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Қазіргі білім беру жҥйесінде болып жатқан ӛзгерістер білім саласының қызметкерлерінің  

кәсібилігі мен кәсіби қҧзіреттілігіне  жаңаша кӛзғарасты қажет етеді. 

Жинақта қазақстандық және шетелдік ғалымдардың мен педагогтардың тәжірибесі 

ҧсынылған. Ғалымдар мен тәжірибелі педагогтар арасындағы диалог  мҧғалімдерге әдістемелік 

қолдау кӛрсету арқылы педагогикалық жҧмыстың шеберілігін арттыруға бағытталған. 

Осы электронды жинаққа енген ғалымдардың, әдіскерлердің, сонымен қатар мҧғалімдердің 

инновациялық тәжірибесінің тақырыптары педагогикалық қауымдастық ҥшін  қызығушылық 

тудырады.  
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    КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН  УРОКА 

Раздел: День Победы 

Тема: 28 Панфиловцев  

Грамматическая тема: Знаки препинания в 

предложениях, осложнѐнных определениями и 

обстоятельствами, выраженными причастными и 

деепричастными оборотами. 

 

 

 

 

 

 

Школа:  ОСШ №36 имени Казыбек би 

Дата: ФИО учителя: Абсаматова Улжан Бакировна 

КЛАСС: 7 Количество присутствующих: 

12 

Количество 

отсутствующих: - 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на 

данном уроке 

7.1.5.1 - участвовать в диалоге по предложенной проблеме, аргументируя свою 

точку зрения 

7.2.7.1 - извлекать информацию из различных источников, различая факт и 

мнение; 

7.3.5.1 - писать разные виды эссе, в том числе  эссе на основе текста, выражая 

свое отношение к проблеме и/или авторской позиции; 

Цели урока: - извлечь главную информацию 

- представить информацию, использую графический органайзер  

-использовать в процессе работы, полученный материал 

- написать эссе, выражая свое отношение к проблеме 

- анализировать полученную информацию 

-создавать  текст-описание,  текст-рассуждения 

Языковая цель -определять основную мысль текста, работать с полученной информацией,  

использовать предложения  осложненные определениями, выраженные 

причастными оборотами.. 

Ключевые слова и фразы: Великая Отечественная война, оборона, 

столица. 

Стиль языка, подходящий для диалога/письма в классе:  

Вопросы для обсуждения: Кого мы называем героями Великой Отечественной 

войны?  

Что мы знаем о героях –панфиловцах? 

Подсказки:   защита Родины,  оборона Москвы, Алматы, Казахстан, Бауржан 

Момышулы. 

Критерии 

оценивания: 

- понимают  основное содержание текста. 

- извлекают главную и второстепенную информацию. 

- определяют основную мысль текста 

- извлекают из  полученной  информации, необходимый материал. 

- создают тексты – описания,  тексты – рассуждения. 

- соблюдают орфографические нормы языка 

- соблюдают пунктуационные нормы языка 

- вступают в диалог по предложенной теме 

- аргументируют  точку  зрения 

Привитие ценностей  Патриотизм и гражданская ответственность. 

Межпредметные 

связи: 

История Казахстана 

Использование навыков 

ИКТ 

Самостоятельный поиск информации, научно – исследовательские навыки. 
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Предыдущее обучение Данный урок основывается на знаниях и навыках предыдущего урока: ученики 

имеют представления о Великой Отечественной войне 

                                                                         Ход урока:      

 

 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

Начало урока 

(5 минут) 
1.Организационный момент.  

Психологический настрой на урок:  

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы живем в родном краю!  

Вас  я  всех приветствую! 

Учитель:  я рада, что у всех отличное настроение. 

Надеюсь, что урок пройдет интересно, а вы узнаете много 

нового! 

2.Деление на группы с помощью карточек: 

1.Разведчики 

2. Гвардейцы 

3.Следопыты 

Ученики рассаживаются по группам. 

3.Актуализация знаний. 

 Прием« Мозговой штурм» 

Учитель предлагает прочитать эпиграф к уроку: 

Мы запомним суровую осень,  

Скрежет танков и отблеск штыков. 

И в веках будут жить двадцать восемь, 

Самых храбрых твоих сынов. 

Прием «Мозговой штурм» 

О ком идет речь в этом четверостишье? 

 Чтобы узнать посмотрите на фотографию. 

 Кому посвящен этот памятник? 

Где находится этот памятник? 

 Что вы знаете о них? 

ФО: «Похвала учителя»: «Молодцы!» 

Учитель подводит их к теме урока:  

- Да, правильно. И сегодня  мы продолжим говорить о героях 

Великой Отечественной войны о подвиге героев-панфиловцев. 

Учитель предлагает ученикам  просмотреть видео о героях – 

панфиловцах. 

Какие чувства вы ощутили при просмотре ролика? 

О каких событиях рассказано в этом видеофильме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки  

 

 

 

 

Презентация к уроку,    

задания на урок, 

раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

Середина урока 

(15 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

 Работа с текстом. Прием « Джигсо» (групповая работа) 

1.Прочитать текст, определить основную мысль, извлекая 

главную и второстепенную информацию. 

2.Основную информацию в виде графической схемы. 

3.  Подготовить выступление. 

Каждая  группа работает с текстом. 

ФО: взаимооценивание « Смайлики» 

Группы оценивают выступление своих одноклассников и 

выставляют им  от 1 до 3  смайликов 

Критерии оценивания: 

1. Соблюдение регламента  

Учебники, раздаточный 

материал: тексты, 

,стикеры, маркеры, . 
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(3минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выступление   

3.Эстетичность работы. 

 

Вид 

деятельно

сти 

Дескриптор 

Работа с 

текстом 

Читают текст 

Определяют основную мысль 

Ивлекают в информацию 

Извлекают второстепенную информацию 

Составляют графический органайзер 

Учитель подводит итоги выступлений групп, используя прием 

«Вопрос - ответ», с целью определения усвоение 

прослушанного материала,  и актуализации знаний по 

грамматической теме: 

1.Что нового вы сегодня узнали о героях - панфиловцах? 

2.Можем ли мы сказать о них, что они герои? 

3.  Какой город защищали панфиловцы? 

4. Кто возглавлял  дивизию? 

ФО: «Похвала учителя» 

Физминутка 

Работа в паре 

Задание 2.   Выпишите  предложения и сделайте 

синтаксический разбор, расставьте знаки препинания,  

определите, чем осложнено предложение. 

.1. Советские войска оборонявшиеся на этом направлении 

получили приказ командования: задержать врага, во что бы то 

ни стало. 

2. На месте боя воздвигнут   комплекспосвященный 

бессмертному подвигу 28 героев-панфиловцев.  

3.  Разъезд Дубосеково около Москвы защищала 316 дивизия, 

сформированная в Алма-Ате. 

ФО: «Лист оценивания»  

Вид  

работы 

Дескриптор 

Работа с 

предложен

иями, 

синтаксиче

ский 

разбор 

Выписвет предложения 

Выполняет синтаксический разбор 

Определяет причастный оборот 

Расставляет знаки препинания 

Доказывает чем осложнено предложение 

Задание 4. Творческая, самостоятельная работа. 

Приѐм «Исследователи» 
Используя полученный материал, напишите эссе  о 28 героях-

панфиловцах, включите следующую информацию: 

1. Кто были эти люди? 

2. Почему эта дивизия называлась панфиловской? 

3. Совершенный ими подвиг 

4. Память о них 

Критерии оценивания: 

- соблюдает структуру текста, 

-соблюдает грамматические нормы 

-выдерживает логику построения материала. 

- применяет лингвистические законы орфографии, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лист оценивания» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лист оценивания» 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

(10 минут) 

пунктуации, каллиграфии при выполнении письменных 

работ 

подсказка  

( Генерал- майор И.В. Панфилов, возле разъезда Дубосеково 

около Москвы, остановить немецкий танковый батальон,  

называли себя панфиловцами, звание героя Советского союза, 

битва за Москву, сформированная в Алма-Ате 316 –я дивизия. ) 

При выполнении данного задания,  ученики могут использовать 

подсказки и картинки- помощники. 

Виды работ Дескриптор 

Работа над 

эссе 

 

 

 

Анализирует полученный материал 

 

 

 демонстрирует хорошее понимание 

темы 

пишет, не допуская грамматических и 

орфографических ошибок 

 

 

пишет, не  допуская пунктуационных 

ошибок 

 

соблюдает структуру  

пишет эссе, выражая свое отношение к 

проблеме 

 

 

демонстрирует богатство словарного 

запаса 

ФО: Дескриптор с критериями. 

 

 

 

 

Дескриптор с 

критериями 

 

Конец урока 

(2 минуты) 
Рефлексия урока: « Смайлики» 

1. Я все понял, мне интересно:. 

2. Были затруднения, но я справился  

3. Мне было сложно…:  

Домашнее задание : 1. Подготовьте вопросы для интервью с 

одноклассниками о героях панфиловцах 

2.  Опишите, какими вы видите героев-панфиловцев. 

3. Напишите послание героям –панфиловцам: «Ваш подвиг- 

навечно в сердце народном» 

Плакат « Дерево 

успеха» 

Дополнительная информация 

Дифференциация. 

Как вы планируете поддерживать 

учащихся?  

Как вы планируете стимулировать 

способных учащихся? 

Оценивание. 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся? 

 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

План данного урока разработан с учетом  

дифференциации обучения: 

 

 С) предлагаются  задания на составления 

текста- рассуждения, в котором учащиеся 

должны дать аргументированный ответ на 

1.Актуализация знаний: 

Прием« Мозговой штурм» 
ФО: «Похвала учителя» 

2.Прием «Джигсо» (групповая 

работа) 

ФО: взаимооценивание. 

Соблюдение техники 

безопасности.  

использование активного 

вида деятельности  

Физминутка 
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поставленный вопрос. 

Дифференцированные задания 

направлены на удовлетворение 

познавательных потребностей учащихся. 

 

Способные учащиеся выполняют задания 

высокого уровня и через листы 

оценивания могут видеть уровень своих 

достижений 

«Смайлики» 

3. «Вопрос - ответ» 

ФО: «Похвала учителя» 

4. Парная работа. Прием « 

Синтаксический разбор»  

ФО:  «Лист оценивания» 

6. Творческая работа  

ФО: дескриптор с критериями. 

 

 
Краткосрочное планирование                                                 
Предмет: русский язык                                                              

Тема урока:Мои друзья Школа: ОСШ №131 

Дата: 21.11.2019г. ФИО учителя: Бадахова А.Н. 

КЛАСС: 1 «А», «Ә» Количество 
присутствующих:12 

Количество 
отсутствующих:12 

Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке 

1.1.2.1 Понимать значение знакомых слов имеющих отношение к 
повседневной жизни. 
1.4.4.1. Писать прописные (заглавные) и строчные буквы и их 
соединения; писать разборчиво, в соответствии санитарно-
гигиеническими требованиями. 
1.2.5.1.Описывать увиденный /услышанный сюжет своими словами. 
1.5.1.1.Использовать слова, обозначающие 
предметы,различатьслова,отвечающие на вопросы «кто?»  или 
«что?».  

Учебная цель 
 
 
Предполагаемый 
результат 

Знать слова по теме «Мои друзья»,героев фильма «Алпамыс идет в 
школу». 
Уметь различать слова-предметы, отвечающие на вопросы «кто?»  
или «что?». 
Уметь применять слова по теме «Мои друзья» при составлении 
словосочетаний и предложений  
Воспитывать дружеские взаимоотношения.  
Все учащиеся смогут:  
Запомнить ключевые слова по теме «Мои друзья» 
Демонстрировать понимание увиденного через комментирование; 
Понимать значение новых слов по теме 
Распознавать и произносить звуки [к,и] 
Большинство учащихся смогут:  
Составлять словосочетания (сущ.+прилаг.,сущ.+глагол) 
Высказывать простые оценочные суждения; 
Использовать слова-действия в речи 
Распозновать  звуки [К,И]в словах 
Некоторые учащиеся смогут: 
Составлять связный рассказ (3-4 предложения) на тему «Мои 
друзья»; 
Отвечать на вопросы и подбирать соответствующие 
иллюстрации,картинки; 
Создавать постеры (слова-описания) к предметампо картинкам 
Обсуждать значение новых слов 
Называть слова с буквой К,И 

Языковая цель: Ключевые слова и фразы:  
Друзья-достар-friends 
Фильм-фильм 
Герой-кейіпкер 
Друзья-достар 
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Учитель-мҧғалім 
Помогать-кӛмектесу 
Быть честным-адал болу 
Не грубить-дӛрекі болмау 
Не жадничать-сараң болмау 
Звук-буква,слог,слово,предложение. 

Полезные фразы для диалога/письма: 
-Кто главные герои фильма «Алпамыс идет в школу»?Назови их. 

Предыдущее обучение 
 

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по изученным 
разделам «Все обо мне», «Моя школа», по теме «Моя семья».   
Буквы и звуки:Аа,Нн,Лл,Р,р,О,о,Т,т ,й, У у, Ш ш,С с,М м,Ы ы. 
Чтение слогов,слов,предложений. 

План 

Планируемое время Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока 
10 мин. 

 

Психологический настрой 
«Круг радости»: каждый передаѐт по кругу 
шар, называет своѐ имя и одно слово-
приветствие (здравствуй, добрый день, привет, 
доброе утро). 
Учитель: 
Мы сюда пришли учиться,  
Не лениться, а трудиться.  
Работаем старательно,  
Слушаем внимательно. 
Сообщение темы урока. 

Актуализация знании 
(К)Учащиеся заранее знакомятся с 
содержанием фильма «Алпамыс идет в 
школу».Ученикам предлагается вспомнить 
фрагменты фильма,назвать его героев. 
Учитель на родном языке кратко рассказывает 
сюжет фильма.   

Презентация 
«Правила 
дружбы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фильм «Алпамыс 
идет в школу». 

 

Середина урока 
20 мин. 
 

Ознакоиление с новым материалом. 
Работа с учебником. 
(К)Учитель предлагает рассмотреть картинки-
кадры из фильма «Алпамыс идет в школу». 
Показывает и называет главных героев: 
Алпамыс,папа, учитель и т.д. 
Спрашивает,кто понравился больше всех. 
Учащиеся показывают на картнки,произносят 
слова. 
Работа со словарем в учебнике. 
(Д)Послушать и повторить правила дружбы. 
(П)Учащиеся в парах повторяют образец 
учителя о том, какнужно дружить. 
(К)Учитель обращается с просьбой :назвать 
ласково имена героев из 
мультфильмов:Котик,петушок,песик,ослик. 
Учащиеся называют новый звуки[к,и],который 
слышится в конце слов. 
(К,И)Учитель показывает жестами букву К,И и 
читает загадку про букву К и И. 
Учащиеся показывают букву 
движениями,жестами. 
Игра «Кто твой друг?». 

 
 
Учебник, задание 
1 
 
 
 
 
 
Учебник, задание 
3,4 
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Учитель просит подойти к другу,назвать его 
имя по образцу: «Это мой друг.Его зовут 
Мурат» и т.д. 
Работа в рабочей тетради. 
Назови героев фильма  «Алпамыс идет в 
школу».  
Заштрихуй букву К. Пропиши ее. 
Работа с учебником. 
Учащиеся самостоятельно прочитывают слоги. 
Вместе с учителем слова и 2 предложения. 

 
 
Рабочая тетрадь 
 
 
Учебник.Задание 
5 

Конец урока 
10 мин. 
 

Подведение итогов урока, оценивание. 
(К,И) Вспомните,с кем вы познакомились на 
уроке ? Как Алпамыс помогал другу учиться? 
Кто из друзей помогает вамхорошо учиться? 
Нарисуйте дома рисунок Алпамысу «Мой 
друг». 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация – как вы 
будете предоставлять 
больше поддержки? Какие 
задания вы будете давать 
более способным 
ученикам? 

Оценивание – как вы планируете 
отслеживать прогресс/знания учащихся? 

Межпредметные 
связи 
Здоровье и 
безопасность 
ИКТ 
Ценности  

Усложнение задания: 
учащиеся используют слова 

со значением признака, 

например, «Мой папа 

высокий. Он добрый».  
Упражнение для менее 
способных: учащиеся 
повторяют/копируют 
несколько слов, 
обозначающих части лица, 
которые были изучены 
ранее.  

Формативное оценивание 
 
«Большой палец» 
 
 

МПС 
Английский язык 
ИКТ 
Видеоролик «Моя 
семья» 
Ценности 
уважительное 
отношение друг к 
другу 

 
Краткосрочное планирование                                       

Предмет: русский язык   и литература                        

Дата: 14.11.2019г.                                                                        ФИО учителя: Агабекова Сауле Жусиповна             

Урок: 30 г.Алматы ОСШ №122 

Раздел IІІ. История и личность.  Тема урока: §26. Подвиг Пушкина. Тезисный план 

КЛАСС: 9 «АӘ»                                                       Количество присутствующих  Количество отсутствующих 

Цели обучения 

 

Ч.9.3.1.1- понимать  главную, второстепенную  и  скрытую(подтекст) 

информацию сплошных и несплошных текстов; 

Г.9.2.4.1 – создавать высказывание (рассуждение, убеждение), используя приемы 

привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию; 

9.3.5.1 – составлять тезисный план. 

Цели урока 

 

Все учащиеся смогут: понимать главную, второстепенную информацию 

сплошных и несплошных текстов. 

Большинство учащихся будут уметь: понимать скрытую информацию 

сплошных и несплошных текстов; применять   знаки   препинания   в   

сложноподчинѐнных предложениях. 

Некоторые учащиеся смогут: Составлять тезисный план; составлять 

сложноподчиненные предложения, правильно применяя знаки препинания 

Языковая цель Учащиеся могут: – строить речь логично и последовательно, демонстрируя 

нормы устной и письменной речи. 

Ключевые слова и фразы: эпоха казней, цензура, пугачевское восстание. 
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Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения:Как жилось крепостным крестьянам в России? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных d предыдущих 

классах, в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку 

аудиоматериалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемое 

время 

Запланированная деятельность  

 

Ресурс

ы 

 

2 мин 

І.Организационный момент. Создание коллаборативной среды. (К) Учитель  

приветствует  учеников,  проводит разминку: 

– Перед вами волшебная корзина. «Сложите» в нее все ваши самые хорошие 

пожелания одноклассникам на этот урок. 

Компь

ютер. 

Интера

ктивна

я доска 

Начало 

 

II. Актуализация знаний. Прогнозирование. Учитель предлагает прочитать 

эпиграф к уроку. Выскажите свои предположения, о каком подвиге А.С.Пушкина 

пойдет речь на уроке? Ответить на вопрос и поделиться своим мнением. 

Эпиграф . Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где, 

с проницательностью историка, дал живой образ казака Емельяна Пугачева, 

организатора одного из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян. М. 

Горький 

Читаем и обсуждаем  
Упр.1. Прочитайте и сравните свои предположения с содержанием вступительной 

статьи Г.И. Беленького.  
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока. Мы 

продолжаем изучение творчества Александра Сергеевича Пушкина и приступаем к 

изучению повести «Капитанская дочка». Для того, чтобы было легче понять 

произведение, действия героев, необходимо знать, каким был тот исторический 

период. 

Приѐм «Открытый микрофон» Беседа с учащимися:  
Над каким историческим трудом Пушкина мы будем работать уроке? 

– Кто стоял у власти в этот период? 

– Что можете рассказать о ее царствовании?  

(сообщение ученика) 

Записываем в тетради тезисы выступления.  

–Каким предстает Емельян Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина?  

(Деятельность учащихся) К Отвечают на вопросы, высказывают свое мнение, 

работают  
карточкой-информатором 

Учебн

ик  

 

Приѐм 

«Откр

ытый 

микро

фон» 

 

 

Середина урока 

 

Изучение нового материала Работа с учебником.  
(К) Упр.2.Ознакомьтесь с высказываниями русских писателей о творчестве А.С. 

Пушкина. Выпишите из каждого высказывания ключевые слова и объясните их 

значение.  
Упр. 3. Послушайте текст. Выделите основную информацию. Какая информация 

относится к детальной? Приведите примеры из текста. 

(Деятельность учащихся) К выписывают ключевые слова, объясняют их 

значение, работают с карточкой-информатором, находят основную информацию. 

Учебн

ик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Освоение изученного материала.  

Упр.4.Прочитайте сообщения об исторической основе создания повести 

А.С.Пушкина«Капитанская дочка», подготовленные учениками. Сделайте пометки 

INSERT. 

К (Деятельность учащихся) слушают сообщение об исторической основе 

создания повести «Капитанская дочка», делают пометки «Инсерт»  

Упр. 5. Подготовьте тезисный план, объединив сообщения учеников.  

Упр. 6. Закончите СПП, дополнив их придаточными изъяснительными. 

Приѐм 

«Инсер

т» У 

каждог

о 

учащег

ося на 
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партах 

карточ

ки  

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

ик 

Конец урока 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание Для самостоятельного изучения предлагается«УС». 

Разделитесь на группы. Выберите одну из тем проекта  «Историческая  основа  

создания повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»: «Эпоха«Причины  

Пугачевского  бунта»,  «История создания  повести  Пушкина  «Капитанская 

дочка». Подготовьте его в виде презентации, используя материал урока и 

дополнительные источники информации.  

Дполнительная информация  

Дифференциация  

Как вы планируете 

поддерживать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете 

увидеть приобретенные 

знания учащихся 

Межпре

дметные 

связи 

Соблюд

ение 

СанПиН 

ИКТ-

компет

ентнос

ть 

Связи 

с 

ценнос

тями 

– Учащимся можно предложить тексты для 

чтения разного уровня сложности. 

Учащимся, которые работают в высоком 

темпе, можно предложить 

дополнительные задания 

Самооценивание 

индивидуальной работы 

согласно дескрипторам, 

обратная связь с 

учителем. 

Кабинет организован 

для групповой работы. 

Навыки ИКТ, чтобы 

посмотреть 

презентацию. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

иному языку и 

культуре. 

Развитие 

интереса к 

классической 

литературе. 

 

 

Ҧзақ мерзімді жоспар бӛлімі:  
7.2В Ауа. Жану реакциялары 

Мектеп: Саттар Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицей 

Кҥні: 05.12.2019ж Мҧғалімнің аты-жӛні: Қарабек Сарбиназ Ержанқызы                                            

Сынып:  7 «А» Қатыспағандар           Қатысқандар  

Сабақ тақырыбы Ауа. Ауаның қҧрамы 
№6 зертханалық  тәжірибе «Балауыз шамның  жануы» 
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Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме)  

7.3.1.1 ауаның қҧрамын білу; 

7.3.1.2  заттардың жану кезінде ауаның қҧрамына кіретін оттектің 

жҧмсалатындығын білу; 

7.3.1.3 атмосфералық ауаны ластанудан қорғаудың маңызын тҥсіну: 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:Ауа газдар қоспасы екенін біледі 

Оқушылардың басым бӛлігі:Атмосфералық ауаны ластанудан қорғаудың 

маңызын тҥсінеді 

Кейбір оқушылар:Заттардың жану кезінде ауаның қҧрамына кіретін оттектің 

жҧмсалатындығын тәжірибе арқылы зерттей алады  

Бағалау 

критерийлері 

- aуаның сапалық және сандық қҧрамын сәйкестендіре алады; 

- ауаның газдар қоспасы екенін тҥсінеді; 

- жану процесіне оттек газы қатысатынын тҥсінеді; 

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: Ауа,ауа қҧрамы,азот, 

Оттегі кӛмірқышқыл газы,инертті газдар 

Пәнаралық 

байланыс 

География.  

Қҧндылықтарды 

дарыту  

 

«Мәңгілік ел» жалпыҧлттық идеясының қҧндылықтарын білім беру 

мазмҧны арқылы жҥзеге асыру: 

Ашықтық. Барлық іс-әрекеттер мен талқылаулар ашық тҥрде жҥреді, ӛз 

білгендерін ӛзге достарымен ашық бӛліседі. 

Қҧрмет. Сабақ барысындағы іс-әрекеттер ӛзара қҧрмет ҧстанымы негізінде 

жҥзеге асады, бір-бірінің пікірін қҧрметтеп, оларды соңына дейін тыңдайды, ӛз 

ойларын еркін айта алады. 

Ынтымақтастық.Сабақ барысында ынтымақтаса, бірлесе жҧмыс атқарылады. 

Қорытындыға ақылдаса отырып келеді. 

Ӛмір бойы білім алу. Алған білім мен біліктері, дағдылары олардың ӛмірлік 

білім алуына, қолданылуына негіз болады. 

Алдыңғы тақырып  Атомның қҧрамы мен қҧрылысы. Изотоптар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Жоспарланған 

мерзімдер 

Жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

      3  мин 

 

 

  

      3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҧйымдастыру кезеңі  

Оқушылармен сәлемдесу, тҥгелдеу. 

«Жылуыңмен бӛліс» әдісі 

Оқушылар екі алақандарын жылытып,қарама- қарсы 

тҧрған оқушының қолынан қысып сабаққа сәттілік тілейді. 

(Ж.ж) «Сәйкестендіру » әдісі 

Бҧл әдіс арқылы оқушылардан ҥй тапсырмасын сҧрау 

• Атом            Оң зарядты бӛлшек           

• Ядро            Теріс зарядты бӛлшек   

• Протондар   Химиялық жолмен бӛлінбейтін ең ҧсақ 

бӛлшек  

• Нейтрондар             Протон мен нейтрон 

• Электрондар           Зарядсыз бӛлшек 

• Изотоп               Протон саны бірдей,нейтрон саны   

әртҥрлі  

Бағалау дескрипторы: 

Атом  ҧғымына анықтама береді 

Нейтрондар қандай зарядты бӛлшек екенін анықтайды 

Протондар қандай зарядты бӛлшек екенін анықтайды 

Изотоп  ҧғымына анықтама береді 

Ядроның қҧрамын анықтайды 

Электрондар қандай зарядты бӛлшек екенін анықтайды 

(ҚБ) Бағалау шкаласы тақтаға шығарылады,оқушы ӛз-ӛзін 

 

 

 
 

Тапсырма жазылған 

кеспе қағаздар 
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3 мин  

бағалайды. 

                    6 сҧраққа дҧрыс жауап    3 ҧпай 

        5-4 сҧраққа дҧрыс жауап    2 ҧпай 

        3 сҧраққа дҧрыс жауап        1 ҧпай  

Бағалау шкаласы тақтаға шығарылады,оқушы ӛз-ӛзін 

бағалайды. 

Топқа бӛлу: «Визуальды айғақтар» әдісі арқылы жіпте 

ілініп тҧрған бір суреттен аламыз және мағынасы 

бойынша 3 топқа бӛлінеміз: 

  

 

 

Слайд № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауа қҧрамындағы газдар 

кӛрсетілген суреттер 

Ортасы 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

        2 мин 

 

     3 мин 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

     3 мин   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Жаңа тақырыпқа мәлімет беремін  

А.Лавуазье 1774 жылы ауаның қҧрамын зерттеді.Ауа – 

жер атмосферасын қҧрайтын табиғи газдар қоспасы: азот 

(78,09%), оттек (20,95%), инертті газдар (0,94%), 

кӛмірқышқыл газ (0,03%). Ауа – адамның, жануар мен 

ӛсімдіктер әлемінің тіршілік ететін ортасы; Ауаның 

ластану себептері (видео) 

  (Т.ж) Керегін ал әдісі 

Тақтада берілген тапсырмаларды оқушылар топпен бірігіп 

орындайды. 

Сӛйлемдерді толықтыр.  

Зауыттар, фабрикалар, кӛліктер .......... 

ластайды. 

Адамның, жануарлар мен ӛсімдіктердің тіршілігіне 

......қажет. 

Ауа................, ол кҥн сәулесін ӛткізеді және кҥн сәулесінен 

жылынады. 

Кӛлік жолдарынан кӛтерілген шаң  ..........тарайды. 

Ӛсімдік жапырақтары    .............ҧстайды. 

Кілт сӛздер: ауа,мектепті,жолды,тҥссіз,ай 

жарығы,қышқыл,ауамен,дәмді,тҥсті,шаңды,ауа. 

Бағалау дескрипторы: 

Ауаның физикалық қасиетін біледі 

Ауаны ластанудан сақтаудың маңызын тҥсінеді 

(Т.ж) Сыңарын тап  

Химиялық элементтер мен қосылыстардың қайсысы 

ауаның табиғи компоненттеріне және қайсысы 

ластаушыларға жататынын анықта. 

Ауаның табиғи 
компоненттері 

Инертті газдар,су 
буы,сынап,азот,кҥкірт 
оксиді,иіс 
газы,оттегі,азот оксиді 

Ауаны ластаушылар 

Бағалау дескрипторы: 

Ауаның табиғи компоненттерін біледі 

Ауаны ластаушы компоненттерді біледі 

3 зат 1 мысал әдісі 

Оқушыларға тақырыпты ашу ҥшін ресурстар беріледі.Ауа 

газдар қоспасы болғандықтан газды бӛлшектер теориясы 

тҧрғысынан тҥсіндіреді 

Бағалау дескрипторы: 

Заттардың газ кҥйін бӛлшектер теориясы тҧрғысынан 

 

Слайд №8 

 

 

 

videoplayback.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жҧмыс парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

     3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 мин 

тҥсіндіре алады  

(ҚБ) Топ оқушылары бірін-бірі бағалайды 

(Т.ж) Тәжірибе алаңы әдісі «Балауыз шамның жануы» 
 Жҧмыс барысымен танысады. Жҧмыс барысы бойынша 
топта зертханалық жҧмыс орындалады. Мақсаты: 
Ауадағы оттегі газының жануды қолдайтынын тҥсіну. 
Қажетті реактивтер мен қҧрал-жабдықтар: 
тақтайша,балауыз шам,  тҥрлі кӛлемдегі банка,сіріңке. 
Жҧмыстың барысы: Тақтайшаның ҥстіне 3 балауыз 

шамды бекітеміз,балауыз шамдарды сіріңкенің кӛмегімен 

жағамыз. 1 балауыз шамды ашық ауада қалдырамыз, 

қалған екеуіне 1л және 2л банка тӛңкереміз.Шамдардың 

сӛну уақытын белгілеп алып,ашық ауада неге ҧзақ 

жанатынын тҥсіндіреміз. Оқушылар мҧқият бақылап, ӛз 

қорытындыларын жазады. 

Бағалау дескрипторы: 
Ауадағы оттегі жануды қолдайтынын біледі 

(ҚБ)  «Сайлау» әдісі. Оқушылар топтарды дауыс беру 

арқылы бағалайды.Оқушы ӛзі болған топқа дауыс бере 

алмайды. 

Cабақ бойынша қорытынды  тапсырма беріледі. 

 (Ж) Әр оқушыларға ауа қҧрамын сипаттау ҥшін 

диаграмма сҧлбасы беріледі. Оқушы ауа қҧрамына кіретін 

заттар мен олардың ҥлесін  кӛрсетеді. 

Дескриптор Балл 

Ауа қҧрамын біледі 1 

Ауаның газдар 

қоспасы екенін 

тҥінеді 

1 

Ауаның сандық және 

сапалық қҧрамын 

сәйкестендіре алады 

1 

 

(ҚБ) Бағалау: Оқушылар бір-бірін бағалайды. 

Шприц,сызғыш,желпуіш 

 

 

 

 

 

Тақтайша,майшам,тҥрлі 

кӛлемде банка, маркер, 

сіріңке 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Жҧмыс парағы 

Соңы 

 

3 мин 

 

 

 

Үй тапсырмасы Ауа.Ауаның қҧрамы тақырыбын 

оқу.Біліміңді тексер 

 Рефлексия «Суреттер галереясы» 

   

 

Қосымша ақпарат 

Дифференциация – кең қолдау 

кӛрсетуді  қалай жоспарлайсыз? 

Барынша қабілетті оқушылар 

ҥшін  қандай  жҧмыс тҥрлерін 

жоспарлап отырсыз? 

Бағалау- Оқушылар 

білімін қалай 

тексеруді жоспарлай-

сың? 

Айқаспа оқу сілтемелері 

Денсаулық пен қауіпсіздікті тексеру 

АТ-сілтемелер 

Шамаларға сілтемелер 
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Раздел 5.3В:  Десятичные дроби и действия над ними 

Дата:                               Класс: 5 Учитель: Кулметова Гузал Балгабаевна 

Тема урока №3 Деление десятичных дробей 

Цели обучения 5.1.2.30выполнять деление десятичной дроби на десятичную дробь 

Цели урока знаетправило деления десятичной дроби на десятичную дробь 

применяетданное правило при выполнении заданий 

Критерии 

оценивания 

Знание и понимание:знает правило деления десятичной дроби на 

десятичную дробь; 

Применение:применяетданное правило на практике; 

Анализ:анализирует, сравнивает, выделяет главное, размышляет о 

правильности и  рациональности выбранного методапри решений 

заданий углубленного уровня  

Языковые цели Лексика и терминология, специфичная для предмета 

дробь, делимое, делитель, частное, деление, правило… 

Серия полезных фраз для диалога/письма:чтобы разделить на 

десятичную дробь…,свести к делению на натуральное число…, 

перенести запятую влево/вправо на … 

Привитие 

ценностей 

Уважение, сотрудничество, открытость, умение работать в коллективе, 

умение слушать собеседника, уважать мнение других. 

Межпредметная  Физкультура 

Использование 

ИКТ 

Развитие навыков использования интерактивной доски, Интернет- 

ресурсов, ноутбуков 

Предварительные 

знания 

Правило деления десятичной дроби на десятичную дробь и применение 

его на практике 

Ход урока 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Барлық оқушылар: aуаның 

сапалық және сандық қҧрамын 

сәйкестендіре алады; 

- ауаның газдар қоспасы екенін 

тҥсінеді; 

- жану кезінде ауаның барлығы 

емес, кейбір бӛлігі ғана 

пайдаланылатынын тҥсінеді; 

Кӛптеген оқушылар:  

- жану процесіне оттек газы 

қатысатының тҥсінеді; 

Кейбір оқушылар: - жҧмсалған 

газбен не болатынын болжай 

алады;  

 Сіріңкемен жҧмыс жасағанда сақ 

болыңыз! Кӛзілдірік киіңіз! 

 

Рефлексия 

Сабақ мақсаты/зерттеу мақсаты дҧрыс 

қойылды ма? Бҥгін оқушылар нені 

ҥйренді? Оқу атмосферасы қандай 

болды? Менің жоспарлаған 

дифференциациям жақсы жҧмыс істеді 

ме? Берілген уақытты тиімді, дҧрыс 

пайдалана алдым ба? Менің жоспарым 

бойынша қандай ӛзгерістер болды 

және неге? 

Сабақ бойынша ой жҥгірту ҥшін бос бағананы пайдалану 

керек. Сол жақтағы бағанадан сабақ туралы анағҧрлым 

маңызды  сҧрақтарға жауап беру керек. 
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Начало урока 

12минут 

 

1. Организационный момент  

Цель:предварительная организация класса, организация 

внимания, мобилизующее начало урока, мотивация к учебной 

деятельности 

Действие учителя: организует внимание учащихся, мотивирует 

их к учебной деятельности  

Действие ученика:включается в учебную деятельность 

Оценивание: устное оценивание учителем (словами, мимикой, 

жестами) 

Описание:  

Мотивация к учебной деятельности 

Я спешу сказать вам – 

“Здравствуйте!”, 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 

Я спешу сказать вам – “ Благости”,  

Чтоб пожелать вам счастья нового,  

Я спешу сказать вам “ Радости!”  

Удач, успехов и везения! 

Итак, друзья, начинаем наш урок.  

Эпиграф к уроку 

―Умение решать задачи – такое же практическое искусство, как умение плавать, или бегать 

на лыжах. Ему нужно научиться только путем подражания или упражнения‖. 

Лист оценивания 
Перед вами лист оценивания. Вы должны ставить себе "+"  /"-", 

если вы выполнили /не выполнили задание. Итоги подведѐм в конце 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Актуализация знаний 
Цель:проверка ранее полученных знаний 

Действие учителя:координирует работу учащихся 

Действие ученика:проверка домашнего задания,устный счет;  

выполнение математического диктанта с последующим 

самооцениванием 

Оценивание:  

 устное оценивание учителем (словами, мимикой, жестами) при 

проверке домашнего задания и устном счете; 

 самооценивание по готовым ответам при выполнении 

математического диктанта. 

Проверка домашнего заданияв форме игры «Похлопаем-

потопаем» 

Учительозвучиваетответы к задачам №1155, №1157. В случае 

правильного ответа задача детей – похлопать в ладоши, если же 

ответ неверный – потопать ножками.  

Эта игра – отличная разминка и хороший способ снять 

напряжение в классе. 

Проверка творческого домашнего задания«Рецензия на устный 

ответ» 

Несколько учащихся по желанию зачитывают задачу, 

составленную по выражению, данному в №1158. 

Остальным ученикам предлагается выслушать ответ 

одноклассника,  подготовить и выступить с устной рецензией на 

него (с учетом достоинств и недостатков, внесением дополнений 

и уточнений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента
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Устный счет: 
Выполните действия, впишите результаты в пустые клетки: 

6,3 :0,1  :70  :0,02  :0,2  

 

:5  :1,5  :2,5  :0,3  

и из букв в таблице составьте слово: 

0,9 225 45 63 12 40 30 
Д Р О З Ь Е В 

– Итак, это слово “Здоровье”. Сегодня на уроке мы поговорим о 

здоровье и физкультуре. 

– Какие крылатые слова знаете о здоровье? («В здоровом теле 

здоровый дух!, Будь здоров на все сто веков!, …») 
– Что значит быть здоровым? 

Математический диктант 

                  Вариант1                                  Вариант2 

1) 0,32:0,4=                                  1) 0,42:0,7= 

2) 0,1:0,2=                                    2) 0,1:0,5= 

3) 0,02:0,5=                                  3) 0,04:0,5= 

4) 3,06:0,3=                                  4) 4,08:0,2= 

5) 0,05:0,4=                                  5) 0,05:0,4=   

Критерии оценивания: 

5 правильных ответов – «Отлично! Так держать!» 

3-4 правильных ответа – «Хорошо! Молодец!» 

Менее 3-х правильных ответов – «Тебе нужно повторить 

правило деления десятичной дроби на десятичную дробь!» 

3. Деление на пары «Найди свою пару!» 

Цель:деление на пары 

Действие учителя: раздать карточки 

Действие ученика: выполняя задание на соответствие, находит 

свою пару 

Оценивание: взаимооценивание в парах 

Описание: 

Раздать карточки с уравнениями и карточки с корнями к этим 

уравнениям: 

4,08х=5,304;             3,2; 

2,17х=6,944;             2,4;    

3,01х=7,224;             1,1; 

 6,92х=7,612;             1,3. 

ция 

слайды 

№№1 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция 

слайды 

№№ 5 - 6 

 

 

 

Середина 

урока 

28минут 

 

 

 

 

 

4. Закрепление знаний  

Цель:закрепление и систематизация пройденного материала в 

парной работе 

Действие учителя:распечатки текста задачи в виде карточек 

раздает перед уроком, организует работу учащихся на 

закрепление 

Действие ученика: умение применять полученные знания 

Оценивание: взаимооценивание в паре 

Описание: 

(Работа в тетрадях и на доске). 

1 задание. Найти значение выражения: 

(3 ,4: 1, 7 + 0, 57: 1,9) • 4,9 + 0,0825 : 2, 75 = (11, 3). 

Решение: 

1) 3,4:1,7 = 2; 

2) 0, 57:1,9 = 0,3; 

3) 2 + 0, 3 = 2, 3; 

Презента

ция 

слайды 

 № 7 - 12 
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4) 2,3 • 4,9-11,27; 

5) 0, 0825 : 2, 75 =0, 03; 

6) 11,27 + 0,03 = 11,3 

2 задание.По полученным результатам действий прочитайте 

имя древнегреческого мыслителя: 

А – 2,3 Л – 0,3 Т – 11,27 Н-11,3 П-2 0 – 0,03. 

ПЛАТОН (428 – 348 г. до н. э) 

Исторический материал. 
Платон считал, что первейшим благом является здоровье, 

красота вторым и лишь третьим – богатство. 

Еще давно в глубокой древности люди заметили о пользе 

движения для здоровья. 

Древнегреческий математик Пифагор, живший раньше Платона, 

был олимпийским чемпионом по кулачному бою. 

Платон стал создателем школы, учеников которой называли 

перипатетиками, т. е. гуляющими. Лекции и философские 

собеседования проводили там только в ходьбе. При каждой 

гимнасии (месте для обучения на ходу) были перипаты (места 

для обучения на ходу). Видимо, эта система была не так уж и 

плоха: среди учеников известно немало отличных атлетов и 

мудрых ученых. В академии Платона было требование, чтобы все 

знали математику. Над входом в академию было приказано 

повесить весьма категоричный лозунг “Незнающий математики 

сюда не входит”. 

Аристотель заметил, что ничто так сильно не разрушает 

здоровье человека, как продолжительное физическое 

бездействие. В качестве противоядия предлагался активный 

двигательный режим. На громадной скале были высечены слова: 

“Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, 

хочешь быть умным – бегай!”. 

Таким образом, в древности люди большое внимание уделяли 

занятиям физкультурой и математикой, так как 

воспитываются такие качества человека, как настойчивость, 

трудолюбие, необходимые в жизни. 

3 задание. Решите задачу. 

Из одного и того же пункта в разных направлениях вышли 

пешеход и бегун. Скорость бегущего в 2, 5 раза больше скорости 

пешехода. С какой скоростью движутся пешеход и бегун, если 

через 0, 5 ч. между ними стало расстояние 9,45 км. 

Решение задачи разобрать с помощью наводящих вопросов, 

затем один ученик решает у доски.) 

Решение. Для решения на доске выполняется рисунок. 

Пусть скорость пешехода х км / ч, тогда скорость 

бегуна 2,5 х км / ч. Суммарная скорость (х +2, 5 х) км / ч, а через 

0, 5 ч. расстояние между ними будет (х + 2, 5 х)• 0,5, равное 9,45 

км. 

Решим уравнение: 

(х + 2,5х) • 0,5 = 9,45. 

3, 5 х • 0,5 = 9,45, 

1,75 х= 9,45 или 3,5 х = 9, 45: 0, 5 

х = 9, 45: 1, 75 

х =5, 4 (км/ч) – скорость пешехода. 

5,4 • 2,5 = 13,5 (км/ч) – скорость бегуна. 

Ответ: 5,4 км/ч, 13, 5 км/ч. 
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– Ходьба и бег являются самыми доступными видами физических 

упражнений. Ходьба дает хорошую нагрузку, особенно сердцу, 

суставам и мускулатуре. Бег стимулирует деятельность 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем. А на уроках 

физической культуры вы занимаетесь еще и другими видами 

физических упражнений, которые помогают укреплять ваше 

здоровье. 

В Японии заведено правило: каждый день 10 000 шагов. Вполне 

возможно, что 

10 000 шагов – одна из причин того факта, что по 

продолжительности жизни среди мужчин, например, Япония 

занимает 1 место в мире – 74, 8 года. 

Дополнительное задание: 

– Сколько шагов сделает один японец за 74,8 лет? 

(Решение. 74,8 • 365 • 10 000= 273020000(ш.)) 

5. Физминутка 

Цель: снятие усталости, общей утомляемости 

Действие учителя и  ученика: совместноевыполнение 

двигательных упражнений 

Оценивание: устное оценивание учителем (словами, мимикой, 

жестами) 

Описание: 

Потянитесь вверх повыше – 

Вы достать хотите крышу. (Потягивание – руки вверх) 

Раз, два, три,  

Корпус влево поверни.  

И руками помогай. (Повороты туловища в стороны)  

Руки в стороны потянем (Потягивание – руки в стороны.) 

И на место снова сядем.(Дети садятся.) 

1. 6. Самостоятельная уровневая работа по вариантам 

Цель:учить применять знания в различных ситуациях; развивать 

гибкость использования знаний. 

Действие учителя:раздает  карточки  с заданиями 

Действие ученика: решает задания уровня по выбору 

Оценивание: самооценивание по критериям 

Описание: 

 Ученик выполняет на выбор задания уровня А или В. 

 Ученик, выполнивший задания уровня А, переходит к выполнению 

заданий уровня В. 

 Ученик, выполнивший задания уровня В, переходит к выполнению 

заданий уровня С. 

 Ученик, не выполнивший задания уровня В, переходит к 

выполнению заданий уровня А.  

и т.д. 

Вариант А1 

1. Выполните деление: 

.1,0:394,67)

;32,0:6,97)

;4,8:4,365)

;7,0:24,2)

d

c

b

a

 

2. Решите уравнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ершова 

А.П., 

Голоборо

дько В.В. 

Самостоя

тельные и 

контроль

ные 

работы по 

математи

ке для 5 

класса. 

Москва: 

ИЛЕКСА, 

2013. 

 

Ганенков

а И.С. 

Математи

ка. 

Много-

уровневы

е самос-

тоятельн
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.01,17,05,42,1)

;2,1)2,104(:04,5)





xxb

xa
 

3.Решите задачу. 

Масса портфеля с книгами равна 6,2 кг, а масса пустого портфеля 

в 14,5 раза меньше массы книг. Какова масса книг? 

4. Решите задачу. 

Байдарка, двигаясь по течению, за 1,7ч прошла 21,42 км. Найдите 

собственную скорость байдарки, если скорость течения равна 2,8 

км/ч. 

Вариант А2 

1. Выполните деление: 

.1,0:52,932)

;42,0:1,86)

;4,7:3,181)

;8,0:84,1)

d

c

b

a

 

2. Решите уравнения: 

.01,203,08,33,1)

;1,2)2,203(:72,6)





xxb

xa
 

3.Решите задачу. 

Масса корзины с грушами равна 11,4 кг, а масса груш  в 8,5 раза 

больше массы пустой корзины. Какова масса груш? 

4. Решите задачу. 

Лодка, двигаясь против течения, за 2,4ч прошла 36,72 км. Найдите 

скорость течения, если собственная скорость лодки равна 17,8 

км/ч. 

Вариант В1 

1. Найдите значение выражения: 

(2b+2,5)
2
 :2,5-8b

3
, если b=0,5. 

2. Укажите промежуток, в котором находитсякорень уравнения 

5,1х = 11,73: 

а) (2; 3)      б) (1; 2)     в) (2,5; 3)     г) (1,8; 2,2) 

3.Решите задачу. 

Спортсмен метнул копье в 5,2 раза, или на 50,4м дальше, чем 

ядро. Какие  расстояния пролетели ядро и копье? 

4. Решите задачу. 

Пароход прошел по течению 241,92 км за 5,6ч. Сколько времени 

ему понадобится на обратный путь, если скорость течения равна 

2,7 км/ч? 

Вариант В2 

1. Найдите значение выражения:  

(а+1,25)
2
 :0,25-а

3
:0,8, если а=0,2. 

2. Укажите промежуток, в котором находится корень уравнения 

5,2у =  7,28: 

а) (2; 2,5)            б) (0; 1)            в) (1; 1,2)           г) (1,3; 1,5) 

3.Решите задачу. 

Прыжок спортсмена в высоту  в 4,2 раза или на 4,48. Какова масса 

груш? 

4. Решите задачу. 

Катер прошел против течения 66,15 за 4,9ч. Сколько времени ему 

понадобится на обратный путь, если его собственная скорость 

течения равна 16,2 км/ч? 

ые рабо-

ты в фор-

ме тестов 

для про-

верки ка-

чества 

знаний. 

5-7 класс 

Волгогра

д: 

Учитель, 

2005. 
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Вариант С1 

1. Переменные х и у связаны зависимостью у=х(х
2
+9)+5х. 

Найдите значение у при х=0,3. Результат округлите до сотых. 

а) 4,24                   б) 4,38                      в) 4,22                    г) 4,23.  

2. Решите уравнения: 

.04,00071,0065,072,0)

;7,60))67,14,5(:884,2(:96,169)





xxb

хa
 

3.Решите задачу. 

Полотно длиной 28,7 м разрезали на три части. Первая часть 

полотна в 1,6 раза больше второй и в 3,5 раза меньше третьей 

части. Какова  длина каждой части полотна? 

4. Решите задачу. 

По течению моторная лодка проплыла 17,81 км за 1,3ч, а против 

течения - 18,69 км за 2,1 ч. Найдите собственную скорость лодки 

и скорость течения реки. 

Вариант С2 

1. Переменные a и b связаны зависимостью a=2b
2
(3b -1)+b. 

Найдите значение a при b=0,2. Результат округлите до единиц. 

а) 0,24                     б) 1                        в) 0                        г) 0,2.  

2. Решите уравнения: 

.03,00042,0025,083,0)

;6,70))11,25,4(:127,8(:62,190)





xxb

хa
 

3.Решите задачу. 

Масса трех арбузов равна 18 кг Масса первого арбуза в 1,2 раза 

больше массы второго и в 1,5 раза меньше массы третьего арбуза. 

Какова масса каждого арбуза? 

4. Решите задачу. 

Против течения катер прошел 21,98 км за 1,4ч, а по течению - 

51,12 км за 2,4ч. Найдите собственную скорость катера и скорость 

течения реки. 

Критерий оценивания: 

А. Знание и понимание -   знает и понимает формулы        

                                           сокращенного умножения; 

В. Применение -  применяет полученные ззнания в  

стандартных и измененных ситуациях; 

С. Анализ - учащийся размышляет о правильности и  

рациональности выбранного метода решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание 

урока 

5 минут 

8. Домашнее задание 

Цель:личностное развитие ребѐнка, стимулирования интереса к 

учению, формирование творческого мышления 

Действие учителя:дает  рекомендации по организации 

домашнего задания 

Действие ученика:слушают рекомендации учителя, записывают 

домашнее задание 

Описание: 

 №№1159 (уровень А), 1168 (уровень В), 1176 (уровень С) 

 Творческое домашнее задание:придумать сказку о стране 

«Делимия»(в которой использовать правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь). 

9. Рефлексия 

Цель:учить учащихся объективно оценивать собственную 

деятельность  и деятельность ученика, работающего в паре, в 

Алдамура

това Т.А., 

Байшолан

ов Е.С. 

Математи

ка: учеб-

ник для 5 

класса/А: 

Атамҧра 

 

ПРИЛОЖ

ЕНИЕ №1 

Дом.зад-е 

Презента

ция слайд                         
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группе 

Действие учителя:побуждать учащихся к рефлексии 

Действие ученика:фронтально отвечают на вопросы; при ответе 

учитывать данные, внесенные в лист ответов 

Оценивание: самооценивание, взаимооценивание, устное 

оценивание учителя 

Описание: 
Принцип «Микрофон». (Ученики по очереди дают 

аргументированный ответ на один из вопросов). 

-Выполнили ли вы сегодня задачи урока? 

-Какую цель ставили перед собой на уроке? 

-Смогли ли еѐ достичь? 

- Что более всего понравилось на нашем 

уроке? 

-Оцените свою деятельность на уроке с помощью листа 

оценивания. 

- Оцените настроение на сегодняшнем уроке с помощью 

смайликов. 

-Оцените деятельность ученика , работавшего с вами в паре с 

помощью листа оценивания. 

- Молодцы. Вы хорошо поработали на уроке. Спасибо! Урок 

окончен. 

– Занимайтесь математикой, занимайтесь физкультурой и будьте 

здоровы! 

№13 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция слайд                         

№14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция слайд                         

№15 

 

Пән: Жаратылыстану 

Сынып: 3 

Мектеп: Нәзір Тӛреқҧлов атындағы №8 ЖОМ 

Мҧғалім: Тажиметова Г.К. 

Кҥні:  

Тақырыбы: Жанды табиғат. Адам Ағза аурудан қалай қорғанады? 

Оқу мақсаты: 3.2.3.5 адам ағзасының ауру мен инфекциядан қорғану жолдарын тҥсіндіру 

3.1.2.2 ақпарат кӛздерінің артықшылығы мен кемшілігін анықтау; 

Сабақтың 

мақсаты: 

Оқушылар: 

иммундық жҥйе, вирустық инфекция туралы тҥсінік алады; 

адам ағзасын инфекциялардан қорғау жолдарымен танысады; 

Бағалау 

критерийі 

Жҧқпалы аурулар, олардан қорғану жолдарын біледі; 

Ӛз беттерімен зерттеу-ізденушілік жҧмыспен айналысып, ақпараттармен бӛліседі. 

Тілдік мақсат Оқушылар: 

Инфекциядан қорғану туралы әңгіме қҧрастырады. 

Иммунитетті нығайту туралы қҧнды пікірлермен ой бӛліседі. 

Ауырмаудың жолы туралы жазылым тапсырмасын орындайды. 

Пәндік терминология мен тірек сӛздер: 

иммунитет 

Қҧндылықтар тазалықты сақтау 

Пәнаралық 

байланыс 

әдебиеттік оқу 

АКТ қолдану 

дағдылары 

презентация 

Алдыңғы 

меңгерілген 

білім 

Қанайналым жҥйесінің жҧмысын біледі 
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Сабақ барысы 

Жоспарла

нған 

уақыт 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

 

Сабақтың 

басы 

Ҧйымдастыру 

Шатасқан әріптер ойыны. Орны ауысып кеткен әріптерден сӛз қҧрастыру. 

цияфекин (инфекция) 

ББҤ кестесінің 1, 2-бағанын толтыру. Инфекция туралы не білетіндерін 

және не білгісі келетіндерін жазу. 3-ші бағанды сабақ соңында толтыру. 

Білемін Білгім келеді Ҥйрендім 

Сабақ тақырыбымен таныстыру. 

- Адам денсаулығына не қауіпті болуы мҥмкін? 

- Неліктен адамдар ауырады? 

- Адам ағзасы қалай қорғанады? 

- Қандай инфекциялық ауруларды білесіңдер? 

 

Әріптер 

 

 

 

 

 

кесте 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

Мҧғалімнің тҥсіндіруі. Біз қауіпті аурулар туралы жиі айтамыз. 

Медицинада мҧндай аурулар жҧқпалы деп аталады. Латын тілінде 

«инфекция» деген сӛз жҧқтыру, бҥлдіру дегенді білдіреді. Ауру адамнан 

немесе жануардан (иттерден, мысықтан) жҧғуы мҥмкін. Бірқатар 

жҧқпалы аурулардың таралуына қан соратын жәндіктер де қатысады. 

Инфекция ауа, су, тамақ арқылы таралады. Науқастың қаны инфекция 

кӛзі болуы мҥмкін. Бҧл қан қҧю немесе медициналық қҧралдарды 

бірнеше рет қолдану арқылы туындауы мҥмкін. 

Біздің денемізді қауіптен ең бірінші не қорғайды? (Алғашқы қорғанымыз 

ол-тері. Тері бізді тҥрлі микробтардан қорғайды) 

Тері. Жҧптық жҧмыс. Тері жайлы ой бӛлісу. 

Маса немесе ара шаққаннан кейін теріміз қалай ӛзгереді? 

Қолымызды кесіп не сырып алсақ, сол жердің терісінен не байқауға 

болады? 

Ешқандай жарақаты жоқ таза тері инфекцияға неліктен тосқауыл болады 

деп ойлайсың? 

С 

ау тері қандай болады? Инфекциямен зақымдалған тері қандай болады? 

Сау тері мен зақымданған теріні сипаттау 

Сау тері Зақымдалған тері 

 

 

 

Егер адам ағзасына микроб енген болса, оған ағзаның қорғаныс кҥші 

иммунитет қарсы тҧрады. Иммунитет дегеніміз адам ағзасының 

инфекцияға қарсы тҧру қасиеті. Оны иммундық жҥйе басқарады. 

Инфекциямен қанның қҧрамындағы арнайы элементтер кҥреседі. 

Иммунитеті жақсы адам аз ауырады. 

Мҧрын «Бҧл қандай ауру?» 

Айым бҥгін мектептен келді, 

Кітаппен бірге ауру әкелді. 

Жӛтелді, тҥшкірді, пысқырды, 

Кӛзінен жас тоқтамай, 

Қайта-қайта сҥртінді. 

Басы ауырып, мҧрны ісіп, 

Қызуы жоғары кӛтерілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сурет 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Жҧтыну қиынға тҥсті. 

Оған дәрі керегі сезілді. 

Ӛзін бақытсыз сезінді. 

- Мҧрын – тыныс алу мҥшесі. Ол тағы қандай қызмет атқарады? 

- Ӛзің ауырып қалған кезің болды ма? 

- Суық тигенде неліктен мҧрнымыздан су ағады деп ойлайсың? 

Зертте 

1. Ӛз денсаулығына тест тапсырмалары арқылы зерттеу жасау. 

а) Тест «Менің денсаулығым» 

( «+» немесе «-» қою) 

№ мазмҧны +/- 

1 Менің басым жиі ауырады  

2 Мҧрым жиі бітеледі  

3 Тісім ауырып мазамды алады  

4 Кейде қҧлағым ауырады  

5 Менің тамағым жиі ауырады  

6 Жыл сайын тҧмаумен ауырамын  

7 Кейде жҥрегім айниды  

8 Кейбір тағамдар мен дәрілерге аллергиям бар  

9 Кӛзім ауырады  

10 Мен жиі ауырып қаламын  

Ӛз денсаулығы жайлы қорытынды шығару. 

ә) Ақпарат кӛздерінен мәліметтер іздеу. Постер жасау. 

Топтық тапсырма 

Кубизм әдісі бойынша. 

1.Суретте. Вирустық аурулардың қандай тҥрлері болады? 

2. Салыстыр. Ауру адам мен сау адамның арасындағы айырмашылықты 

салыстыру. 

3. Зертте. Олардың пайда болу себептерін анықтау. 

4. Қолдан. Вирустық аурулармен ауырмау жолдары. 

5. Дәлелде. Вирустық ауруларға кӛбінесе кімдер шалдығады?  

6. Талда. Вирустық инфекция науқастанған адамнан онымен бір бӛлмеде 

отырған адамдарға қалай тарайды? 

Әр топ постер жасап қорғайды. 

Асҥйде. 

- Асханада тамақ дайындағанда және тамақ ішкенде қандай гигиеналық 

талаптарды сақтауымыз қажет? 

- Ішек ауруларының алдын алу неліктен осы асханадан басталады деп 

ойлайсыңдар? 

- Неліктен тамақты тоңазытқышта сақтау қажет? 

Оқушылардың ойын тыңдау. 

Сен білесің бе? Сабақ оқу мен демалуды араластырып отыру, қатты 

шаршауға жол бермеу, таза ауада кӛбірек болу, толыққанды ҧйықтау, 

уақытылы тамақтанып, таңғы гимнастика жасау, салқын сумен жуынып, 

денені шынықтыру ӛте маңызды шаралар екенін ескерту. 

Досыма хат. Жазылым тапсырмасы. Әр оқушы досына ауырмаудың 

жолдары туралы ақыл-кеңес беретін хат тҥрінде жазылым тапсырмасын 

орындайды. 

Жазылым критерийлері: 

1. Сӛйлемдегі сӛздер бір-бірімен байланысады 

2. Ӛз ойын нақты жеткізеді 

3. Дәлелдемелер келтіреді 

4. Тақырыпқа сай сӛз және сӛз тіркестері пайдаланылады 

 

 

 

 

Ӛлең 

жолдары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кубик 

маркер 

ватман 
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5. Қорытынды жасалады 

Қосымша тапсырма. Жҧмыс дәптері 43, 44- жҧмыс парағы (45-46) 

Сабақ басындағы «Білемін. Білгім келеді. Ҥйрендім» кестесінің 3-бағанын 

толтыру. 

 

 

 

 

Жазылым 

критерийлер

і 

Сабақтың 

соңы 

 

Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі 

1 . Бас бармақ - басты мәселе. Бҥгінгі сабақта ең қҧнды 

мәселе қандай болды.  

2. Балалы ҥйрек - бірлесу. Мен топта қалай жҧмыс 

жасадым? Кімге кӛмектестім? Кімге риза болдым?  

3. Ортан терек - ойлау. Мен бҥгін қандай білім мен 

тәжірбие алдым?  

4. Шылдыр шҥмек -  шынайылық. Сабақ маған ҧнады ма?  

5. Кішкентай бӛбек - кӛңіл -кҥй ахуалы. Мен сабақта ӛзімді қалай 

сезіндім?  

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау – оқушыларға қалай 

кӛбірек қолдау кӛрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап отырсы

з? 

Бағалау - оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік 

техникасының сақталуы 

 

 

 

Аурудың алдын алайық! 

жарнама ойластыру. 

Топтық жҧмысты 

бағалау 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау 

 

Long term plan module: Module 4 My Pets  

Lesson Have you got a pet? 

School: Primary school -31 

Date:  Teacher’s name: Urgenishbaeva N 

Class: 1 Number of present:13 Absent:- 

Learning objective(s) 

that this lesson is 

contributing  to: 

1.L3 recognize with support common names and names of places; recognize 

the spoken form of a limited range of everyday and classroom words  

1.S4 respond to basic supported questions about people, objects and classroom 

routines  

1.R1 recognise sound and name the letters of the alphabet 

1.UE3 use basic adjectives to describe people and things 

Lesson objectives: All learners will be able to: 

 to know about the pets, their names,  

 Is it domestic animals or wild animas. 

 Answer the questions 

find pets in the picture 

Most learners will be able to: 

 speak about pets. What pets they  like or dislike 

sing a song farm animals 

Some learners will be able to: 

Learn by heart the poem about the pets 

Work with group and find what pet is missing 

Language objectives: Learners can: 

By the end of the lesson learners will be able to   

- use basic adjectives big/small to describe things; 

-recognise sound and name the letters of the alphabet 
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Key words and phrases: Where‘s the rabbit?   Is it big?  Yes. / No.   It‘s big 

black dog. Where is the ….? Is it …. Yes, it is. / No it isn‘t 

 

Useful classroom language for dialogue/writing: oral 

Discussion points: 

Can you say why there are different colours in the world?  

Writing prompts:  

Assessment for 
Teaching 

Criteria based assessment  

Assessment criteria: 

 Apply colour and size words correctly in question/answer statements. 

Descriptor: A learner 

 uses big/small  adjectives correctly to describe things ; 

 asks and answers the questions on the topic.  

Self-assessment: Hand signals 

How to overcome 
barriers in learning 
English 

-Help learners by gestures and actions 

-Challenge and extend learners through carefully scaffolding 

assignments and activities 

-Use clear pronunciation and natural 

Previous learning Lesson №27 Pets 

          Plan 

Planned timing 

 

Planned activities (replace the notes below with your planned 

activities) 

What will the pupils learn? How will they learn it? 

Suggested Teaching Activities  

Active Learning activities 

   

Resourc

es 

Start (Beginning of 

the lesson) 

Greeting: Teacher greets learners; learners respond to greeting and 

take their places.                                                                                                                 

Dividing into subgroups: Teacher divides learners into subgroups 

using: smile beiges                                                                                           

Warming up: Number song                                                                            

Revising the previous lesson: Pets. Have you got a pet? What is 

it? What colour is it?  

smile 

beiges  

 

 

 

grammar 

spot                                                         

Middle (of the lesson) 

 

 

 

 

 

 
 

 

D) Teacher demonstrates big/small, black, brown, white, pink using 

projected visual images. Teacher models: e.g. It’s a big brown dog. 

It is a small pink fish. Pronounces sounds: b ,i, g r, o d 

W) Teacher nominates a sound to say what is  projected.  

Find the words 

1 f-sh 

2 mo-s- 

3 d-g 

4 r-bb-t 

5 c-t 

 

W) Learners listen to and sing the song Where is the rabbit? 

Learners dance to music. 

W) Learners play the guessing game. Teacher puts toys in a bag 

beforehand. One learner looks in the bag. Other learners ask 

questions using learned adjectives                                                                                                             

-Is it big?                                                                                                                

-No it is not.                                                                                                                

Learners must guess what it is. If there are many words, the 

guessing learner may feel object.      

W) listen the sounds of animals 

G) Learners role play using their toys and phrases from the 

Song: 

Where is 

the 

rabbit?, 

flashcard

s, phonic 

cards, 

puppets/t

oys, 

game, 

CD, 

DVD 

discs, 

notebook

, 

Student‘s 

book1, 

Activity 

Book 1 
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dialogue.  

At the pet shop 

-Hello 

-Hi 

-What is your name? 

-My name us... 

-What do you want? 

- I want to buy a cat 

- How much is it? 

-It is 10 dollors 

-Thank you  

-Bye  Giving home work 

 M arking.  

                     
I have got it !        I need a little help.         I am very confused. 

End (of the lesson) Reflection: Technique of FA: Oral feedback 

Learners make comments about the lesson orally  Teacher asks 

learners to look at lesson objectives they set at the beginning of the 

lesson and think and say what they did well in the lesson and what 

needs improvement. 

 

Additional information: 

Differentiation -  how do you plan to 

give more support? How do you  plan 

to challenge the more able learners? 

Assessment  - how are 

you planning to check 

learners’ learning? 

Cross – curricular links health 

and  safety check ICT links 

Values links 

Reflection 

Were the lesson objectives / learning 

objectives realistic?  

What did the learners learn today? 

What was the learning atmosphere 

like?  

Did my planned differentiation work 

well? 

Did I stick to timings? What changes 

did I make from my plan and why?  

Use  the space below to reflect on your lesson. Answer the 

most relevant questions  from the books on the left about 

your lesson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Тема урока: §81–83.  

Р. Гамзатов «Журавли» 

Школа-гимназия №64 имени Ж.Аймауытова 

КЛАСС 7 ФИО учителя: Ходжамуратова Робия Баймхановна 

Цели обучения, 

которые 

необходимо 

достичь на 

данном уроке  

С 7.1.4.1 – определять основную мысль текста, опираясь на содержание 

текста; 

Г 7.2.4.1 – создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 

элементами описания и/или повествования) на основе личных впечатлений и 

наблюдений. 

Ч 7.3.3.1 - формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие 

выдвигать идеи, предположения, и отвечать на вопросы, приводя аргументы, 
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связывать информацию текста с другими фактами из реальной жизни; 

П 7.4.4.1 - писать творческие работы (в том числе на литературные темы) 

представляя себя в предлагаемой ситуации и описывая собственные 

ощущения, с использованием эмоционально-окрашенной лексики, эпитетов, 

сравнений, фразеологизмов и олицетворений 

ИЯЕ 7.5.2.2 - использовать сложные предложения, выражающие условные, 

уступительные, сравнительные, сопоставительные отношения. 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

Определять наклонений глаголов; 

Выделять грамматические основы в предложениях; 

Сформулировать  «тонкие» и «толстые» вопросы, используя глаголы. 

Большинство учащихся будут уметь: 

образовать условное наклонение глагола; 

представлять информацию в виде таблицы, схемы ; 

составлять тематическую группу  на заданную тему; 

Некоторые учащиеся смогут: 

Нарисовать  иллюстрации к песне. 

Языковая цель 

 

Учащиеся могут: 
- строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 

письменной речи 

Ключевые слова и фразы :  священный, клин – тырналардың сыналап ҧшу 

тәсілі,на исходе – о том, что кончается; завершение, конец, промежeток – 

пространство или время, разделяющее что-нибудь, пора – время, период, 

срок,стая – топ ҥйір, сизый – кӛкшіл сҧр (тҥс),мгла – қараңғылық, іңір 

қараңғысы, до сей поры – осы уақытқа дейін,полечь – қаза табу,замолкнуть – 

ҥні шықпай қалу, анафора,интернационал; 

Используемый язык для диалога/письма на уроке:  

русский. 

Вопросы для обсуждения: Что мы узнаем о создании песни «Журавли» 

Р.Гамзатова?  

Предыдущее 

обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих 

классах, в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку 

аудио материалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин I. Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Подарите улыбки друг другу. 

Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного 

дня!Учитель приветствует учащихся на трех языках: 

казахском, русском, английском. 

Учебник. 

 

 

Начало урока 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания 

II. Актуализация знаний.Помните! Через века, через года, – 

помните!  

О тех, кто уже не придѐт никогда, – помните!  

Р. Рождественский 

Что означают эти строки? к какой песне они были эпиграфом? 

Просмотр презентационного материала о творчестве Расула 

Гамзатова. 

III. Изучение нового материала 

Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, какой смысл заложен 

автором в эти строки? Почему мы сегодня так много говорим 

на эту тему? Сколько лет длилась Великая Отечественная 

Учебник 

Таблица 

 

 

http://www.mys

hared.ru/slide/31

0635/ 
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война? Как люди узнавали о событиях той войны? 

Упр.499. Прочитайте информацию об известном аварском 

поэте и об истории возникновения стихотворения «Журавли» 

Расула Гамзатова. 

На Кавказе существует поверье, будто павшие на поле 

сражения воины превращаются в журавлей. С древних времѐн 

люди относились к журавлям с благоговением. Удивителен 

факт, что у разных народов журавль всегда занимал почѐтное 

место священной птицы. Кто из вас знает, что символизируют 

журавли? 

Середина 

урока 

 

IV. Освоение изученного материала.  

Упр. 500. Послушайте стихотворение Р. Гамзатова. 

Какоевпечатление оно на вас произвело? Что особенно 

запомнилось? Работа со словами и словосочетаниями с 

помощью «Карточки-информатора». 

Работа в группах. 

Возьмите на заметку!Анафорав переводе с греческого 

обозначает повторение слова или группы слов в начале 

нескольких фраз или строф. Эта стилистическая фигура 

широко применяется в поэтической речи. 

Упр. 501. Заполните схему: вижу, слышу, чувствую по 

содержанию стихотворения.  

Физкультурная минутка 

V. Закрепление изученного материала. 

502. Литературный диктант. 

503. Прочитайте об истории создания песни «Журавли» на 

стихи Р. Гамзатова. Послушайте песню в Напишите, какие 

чувства у вас возникли после прослушивания песни. 

записать или запомнить? 

502. Прочитайте информацию о памятниках Белым Журавлям 

и подведите итог по теме урока. 

503. Мы, не видевшие войну, знаем о ней из рассказов 

прадедушек и прабабушек, по скупым письмам и редким 

фотографиям, по стихам и песням. Стихи и песни военных лет 

до сих пор затрагивают за живое, заставляют сердце биться 

чаще. Каких поэтов военных лет вы знаете? Какие стихи 

посвящены теме Великой Отечественной войны? 

Упр. 446. Составьте синквейн к слову победа. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записи (https: 

//www.youtube.

com/watch?v=X

ZZHISSFHv4). 

 

Конец урока 

Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень 

усвоения полученной информации на данном уроке. 

(И)Домашнее задание.1. Составьте кластер на тему 

«Журавли». 

2. Выучите стихотворение Р. Гамзатова «Журавли» наизусть. 

3*. Нарисуйте иллюстрации к песне. 

Рефлексия 

Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются 

бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена 

ваза. В конце урока я говорю: ― Если вам понравился урок, и 

вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, 

если не понравился – голубой‖. Можно предложить ребятам 

более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. 

В конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку.  Хочу 

напомнить, какому настроению соответствует какой цвет: 

красный - восторженное;  
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оранжевый - радостное, теплое; 

желтый - светлое, приятное;  

зеленый – спокойное;  

синий - неудовлетворенное, грустное;  

фиолетовый - тревожное, напряженное;  

черный - упадок, уныние. 

Дополнительная информация 

Дифференциация 

Как вы планируете 

поддерживать учащихся 

Оценивание 

Как вы планируете увидеть 

приобретенные знания 

учащихся 

Межпредметные связи 

Соблюдение СанПиН 

ИКТ компетентность 

Связи с ценностями 

-Детям можно предложить 

тексты для чтения разного 

уровня сложности.                    

-Детям, допускающим 

отклонения от 

каллиграфических норм, 

можно предложить 

дополнительный рабочий 

лист.                                             

-Детям, которые работают в 

высоком темпе, можно 

предложить дополнительные 

задания. 

Наблюдение учителя в ходе 

реализации приема «Одна 

минута». 

После чтения текста  

№1 – взаимооценивание по 

стратегии «2 звезды и 1 

пожелание». 

После выполнения 

дифференцированного задания 

по вариантам (чтение и анализ 

текста) учитель оценивает 

выполненные работы на основе 

дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 

Мы проверили осанку  

И свели лопатки.  

Мы походим на носках,  

Мы идѐм на пятках 

 

 

 

 

 
 

Пән:дҥниетану 

Сынып:1 

Мектеп: №72 жом 

 Мҧғалімнің аты-жӛні :Утенбаева Майра 

Сабақтың тақырыбы:                       

Тазалық-денсаулық кепілі 

Қатысқанда  

  

Ҧзақ мерзімдегі оқу 

мақсаты 

1.1.4.1. Жеке бас гигиенасын сақтаудың маңыздылығын тҥсіндіру 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: жеке бас гигинасын сақтаудың құралдарын айтады. 

Кӛпшілік оқушылар: Жеке бас гигиенасына қатысты тәртіп ережелерін 

анықтайды. 

Кейбір оқушылар: гигиена сақтаудың маңыздылығы туралы әңгімелейді 

Бағалау 

критерийлері  
 Гигиена құралдарын атайды 

 Гигиенаға қатысты тәртіп ережелерін анықтайды 

 Жеке бас гигиена сақтаудың қажеттілігі туралы әңгімелейді 

Сӛздік қор 

 

Тақырып бойынша терминдер: гигиена, тазалық, денсаулық  

-Дене мүшелерін қалай таза сақтауға болады? 

-Не үшін тазалық сақтау қажет деп ойлайсыңдар? 

-Жеке бас тазалығы дененің сымбатты болуына ықпал ете ме? Себебін 

түсіндіріңдер. 

-Жеке бас гигиенасының ережелерін білесіңдер ме?… 

Қҧндылықтарды 

дарыту  

 

Ҧжымшылдыққа тәрбиелеу,жауапкершілік, сыйластық, ӛзара тҥсіністік 

қҧндылықтарды қалыптастыру 
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Денсаулық және  

техника 

қауіпсіздігінің   

сақталуы 

Сабақта қолданылатын қауіпсіздік ережесі, сергіту сәттері, белсенді 

әрекеттер 

Пәнаралық 

байланыстар 

Сауат ашу, жаратылыстану, кӛркем еңбек 

АКТ қолдану 

дағдысы (сабақта 

қолданылатын болса 

кӛрсетіңіз) 

Слайд, ноутбук  (Сабақ  АКТ дағдысы дамытуға ықпал етеді) 

Алдыңғы 

меңгерілген білім  

Гигиена туралы біледі 

Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақта жоспарланған іс-әрекет   

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 
Ынтымақтастық  атмосферасын қҧру: 

-Қояным, қояным әнін айту 

-Қ.Мырза Әлидің  Бастапқы білімге сҥйене отырып, «Не 

ҥшін?»  ӛлеңін хормен орындату 

 Мақсаты:Әнді айту  арқылы жағымды психологиялық  және 

тазалық гигиенасы  туралы тҥсінік қалыптастыру. 

Топқа бӛлу: Денсаулық , гигиена, тазалық сӛздері жазылған 

қима  қағаздарды алу арқылы ҥш топқа бӛлінеді. 

-Балалар,неліктен осы сӛздер арқылы біз топқа бӛліндік деп,- 

ойлайсыңдар? 

-Біздің сабағымыздың  тақырыбына  байланысты, -деп 

ойлаймыз? 

Тірек сӛздермен жҧмыс: денсаулық,гигиена,тазалық 

Тапсырма№1 (Ж.Ж) «Жҧбыңды тап»  әдісі арқылы жҧптық 

тапсырмалар  беріп ӛткенге шолу жасау 

Мақсаты:Оқушылардың білім деңгейін  анықтау, дҧрыс  

ойлауға дағдыландыру 

Тапсырма: Адамның дене мҥшелерін атқаратын 

қызметтерімен байланыстыру. 

Дескриптор: 

-адамның  дене мҥшелерін атайды; 

-оның негізгі атқаратын қызметін білді; 

ҚБ: «Кӛңіл кҥй смайликтері» арқылы 

 

 

 

Қима қағаздар 

Маркер 

 

 

 

 

 

 

Адамның дене 

мҥшелерінің суреттері. 

 

Сабақ ортасы   

  
ҦЖ «Ғажайып қоржын» ойыны 

Мақсаты:Тазалық –денсаулық кепілі екенін анықтайды. 

Оқушыларды ынталандыру  ҥшін  оқулықтың бас кейіпкері 

Ботаның қоржынында не бар екенін табуды ҧсынамын. 

(Сабын, тіс пастасы,щеткасы, тарақ) 

-Осы заттар туралы не айта аласыздар? 

-Бҧл заттарды не ҥшін  қолданады екенбіз? 

 Дескриптор 

-заттарды атайды 

-не ҥшін қолданатынын айтып ӛтеді 

ҚБ: «Басбармақ» әдісі 

№2 (МК) Слайд кӛрсетемін. Жаңа сабаққа кіріспе  

жасаймын.Тазалық туралы тҥсіндіремін. 

 

 

Сабын, тіс пастасы, 

тарақ, тіс щеткасы, 

оқулық, плакаттар 

маркер, дәптер 

 

 

 

 

 

Слайд 
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Мақсаты: АКТ дағдысын, оқушылардың  

тыңдалым,айтылым,дағдыларын қалыптастыру 

-Мына суреттерді салыстырайықшы. (таза бала мен 

жуынбайтын бала суреті) 

Оқулықпен  жҧмыс 

(Т.Ж) Тапсырма№3. 

«Ойлан-жҧптас-бӛліс» әдісі 

 Оқулықтағы суреттерге қарап гигиена ережелерін 

қҧрастырады, постерге тҥсіреді. 

Мақсаты: Оқушылардың ойлау,айтылым, жазылым, 

тыңдалым дағдыларын қалыптастыру 

Дескриптор: 

-Шаш кҥтімі ережесін қҧрастырады 

-Қол жуу ережесін қҧрастырады. 

-Тіс  тазалау ережесін қҧрастырады 

-Тырнақ алу ережесін қҧрастырады 

ҚБ: Бағдаршам  арқылы бағалау 

 
 

Сергіту сәті 

Т.Ж Зерттеу әдісі 

Тапсырма 

Оқушыларды қызығулықтарына қарай топтастыру 

1-топ ермексазбен жҧмыс жасайды 

2-топ суретті акварель краскасымен бояйды 

3-топ тҥрлі қағазбен жапсырмалайды 

-Топтық жұмысты оқушылар ӛздері бағалайды.жұмыс 

жасағаннан соң қолымыздың лас болғаныбайқаймыз. 

Қолымызды жуып тазалықтың қаншалықты керек 

екенін ұғынамыз 

ҚБ-« Шапалақтау»арқылы 

Тапсырма №4 

Дәптермен жұмыс. Жазылым. 

 
«Кім жылдам?» әдісі бойынша дәптерде берілген 

тапсырманы беремін 

Мақсаты: Оқушылардың жылдам әрі қатесіз жазу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Дескриптор:  

-сӛйлемді кӛркемдеп жазады; 

-қажетті сӛздерді дҧрыс қояды; 

ҚБ «Бағдаршам» арқылы 

 

 

 

 

Оқулық 

Плакат, 

маркер,қарындаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермексаз, акварель 

краска, тҥрлі тҥсті қағаз, 

желім, қайшы 

 

 

 

 

 

Дәптер, қаламсап 
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Сабақтың соңы Тапсырма №5 

 «Бҧрыштар» әдісі, саралаудың жіктеу тәсілі бойынша 

Мақсаты: Оқушылардың ойлау қабілеті дағдысын анықтау 

 Сыныптың ҥш бҧрышына  

1.Гигиена қҧралдары 

2.Гигиенаға қатысты тәртіп ержелері 

3.Жеке бас гигиенасын сақтаудың қажеттілігі 

деп жазылып тҧрады ӛзіне жақын тартқан бҧрышқа барып 

тҧрып, ӛз ойларын жеткізеді. 

Дескриптор: 

Барлық оқушылар:Гигиена қҧралдарын атайды 

Кӛпшілігі:Гигиенаға қатысты тәртіп ережелерін анықтайды 

Кейбір оқушылар:Жеке бас гигиена сақтаудың қажеттілігі 

туралы әңгімелейді 

№6.Дереккӛздермен жҧмыс 

Ертеде  сабынды майлы жіліктерді қайнатып, оған 

алабҧтаның кҥлін осу арқылы дайындаған. 

Тапсырма: 

Дереккӛздерге сҥйеніп, сабынның қалай жасалатынын айт. 

Дескриптор: 

 Кҥнделікті қолданып жҥрген тазалық заттарынан басқа 

ертеде қандай заттарды қолданғанын біледі 

Қабілеті  жоғары оқушыларға  дереккӛздермен жҧмыс 

арқылы қосымша саралау  жҥргіземін. 

№7.Кері - байланыс әдістерінің бірі: «Ауа райы» әдісі 

• Қатысушыларға бір парақ беріледі. Онда мыналар салынған:  

1. Кҥн(суреті)  

2. Бҧлттан шыққан кҥн(суреті)  

3. Бҧлт(суреті)  

- Қҧрметті оқушылар, бҥгінгі тақырып бойынша «Қолымнан 

бәрі келді» деген оқушы кҥннің астына, «Талпындым, бәрі 

жақсы»деген оқушы бҧлттан шыққан кҥннің астына, 

«Ӛкінішке орай, мен тҥсінбедім» деген оқушы бҧлттың 

астына жабыстырыңдар. 

 

 

 

 

Плакат, маркер 

Дифференциация – 

оқушыларға кӛбірек қолдау 

кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға 

қандай тапсырмалар 

қоюды жоспарлап 

отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 

деңгейін  тексеру жоспарыңыз?  

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  
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«Бҧрыштар» әдісі арқылы 

оқушылардың деңгейлеріне 

қарай тапсырма беру арқылы 

саралаймын 

 

Қабілеті  жоғары оқушыларға  

дереккӛздермен жҧмыс 

арқылы қосымша саралау  

жҥргіземін 

- ҚБ-« Шапалақтау»арқылы 

 

ҚБ «Бағдаршам» әдісі 

 

ҚБ: « Кӛңіл кҥй смайликтері»   арқылы 

 

Қ.Б:«Басбармақ»  әдісі 

 

Қ.Б: «Жҥрекше»әдісі 

-Қолды қашан жуу қажет?  

-Тісті кҥніне неше рет жуады? -Адамдар не ҥшін 

шаш тарайды? -Кҥніне неше рет жуыну қажет? 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сергіту сәттері мен 

белсенді іс-әрекет 

түрлері. 

Осы сабақта 

қолданылатын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің 

тармақтары. 

 

Сандық техникаларады 

қолдануда қауіпсіздік 

шараларын еске түсіру 

және сақтау 

 

Ҧзақ мерзімді жоспар 

бӛлімі:  

10.1АМолекулалық 

биология және биохимия 

Мектеп:№72 жалпы орта білім беретін мектеп 

Кҥні:06.03.2020 Мҧғалімніңаты-жӛні: Баибатшаева Жадыра Бабахановна 

Сынып: 10 Қатысқандар саны: 26 Қатыспағандар саны:  

Сабақ тақырыбы Липидтердің қҧрылымдық компонентері. Майлардың химиялық қҧрылысы 

мен қызметтері  

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары(оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

 

10.4.1.4 - майлардың химиялық қҧрылысы мен қызметтерін сипаттау  

 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: 

-Химиялық қҧрамы бойынша липидтердің негізгі компоненттерін анықтау. 

Басым оқушылар: 

-Липидтердің тҥрлері мен компоненттерді анықтап, оларға мысалдар келтіру; 

Кейбір оқушылар: 

- Майлардың тҥрлерін олардың атқаратын қызметтерімен сәйкестендіру 

Бағалау  

критерийлері 

( Ойлау дағдылары: 

білу және тҥсіну, қолдану  ) 

-Химиялық қҧрамы бойынша липидтердің негізгі компоненттерін туралы 

ассоциация қҧрастырады. 

- Кестеге липидтердің тҥрлері мен компоненттерін анықтап, оларға мысалдар 

келтіреді; 

- Майлардың  тірі ағзаларда кездесетін тҥрлері мен атқаратын қызметтерімен 

сәйкестендіреді. 
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Тілдік мақсаттар  

 

Пәндік терминология мен лексика: 

Қанықан май қышқылы;қанықпаған май қышқылы;кҥрделі липидтер;май 

қышқылдары,гидрофобты, қаныққан майлар, қанықпаған майлар, майлардың 

қызметтері 

Оқытудың тілдік мақсаты: 
Химиялық қҧрамы бойынша липидтердің негізгі компоненттерін жіктеуде; 

липидтердің тҥрлері, компоненттері мен мысалдары берілген кестедегі бос 

орындарды толықтыруға,кестеде берілген майлардың қызметтерінің 

атауларын сипаттамаларымен сәйкестендіруде оқылым, тыңдалым, жазылым 

дағдылары дамиды. 

Диалог қҧруға / жазылымға қажетті  сӛздер топтамасы: 

Липидтердің қҧрлымна..... 

Липидтердің қҧрамына.... 

Гликолипидтер,фосфолипидтер,гликопротеидтер қандай майларға жатады? 

Майлардың тҥрлері..... Майлардың қызметтері...... 

Қҧндылықтарға 

баулу 

«Мәңгілік Ел» жалпы ҧлттық идеясының «Зайырлы қоғам және жоғары 

руханият» қҧндылығына сәйкес оқушыларға тірі ағза ҥшін липидтер мен 

майлардың әсерін тҥсіндіре отырып, ӛз денсаулығын сақтау және ӛзгеге 

қамқор болуға және қҧндылықтарға барынша баулу.  

Пәнаралық 

байланыстар 

Химия пәнінен қаныққан және қанықпаған май қышқылдарының 

формуласын,  қҧрылысы мен қасиеттері туралы білімін пайдалана біледі. 

Алдыңғы білім  6.3.2.1 заттарды органикалық және бейорганикалық заттарға жіктеу; 

7.4.1.3 азық-тҥліктер қҧрамындағы нәруыз, май, кӛмірсулардың бар болуын 

дәлелдеу; 

8.4.1.2 кӛмірсулар мен липидтердің биологиялық қызметтерін сипаттау. 

Сабақ жоспары 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

  

Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

    5минут 

 

 

 

 

 

 

 Ҧйымдастыру кезеңі 

1.Сәлемдесу.  

2.Оқушыларды тҥгелдеу. 

3.Сынып тазалығын қадағалау. 

 Психологиялық ахуал қалыптастыру ; 

 Топқа біріктіру-   

 1-топ липидтер,  

 2-топ майлар; 

2.Ширату жаттығуы.   

Сабақтың тақырыбын ашу мақсатында қолдану 

«Суреттер: Не болды?» әдісін пайдаланып:      
А. Майларға анықтама беріңдер?  

В.Суреттерге назар аударыңыз (аю, бал ара), липидтердің 

қандай тҥрлері айтылғандығын тҥсіндіріңіз.  

 

А.  В.  

Дескриптор: 

-майларға анықтама береді;  

- липидтің А тҥрін анықтайды; 

 

 

Липидтер мен майлар 

жазылған қима қағаздар 

 

 

 

 

Қалыптастырушы 

тасырмалар жинағы 8 –

сынып,9-бет 
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-липидтің В тҥрін атайды;  

- А және В липидтердің биологиялық маңызын сипаттайды.  

ҚБ. «Конверттегі сҧрақ» әдісі 

Оқушыларды оқу мақсатымен, бағалау критерийімен 

таныстыру. 

Сабақтың ортасы 

8минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12минут 

 

 

 

 

 

 

 1 -тапсырма. (Ж)«Ассоциация» әдісі 
Химиялық қҧрамы бойынша липидтердің негізгі 

компоненттерін (қаныққан май қышқылдарын, қанықпаған 

май қышқылдарын, бір атомды спирттер) жіктеңдер. 

Дескриптор: 

- липидтердің қҧрамына кіретін қаныққан май қышқылдарын 

анықтайды; 

- липидтердің қҧрамына кіретін қанықпаған май 

қышқылдарын анықтайды; 

- липидтердің қҧрамына кіретін қаныққан бір атомды 

спирттерді анықтайды 

 ҚБ. «Конверттегі сҧрақ» әдісі 

 

2-тапсырма.(ЖЖ) «Сӛзді тап»  әдісі  

Липидтердің тҥрлері, компоненттері мен мысалдары 

берілген кестедегі бос орындарды толықтырыңыздар: 
Липидтердің 

тҥрлері 

Липидтерді 

қҧрайтын негізгі 

компоненттер 

Липидтер 

тҥрлеріне мысал 

Жай (қарапайым) 

липидтер 

 Бейтарап майлар, 

стероидтар және 

балауыздар 

/воскілер/ 

жатады. 

 Кҥрделі липид 

спирт 

қалдығынан, 

жоғары май 

қышқылдарынан 

және басқа да 

заттардан 

/азаттық негіздер, 

фосфор 

қышқылы, 

кӛмірсілар ж/е 

т.б/ тҧрады 

 

Дескриптор: 

-липидтердің тҥрлерін анықтайды;  

- липидтердің компоненттерін анықтайды;  

- липидтердің тҥрлеріне мысалдар келтіреді. 

ҚБ.: «Пікір алмасу». 

3-тапсырма. (Т) «Нақтылық талант» әдісі 

Кестеде берілген майлардың қызметтерінің атауларын 

сипаттамалары мен сәйкестендіріңдер:  

 

Биология, 10-сынып, 

Мектеп баспасы,2019ж, 

25-27 беттер 

 

 

 

 

 

 

«Биология» пәнінен 

қалыптастырушыбағала

уғаарналғантапсырмала

ржинағы 

10-сынып  

(ЖБ бағыт) 9-бет     

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология» пәнінен 

қалыптастырушыбағала

уғаарналғантапсырмала

ржинағы 

10-сынып  

(ЖБбағыт) 10-бет 
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Қҧрлымдық   А Судан қорғану( жапырақ 

бетіндегі балауыз қҧстардың 

қанаттары және 

сҧтқоректілердің жҥні) 

электорхимиялық изоляция, 

мехеникалық соққылардан 

физикалық қорғаныс 

Энергетика

лық  

 В Кейбір гормондар липидтік 

табиғаты болады.Майда еритін 

дәрумендердің негізі 

липидтер(А,D, E, K) 

Қор   С Оргонизмге қажетті энергияның 

25-30% ын липидтер береді. 1гр 

май ыдырауының нәтижесінде 

39кДж немесе 9,5ккал энергия 

бӛлінеді 

Температур

аны реттеу 

 Д Организмдер денедегі майды 

қоректік зат ретінде 

жинақтайды.Мысалы 

буанқденелілер сҥтқоректілер 

және адамның тері саты 

қабатында шарбыда, кӛптеген 

ӛсімдіктердің тҧқымдарында 

және т.б. мҥшелерінде май қоры 

жинақталады 

Эндогенді су 

кӛзі 

 Е Жасуша мембранасының 

қҧрамына фосфолиид және 

гликолипид кіреді. Нәруызбен 

бірге жарғақша қҧрамына кіріп 

оның жартылай ӛткізгіштігін 

қамтамасыз етеді. 

Регуляторл

ық  

 F Май жылуды нашар ӛткізеді. 

Сондықтан жануарлар тері 

астындағы май қабатының 

есебінен дене температурасын 

тҧрақты сақтайды.Жылу 

изоляциясы(тері астындағы 

май) биологиялық жылытқыш. 

Қорғанышт

ық  

 G 1кг май тотығып ыдырағанда 

1,1 кг су тҥзіледі. Мҧндай суды 

«метоболит су» деп атайды. 

Қыста ҧзақ ҧйқыға кететін сол 

сияқты сусыз шӛлде тіршілік 

ететін жануарлар(кейбір 

кемірушілер, бӛкендер, тҥйелер 

және т.б) организиміндегі 

тотығып, ыдыраған майдың 

суын пайдаланады. 

Дескриптор 

-майлардың  қызметінің  атауларын, оның 

сипаттамаларымен сәйкестендіреді 

ҚБ: «Пікір алмасу» 

Сабақтың соңы 

 

5 мин 

Оқушының рефлексиясы 

«Хабарлама» әдісі арқылы тақырыпта не меңгергені туралы 

жеке-жеке хабарлама дайындап, стикермен ӛз ойларын 

тақтаға жапсырып  кетеді. 

 

стикерлер 

Саралау –оқушыларға қалай 

кӛбірек қолдау кӛрсетуді 

Бағалау – оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 
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жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз?  

жоспарлайсыз?  техникасының 

сақталуы 

Қолдауды қажет ететін оқушыларға 

тапсырмаларды қалай орындау 

керектігін аздап тҥсіндіремін, 

қабілеті жоғары оқушыларға 

қосымша тапсырмалар беріп, 

ӛздігінен жҧмыс жасауға мҥмкіндік 

беремін. 

Тапсырма: 
1. «Фосфолипидтер- глицириннің 

кҥрделі эфирі «глицеролдың» май 

қышқылы» тҧжырымына сипаттама 

беріңдер. 

2. Omega-3 қанықпаған май 

қышқылдарынан тҥзіледі. 

Қанықпаған май қышқылдарын 

сипаттайды. 

«Конверттегі сҧрақ».Алдыңғы білім мен 1- 

тапсырма бойынша оқу жетістіктерін 

бағалау ҥшін әрбір топқа арнап конверт 

дайындаймын және оқу  тапсырмаға сәйкес 3 

сҧрақ жазып, конвертке саламын. 

Конверттегі сҧрақтарды оқушыларға 

таратып 2 минут уақыт беремін: Оқушы 

стикерде ӛз атын, сҧрақтардың жауабын 

жазып конвертке салады және конвертті 

келесі оқушыға береді.Барлық оқушылар 

сҧраққа жауап бергенше бір-бірімен 

конверттерін алмасады. 

Соңында стикерлерді жинап, бірнеше 

жауапты дауыстап оқып (аттарын 

атамастан); сынып жауаптардың 

қаншалықты дҧрыс болғанын талқылайды. 

«Пікір алмасу» 

 Әрбір топ 2 мен 3 тапсырмаларға қатысты 3 

сҧрақ дайындайды. Әрбір сҧрақты стикердің 

бірінші жағына жазып, келесі топпен 

стикерлерін ауыстырады.Топ басшысы 

стикердегі сҧрақтарды оқиды, топ мҥшелері 

жауаптарын жазып дайындайды. 

Кӛшбасшысы белгі бергенде, барлық 

оқушылар ӛз жауаптарын ашады және 

жауаптарды талқылап, дҧрыс жауаппен 

салыстырады. 

2-тапсырма бойынша: 

- Липидтердің тҥрлері атаңдар?: 

-Липидтерді қҧрайтын негізгі 

компоненттерді атаңдар?: 

- Липидтер тҥрлеріне 1 мысал келтіру. 

3-тапсырма бойнша: 

- майлардың қҧрылымдық қызметі, 

- энергетикалық қызметі, 

- қорғанғыштық қызметі. 

3 сҧраққа толық жауап берген оқушылар 

«ӛте жақсы», 2 сҧраққа жауап бергендер 

«жақсы», 1 сҧраққа жауап бергендер 

«Талпын» деген сӛздермен ауызша кері 

байланыс жҥргізледі. 

Сыныпта жағымды 

ахуал орнатып,сынып 

бӛлмесінің ауасын 

желдетіп, 

оқушылардың 

денсаулығын ескеру 

арқылы партада 

отыру орнын дҧрыс 

таңдау.  
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Мектеп: №52 мектеп-лицей Пән  мҧғалімі: Саулембаева Алия 

Пәні:Алгебра Сыныбы:   11   «A»     Кҥні: 20.01.2020ж 

Сабақ тақырыбы: Кӛрсеткіштік  функцияларды дифференциялдау. 

Сабақ мақсаты: Барлығы: Кӛрсеткіштік  функциялрды дифференциялдау 

формулаларын біледі. 

Кӛпшілігі: Кӛрсеткіштік функцияларды дифференциялдау 

формулаларын  қолданады. 

Кейбірі: Кӛрсеткіштік  функцияларды дифференциялдап, 

ӛрнектердің мәнін табады. 

Тҥйін сӛздер: Кӛрсеткіштік функция, дифференциялдау т.б. 

 

 

Ҧйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу.  

Психологиялық ахуалды қалыптастыру. Топқа 

біріктіру. 

Бағалау парақшасын беру. 

Ҥй тапсырмасын  пысықтау. 

Формулаларды еске тҥсіру: 

1)      (  )`=    lna 

2)      (  )`=    

3) (      x)`=
 

     
 

4) (      x)`=
 

      
 

5) (lnx)`= 
 

 
 

№198есепті жауабымен сәйкестендіру арқылы 

тексеру.(жҧптық жҧмыс) 

1) f(х)         

2) f(х)          

3) f(х)       

4) f(х)           

Ресурстар: 

Оқулық, 

кеспе, тест 

есептері, 

слайд, т.б. 

Ортасы: 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақ: Есептер шығару.Әр топқа есептер 

беру (топтық тапсырма) постер қорғау. 

1-топ. Функция туындысын табыңдар: 

1) f(х)         

2) f(х)        

 

2-топ. Функция туындысын табыңдар: 

1) f(х) =       

2) f(х)        

 

3-топ. Функция туындысын табыңдар: 

1) f(х) =       

2) f(х)         

 

4-топ. Функция туындысын табыңдар: 

1) f(х) =      

2) f(х)         

Тест тапсырмасы: 

1)Ӛрнектің мәнін есепте:     (
  

 
  

 

 
  ) 

А)12          В) 0        С) 1      Д) 144           1балл 

2)Функцияның анықталу облысын тап: 

 у        (6-5х) 

А) (            В)  (         

 С) (              Д)  (       2балл 
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         +28  ӛрнегінің мәнін тап:  

 

  А) 12           В)18          С) 36           Д) 3         

2балл 
Қорытындылау: Бағалау парағы бойынша 

оқушыларды бағалау. 

Соңы: Ҥй тапсырмасы:№210 есеп  

Сабақтың мақсаты мен міндеттері орындалды ма? 

Бүгін оқушылар не үйренді? 

Уақытты қалай пайдаландым? 

Жоспарыма қандай ӛзгерістер енгіздім және неге? 
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Тема урока:М.Д.Симашко «Емшан» Школа № 72 

Дата:14.10.2019г ФИО учителя Бектурсынова А.И. 

 

КЛАСС 10 

 

Количество 

присутствующих 

 

Количество 

отсутствующих 

Цели обучения, которые 

необходимо достичь на данном 

уроке  

10.1.1 понимать детально информацию сообщения, подтекст, 

определяя социальные и эмоционально-экспрессивные 

особенности речи говорящего; 

10.3.1 понимать детально содержание текстов, соотнося детали 

с основной мыслью текста 

10.3.5 анализировать содержание художественных 

произведений, определяя роль композиции, изобразительно-

выразительных средств, деталей, в раскрытии основной мысли; 

 

 

Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут:понимать детально содержание текстов, 

соотнося детали с основной мыслью повести М.Симашко 

«Емшан»; 

Большинство учащихся будут уметь:анализировать 

содержание художественных произведений, определяя роль 

изобразительно-выразительных средств: эпитетов, метафор, 

сравнений. 

Некоторые учащиеся смогут: написать творческие работы 

(описания, повествования), используя знания из других 

предметных областей с целью выявления функции 

художественных тропов в произведении 

Языковая цель Полиязычие: билингвизм, полилингвизм 

Основные термины и словосочетания: эпитеты, метафоры, 

сравнения. 

Привитие ценностей Воспитание патриотизма, интернационализма, толерантности в 

русле Стратегии «Казахстан – 2030», государственных 

программ «Культурное наследие», «Мәңгілік Ел», 

«Триединство языков»; «Рухани жанғыру», любви и бережного 

отношения к Родине, родному языку, русскому языку, 

литературе и культуре, трудолюбия, семейных ценностей. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами: мировая литература, казахский 

язык и литература 

Предыдущее обучение 

 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 

на восприятие и оценку аудио материалов, на анализ текста, на 

формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые 

сроки 

Планируемые действия  Ресурсы 

 

Начало урока 

 

 

 

 

Организационный момент. 

Создание коллаборативной среды. 

Стратегия «Словарик настроений».   

Учитель приветствует учащихся, мотивирует учащихся на 

совместную работу, изучение темы урока. 

Объединение в группы «Литераторы»,«Историки» 

Прогнозирование новой темы  

Меня рабом прозвали, что ж, 

Я был рабом, от правды не уйдешь. 

Но не найдешь рабов подобных много, 

Султаном ставших, много не найдѐшь. (Бейбарс). 

- Почему вы решили, что эти слова можно отнести к главному 

герою повести? (Раб, ставший султаном). Но только ли этим 

исчерпывается понимание образа главного героя? 

Учебник. 

 Часть 1. 

Хрестоматия  
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Работа в группах 

«Хронологическая таблица» 

1 группа: Прочитайте биографию М.Д.Симашко и заполните 

хронологическую таблицу 

2 группа: Расскажите историю написания  М.Д.Симашко 

повести «Емшан». Нашей группе было дано задание узнать, 

почему Морис Давидович Симашко написал повесть про 

Бейбарса. Мы выяснили следующее: у русского поэта 19 века 

Аполлона Николаевича Майкова есть стихотворение, которое 

называется «Емшан», в нем говорится о хане Отроке, который 

забыл свою Родину, стал царем в чужой стране. И только, 

когда ему привезли пучок сухой травы емшан, он вспомнил 

свою Родину. Потому что емшан растет в его родной степи. 

Послушайте отрывок из стихотворения: 

Мы думаем, что Симашко прочитал это стихотворение, и 

написал свою повесть. 

Также нашей группе было дано задание определить значение 

слова «емшан». Емшан - это трава, которая растет в степи. Это 

полынь. 

 Дескриптор: 

1 понимает детально информацию сообщения 

2 соблюдает орфографические и орфоэпические нормы  

Ф.О. Групповое оценивание методом «Светофор»  

Середина 

урока 

 

 Работа по теме урока:  

Чтобы раскрыть образ героя, обратимся к тексту повести и 

проанализируем художественное пространство произведения 

«Гора историй» 

1группа «Литераторы»: Напишите сюжетно-

композиционные элементы повести «Емшан» Элементы 

сюжетной композиции 

Жизненный путь Бейбарса. 

Экспозиция 

Султан Бейбарс на Острове. У него личная охрана - эмиры 

Тысячи, Сорока, Пяти. Он живет в Розовом Дворце с 

фонтанами и пирамидами. Он властелин страны Миср. 

Завязка 

Он раб, на нем браслеты-цепи. Он работает вместе с другими 

рабами, копает землю, срезает колосья. Убивает из-за еды, его 

бьют надсмотрщики. Живет в сарае, носит тяжелые корзины с 

виноградом, рвет руками овечью шерсть. 

Развитие действия 

Его покупают люди султана Салиха. Ему дают одежду. Он 

становится мамелюком на Острове. Его слушаются другие. Он 

становится сначала Эмиром Пяти, затем Сорока, Тысячи. Он 

убивает тех, кто не хочет ему подчиняться. 

Кульминация 

Переворот. Свержение султана Салиха. Он выбирает себе имя 

Бейбарс и убивает всех остальных вождей и маленького 

наследника. Его все боготворят и почитают. 

Развязка 

Султан Бейбарс наливает себе в чашку яд и выпивает.С 1260 

по 1277 годы он правил страной Миср. 

 Стратегия «Вопрос к герою» 

2 группа: «Историки» дают историческую справку султану 

Учебник.  

Часть 1. 

Хрестоматия. 

Презентация  

портрет  

Бейбарса 
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Бейбарс, отвечая  на вопрос: 

Почему главный герой назвал себя Бейбарсом?  

«Он слышал, что есть пятнистые звери, одной лапой 

ломающие спину человеку, и назвал себя Беем этих зверей».- 

Кто-нибудь из вас видел барса? Какой он? Барс- то же, что и 

леопард. Млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела до 

170 см, хвоста – до 100 см. Окраска желтая с темными 

пятнами, обитает в Африке, в Азии. /Показываю 

иллюстрацию/. Это очень сильный и опасный хищник. Не 

случайно герой выбирает себе такое имя. Он живет по 

звериным законам, где выживает сильнейший, убивая сначала 

из-за еды, хлеба, затем из-за власти, чтобы стать султаном, 

быть самым сильным, он не хочет носить браслеты раба. - 

Можете привести примеры, подтверждающие мои слова? («В 

первый раз он задушил того, который был рядом, и съел его 

хлеб», «другого он ударил серпом в живот», третьему 

«перегрыз руку у локтя и не отпускал, пока не вытекла вся 

кровь»). В повести герои делятся на сильных и слабых. Кто же 

такие слабые люди? Выясним это, выполнив следующее 

задание. 

Каких людей Бейбарс считал слабыми? 
1 отрывок. Таких, которые молились, он знал в сарае, откуда 

его привезли. У них легче забирать хлеб. Те, что молились, 

говорили всегда о каких-то людях, которые где-то гладили им 

головы, чмокали губами и даром давали хлеб. Они называли 

по-разному этих людей, странными влажными именами. И 

непонятно почему плакали. Он был доволен, что не было в его 

жизни отца и матери. Это были плохие люди, делающие 

человека слабым... 

2 отрывок. Почему они благодарили Бога? Люди страны Миср 

тоже делали это по-разному: одни пять раз в день 

прижимались лицом к земле, другие крестились. Они 

напрасно ссорились. Это всегда был один и тот же Бог, 

который делал их слабыми. Им, как женщинам, была 

неприятна кровь и знакомы слезы. 

3 отрывок. И браслет поэтому надели большой стране Миср. 

Для этого нужно было, чтобы объединились девять эмиров, у 

которых на запястьях были твердые бугры. И чтобы были на 

Острове всего по сорок раз сорок мамелюков, у которых не 

было бы хватающего за руки Бога, не было делающих 

человека слабым отца и матери. 

Учащиеся делают вывод о том, что слабыми Бейбарс считал 

людей, верящих в бога, тех, у кого были родители, и которые 

умели плакать. 

Дескриптор: 

1. понимать детально содержание текстов,  

2. соотносит  детали с         основной мыслью текста 

3. анализирует содержание  

4.  определяет  роль композиции 

  5.  соблюдает орфографические и орфоэпические нормы  

Ф.О. Индивидуальное оценивание методом «Смайлики» 

 

Конец урока 

1 группа: выпишите эпитеты, метафоры и сравнения из 

повести «Емшан» 

2 группа:проанализируйте символы из повести 
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Lesson  Plan 

LESSON: OUR WORLD. An environmental 

problem 

 

Date: Teacher name:  NurumbetovaAkmaral 

CLASS: 8 Number 

present:  

absent: 

Learning objectives(s) that this 

lesson is contributing to 

8.R4  read a growing range of extended fiction and non-fiction texts 

on familiar and some unfamiliar general and curricular topics 

8.W5  develop with support coherent arguments supported when 

necessary by examples and reasons for a growing range of written 

genres in familiar general and curricular topics  

Lesson objectives All learners will be able to:   

 Read, find out 40% of general information  from non-fiction text 

about global warming to discuss the issue and answer given 

questions with lots of support 

 Construct no less than 7 coherent simple sentences and  reason , give 

examples using linking words about environmental problems with 

lots of support 

Most  learners will be able to 

 Find out and use 60% of general information  from non-fiction text 

about global warming to discuss the issue and answer given 

questions with some support 

 write more than 7 coherent statements with reasoning and examples 

using linking words about environmental problems with some 

support 

Some  learners will be able to:    

 Find out and use more than 80% of general information  from non-

fiction text about global warming to discuss the issue and answer 

given questions with some support 

 write persuasive letter more than 7 coherent complex, well-

formulated sentences with reasoning and examples about 

environmental problems  

Assessment criteria - read and Identify the general information in non-fiction text on 

given topic 

- write connected arguments in a paragraph using examples 

Value links Mangylikyel  Patriotic  Act . 

Cross curricular links Biology  

Previous learning Know about pollution and what might causes them 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities  Resources 

Обобщение: я хочу закончить свой урок «Смерть в краю 

родном милей, чем слава на чужбине», казахская пословица 

подтверждение этому  «Басқа елде сҧлтан болғанша, ӛз елінде 

ҧлтан бол» 

Домашнее задание: О чем заставила задуматься повесть         

М.Симашко «Емшан»? 

Рефлексия «Три М » 
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Beginning 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

1. Greeting. 

Organizational moment. 

 

2. Teacher divides class into three groups using colorful cards (red, 

blue and green) with numbers 1, 2 and 3 on the back side. First 

teacher divides into three groups using numbers.  

 

3. Puzzle game. Teacher defines theme of the lesson through puzzle. 

Pupils should compare two sides, starts from right moving to the left 

and find the same letters in the same boxes. Then go down. 

 

A S R N R I A D T N T O 

S D E F G N D H E J K N 

V L Z I X R V C V I B R 

N O M N M A S O D N M F 

E G H J K N E L P O I N 

U T Y T A R E T W Q A Z 

X C L V P B N M L K P L 

R U Y O T B R R E O W B 

Q L D F E M G L H J E M 

 

Key: An environmental problem 
 

Learning objectives and assessment criteria to the lesson are shown 

from presentation. 

 

 

Cards 

 

 

 

 

 

 

Worksheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP 

Middle 

32 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre reading. Carousel. 
Teacher elicits vocabulary. 

Three groups write words connected to the theme. Each group uses 

own colour, group one uses red marker, group two – blue and group 

three – green ones.  

When times is up group switches the papers and continue writing 

missing words on given list.  

Teacher uses group assessment to check the amount of learned words. 

 

Teacher elicits and concept checks words given to learn at home.  

For example:  

How can we name big ice on ocean? - Glacier 

Big mountain which produces gas and extremely hot liquid. What is 

it? 

What is the process when that mountain is wakening up? 

- volcanic eruption 

 

To keep pace 

Shift 

encompass 

fossil fuels 

emit 

enhance  

average temperature 

suspended 

 

Pupils look through words and should guess the plot of text. 

 

 

Paper, green, blue, 

and red markers  
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Jigsaw reading. 
A) Each group read given part of the text.  

Group 1: 

 

Glaciers are melting, sea levels are rising, cloud forests are 

dying, and wildlife is scrambling to keep pace. We often call the 

result global warming, but it is causing a set of changes to the 

Earth's climate, or long-term weather patterns, that varies from 

place to place. While many people think of global warming and 

climate change as synonyms, scientists use ―climate change‖ when 

describing the complex shifts now affecting our planet‘s weather 

and climate systems—in part because some areas actually get cooler 

in the short term. 

Climate change encompasses not only rising average 

temperatures but also extreme weather events, shifting wildlife 

populations and habitats, rising seas, and a range of other impacts. 

All of those changes are emerging as humans continue to add heat-

trapping greenhouse gases to the atmosphere, changing the rhythms 

of climate that all. 

 

Group 2: 

Levels of greenhouse gases have gone up and down over the 

Earth's history, but they had been fairly constant for the past few 

thousand years. Global average temperatures had also stayed fairly 

constant over that time—until the past 150 years. Through the 

burning of fossil fuels and other activities that have emitted large 

amounts of greenhouse gases, particularly over the past few 

decades, humans are now enhancing the greenhouse effect and 

warming Earth significantly, and in ways that promise many effects, 

scientists warn. 

But climate models that scientists use to monitor Earth‘s 

temperatures take those factors into account. Changes in solar 

radiation levels as well as minute particles suspended in the 

atmosphere from volcanic eruptions, for example, have contributed 

only about two percent to the recent warming effect. The balance 

comes from greenhouse gases and other human-caused factors, such 

as land use change. 

 

Group 3: 

The rapid rise in greenhouse gases is a problem because it‘s 

changing the climate faster than some living things can adapt to. 

Also, a new and more unpredictable climate poses unique 

challenges to all life. 

The difference between average global temperatures today 

and during those ice ages is only about 9 degrees Fahrenheit (5 

degrees Celsius), and the swings have tended to happen slowly, over 

hundreds of thousands of years. 

In addition to sea levels rising, weather can become more 

extreme. This means more intense major storms, more rain followed 

by longer and drier droughts—a challenge for growing crops—

changes in the ranges in which plants and animals can live, and loss 

of water supplies that have historically come from glaciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.natio

nalgeographic.co

m/environment/gl

obal-

warming/global-

warming-

overview/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/greeland-ice-melting-four-times-faster-than-thought-raising-sea-level/
http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation
http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation
https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/11/animal-decline-living-planet-report-conservation-news
https://www.nationalgeographic.com/environment/climate-change/
https://www.nationalgeographic.com/environment/climate-change/
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/global-warming-arctic-colder-winters-climate-change-spd/
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/global-warming-arctic-colder-winters-climate-change-spd/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2012/09/extreme-weather-global-climate-change-effects/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/sea-level-rise/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-causes/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-causes/
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/DecadalTemp
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
https://www.nasa.gov/centers/langley/news/factsheets/Aerosols.html
https://www.nasa.gov/centers/langley/news/factsheets/Aerosols.html
https://www.usgs.gov/faqs/how-do-changes-climate-and-land-use-relate-one-another-1?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
https://www.usgs.gov/faqs/how-do-changes-climate-and-land-use-relate-one-another-1?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/ozone-depletion/
https://www.nationalgeographic.com/environment/photos/extreme-weather/
https://www.nationalgeographic.com/environment/photos/extreme-weather/
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B) Teacher regroups using colour. 

Each group member should narrate given part of text. One by one 

using own turn.  

 

CCQ‘s:  

1. What causes to melt glaciers, to raise a sea level and kill forests?  

2. What might cause climate change? 

3. What was definition to climate change given by scientists?   

4. Name consequences of climate change. For example: rising seas, etc. 

what else?  

5. How do humans enhance greenhouse effect? 

6. How many percent of volcanic eruption make contribution to global 

warming? 

 

7. Why rapid rise in greenhouse gases is a problem? 

8. How many degrees difference between average global temperatures 

today and ice age? 

9. What does it mean extreme weather? 

 

Criteria: 

1. Organize and present information clearly 

2. Each group member should take part 

 

OREO writing. (I) 

Pupils write persuasive letter to his friend. 

Thesis statement: We should take major responsibility in solving 

environmental problems.   

 

Opinion 

Reason                Example 

Reason                Example 

Reason                Example 

Opinion (conclusion) 

 

Sentence starters:  

In my opinion…. Because….. 

I believe that …… 

Without doubt……. 

Everyone knows that….. 

Linking words: in order to, due to, as an example, for instance, in 

addition, moreover, to conclude, to sum up. 

 

Criteria to writing:  

- Write persuasive letter (no less than 6-7 sentences) 

- Use linking words and sentence starters 

- Use evidence from text (give examples) 

- Follow given structure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End 

    4 min 

Self – assessment: learning objectives are shown again and speak 

about what they have done during the lesson.  

PPP 

Additional information 

http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/ozone-depletion/


51 
 

Differentiation – how do you plan to give 

more support? How do you plan to 

challenge the more able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Health and 

safety check 

Support is given in all stages of the lesson: 

beginning, middle end. 

Support is given for weak pupils. I used 

speaking prompts, additional resource, waiting 

time and second chance as a support: 

While reading I allow to use dictionary and 

translation of difficult words. For example: 

enhance – усиливать, Fahrenheit- фаренгейт, 

etc. 

During CCQ‘s I give thinking time to be ready 

and break the barrier and ask from weak pupils 

easy questions. Also they can find the answer 

from text and read it. 

To challenge my strong pupils I ask to prove 

their point of view. 

In order to cover the objectives I allow for 

weak pupils to use additional resources to 

write persuasive letter. I give them mind map, 

there they can find information to give 

examples and persuade his friend. 

 
Also this activity used as differentiation by 

level. Pupils write letters on their own level. 

Weak pupils make short sentences and strong 

pupils make complex ones. 

To give right direction to perform 

tasks I used eavesdropping while 

pupils read and discuss given part 

of text in jigsaw reading. Also I 

could control and involve all my 

pupils into the learning process. 

Method conscripts and volunteers 

helped me to involve my shy 

learners to answer CCQ‘s. Due to it 

I could know how well they 

comprehend given text. 

Also I used criteria to jigsaw 

reading OREO writing.  

Thus at the end of lesson pupils 

could define which objectives they 

could cover. 

 

Safety rules are 

kept during the 

lesson. 

 

 

Reflection 

Were the lesson objectives/learning 

objectives realistic?  

What did the learners learn today?  

What was the learning atmosphere like?  

Did my planned differentiation work well?  

Did I stick to timings? What changes did I 

make from my plan and why? 

Use the space below to reflect on your lesson. Answer the 

most relevant questions from the box on the left about 

your lesson.   

 

 
Краткосрочный план урока русского языка и литературы в 8 классе с нерусским языком обучения. 

УРОК: «Уникальные свойства воды» Школа: школа – лицей №52 

КЛАСС: 8  Ф.И.О. учителя: Абилдабекова Гулшырын  

Ибатбековна 
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Цели обучения, 

которые необходимо 

достичь на данном 

уроке 

Ч8.3.3.1.Формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие выдвигать идеи, 

интерпретации, предположения и отвечать на разные типы вопросов. 

С8.3.7.1. Извлекать необходимую информацию из различных источников,  определяя ее 

актуальность, достоверность, полезность и ценность. 

ИЯЕ8.5.2.1. Расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обобщающими словами. 

Цели урока 

 

Все учащиеся смогут: 

 Выявлять главную и основную мысль текста, передавать основное содержание текста. 

Большинство учащихся смогут: 

 Формулировать вопросы по прочитанному тексту, приводить свои аргументы к поднятой 

проблеме в тексте, выделять однородные члены впредложений и расставлять знаки препинания 

Некоторые учащиеся смогут: 

формулировать проблемные вопросы по тексту; 

оценивать поступки персонажей прозаических 

произведений;     

находить  предложения  с  обобщающими  словами  при 

однородных членах  и  объяснять постановкузнаков 

препинания      
 

  приводит аргументы в качестве доказательств по таксономии Блума 

  приводит свое решение проблемы 

Языковая цель Учащиеся могут: 

Ключевые слова и фразы:текст, тема, ключевое слово, основная мысль текста, уникальность, 

экономия, загрязнение. 

Полезные фразы для диалога/письма:  

 

 

 

 Discussthechartthatiscreated. Whichisthemostpopular fruit choice? How do we know? 

 Has every learner‘s choice been recorded? How can we check? 

 Ask learners if they can think of other questions that we might have investigated. If ideas are not 

forthcoming, ‗lead‘ the discussion by suggesting – what else could we have put in the basket? What 

other things could we try, to see if people have favourites? What other questions could we have asked 

about our fruit basket? 

 Take ideas and ask – What do you think the result might be? What would the pictogram look like? 

 

Вопросы для обсуждения:почему текст назван «Уникальные свойства воды»?     В чем состоит 

ее уникальность? 

предложенияях 
 

Можете ли вы сказать, почему…?нужно экономить воду? к чему приводит загрязнения 

водоемов? 

 
 

Письменные подсказки: служит, составляет, рекомендации по приему воды. 

 

Предыдущее обучение Лексическая тема: «Вода на службе человека». 

Грамматическая тема: «Однородные члены предложения». 

План 

Планируемое время Запланированная деятельность   Оцениван

ие 

Ресурсы 

Начало 

10 мин 

Создание коллаборативной среды. «Ромашка». Ученики пишут на каждом 

лепестке ромашки своепожелание своему другу и то, что он любит делать. 

Затем эти лепестки вывешиваются и каждый ученик уже знает 

дополнительную информацию о своем друге. 

Формирование групп.«Волшебное ведерко» 

В ведерках имеются кубики, где указаны виды союзов, с 

помощью которых соединяются однородные члены предложения в составе 

сложных и простых предложений. Забирая тот или иной кубик и определяя 

вид союзов, ученики формируются в группы. 

Форматив

ное 

оценивани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

30 мин 
 Стадия «Вызов».Опрос домашнего задания: Игра «Поймай 

вопрос».Учитель бросает мешочек с фасолью, когда задает вопрос. Это 

делает процесс опроса кинестетическим и позволяет вовлечь учеников, 

обычно не проявляющих желание отвечать добровольно. Вы можете 

позволить ученикам перебросить вопрос кому-то другому в случае если они 

не знают ответа. Данное задание можно также выполнять в командах. 

Учитель по очереди бросает мешочек с фасолью каждой команде. Если 

человек, поймавший мешочек, отвечает на вопрос – его команда зарабатывает 

3 балла. Если же он не знает ответа, то перебрасывает мешочек другой 

команде за 2 балла.  В случае если мешочек перебрасывается еще раз, 

стоимость правильного ответа снижается до 1 балла. 

Примерные вопросы: 
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1. Что такое простое предложение? 

2. Что такое однородные члены предложения? 

3.  Какие жемчужины Казахстана вы можете назвать? 

4. Что в переводе  с казахского означают названия «Тамшыбулак», «Каинды»,  

«Семиречье»? 

5.  Когда ставится запятая при однородных членах предложения? 

6.  Где находится Пальмовый остров? 

7. Сколько процентов поверхности воды покрыто мировым океаном? 

8. Назови ущелья по берегам Кольсайских озер. 

Стадия «Осмысление»                                Создание проблемной ситуации 

и повышение мотивации учащихся. 

Чтение загадки учителем и показ ролика 

 «Шум моря». 

Загадка:Я лед, я пот, я – облака, 

Я иней, чай, бульон, туман 

Река, ручей и океан. 

Когда я злюсь – я закипаю 

Когда мороз – я застываю 

Ученик: Отгадка «Вода». Сегодня речь пойдет о воде, о том какое значение 

имеет вода в жизни человека. 

Знакомство с темой урока: «Уникальные свойства воды». 

Определение целей урока детьми. 

Учитель: Значит, ребята сегодня мы поговорим о воде. Скажите, а зачем 

нужна для человека вода? А окружающей природе? Сколько может прожить 

человек без воды?  

А теперь попробуйте сформулировать цели урока, которые мы с вами сегодня 

должны достичь на уроке? 

Правило: прежде чем ответить на вопрос или выполнить задание, надо 

хорошо подумать, проанализировать, обобщить имеющуюся информацию. 

Групповая работа: Чтение текста «Уникальные свойства воды» 

Метод Джигсо: Для того, чтобы освоить весь материал, ученикам раздается 

текст«Уникальные свойства воды». Текст разделен на абзацы и каждой 

группе предлагается  освоить самостоятельно определенный абзац. После 

этого представитель из каждой группы объясняют свой абзац другой группе, 

а те в свою очередь третьей. Таким образом, все ученики уже полностью 

ознакомятся с содержанием текста. 

После ознакомления с текстом дети отвечают на вопросы по таксономии 

Блума. 

ИР. Прием: Таксономия Блума 

1.  Знание. Что означает слово «вода‖ 

      2. Понимание. Перечислите уникальные свойства воды. 

3. Применение. Употребление воды. 

4. Создание. Составить текст – рассуждение на тему: ―Жизнь без воды 

невозможна‖ 

5.  Оценивание. Сформулируйте свое решение проблем, используя прием 

ПОПС – формулы. 

Для того чтобы ознакомиться и изучить второй текст в учебнике, учитель 

показывает небольшой ролик из кинофильма «Титаник»,и таким образом 

подводит учеников к тому, что следующий текст, который придется изучить 

связан с кораблем, потерпевшим крушение. 

Показ видеоролика «Титаник» 

Чтение текста и извлечь информацию о Титанике из других источников. 

Каждая группа опираясь на ресурсы из разных источников, рассказывают о 

том? Как и кем был построен корабль, куда держал путь и что стало 

причиной гибели Титаника. 

Чтение текста «Аномалии воды». 

Словарная работа: выявление новых слов из текста и дать их толкование, 

перевести их на родной и английский языки 

аномалия (отклонение нормы, нарушение) – ауытқыма 

айсберг – крупный свободно плавающий кусок льда в океане 

глыба – ҥйінді (мҧз, тассияқтызаттардыңжиналғанҥйіндісі) 

лайнер – то же, что и корабль 

Метод: «Граффити» 

Творческая работа учащихся. 
В этой работе принимают ученики, которые работают творчески. Им было 
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№72 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ 

Пән:  Қазақстан тарихы Мҧғалімнің аты-жӛні: Жакипова Ботагоз Сарсенбаевна   

Кҥні:13.02.2020ж  Сынып: 6   Оқушы саны: 26 

Сабақтың тақырыбы Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері 

Зерттеу сҧрағы 
Ортағасырлық саяхатшылар Қазақстанды қалай сипаттады?  

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сәйкес) 

6.4.1.2-кӛшпелілердің шаруашылық ӛмірінің ерекшеліктерін 

анықтау 

Сабақтың мақсаты      Барлық оқушылар: берілген деректерден қажетті ақпараттарды 

іріктеп алып, сҧрақтарға жауап береді. 

Оқушылардың басым бӛлігі: деректерді салыстыра талдап, 

ҧқсастықтары мен ерекшеліктерін тҥсіндіріп, тақырып бойынша 

қорытынды жасайды. 

Кейбірі: дерек кӛзін қолданып, жергілікті тайпалардың 

шаруашылығы, мәдениеті, сәулет ӛнері, салт-дәстҥрі туралы 

ақпаратты іріктеп, талдайды. 

дано опережающее задание, выступить перед классом со своими научными 

мини – проектами. Учащиеся защищают свои мини - проекты: «Вода и 

организм человека». «Сколько рекомендуется пить воды». 

Проекты распечатаны и лежат перед учениками. 

Ученики формулируют «тонкие» и «толстые» вопросы и задают их авторам. 

На основе проводимых экспериментов они защищают свою работу при 

помощи таблицы и схемы «Граффити» (дневник исследователя). Для 

закрепления урока предлагаю детям поработать в тетради: объяснить и 

расставить знаки препинания в предложениях. 

Задание: Найти и подчеркнуть однородные  

члены  предложения   (работа в тетради) 

Гром перекатывается грохочет ворчит встряхивает землю. 

Я хочу изведать тайны жизни мудрой и простой. 

Весна посылает нам песни радостно ясно ново. 

Сказка нужна не только детям , но и взрослым. 

 

 

 

 

 

видео 

ролик 

Конец 

Рефлексия 

Критерии оценивания: использует разные виды чтения,  в том числе и 

поисковое,понимает содержание прозаических текстов, формулирует 

проблемные вопросы по тексту, выдвигает свою точку зрения решения 

данной проблемы. 

Дескрипторы : 

1. определяет главную информацию и основную мысль текстов. 

2. выявляет  проблему, поднятую в тексте. 

3. исследует проблемы, используя дополнительные источники информации 

4. приводит аргументы в качестве доказательств по таксономии Блума 

5. создает текст  - рассуждение 

6.умеет находить однородные члены в предложении и расставлять знаки 

препинания.   

«Колесо оценивания» 

 
На стикерах записывают свое мнение по поводу урока, и отправляют своим 

одноклассникам телеграмму. Оценивают работу своих одноклассников. 

        Ведь чтобы познать надо 

        не слушать, а вслушиваться 

        не смотреть, а всматриваться; 

        не читать, а вчитываться. 

   Вы сегодня все успешно рассуждали 

Над чем-то спорили, в чем-то убеждали. 

Роль исследователя вам удалась! 

Так держать и в добрый час! 

Всем спасибо за урок 
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Бағалау   критерийі 

 

 

 

1. Орта ғасырлық саяхатшылардың (Марко Поло, Вильгельм 

Рубрук, Плано Карпини, Ибн Баттута) Қазақстан тарихына 

қатысты еңбектерінің маңыздылығын анықтайды; 

2. Орта ғасырлық деректердің негізінде шаруашылық 

тҥрлерін анықтайды; 

3. Деректерден жергілікті тайпалардың шаруашылығы, 

мәдениеті, сәулет ӛнері, салт-дәстҥрі туралы ақпаратты 

іріктеп, талдайды;-тақырыпқа қатысты мәліметтерді 

жинақтап ӛз ойын айтады;-еңбектерді тарихи дерек ретінде 

талдайды. 

Ойлау дағдыларының деңгейі білу, тҥсіну, талдау, қолдану 

Тілдік   мақсаттар 

 

Деректерді оқып, талдайды, кестеге толтырады (оқылым, 

жазылым), Мат әдісі бойынша деректердің қҧдылығын толтырады 

(жазылым, айтылым). 

Диалог пен жазу ҥшін пайдалы сӛздер мен тіркестер:  

Рубрук, Марко Поло, Плано Карпини, Петахья 

....еңбегінде/айтуынша..... 

... дерегі бойынша, кӛшпелілердің негізгі шаруашылығы.... 

Кӛшпелілердің шаруашылығының ерекшеліктері.... 

Орта ғасырлардағы саяхатшылар еңбектерінің қҧндылығы .... 

Қҧндылықтарға 

баулу 

 

 

 -Тарих, мәдениет, тіл тҧтастығы; 

 - Ҧлттық сана-сезім;  

 - Зайырлы қоғам, жоғары руханият. 

Пәнаралық 

байланыс 

География, дҥниежҥзі тарихы 

Алдыңғы білім 

 

Қазақстан жерінде моңғол шапқыншылығына дейінгі тҥркі тілдес 

тайпалардың шаруашылығы мен мәдени жағдайын біледі 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері 

 

Ресурст

ар 

Сабақтың басы 

            10 мин. 

 

 

Ҧйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу. 

Оқушыларды тҥгендеу.  Стикерде жазылған сӛздер бойынша оқушыларды 4-топқа бӛлу. 

1 топ- Карпини 

2 топ- Рубрук 

3 топ- Ибн Батута 

4 топ- Марко Поло.  

 

 

Стикер 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

 25-минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тҧлғаларды тану» Оқушыларға ортағасырлық  саяхатшылардың суреттерін кӛрсету арқылы сабақ 

тақырыбын болжату. Осы суретке қарап: 

 

 

олжап кӛріңіздер 

     

Дескриптор 

1.Суреттегі тҧлғаларға сипаттама береді. 

2. Ӛмір жолы мен шығармашылығын анықтайды. 

Суретте

р 
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Топтық тапсырма 

«Кереге диктанты» стратегиясы бойынша жҧмыс жҥргізу. Сынып қабырғаларына тҥрлі-тҥсті 

қағаздарға жазылған мәтіндерді іліп қойып. Мәтінде дереккӛздерінен алынған ақпарат 

беріледі.Оқушылар жҧмыстың нәтижесінде, сыныпқа Еуропа саяхатшыларының зерттеулерінен 

алынған ҥзіндімен таныстырады.  Әр топ белгіленген аспектілер бойынша саяхатшылар қалдырып 

кеткен ақпараттарды зерттейді.  

1,Алдымен ыдысқа су қҧйып 

отқа қояды. Су қайнаған соң, 

әлгі доқи деген затты суға 

салады. Піскен соң әркімге 

арнап бӛлек ыдыстарға 

қҧйып береді. Оған қатық 

қосып ішеді. Бҧл халық 

сондай-ақ жылқы сҥтін де 

ҧнатып ішеді екен. Мҧны 

олар «қымыз» деп атайды. 

Қымыз ішкендіктен, тҥркілер 

мықты әрі кӛркем сипатты 

болып келеді. Кейбір кезде 

тҥркілер «бурхани» деп 

аталатын тағам әзірлейді. 

Алдымен қамырды қаттылау 

етіп илейді, онан соң ортасы 

тесік шелпек тәрізді етіп 

жаяды да, суға салып 

қайнатады. Піскен соң қатық 

қосып жейді. Міне, осылай 

етіп әзірленген тағамды олар 

«бурхани» деп атайды. 

Бҧлардың доқи ҧрығынан 

жасалған ішімдіктері де 

болады. Бҧл туралы алда 

тоқталамыз. Бір қызығы – 

бҧл халық халуа жемейді 

екен. Халуа жеу бҧларда 

айып саналады. Мен ораза 

кезінде бір кҥні ауызашар 

кеште Сҧлтан Мҧхаммед 

Ӛзбек хан қҧзырында 

болдым. Сонда қонақасыға 

жылқы етінен әзірленген ас 

келтірілді. Бҧлар жылқы еті 

мен қой етін сҥйсініп жейді 

екен. Сонымен бірге 

«ариште» деп аталатын тағы 

бір тамақ әзірлепті. Оған сҥт 

қосып ішеді екен. 

2.Орда орналасқан жерге 

рамазан айында (мамыр, 

1334 жылы) келдік. Біз 

жылжып бара жатқан ҥлкен 

қаланы кӛрдік. Мҧнда 

базарлар, мешіттер бар. 

Дала асханасы арбалардың 

ҥстіне орналастырылған. 

Дала асханасында қозғалыс 

ҥстінде де тамақ 

дайындалады. Аялдайтын 

жерге жеткенде, арбадан 

тҥсіріліп жерге қойылады. 

Мешіттерді де, дҥкендерді 

де осылай алып, салып жҥре 

береді. 

Тҥркі қатындарында 

бетперде тарту әдеті жоқ. 

Олардың ҥйлерінің, 

арбаларының алды ашық 

болады да, ӛздерін кӛріп 

отырады. Осы тәртіппен 

олар базарларға барып, 

қызметкерлерін немесе 

қҧлдарын жҧмсап, 

малдарын, сҥттерін 

сатқызып, керек заттарын 

алып қайтады. Кей кездерде 

қатындарының жанында 

еркектері де бірге жҥреді. 

Бірақ олар қатындар сияқты 

әлем-жәлем киінбейді. 

Ҥстерінде және бастарында 

қой терісінен тігілген 

тондары мен бӛріктері ғана 

болады. Сондықтан оларды 

әйелдердің кҥйеулері емес, 

қызметкері екен деп 

қаласың. Олар (еркектер) 

бас киімдерін «кҥла» деп 

атайды екен. 

4.« Малы кӛп бай адамдар, 

оларға ен-таңба салып 

қояды...» «Кез келген бастық 

ӛзінің қол астындағы адамдар 

санының кӛп не аз болуына 

қарап, ӛз жайлымдарын, 

шекараларын, сондай-ақ ӛз 

малын қыста, жазда, кӛктем 

мен кҥзде қайда жаюға тиіс 

екенін біліп отырады». 

5.«Бҧл тайпалардың 

императорының 

барлығының ҥстінен 

қарайтын ғажайып бірлігі 

бар. Егер де император 

рҧқсат бермесе, ешкім 

қандай да бір елде бола 

алмайды. Оның ӛзі 

кӛсемдердің қайда болу 

керектігін кӛрсетеді, 

6.Ҥйлер арбаға 

орналастырылады. Бір 

арбаны 22 ӛгіз тартады. 

Олар киімдерін Қытайдан 

алады. Парсы және ӛзге 

оңтҥстік елдерінен жібек 

пен алтын материалдарын, 

жазда киетін киімдерді 

алады. Руссия, Моксел, Ҧлы 

Бҧлғария, Паскатир, яғни 
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р 

Саяхатш

ылардың 

деректер

і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте 
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кӛсемдер болса 

мыңдықтарға, мыңдықтар – 

жҥздіктер, жҥздіктер болса – 

ондықтарға қай жерде болу 

керектігін кӛрсетеді...». 

 

Ҧлы Мажарлар, Керкистен 

және солтҥстіктің басқа да 

кӛптеген елдерінен қымбат 

тері бҧйымдары әкелінеді. 

Мҧндай заттарды біздің 

елден ешқашан кӛрмедім. 

 

 

1 топ- Карпини. Саяхатшылардың айтуы бойынша шаруашылығын сипаттайды 

2 топ- Рубрук Қ.олданбалы ӛнердің дамуын кӛрсетеді 

3 топ- Ибн Батута. Салт –дәстҥр жораларын анықтайды 

4 топ- Марко Поло. Сәулет ӛнерінің ерекшелігін табады   

Дескрипторлар: 

1. Саяхатшылардың жазбаларына сҥйену; 

2. Ортағасырлық  тҧрмыс-тіршілікті бейнелеу; 

3. Деректерді талдай отырып, авторын және оның шығу жағдайын анықтайды. 

Жҧптық тапсырма 

«Салыстыру картасы» әдісі  
Орта ғасырлық саяхатшылардың деректері бойынша кӛшпелілердің қолданбалы ӛнер жетістіктерін 

талдау. 

В. Рубрук: 

Кӛшпелілердің тҧрғын-ҥйлері – киіз ҥйді былай жасайды: тал шыбықтан тоқылған керегені 

дӛңгелек етіп орналастырады. Керегеге тал шыбықтарды (уық) жалғайды. Тал шыбықты дӛңгелек 

ағашқа (шаңырақ) тағады. Ҥйдің ағаш бӛлігін тҧрғызып, оны ақ киiзбен жабады. Ол жарқырап тҧру 

ҥшiн киiзге әктің, топырақтың және сҥйектiң ҧнтағын жағады. Олар қара киiздi де пайдаланады. 

Киiздiң жоғарғы жағын (ҥздік) әдемi және әртҥрлi ӛрнек-оюлармен безендiредi. Тҥрлі тҥсті киіз 

жасап, оған ою-ӛрнек, ағаштың жапырағын, аң қҧстардың суретін салады. Кейбір ҥйлердің ені отыз 

футқа (9 метр) жетеді.  

Ҥйлер арбаға орналастырылады. Бір арбаны 22 ӛгіз тартады. Олар киімдерін Қытайдан алады. 

Парсы және ӛзге оңтҥстік елдерінен жібек пен алтын материалдарын, жазда киетін киімдерді алады. 

Руссия, Моксел, Ҧлы Бҧлғария, Паскатир, яғни Ҧлы Мажарлар, Керкистен және солтҥстіктің басқа да 

кӛптеген елдерінен қымбат тері бҧйымдары әкелінеді. Мҧндай заттарды біздің елден ешқашан 

кӛрмедім. 

Ибн Баттута: 

Орда орналасқан жерге рамазан айында (мамыр, 1334 жылы) келдік. Біз жылжып бара жатқан 

ҥлкен қаланы кӛрдік. Мҧнда базарлар, мешіттер бар. Дала асханасы арбалардың ҥстіне 

орналастырылған. Дала асханасында қозғалыс ҥстінде де тамақ дайындалады. Аялдайтын жерге 

жеткенде, арбадан тҥсіріліп жерге қойылады. Мешіттерді де, дҥкендерді де осылай алып, салып жҥре 

береді. 

1) Г.Рубрук деректері 

2)  Ибн Баттута 

Авторлар / 

Сҧрақтар 

Г.Рубрук Ибн Баттута 

Суреттелген қолданбалы ӛнер саласы (ағаш ӛңдеу, 

қыш, тігу, тері ӛңдеу, металл, т.б.) 

  

Қолданбалы ӛнер саласы туралы жазылған негізгі 

ақпарат 

  

Кӛшпелілердің қолданбалы ӛнері туралы авторды таң 

қалдырған ақпарат 

  

Деректердің ҧқсастығы   

Дерек кӛзі ретінде маңызы   

 

Бағалау критерийі: Кӛшпелілердің қолданбалы ӛнері жетістіктерін талдайды. 

Дескрипторлар: 

Дерек кӛзі бойынша суреттелген қолданбалы ӛнер саласын атайды; 

Қолданбалы ӛнер саласының дамуы туралы автор ҧсынған негізгі ақпаратты тҥсіндіреді; 

Авторды таң қалдырған ақпаратты жазады; 

Г.Рубрук пен Ибн Баттута деректерінің екі ҧқсастығын жазады; 

Деректердің маңызына баға береді.  

Жеке жҧмыс «МАТ» әдісі арқылы ақпараттық талдау. 

 Саяхатшылардың еңбектері біздің тарих ҥшін қаншалықты қҧнды?  
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Дескриптор 

Саяхатшылардың еңбектерінің қҧндылығын атап ӛтеді. 

 

Сабақтың соңы 

 

Кері байланыс: 

  

Мадақтау арқылы ӛзара бағалау 

Жарайсың 

Жақсы 

Қанағат 

 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен кӛбірек қолдау 

кӛрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар бересіз?  

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Денсаул

ық және 

қауіпсіз

дік 

техника

сын 

сақтау 

 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, «Тҧлғаларды тану» әдісі 

арқылы  жаңа сабақтың мәнін ашамын. 

Тарихи деректер арқылы барлық оқушылардың тыңдалым, 

айтылым дағдысын қалыптастырамын. Оқушылар батыс және 

шығыс елдеріні саяхатшыларының деректерімен 

танысып,ортада талдайды. Қолдауды қажет ететін 

оқушыларды кӛру арқылы тҥсінігін жетілдіріп ойын айта 

алуға жетелеймін. 

«Салыстыру картасы» әдісі арқылы  қабілетті оқушылар 

қолдауды қажет ететін оқушыларға  суретке қарай отырып 

тҥрткі ойлармен қызығушылығын ояту арқылы, бір -бірімен  

әдіс алмасады және жаңа материалмен қатар ӛтілген 

тақырыптағы білімін жетілдіруге, ойын еркін айтуға  

мҥмкіндік болады.Шығармашылық жҧмысты орындау кезінде 

қабілетті оқушылар ізденеді, алған білімдерін жҥйелейді. 

 

 Ӛзін-ӛзі бағалау, топты бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ, 

топқа 

бӛлу 

 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия  

 

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болды ма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер 

оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп 

ойлайсыз? Сабақта саралау дҧрыс жҥргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ 

жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен? 

Бҧл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау ҥшін пайдаланыңыз. 

Сол бағандағы ӛзіңіз маңызды деп санайтын сҧрақтарға жауап 

беріңіз.  

-Сабақ/оқу мақсаттары  СМАРТ талабымен  оқулық  бойынша  жас  

ерекшеліктеріне  сәйкестендірілді. 

- Шығыс авторлары туралы  біледі, жазба  деректерге  сҥйене  

отырып, сол кезеңдегі тайпалардың ӛмір сҥру дағдысын анықтай  

алады 

 --Егер оқушылар оқу мақсатына жетті, дегенмен  сынып 

оқушылары жас  ерекшеліктеріне байланысты оқу мен оқытуда кӛп  

қадағалауды  қажет  етеді. 

- Жоспарланған саралау тәсілдері бойынша оқыту  тапсырмаларына  

белсенді қатысты.   

-Оқушыларды  бірін-бірі  оқытуға  дағдыландыру  арқылы  уақытты  

тиімді пайдалануға  ҥйрету керек. 

- Сабақ жоспарынан ауытқулар болған  жоқ, сондықтан  жоспарға  

ӛзгеріс  енгізген  жоқпын. 
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Жалпы бағалау 

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:  Оқушы-оқушы диалогы 

2:  «Кереге диктанты» стратегиясы бойынша авторлардың деректерін қатыстыра отырып,  жазба деректер  бойынша  

сҧрақтар  дайындау 

Сабақтың  бҧдан да жақсы  ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:  ЖАДА  қалыптастыру 

2:  Бағалау  әдістерін  тҥсіндіріп, объективті  бағалауға ҥйрету. 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені 

анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 

  - Оқушыларға  деңгейіне  қарай жеке  тапсырмалар  беру; 

  - Оқушыға   тапсырма  орындау  барысында  сенім кӛрсету, 

  - Кейбір  оқушылар  ҥшін  ЖАДА  әдістерін   тҥрлендіру                    

 

 

Учитель Мамырова Т.Б. 

Школа  осш №8 им. Н.Торекулова 

Класс  8 

Тема урока Значение нервной системы, еѐ строение и функции. Строение нейрона: 

тело нейрона, дендриты, аксон, рецептор, синапс. Возбуждение и 

торможение. Рефлекс и рефлекторная дуга. Центральная и периферическая 

части нервной системы. 

Цель урока Изучение и первичное закрепление знаний и способов деятельности; 

формирование знаний об особенностях строения и функционирования 

нервной системы. 

Образовательные: раскрыть значение и строение нервной системы, 

систематизировать знания о строении нейрона, углубить понятие о 

рефлексе, установить значение всех звеньев рефлекторного пути. 

Развивающие: развивать умения сравнивать, рассуждать, обобщать и 

систематизировать информацию, делать самостоятельно выводы, работать 

с учебником. 

Воспитательные: воспитывать интерес к знаниям, умение работать в 

коллективе. 

Ожидаемый результат Умеют работать с учебником, составлять схемы, проводить 

самонаблюдение. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент Организационно-психологический 

настрой. 

Проверка готовности класса к уроку. 

Осмысливают 

поставленную цель, 

делятся на группы. 

Введение в тему Ставит проблемный вопрос: Как 

достигается согласованная работа 

органов в организме? 

Отвечают на вопрос 

Изучение нового материала 1-группа: А) Определение нервной 

системы (электронное пособие по 

биологии). 

Б) Развитие нервной системы. 

2-группа: В) Типы нервных систем. 

Г) Виды нейронов по функциям. 

3-группа: Д) Нервный узел или ганглии 

нейроглии, нервы, медиаторы, синапс 

(электронное пособие по биологии). 

Работают над изучением 

нового материала 
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Закрепление материала Дать определение классификации 

нейронов 

1-группа: чувствительные; 

2-группа: двигательные; 

3-группа: вставочные. 

Выполняют задание 

Подведение итогов  Даѐт задание ответить на вопрос: При 

изучении рефлекторной дуги 

И.П.Павлов образно назвал 

центростремительные нервные волокна 

«осведомительными», а центробежные – 

«командными». Почему? 

Отвечают на вопрос 

Фронтальное тестирование 1. Клетками нервной ткани  не являются 

А) Шванновские  

Б) Астроциты В) Нейроны  

Г) Остеоциты 

2. Главной структурно-функциональной 

единицей НС является 

А) Нерон Б) Шванновские   

В) Астроцит Г) Эпиндемоцит 

3. Мультиполярные нейроны имеют 

А) Один аксон и несколько дендритов Б) 

Несколько аксонов В) Несколько 

дендритов Г) Один дендрит несколько 

аксонов 

4. Серое вещество образовано 

А) Аксонами и дендритами  

Б) Дендритами и телами нейронов В) 

Аксонами и телами нейронов Г) Только 

дендритами 

5. По двигательному нерву нервный 

импульс передаѐтся 

А) В ЦНС  

Б) К рабочему органу 

В) В пределах ЦНС  

Г) И и ЦНС и к рабочему органу 

6. По чувствительному нейрону нервный 

импульс передаѐтся 

А) В ЦНС Б) От ЦНС 

В) В пределах ЦНС  

Г) И и ЦНС и к рабочему органу 

Работают над 

тестовыми вопросами 

Рефлексия  Предлагает написать на стикерах: 

!! – если вам на уроке было всѐ понятно 

и интересно; 

?! – если вам не всѐ было понятно, но 

интересно; 

?? – если вам всѐ было непонятно и 

неинтересно. 

Пишут на стикерах 

Задание на дом Определить, по каким признакам 

отличаются соматическая нервная 

система и вегетативная нервная система. 

Записывают задание на 

дом 

 

 

Сабақ жоспары 
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Кҥні: 

Сынып:5 «Б» 

Мектеп: №3 М.Ломоносов атындағы жалпы  орта мектебі 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Баратова Айжанар 

Қатысқандар:                                   Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы «Ер Тӛстік» ертегісі 

Осы сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары 

5.1.1.1.  Тірек сӛздер мен ҧсынылған суреттер арқылы 

тақырыпты болжау; 

5.4.2.2.  зат есімдерді қҧрамына қарай ажыратып, мысалдар 

қҧрастыру.  

Бағалау критерийі -«Ер Тӛстік» ертегісінің мазмҧнын біледі; 

- Тірек сӛздер мен ҧсынылған суреттер арқылы тақырыпты 

болжайды;   

-Зат есімдерді қҧрамына қарай ажыратып, мысалдар 

қҧрастыру. 

Тілдік мақсаттар Тірек  сӛздер: Тӛстік, Кенжекей, айдаһар, жер асты, жыландар, 

достары т.б. 

Пәнаралық байланыс Әдебиет пәнімен тікелей байланыс орнатылады 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім 

«Ер Тӛстік » ертегісін біледі. 

Сабақ барысы  

 

Сабақтың жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресур

стар 

Сабақтың басы 
3 минут 

 

 

 

 

2 минут 

Ҧйымдастыру кезеңі: 

Сәлемдесу; 

Жаңа сабақтың тақырыбын болжау ҥшін және сабаққа деген 

ынталарын арттыру ҥшін «Ер Тӛстік» ертегісінен бірнеше  

суреттер ҧсынылады. 

  

 
Тірек сӛздер: Тӛстік, жалмауыз кемпір, таусоғар. 

 Дескриптор:Суреттер бойынша сабақты болжайды. Тірек 

сӛздер арқылы ертегінің мазмҧнын еске тҥсіреді. 

Бағалау:   

Ҥй тапсырмасы «Бинго» әдісі арқылы сҧралады. 8  ҧяшық 

беріледі. Әр ҧяшықтың астында ҥй тапсырмасына қатысты 

сҧрақтар бар.  

1. «Керқҧла атты Кендебай» ертегісінен берілген ҥзіндіден 

қиял-ғажайыпқа қҧрылған қандай оқиғаны байқадыңда? 

2. Суреттерде ертегінің қай сәттері бейнеленген? 

3. Зат есім деген не? Сҧрақтары? Мысал келтір? 

4. Зат есімнің тҧлғасына қарай бӛлінуі 

5. Негізгі зат есімге мысалдар келтір 

 

 

 

сурет

тер  

мен 

тірек 

сӛзде

р 
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6. Туынды зат есімге мысалдар келтір. 

7. Негізгі және туынды зат есімдерді қатыстырып бір сӛйлем 

қҧрастыр. 

8. Керқҧла атты Кендебай ертегісін сен қалай  жалғастырып 

жазар едің? 

 
Сабақтың ортасы 
15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ережемен таныстыру. Зат есімдер қҧрамына қарай 2-ге 

бӛлінеді:  

1)дара зат есімдер;  

2)кҥрделі зат есімдер.  

      Бір тҥбірден жасалған зат есімнің тҥрі дара зат есімдер 

деп аталады. Мысалы: ауыл, сезім, қҧлын т.б.  

     Екі немесе бірнеше сӛздің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі 

арқылы жасалған зат есімнің тҥрі кҥрделі зат есімдер деп 

аталады. Мысалы: мҧражай, аққу, баспасӛз. т.б.) 

        1-Тапсырма:  Экраннан «Ер Тӛстіктің» 

бейнежазбасынан ҥзінді кӛрсетіледі. Қаралған  материал 

бойынша ой қорытып, зат есімдерді теріп жазады. Терілген 

зат есімдерді қҧрамына қарай ажыратып жазу керек.  

 

Дескриптор: Бейнезажбаны  қарап шықты. Зат есімдерді 

теріп жазды. Қҧрамына қарай  ажыратты. 

Бағалау:   
 2-Тапсырма. Оқулықпен жҧмыс: Оқулықтың 70-бетінде 

берілген 3-тапсырманы дәптерге жазу.  Дара және кҥрделі 

зат есімдерді екі бағанға бӛліп жазыңдар.  

Ақыл, іс-шара, баспасӛз, кӛлшік, кітапхана, балабақша, 

кәсіпорын, орындық, жұмысшы, қиял-ғажайып, ержүрек, 

батыр, мекен. 

  

Дескриптор: Дара және кҥрделі зат есімдерді екі бағанға 

бӛліп жазды.  

Бағалау:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бейне

жазба 

 

 

Сабақтың соңы 
2 минут 

 

 

 

 

 

Ӛмірмен байланыс:  

Ер төстік аудиожазба.mp4
  

Саққҧлақ кім? – радио, телефон. 

 

аудио

жазба 

Бейнежазба 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кӛреген қазіргі ӛмірдегі не? – ғаламтор, теледидар. 

 
Тыңшы – сӛзді тыңдауға арналған арнайы қҧрылғылар 

(диктафон). 

 
Кӛлтауысар – ӛрт сӛндіретін техника. 

 
Таусоғар – бульдозер, кран. 

 
Дескриптор: Айдиожазбаны  тыңдады. Ертегі кейіпкерлерін 

ӛмірмен байланыстырды.  

Бағалау:   
Ҥйге тапсырма: Кіріспе, негізгі  және қорытынды 

бӛлімдерден тҧратын  қиял-ғажайып  ертегі  қҧрастыру. 

 

 
10-11 сыныптың лидер оқушыларымен «Рухани жан дҥние-менің жарқын болашағым» 

тақырыбында  ӛткізілетін коучингтің іс-шаралар жоспары 

 

Шымкент қаласы 

№72 жалпы орта мектебі 

мектеп психологі 

Бекбосынова Кулия Даулеткулкызы 

Коучингтің  жҥргізілу барысы 

Мақсаты: Ӛмірді тану, жақсылық жасау, кҥнделікті ӛмірде нақты мәселелерді шешуде 

адамгершілік қҧндылықтарын пайдалану, имандылыққа, ізгілікке тірбиелеу. 

Рухани және ҧлттық қҧндылықтарды естен шығармау. 

Кҥтілетін 

нәтижесі: 

-Рухани және ҧлттық қҧндылықтардың неге қҧнсызданып бара  жатқанын  

тҥсінеді; 

-ӛмір  мәнін, маңыздылығын тҥсінеді; 

-ӛз болашағы туралы ой тҥйіндейді.    
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«Рухани жан дҥние-менің жарқын болашағым» тақырыбында  ӛткізілген коучинг 

сабағының мәліметі. 

 

 Ӛткізілген орны: 220 кабинет 

 Уақыты: 13.00-13.50 

Қатысушылар: 

 1.Директордың м.у.а. А.А.Усенова. 

 2.Оқу ісі әдістеме орынбасары Ж.Б.Байбатшаева 

 3.Тәрбие ісі орынбасары: Г.Т.Қҧрманбай 

 4. 10-11сынып (ер балалары) 

 

   Сабақ  барысында оқушыларды  ҥш топқа бӛліп, жоспар таныстырылды. 

«Рухани жан дҥние-менің жарқын болашағым»тақырыбындағы ҧйымдас-тырылған  аш сабақтың  

мақсаты мен міндеттері тҥсіндірілді. 

 Алғашқы сабағымыздың алғы сӛзін «Біз әрбір адамның ар-намысын, жағымды қасиеттері мен 

беделін, жоғары адамгершілік, этикалық стандарттары және рухани қҧндылықтарын бағалайтын 

қоғам қҧруымыз керек» деген  тҧңғыш президентіміз болған Н. Ә. Назарбаевтың сӛзімен басталды. 

        Бірінші тапсырма: ой қозғау  мақсатында А.А.Рудакидің «Ӛмір теңіз, жҥзем  онда демеңіз, 

ізгілікпен жасалмаса кемеңіз» дәйексӛзі берілді. Берілген тапсырманың астарын тҥңіле отырып, 

оқушылар ӛз ойларын  жинақтап, ортаға салды  және  тақырыппен байланыстырды. Сонымен қатар 

сурет  бойынша сҧрақ жауап ҧйымдастырылды. Оқушылар ӛз  жауаптарын ӛмірмен байланыстыра 

білді. 

Екінші тапсырма:топтық пікір: ҥш топқа тапсырма берілді. 

Дереккӛздер Арнайы ғаламтор желісінен  алынған бейнефильмдер. 

Пайдалана-тын  

материалдар 

Маркер, А4 прағы, бейнеролик, бейнетыңдалым, АКТ, ноутбук, стикер. 

кеспе парақшалар. 

Қолданыла-тын  

әдіс-тәсілдер 

Ой қозғау, СТО, ситуациялық  сҧрақтар, диалог, постер, топтық жҧмыс. 

рефлексияя 

Ӛткізу  

кезеңдері 

Уақыты Коучтың  іс-әрекеті Қатысушылардың 

іс-әрекеті 

Ҧйымдас-тыру 

сәті 

5 минут Психологиялық  ахуалды орнату  мақса-

тында 2 минуттық жаттығу ӛткізу, 

топқа бӛлу.  

Ойын жаттығуы  арқылы  

топқа бӛлінеді. 

Ой қозғау 10 минут Дәйексӛз: «Ӛмір-теңіз, жҥзем онда 

демеңіз, ізгілікпен жасалмаса кемеңіз» 

А.А.Рудаки.  

Аталған дәйек сӛз  

бойыншаоқушылар ой  

тҧжырымдап ӛз 

пікірлерін білдіреді. 

Топтық жҧмыс 

(Әр топқа 

тапсырма) 

 

20 минут 1-топ: Рухани және ҧлттық 

қҧндылықтар неге қҧнсызданып 

барады?; 

2-топ: Бҥгінгі қадам, ертеңгі менің 

           ӛмірім; 

3-топ: «Менің болашағым» жоба 

қҧру.«Мейірімсіз ҧрпаққа ескерту» 

бейнеролигі. 

Берілген тапсырма 

бойынша топта пікірлесе  

отырып  ой  тҧжырымдап,  

ӛз ойларынанпостер 

жасап қорғайды. 

Бейнероликтен ой 

тҥйіндеу 

Ситуациялық 

тапсырмалар 

15 минут Жағдаятты шешу: әр топқа әр тҥрлі 

жағдаяттар жазылған тапсырмалар 

беріледі. 

Топ болып, туындаған 

жағдаяттарға  дҧрыс 

шешім қабылдауға ӛз  

пікірлерін білдіреді. 

Кері байланыс 5 минут «Бес  саусақ  әдісі» бойынша Ой қорытындылау 
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 1-топ: Рухани және ҧлттық  қҧндылықтар неге қҧнсызданып барады?; 

 2-топ: бҥгінгі қадам, ертеңгі менің ӛмірім:  

 3-топ: «Менің болашағым» жоба қҧру. 

Аталған тақырыпта әр топ оқушылары  берілген тақырыптарда  ӛзара қызу талқылап  ой 

тҧжырымдарын  жинақтап  А3 парағына постер жасап, ӛз  ойларын ортаға салып  кең ауқымда 

жеткізе білді.  Қосымша оқушылар жауабына байланысты  сҧрақтар ҧйымдастырылды. Оқушылар 

арасында Шалқаров Айдос,  Дадабаев Бексҧлтан, Кемпірбай Болат, Берікбай Рахымжан, 

Махмиддин Самат тапсырманы орындау  барысында, берілген сҧрақтарға   нақты  жауап бере 

отырып,  ӛздерінің  білімділігін кӛрсете білді. Топтық жҧмысты қорытындылау және адамгершілік 

қҧндылығын басты назарға алу мақсатында «Мейірімсіз ҧрпаққа ескерту» тақырыбында 

бейнеролик кӛрсетілді. Бейнеролик  кӛрінісінен  қысқаша мәлімет берілді. 

       Ҥшінші орындалған тапсырма: Жағдаятты шешу. 

Бірінші жағдаяттың мәтіні бойынша  сәтсіздікке байланысты; екінші жағдаяттың мәтіні жасӛспірім  

кезіндегі туындаған мәселеге байланысты 

дипрессиядан шыға алмау; ҥшінші жағдаяттың мәтіні достар  арасындағы тҥсініспеушілік пен ата-

аналарының дау жанжалынан шаршаған жасӛспірім туралы. 

Барлық  топ ӛздеріне берілген жағдаятты бірлесе отырып, дҧрыс шешімдер   айта білді,  

кейіпкердің орнына ӛздерін  қоя  отырып  мысал  келтірді  жан-жақты талқыға  салып, пікірталасс 

орын алды.  

 «Мейірімділік» тақырыбына  3 минуттық бейнеролик кӛрсетілді.  

Бейнероликтен  қандай  ой  тҥйіндеуге  болады?;  мейірімділік адамға  не  ҥшін қажет?;  ӛмірдің 

маңызы  неде? деген сҧрақтар тӛңірегінде  оқушылар ӛз пікірлерін еркін жеткізді. 

        Сабағымызды  қорытындылау мақсатында қатысушы қонақтарымызға сӛз берілді. А.А. 

Усенова оқушыларға тақырыпқа қатысты қҧнды сӛздер айтып,  қазіргі  заман талабы мен ҥш  тілді 

меңгеру, білімді жастар туралы нақты мысалдар келтірді.  Сонымен қатар оқушыларға сӛйлеу 

мәнері мен рухани жан  дҥниені байыту  мақсатында  алдағы  уақытта әдеби кітаптарды  

оқуларына ҧсыныс айтты. Белсене  қатысқан оқушыларға  ризашылығын білдірді. 

 

Мҧғалімнің аты-жӛні 
 
 
 
Кҥні:   

Мақсатова Асель Абаевна Шымкент қаласы 

№72 жалпы орта мектеп 

география пәнінің мҧғалімі  
 
09. 12. 2019ж    

СЫНЫП:  9      

Сабақтың 
тақырыбы 

Су ресурстарының экологиялық  проблемалары 
 

Осы сабақта 
қолжеткізілетін 
оқу мақсаты (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

9.3.3.4  жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су 

ресурстарының экологиялық проблемаларын талдап , шешу жолдарын 

ұсынады 

Сабақ  мақсаты 
 

Барлық оқушылар:  

Қазақстанның су ресурстарының экологиялық проблемаларын біледі 

Оқушылардың кӛпшілігі:   

Қазақстанның ішкі суларының экологиялық мәселелерінің орын алу 

себептерін анықтайды.  

Кейбір оқушылар:  

 Қазақстанның ішкі суларының экологиялық мәселелерін шешу жолдарын 

ҧсынады 

Бағалау  ӛлшемі 
 
 
 

Қазақстанның  су ресурстарнының экологиялық проблемаларына сипаттама 

береді 

Қазақстанның ішкі суларының  экологиялық мәселелерінің орын алу 

себептерін топтастырады 
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Қазақстанның ішкі суларының мәселелерінің шешу жолдарын ҧсынады 

Тілдік мақсат Алуан тҥрлі ақпараттарды (мәтін, сызба, кескін) оқи алу дағдысын дамыту;  

– топтық және ҧжымдық жҧмыс кезінде бірін-бірі тыңдау дағдысын дамыту;  

– материалды талқылау, тҥсіндіру барысында географиялық терминдерді 

қолдану.  
Пәнге тән лексика мен терминология:  
 Су тасу, Су тасқыны, сел, кӛшкін , сырғыма 

Қҧндылықтарға 
баулу 

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы.     – Еңбек және шығармашылық , 
ынтымақтастық, ӛмір бойы білім алу. 

Алдыңғы оқу 8-сыныптың география курсында, сәйкесінше, «Физикалық география. 

Гидросфера» бӛліміндегі «Қҧрлық суларының тҥрлері және қалыптасуы», 

«Ӛзен аңғарының қҧрылымы», 

«Ӛзендердің гидрологиялық режимі», Кӛлдер мен мҧздықтар» тақырыптары 

бойынша алған білімдері. 

Сабақтың жоспары 
Жоспарланған 

уақыт 
Сабақ барысы : 

 
Ресурста

р 
Сабақтың 
басы 
 
6 минут 
 
 
 
 
 
 

Сәлемдесу.  
Сынып реттілігін қадағалау.  
Оқушыларды тҥгелдеу. Оқу қҧралдарын тҥгелдеу  
Сыныпты кеспе қағаз арқылы 3-топқа бӛлу 1топ Арал, 2топ Балқаш, 
3топ Каспий 
«Полечудес» ойыны 
Қазақстан ӛзендері қандай мақсатта қолданылады? 
Ертіс-Қарағанды каналы қандай мақсатта және қай жылы салынды? 
Тобыл ӛзені алабында салынған су қоймаларын атаңдар? 
Арасан дегеніміз не? Елімізде қанша минералды су кӛздері барланған 
Қазақстандағы кеме жҥруге жарамды қзендерді атаңдар және картадан 
кқрсетіңдер? 
Гиннестер рекордының кітабына енген қандай балықты білесіңдер 
және ол қандай кӛлде тіршілік етеді? 
Мадақтау арқылы бағалау 

Оқулық 
, дәптер  
Қазақста
нның 
физикал
ық және 
дҥниежҥ
зінің 
картасы 
 
 
 
Полечуд
ес 
тақтасы 

Сабақтың 
ортасы 
24 минут 
 
 
 
 
 
 

«Зерттеушілік конференциясы» әдісі 

1-қадам.Тақырып беріледі.                                                                                                                                            

2-қадам.Топтардың тапсырмаларын анықтау.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.  Тақырып бойынша оқушылардың пікірін анықтау.                                                                                                 

4.Берілген тақырыпқа сәйкестігі.                                                                                                                                

5.жинақталған деректердің қҧндылығы.                                                                                                                                                 

6.Оқушылардың зерттеушілік шеберлігі.                                                                                                                                                           

7.қадам.Топтардың тапсырманы орындауы.                                                                                         

8.қадам.Топтардың жҧмыстарын бағалауы.                                                                                                                                                                      

1топ- Арал Су ресурстарын қорғау  және Аралдың экологиялық 

мәселесі мен шешу жолдарын ҧсыну 

2-топ – Балқаш  Су қоймаларының негізгі ластану кӛздері . 

Балқаштың экологиялық мәселесі 

3топ- Каспий   Табиғат қҧбылыстарының нәтижесінде болатын су 

апаттарының тҥрлері  Каспий кӛлінің экологиялық мәселесі 

Дескриптор Білім алушы  

 Су ресурстарын қорғаудың экологиялық мәселелерін анықтайды және 

Аралдың экологиялық мәселесі мен шешу жолдарын ҧсынады 

 Су қоймаларының негізгі ластану кӛздеріне әсер ететін факторларды 

анықтайды. Балқаштың экологиялық мәселесін талдайды 

 
Оқулық 
дәптер 
Оқулық 
дәптер 
Дҥниеж
ҥзінің 
физикал
ық және 
Қазақста
нның 
физикал
ық 
картасы 
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3топ- Каспий   Табиғат қҧбылыстарының нәтижесінде болатын су 

апаттарының тҥрлері  Каспий кӛлінің экологиялық мәселесін 

анықтайды 

 Қазақстанның ӛзендері жалпы сипаттама береді 

Қазақстанның ӛзендері мен ӛзеннің алаптарын  анықтайды 

Гидронимдерді ҥш тілде ҧсынады 
Басбармақ арқылы топтар бір бірін бағалайды 

Сабақтың соңы 
Сабақты бекіту 
10 минут 

 «Нысанды тап» әдісі картадан ӛзендер мен кӛлдерді кӛрсетеді 
Географиялық диктант әдісі 
123 беттегі сӛйлемдерді аяқтайды. 
Жҧлдызшалар арқылы бағалау 

Дәптер 
оқулық 

Бағалау 
Кері байланыс 
3 минут 

« 3+2+1» әдісі 
Тақырып бойынша алған тәжірибеден  
Ҧнаған 3кезеңін, ҧнаған 2сҧрағын, келесі сабаққа 1ҧсыныс беру 
тапсырмасын орындайды 

 
 

Қосымша ақпарат 
Барлық оқушылардың дағдыларын 
қалыптастыру, сабақта уақытты 
тиімді қолдану мақсатында 
«Полечудес», «Зерттеушілік 
конференция» әдісі, « Нысанды 
тап» әдісі, «3+2+1» әдісі 
арқылыоқушылардың ізденушілік 
қабілетімен жҧмыс жҥргіземін. 
 Барлық оқушылардың 

дағдыларын қалыптастыру,сабақта 

уақытты тиімді қолдану 

мақсатында «Кім жылдам» әдісін 

қолдану арқылы          

оқушылардың алдыңғы білім 

пысықтайды. Жҧптық жҧмыс 

арқылы  Қазақстан аумағында 

гидросфераның  таралуын анықтау 

Ӛзендер мен ӛзен жҥйелерін  
  анықтау мақсатында    жҧмыс 
жҥргіземін. 
А деңгейі-  Қазақстанның 

ӛзендерін біледі 

В деңгейі- Қазақстанның ӛзен 

жҥйелерінің алаптарының  

таралуын анықтайды 

С деңгейі-  
Гидронимдерді 3 тілде ҧсынады 

Бағалау – Оқушылардың 
ҥйренгенін тексеруді 
 
қалай жоспарлайсыз? 
 Мадақтау арқылы бағалап отыру 
Дескриптор: 
 
Қазақстанның ӛзендері жалпы 

сипаттама береді 

Қазақстанның ӛзендері мен 

ӛзеннің алаптарын  анықтайды 

Гидронимдерді ҥш тілде ҧсынады 

Картамен жҧмыс жасайды 

Пәнаралық байланыс 
Информатика 
Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау ережелері 
 

Рефлексия 
Сабақ / оқу мақсаттары 
шынайы ма? 
Бҥгін оқушылар не білді?  
Мен жоспарлаған 
саралау шаралары 
тиімді болды ма? 
Мен берілген уақыт ішінде 
ҥлгердім бе? 
 Мен ӛз жоспарыма қандай 
тҥзетулер енгіздім және 
неліктен? 

Сабақ оқу мақсаттары СМАРТ талабымен оқулық бойынша 
жас ерекшеліктеріне сәйкестендірілді. 
Қазақстанның су ресурстарының экологиялық 

проблемаларын білді 

 Қазақстанның ішкі суларының экологиялық мәселелерінің 

орын алу себептерін анықтады.  

 Қазақстанның ішкі суларының экологиялық мәселелерін 

шешу жолдарын ҧсынды 
Жоспарланған саралау шаралары бойынша оқыту 
тапсырмаларына белсенді қатысты  
Оқушыларды бірін бірі оқытуға дағдыландыру арқылы 
уақытты тиімді пайдалануға ҥйрету керек 
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Жоспарға ӛзгеріс енгізген жоқпын 

  

Қазақ тілі 

Ҧзақ мерзімді 

жоспар бӛлімі: 

Мектеп №78 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Мҧцилханова Л 

Кҥні: 28. 11. 2019ж 

Сынып: 4 

Қатысқандар саны:25 

Қатыспағандар саны:0 

Сабақтың 

тақырыбы 

Тҧрақты сӛз тіркестері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

4.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте бойынша 

мәтіннің мазмҧнын болжау және ӛз ойын дәлелдеу 

4.3.6.1 - каллиграфиялық нормаларды сақтау, жазу техникасын жетілдіру. 

Сабақтың 

мақсаттары 

 

Барлығы: Тақырып бойынша сӛйлеу дағдыларын дамыту. Грамматикалық 

қҧрылымдарды дҧрыс қолдана отырып, сҧрақтар қҧра білуге ҥйрету 

Кӛбі: Кӛркем әдеби шығармаларды тҥсінеді, мазмҧндайды, сҧрақтарға дҧрыс 

жауап береді, ӛзара диалогке қатысады, сӛздерді дҧрыс қолданып, хат 

жазады. 

Кейбірі: Ӛсімдіктер жайлы тілдесе алады, қосымша мәліметтер береді. 

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дҧрыс қолдана отырып , 

хат жазады. 

Бағалау 

критерийлері 

 

 

Тақырып бойынша монолог, диалог тҥрінде сӛйлей білу. Кҥнделікті ӛмірде 

жаңа сӛздердің мағынасын тҥсініп қолдана білу, бір-біріне ӛзара 

сыйластықпен қарау..  

- мәтіннің тақырыбына қарап, мәтіннің мазмҧнын болжау 

- каллиграфиялық нормаларды сақтау, кӛркем жазу  

Тілдік мақсаттар Негізгі сӛздер мен тіркестер: 

Сҧрақтарға дҧрыс жауап беруі апсырмаларды орындау барысында уақытты 

ҥнемді пайдалана алуы. 

Тҥрткі сҧрақтарды қою : 

1.Қандай жаңа сӛздермен таныстық ? 

2. Қазірсағатнешеболды? 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

Мәтін арқылы оқушыларды ӛсімдіктер әлемін аялай білуге тәрбиелеу. 

Пәнаралық 

байланыс 

Жаратылыстану 

АКТ қолдану  https://www.youtube.com 

Тақырып  бойынша 

алдыңғы білім 

"Қызыл кітап" тақырыбы 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 
5 минут 

3 минут 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу, тҥгендеу. 

Психологиялық ахуал туғызу. 

"Ыстық алақан" тренингін ӛткізу. Оқушылар бір-біріне жақсы 

тілектер айтып, сәттілік тілейді. 

Топқа бӛлу. "Пазл" әдісі арқылы 3 топқа бӛлу 

( ағаштар, гҥлдер, шӛптер) 

 

Ӛткенді қайталау. "Ыстық орындық" әдісі. 

 

Орындық 

 

Суреттер 
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7 минут Қызығушылықты ояту.  
 

Суреттен нені кӛріп тҧрмыз? 

 
 

Сабақтың 

ортасы 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой қозғау. 
«Уақыт неге алттыннан да қымбат » дейді? 

Оқушылардың жазғандарын тексеру, бағыт беру 

 Мәтінмен жҧмыс 
Мәтін таратып беремін. Жаңа сӛздермен таныстырамын. 

Сӛздік: 

Тапсырмалармен жҧмыс.  
1-тапсырма. Жазылым әрекетіне берілген сӛйлемдерді сауатты 

толықтыру ҥшін ауызша жҧмыспен бастап, жазбаша тақта 

алдында жҧмысты жалғастыру. Тәжірибелік жҧмыспен 

тапсырманы жандандыру. 

Мен сағат ......... мектепке барамын. Сағат ............... мектептен 

кетемін. Сағат ........... сабақ оқимын. 

2-тапсырма. Біліп ал. 

- Кӛрнекілікті, циферблат пайдаланып жҧмыс жҥргізу. 1,2-

сабақтарда алған білімдерін жаңғырту, практикалық жҧмыс 

жасау. Әр баламен жеке-жеке жҧмысты айтылым әрекеті арқылы 

жандандыру. Берілген тапсырманы саналы тҥрде тҥсініп, сӛйлеу 

дағдысын қалыптастыру. 

- - Мәтін не туралы? 

- Уақытты неліктен босқа ӛткізуге болмайды? 

  

Дәптерге жеке ӛз ойларын жазады. Жҧппен талқылайды. Топта 

ортақ идея шығарады. 

Қағаз бетіне тҥсіреді. Оны қорғайды. 

Мәтінмен жҧмыс 

Уақытты босқа ӛткізбе 

 

-          мәтінді кезекпен дауыстапоқиды, жаңа сӛздерді 

сӛздікке жазады. 

-          Мәтінді аударып, сҧрақтарға жауап береді 

Әр топтан 1-2 оқушы жауап береді. 

ҚБ жасау 

(Ж.ж+ Ҧ) Тапсырма  

Мәтінді мҧқият оқып, мазмҧн бойынша ӛз бҧрышыңызға бір 

сҧрақ қҧрастырып жазыңыз. Дастарқанды сағат тілімен 

айналдырып, кӛршіңіздің сҧрағының астына жауап жазыңыз. 

Топта ақылдаса отырып, мәтіннің тақырыбын анықтаңыздар.  

Дескриптор 

 

 

Кластер 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-4 парағы, 

қалам, мәтін 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор 

 

 

 

 

 

 

 

http://engime.org/ar-s-shajmerdenov.html
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  -мәтін мазмҧны бойынша 1 сҧрақ қҧрастырады;  

 -кӛршісінің сҧрағына мазмҧн бойынша жауап 

береді;  

 -топта ақылдаса отырып, мәтінге тақырып қояды.  

Кері байланыс 

1. Тапсырманы орындай алдыңыз ба? 

2. Оны орындау оңай/ қиын болды ма? 

 

Семантикалық картаны толтырыңдар. 
 

Сан есім Дара кҥрделі есептік реттік 

Екі     
Он бес     
Тӛртінші     
Сегіз     
Жиырма ҥш     
елуінші     

 

(Ҧ) "Қос шеңбер" әдісі. Оқушыларды  ішкі  және  сыртқы  

шеңберге  тҧрғызады.(Ішкі  шеңбердегі  оқушы  сыртқы  

шеңбердегі  оқушыға  қарама-қарсы   қарап  тҧруы  қажет). 

Оқушылар     мәтінге  байланысты  сҧрақтарға  жауап  алады 

(Сыртқы  шеңбердегі  оқушыға  ішкі  шеңбердегі  оқушылар,ішкі  

шеңбердегі оқушыға сыртқы  шеңбердегі  оқушылар  және  ішкі  

шеңбердегі   оқушылар  мҧғалімнің берген  белгісімен  

қозғалады). 

Жҧппен жҧмыс. Оқушылар бір-біріне сҧрақ қойып, 

жауаптарын кестеге жазады. 

Диалог. 

Сҧрақтар: Жауаптар: 

    

    

    

    

 

Сандар сӛйлейді» стратегиясы. Толтырылған 

кестедегі сан есімдерді тірек етіп, оқушылар ақ аю 

туралы естіген мәліметтерін жҧпта, топта баяндайды. 

Тапсырма. Сӛйлемдерді толықтырып жаз.  

Мен сағат ......... мектепке барамын. Сағат ...............  

мектептен  кетемін. Сағат ........... сабақ оқимын.  

Тапсырма. Толықтырып жаз.  

- Бір жылда  ............  ай бар. 

- Бір   айда ..........  кҥн  бар.  

- Бір аптада  ............  кҥн  бар.  

- Бір тәулікте ............ сағат  бар. 

 

 

 

 

Дәптер 

Қалам 

Суреттер 

Тірек сӛздер  
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6мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бір сағатта ............  минут  бар. 

Бағалау. Ӛзара (оқушылар жҧпта бір-бірін 

бағалайды). 

Егер тыңдалымнан бірлік, ондық, жҥздіктердің 

барлығын тауып жазса, оқу мақсатына жетті деп 

есептеледі. 

«Ривин кестесі» бойынша мәтінмен жҧмыс  

Мәтін 

атауы  

Тірек 

сӛздер  

Негізгі 

ақпарат 

Қосымша 

ақпарат 

 

 

   

Жҧптар орындаған жҧмысты топта талқылау 

мақсатында мҧғалім сыныпты «Мозайка» әдісі арқылы 

3 топқа бӛледі. (Мозайкаға тақырыптарға сәйкес 3 

сурет ҧсынуға болады) 

Оқушылар топта ӛздерінің жҧптық жҧмыстарымен 

бірін-бірі таныстырады және стикер арқылы бір-бірінің 

жҧмысына кері байланыс береді.  

Жҧмбақ  

Сырт-сырт етеді, 

Уақыт ӛтеді. 

Кҥнде есебін жаттайды, 

Ешбір тыным таппайды. 

Алмайды бір тағат 

Оның аты - ............. 

Бағалаукритерийі: 

1. Жҧмыс қатесіз орындалған. 

2. Жҧмыстатҥзетуболмау керек. 

Рефлексия «3-2-1» стратегиясы 

1. Бҥгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

2. Бҥгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

3. Бҥгінгі сабақта ҧнаған 1 іс-әрекет. 

Рефлексия жасау ҥшін дайын қҧрылым беріледі, 

оқушылар бҥгінгі ӛзінің әрекетіне талдау жасайды. Сол 

арқылы мҧғалім бҥгінгі сабақтың сәтті және сәтсіз 

тҧстарын анықтай алады. 
 

Сабақтың соңы 

2 минут 

 

(Ж) Рефлексия  

Чемодан-салып аламын, алдағы уақыттақолданамын. 

Еттартқыш-алған ақпаратты ӛңдеймін . 

Себет-керекемес ақпарат,лақтырып жіберемін. 

 

 

 

Чемодан, 

еттартқыш, 

себет суреті 

http://engime.org/saba-tri--saba-tairibi-oldanila-tin-edister-netije-uaiti.html
http://engime.org/scenarij-prazdnichnogo-meropriyatiya-posvyashennogo-dnyu-pervo.html
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Ҥй тапсырмасы 

1 минут 

Қызыл кітапқа енген ӛсімдіктер туралы коллаж жасау  

 

САБАҚ:   МАТЕМАТИКА МЕКТЕП: №78 ЖОББМ 

ТАҚЫРЫБЫ 6 саны және цифры  МҦҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӚНІ:  Құрманбаева А.Ш 

СЫНЫП: 1 «В» Қатысқандар  саны: 20 Қатыспағандар  саны: 

ОҚУ МАҚСАТЫ: 1.5.2.1 цифрды саннан ажырата алу, бір таңбалы сандарды тҥрлі 

әдістермен кӛрнекі бейнелеу: сандық тҥзуде, нҥктелердің, таяқшалардың 

жиынтығы тҥрінде және т.б 

1.5.2.3 сандарды қосуды, алуды, салыстыруды (артық/кем), кӛрші 

сандарды, сандық аралықтарды, сандар тізбегін кӛрсету ҥшін сандық 

тҥзуді қолдану. 

САБАҚТЫҢ 

МАҚСАТЫ: 

Барлық оқушылар жасай алады:  

 6 цифрын саннан ажыратады, сандық тҥзуде орнын анықтайды. 

Оқушылардың кӛбі жасай алады: 

6 цифрды қолданып, кӛрші сандарды, сандық аралықтарды анықтайды, 

санның қҧрамын табады. 

Оқушылардың кейбірі жасай алады: 

 6 цифрды қолданып,сандарды салыстырады, суретті қолданып есепті 

шығарады. 

Бағалау 

критерийлері 

Сандық сәуле арқылы кӛршілес сандарды, сандар қатарын кӛрсетеді. 

Сандарды сандық сәуленің кӛмегімен салыстырады. 

Сандық сәулені пайдаланып, қосу және азайту амалдарын орындайды. 

Сандық сәулені пайдаланып, сандардың аралықтарын анықтайды. 

Тілдік мақсаттар 
 

Пәнге тән лексика мен терминология: 

 сандық сәуле,алты,салыстыру,қосу амалы. 

Диалог пен жазу ҥшін пайдалы сӛздер мен тіркестер:  

  6 саны сандық сәуледе қай саннан кейін тҧрады? 

  Қайсысы артық,қайсысы кем? 

  Қай мысал суретке сәйкес? 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

Қҧрмет: Оқушылардың бір-біріне деген қҧрмет кӛрсетуіне,мейірімді,адал 

болуына тәрбиелеу. 

Бастапқы білім  Жазық фигураларды модельдеуді біледі. 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған іс-әрекет  Керекті  жабдықтар 

І. Бағдарлау- мотивациялық кезең (5 минут)  

Сабақтың басы 

5 минут 

 

 

 

Ширату  «Шаттық шеңбері» әдісі 

Ҧ.Шеңбер болып тҧрады.  

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де, 

Қуанайық достарым, 

Арайлап атқан кҥнге! 

 Сабаққа дайындығымыз қалай?  

Басбармақ арқылы кӛрсет. 

 Кӛңіл кҥйлеріміз қалай? 

Кҥлімдеп қарап кӛрсет. 

Енді шеңбердегі   оқушыларды 5-ке дейін санап,6-

оқушыны табайық. 

Қимыл қозғалыс 

жаттығулары 
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Топтын ішінен  6 нӛмірлі оқушыларды атау. 

Қ.Б.  Қолпаштау   

 Топқа бӛлу  Оқушыларды 6 оқушыдан топтап 4 топқа  бӛлу 

  

Цифрлар   

жазылған қағаздар 

Сабақтың барыс 

15 минут 
Сабақ мақсатымен таныстырамын 

-Балалар, айналамыздағы заттардың барлығын  санауға 

бола ма? 

- 6 саны нені білдіреді? 

-6 санын қалай алуға болады? 

/оқушылардың жауаптарын тыңдау/  

Бҥгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау  
6 санының нені білдіретінін тҥсінеміз; 

6 санын қалай алуға болатынын білеміз; 

6 цифрын жазып ҥйренеміз. 

  

 

Кіріспе тапсырма.  

Ҧжымдық жҧмыс. «Ой қозғау» әдісі 

Сандық сәулемен жҧмыс жасауды ҧсынамын. 

 

      

          1        2        3       4       5      6 

6 саны сандық сәуледе 5 санынан кейін тҧрады. 

6 

     

3 

3 

    

Дескриптор: 

6 санын сандық сәуледегі орнын дҧрыс анықтайды; 

6 санының қҧрамын біледі 

ҚБ:  Жҧлдызша арқылы бағалау. 

6 

5 1 

6 

4 2 

Әрбір оқушыға 

арналған:ҧзындығ

ы  

әртҥрлі 10 см 

кӛлеміндегі қатты 

қағаздан 

жасалынған  

сандық сәуле 

беріледі. 

Қызықты тапсырма 

Ӛзіндік жҧмыс. «Кім тапқыр» әдісі. 

Ертегі кейіпкерлерін санауды ҧсынамын. 

«Шалқан» ертегісі     5+1=6  

 
Дескриптор: 

1.Сандық аралықтарды анықтайды; 

2.Суретті қолданып есепті шығарады. 

ҚБ:  «Басбармақ» арқылы бағалау. 

Суретпен жҧмыс 

«Сәйкестендіре білесің бе» әдісі. 

Әрбір суретке сәйкес мысалды табу. 

 
 

Cурет  
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3+3                       4+2                   2+4 

 

Дескриптор: 

1.Санның қҧрамын табады; 

2.Сандарды салыстырады. 

 ҚБ:  «Қол шапалақтау»  арқылы бағалау. 

 

Сергіту сәті1минут  Қимыл қозғалыс арқылы  

 ІІ. Операциялық-орындаушылық кезең (30 минут)  

Сабақтың ортасы 

Топтық жҧмыс 

10 минут  

І топ «Кім жылдам» әдісі. 

 
-Әр қатарда қанша кӛбелек бар? 

-Олардың тҥстері қандай? 

Әр қатарға сәйкес қосу амалына мысал қҧрастыру. 

Дескриптор: 

1. Сҧраққа дҧрыс жауап береді; 

2. Тҥстерді  анықтай алады; 

3.Ӛрнек қҧрап айтады.   

ІІ топ «Зерек болсаң, тауып кӛр» әдісі. 

 
Дескриптор: 

1. Сҧраққа дҧрыс жауап береді; 

2. Тҥстерді  анықтай алады; 

3.Ӛрнек қҧрап айта алады.   

ІІІ топ «Кім білгір» әдісі  

 
Дескриптор: 

1. Сҧраққа дҧрыс жауап береді; 

2. Тҥстерді  анықтай алады; 

3. 6 санының қҧрамын  айтады. 

ІV топ «Ойлан, тап» әдісі 

Кӛбелектер  

суреттері, 

топ жҧмыстарын 

бағалау.  
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Дескриптор: 

1.  Сандарды дҧрыс атап,жазады.; 

2.  Сандарды дҧрыс салыстырады. 

3.Ӛрнек қҧрап айта алады.   

Қ.Б Смайликтермен бағалау 

Сергіту сәті 

2 минут 
«Серпілмелі сандар» әдісі 

 

Доп  

Дәптермен жҧмыс 

5 минут 

6 цифрын дҧрыс жазу Математика 1-

сынып 

«Атамҧра» 

баспасы  

Сабақтың соңы 

2 минут 

Жҧптық жҧмыс  

Натурал сандар қатарын ӛсу және кему ретімен 

тізбектей жазу. 

«Желпуіш» әдісі арқылы топтағы оқушылардың 

жазылым дағдыларын тиянақтау. 

Әр топқа тҥсті қағаздар таратылады. Желпуіш  жасай 

отырып,әр қатпарына сандарды жазуға нҧсқау беремін.  

Дескриптор: 

1.  Кӛрші сандарды анықтайды. 

2. Кӛркем жаза біледі. 

Қ.Б Бағдаршам әдісі арқылы бағалау 

Желпуіш жасауға 

арналған тҥсті 

қағаздар 

Сабақтың соңы 

 
 Кері  байланыс 

 -Бҥгінгі сабақтан не білдіңдер? 

-Сендер ҥшін не маңызды болды? 

-Сабақтың басында айтылған мақсатымызға жеттік  пе ? 

(ҚБ) Бҥгінгі сабаққа барлығымыз жақсы қатыстық. 

Егер кім жҧлдызша кӛбірек жинаса,сол оқушының білімі 

кӛп болғаны. 

 

Жҧлдызша санау 

Саралау –

оқушыларға қалай 

кӛбірек қолдау 

кӛрсетуді 

жоспарлайсыз?  

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 

міндет қоюды 

жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлайсыз? 

  

 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы 

 

 

Барлығы: оқушылар 6 ға дейін 

тура және кері санайды,жазылуын 

біледі, басқа сандармен 

салыстырады. Сандық сәуле 

Қалыптастырушы бағалау бойынша: 

 

Қ.Б: Қолпаштау 

Қ.Б: «Жҧлдызша» арқылы бағалау. 

Сергіту 

сәттерімен 

белсенді іс-әрекет 

тҥрлері.                        
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арқылы кӛршілес сандарды,сандар 

қатарын кӛрсетеді. Сандарды 

сандық сәуленің кӛмегімен 

салыстырады. 

Кӛпшілігі: Сандық сәулені 

пайдаланып қосу және азайту 

амалдарын орындайды.Сандық 

сәулені пайдаланып, сандардың 

аралақтарын анықтайды. 

 Кейбірі:  
 Сандар мен цифрларды ажыратады. 

Бір таңбалы сандарды әр тҥрлі 

тәсілдермен кӛрнекі кескіндейді. 

Логикалық тапсырманы мҧғалім 

кӛмегімен орындайды.  

Қ.Б: «Басбармақ» арқылы бағалау 

Қ.Б: «Қол шапалақтау» әдісі арқылы 

бағалау. 

Қ.Б: «Ӛте жақсы, жақсы, 

қанағаттанарлық» бағалау 

Қ.Б Бағдаршам әдісі арқылы бағалау 

Сабақ бойынша рефлексия 

 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?  

Бұл бӛлімді сабақ 

туралы ӛз 

пікіріңізді білдіру 

үшін 

пайдаланыңыз. Ӛз 

сабағыңыз 

туралы сол жақ 

бағанда берілген 

сұрақтарға 

жауап беріңіз.  

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1.  Сандық сәулемен жҧмыс жҥргізу арқылы   6 санын сандық сәуледегі орнын анықтап,6 санының 

қҧрамын тҥсінеді. 

2. «Шалқан» ертегісіндегі кейіпкерлерді ретімен дҧрыс санау арқылы соңғы кейіпкерді 

анықтап,ӛрнек қҧрауды ҥйренді. (5+1=6) 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1. Келесі  сабақта ӛрнектер беру арқылы ауызша есептеуді ҧсынамын. 

2. Сандардың қҧрамын нақты білу ҥшін мысалдар шығара отырып меңгертемін. 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 

туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге кӛңіл бӛлу қажет? 

1. Сынып бойынша ӛрнектерді салыстыру барысында теңдіктер мен теңсіздіктер анықтау барысында 

қиналады, заттарды сурет бойынша салыстырып алған дҧрыс.  

2. Сынып бойынша 6 санының қҧрамын нақты тҥсіне алды,сандық сәуленің кӛмегімен есептеуді 

меңгере алды. 

 
 

Сабақ №2  Мектеп: №180 орта мектебі 

КҤНІ: Мҧғалімнің аты – жӛні: Садырбаева Алия Медетбековна 

Сынып: Қатысқандар:                Қатыспағандар 

Сабақтың 
тақырыбы: 

«Ҧлы Жібек жолының» пайда болуы мен дамуы тарихы 

Сабақ 
мақсаты  

Барлық оқушылар орындай алады: 
Берілген тапсырмалардың мазмҧнын тҥсініп, сабақ тақырыбы мен идеясын тҥсінеді 

 Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 
1. Берілген тапсырмаларды талдай алады 

2. Ақпаратты тҥсіндіре алады 

Кейбір оқушылар орындай алады: 
1. Сабақ тақырыбын сыни тҧрғыдан талдай алады 
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2. Шығармашылық жҧмыспен айналыса алады 

Бағалау 
критерийі 

Сабақ тақырыбын тҥсініп  тапсырмаларды орындау; 
Берілген тапсырмаларды талдау  
Тақырыпқа сипаттама беру; 
Тақырыпты сыни тҧрғыдан талдау. 

Қҧндылық 
тарға баулу 

Отанды сҥюге, тәуелсіздік ҧғымын қҧрметтеуге, мейірімділікке тәрбиелеу. 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих – тәуелсіздік тарихына қатысты оқиғалармен, дәуір шындығымен танысады. 
Бейнелеу – сюжетті сурет арқылы әңгіме қҧрайды 
Жаратылыстану – жер-су аттауларымен танысады. 

Тақырып 
бойынша 
алдыңғы 
білім  
(3 мин) 

Ҧлы жібек  жолының  шығу тарихы және  ӛркениеттер тоғысындағы алатын рӛлі 

 Жоспар 

Сабақтың 
жоспарланған 
уақыт 
кезеңдері  
( 3 мин) 

(Ҧ) Ҧйымдастыру 
 Қозғалыстағы суреттер 
Қатысушылар қолдарына дәптер  мен қаламсаптарын алып, шеңберлене тҧрады, сол 
жаққа бҧрылып, шеңберді бҧзбай жҥре бастайды. Әр қатысущы алдында тҧрған 
қатысушының арқасына дәптерін қойып, арттағы қатысушының суретін салуға 
тырысуы керек. Мҧнда келесідей ережелер сақталады:  

 Тоқтауға болмайды 

 Шеңбер жҥруін тоқтатқанша суретті сала беру керек. 

 Суретке ренжуге болмайды! 

 Қатысушылар сурет салған парақтарға ӛз қолдарын қойып , бір біріне тарту 

етеді. 

Сабақтың 
басы  
(10 мин) 

 Топтық жҧмыс 

 Топқа бӛлу (топқа бӛлу кездейсоқ болу керек); 

 Топ қҧрамы 4-5 баладан аспау керек; 

 Әр баланың міндетті тҥрде ӛз рӛлі болу керек: 

o Топ басы 

o Хатшы 

o Ҥйлестіруші; 

o Taim – piker 

 Топтық жҧмыс  тапсырмасының уақыты шектеулі болады  

 Топта баланың саны қанша болса, берілетін тапсырманың саны одан кем 

болмау керек; 

 Әрбір сҧраққа, міндетті тҥрде , әрбір бала жауап беруі керек; 

 Әрбір бала сӛйлер алдында топ басы оны таныстырып, сӛз береді 

 Тапсырманы барлық топқа  бірдей, шығармашылық негізінде болады ;Топта 

атау болады және  ол сабақ мақсатына сай болу керек. 
Ескерту: Топқа бӛлу. Мектеп қабырғасына алғаш кіргенде естіген жағымды 
сӛздер бойынша . Топақа атау қою, таныстыру -5 мин 

Сабақтың 
ортасы  
(17 мин) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ҧлы Жібек жолы біртҧтас сауда жҥйесіне айналып, соның әсерінен оның бойында 
қалалар салынды, қолӛнер ӛндіріс дамыды. Айырбас сауданың орнына  тауар – ақша 
қатынасы пайда  болып, Орталық Азия елдері тӛл ақша монеталарын шығарды. 
Ғасырлар бойы Ҧлы Жібек жолы арқылы судагерлер, миссионерлер саяхат жасап, 
осы сапарлар нәтижесінде тҥрлі байланыстар орнады. Сауда  Байланыстары ғана 
емес мемелекеттер мен халықтар арасында дҥниетанымдық кӛзқарастар мен мәдени 
алмасулар жҥрді, қолӛнре ісі, технологиялар, діни  нанымдар тарады. Ҧлы Жібек 
жолы арқылы Батыс пен Шығыс елдеріне әлемнің әр тҥкпірінен аса ьбағалы да 
эзотикалық тауарлар келіп отырды. Тҥрлі дәрілік және бау – бақша  мәдени 
ӛсімдіктер, арқар мен маралдың , бҧғының мҥйіздері, піл сҥйектері , бағалы  терілер, 
бояулар,  асыл тастар , қолӛнер бҧйымдар, Ферғана мен арабтың асыл тҧқымды 
жылқылары, тҥйелер мен пілдер жабайы аңдар мен қҧстарға дейін сауда  тауарлары 
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Сабақтың 
соңы (10мин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ҥйге 
тапсырма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бағалау 
 
 
 
 

Рефлексия 
(2мин) 

 
 
 
 
 
 

ретінде елден – елге тасымалданды. 
 «Теңгедегі сыр» Ҧлы Жібек жолы кезіндегі теңге мен ҚР теңгесін салыстыру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Анықтама жаз: 
Ҧ-  
Л- 
Ы- 
Ж- 
І- 
Б- 
Е- 
К- 
Ж- 
О- 
Л- 
Ы- 
 
 
 
 
Суретке қарап әңгіме құрастыр: 

 
 
 
Ӛзіме хат 
      Әр оқушы ӛзіне хат жазады. Хатта екі қағида сақталу керек: біріншісі – 
лирикалық негізде жазу,  
Екіншісі  - бҥгінгі кҥнмен (сабақпен  байланыстыру) 
 
 
 
                                 «Блоб ағашы» стратегиясы  

             Оқушы ӛзін бағалау  деңгейін анықтау                             
      ҥшін   жҥргізіледі.                                                                                                                                                                                         

Әр оқушы  ӛзін сабақ барысы  
бойынша ӛзін қажетті  деңгейге  

іледі. 
 
 
 
 
 

 

 

Музыкальные  

инструменты 

Школа:131 

Дата:22.01.2020г. Ф.И.О. преподавателя: У.И. Курманбаева 
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КЛАСС: 3 «А» Количество присутствующих:12 Количество 

отсутствующих:0 

Цели обучения, 

которым посвящен 

урок 

3.2.4.1 пересказывать истории/рассказы, используя план/свои заметки 

3.5.1.4 понимать значения предложно-падежных конструкций: в, на– 

место действия; 

Учебные цели Умеют пересказывать истории. Знают 

правописание предлогов. 

Применяют в письменной и устной речи предлог у – лицо, 

обладающее чем-либо. 

Предполагаемый 

результат 

Все учащиеся смогут: 

пересказывать по наводящим вопросам; 

употреблять в письменной и устной речи предлог у – лицо, 

обладающее чем-либо; 

Большинство учащихся смогут: 

пересказывать текст по заранее составленному плану. 

составлять словосочетание, используя слова с предлогом у – лицо, 

обладающее чем-либо. 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять план пересказа текста; 

составлять предложения со словосочетаниями, где есть предлог у – лицо, 

обладающее чем-либо. 

Языковая цель Основные термины и словосочетания: 
Жетиген Гусли 

Балалайка 

Домбра 

Используемый язык для диалога / письма на уроке: 

 Перескажитекст 

 Раздели его напредложения 

Материал прошедших 

уроков 

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме 

«Раздельное написание предлогов» на русском языке. 

План 

Планируемо е 

время 

Запланированная деятельность Ресурсы 
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Начало урока 

 

5 мин. 

1. Организационный момент. 

Приветствие учащихся на двух языках. 

2. Актуализация знаний. 

Проверка домашнего задания 

(И) Учитель раздает карточки с 

уровневыми вопросами по пройденным 

материалам. 

Дескриптор: Обучаемый 
- Отвечает на вопросы 

 

(Деятельность учащихся) Вслух читают 

вопросы и отвечают на вопрос. 

Слушание 
Учащиеся слушают музыку на баяне и 

домбре,затем отвечают на вопросы.  

Дескриптор: Обучаемый 
-Внимательно слушают аудиозапись 

-Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Разноцветные карточки с вопросами. 

 

 

 

 

 

www.youtube.kz 

Середина урока 

 

30 мин. 

Сообщение темы и цели урока. 

3. Изучение нового материала. 
(К) Учитель предлагает прочитать в 

учебнике о том «Как Незнайка был 

музыкантом». Беседа по содержанию: 

 Кто очень любил музыку? 

 Кто такой Гусля? 

 

 

 

 

 

 

Учебник, задание 1. 

 

  Почему Гусля пишется с 

большой буквы? 

 Как относились малыши и 

малышки к Гусле? 

 Почему Незнайка решил 

стать музыкантом? 

 На каких инструментах 

попробовал играть Незнайка? 

 Почему он выбрал большую 

медную трубу? 

  (Деятельность учащихся) Читают 

текст, отвечают на вопросы. 

Дескриптор: Обучаемый 
-Выразительно читает рассказ по цепочке 

  

 (Деятельность учащихся) 

Пересказывают текст 

. (К, И) Работа с иллюстрацией. 
Учитель показывает учащимся картинки 

музыкальных инструментов и предлагает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение по цепочке. 

 

 

 

 

Картинки музыкальных инстурментов 

www.yandex.kz 

 

 

http://www.youtube.kz/
http://www.yandex.kz/
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назвать их на трех языках. 

 

(Деятельность учащихся) Дети 

называют и повторяют название 

инструментов на трех языках. 

(Г) Учитель дает групповое задание 

обеим группам.  

(Деятельность учащихся) Обе группы 

защищают постер.Первая группа на тему 

«Домбра»,вторая группа на тему 

«Кобыз». 

 

 (Деятельность учащихся) Учащиеся 

составляют предложения, записывают в 

тетрадь (комментированноеписьмо). 

Дескриптор: Обучаемый 

 Правильно и безошибочно пишет 

 

 

(Деятельность учащихся) Учащиеся 

вспоминают правило о предлогах, 

записывают предложения в тетрадь: 

«У» – это предлог. 

«У» пишется с другими словами 

раздельно. 

 

Физминутка 

«Я на уроке. 

Я радуюсь светом, 

Внимание мое растет, 

Память моя крепка, 

Я буду стараться, 

Я-молодец!». 

 

(К,И) Тест на соответствие 

Учитель показывает предметные 

картинки с изображением музыкальных 

инстурментов и предлагает определить их 

звуки и соединить стрелками. 

 

 

 

 

Плакат с музыкальными 

инструментами. 

 

Учебник, задание 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Веселая музыка 

 

 

 

 

 

 Флипчарт 

 

 

 

 

Конец урока 5 мин. 

(Деятельность учащихся) 

Учащиеся по одному выходят к 

доске и выполняют задание. 

(И) Зрительный диктант с 

грамматическим заданием. 

(Деятельность учащихся)Дети 

пишут диктант по памяти 

распределяя слова по родам. 

Дескриптор: Обучаемый 

 Правильно и безошибочно пишет 

ф/о Взаимооценивание. 

 

 

 

Раздаточный материал в виде таблицы 
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Хайназарова Айгерім Абдікәрімқызы  
Тҥркістан облысы, Сарыағаш ауданы, №76 жалпы орта мектебінің тарих пәні мҧғалімі және 

директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары 
 

ҚМЖ Пәні: Қaзaқстaн 

тaрихы  

Мeктeп: №76 жaлпы ортa мeктeбі 

Кҥні  Мҧғaлімнің aты жӛні:  Хaйнaзaровa Aйгeрім 

Сынып  8 Сыныптaғы оқушылaр сaны:                                    қaтыспaғaндaр: 

Сaбaқ тaқырыбы: Қазақстанды отарлау саясаты 

Сaбaқ нeгіздeлгeн оқу 
мaқсaты:  

Отарлау саясатының негізгі себептерімен  таныстыру 

Сaбaқ мaқсaттaры:  Бaрлық оқушылaр: Отарлау саясаты туралы оқушылар білeді. 
 
Оқушылaрдың бaсым бӛлігі: Отарлау саясаты туралы қосылу саясатында  
қандай  мақсат кӛздегенін айта алады.  
Кeйбір оқушылaр: Орта ғасырлар тарихына сипаттама бере алады. 

Бaғaлaу критeрийлeрі Жалпы тарихтың бӛлімдерін ажыратып, сипаттайды. 
Тілдік мaқсaт 
 
 

 

Нeгізгі сӛздeр мeн тіркeстeр:  
Тҥркі кезеңі, қоғамның дамуы, оқиғалар ҥдерісі – сӛздeрін дәптeргe жaзу 
aрқылы жaзылым дaғдысы қaлыптaсaды. 
Aйнaлмaлы бeкeт әдісі бойыншa  мәтінмeн жҧмыс жaсaу aрқылы – aйтылым 
дaғдысы қaлыптaсaды. 
Топпeн жҧмыс жaсaу aрқылы оқылым, aйтылым, жaзылым дaғдысы 
қaлыптaсaды  

Қҧндылықтaрғa бaулу Eліміздің мәдeниeтін қҧрмeттeугe, қaзaқ тарихының дaмуынa ӛз ҥлeсін 
қосуғa тәрбиeлeу. 

Пәнaрaлық бaйлaныс Гeогрaфия, әдeбиeт, дҥниeжҥзі тaрихы. 
Aлдыңғы оқу  

Жоспaр: 

Жоспaрлaнғaн 
уaқыт 

Жоспaрлaнғaн жaттығулaр Рeсурстaр 

Бaстaлуы   

1-кeзeң  (10 мин) 

 

Сыныптa психологиялық aхуaл қaлыптaстыру 
мaқсaтындa олaрғa стикерлер беру арқылы топтарға 
біріктіру. Сыныптың жaқсы кӛрeтін ӛлeң 
шумaқтaры aрқылы топтaрғa  біріктірeмін.   
 

Мaркeрлeр, A4 
формaттaғы қaғaздaр, 
плaкaттaр.  

 

 

 

Ортaсы  

2-кeзeң 

15 минут 

  

 

10-минут 

 

Ҥй тапсырмасын тексергеннен кейін, карта арқылы 

ӛткен материалды қаншалықты игергенін кӛріп,  

Қазақ хандығының ішкі және сыртқы  саяси 

жағдайының кҥрделене тҥскені жӛнінде 

әңгімелеймін. Ол ҥшін қалыптасқан жағдайдың  

тӛмендегідей сызбасын ҧсынамын.  

1.Сырым Датұлы бастаған көтеріліс 
2.Көтерілістің себеп салдары 
3. Көтерілістің нәтижесі 

Мaркeрлeр, плaкaттaр, 
флипчaрт, 7-сынып 
оқулығы, бeйнe тaспa, 
сурeттeр, бҥктeмeлeр. 

 

Плaкaт, мaркeр, 
бҥктeмeлeр, 7-сынып 
оқулығы, A4 қaғaздaры, 
сурeттeр. 
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2. «Aлтын сандық» әдісі. Тaқтaғa сурeті бaр плaкaт 

ілeмін. Ол сурeттe тaс қaқпa, кҥміс қaқпa, aлтын 

қaқпa, aлтын сaндық бeйнeлeнгeн. Бҧл қaқпaлaрғa 

дeңгeйлік сҧрaқтaр жaсырынғaн. Тaс қaқпa сҧрaғынa 

жaуaп бeргeн оқушы кҥміс қaқпa сҧрaғынa жaуaп 

бeругe мҥмкіншілік aлaды. Осылaйшa aлтын 

сaндықты aшу кeрек 

 

3. «Кел танысайық» оқушылар бір-бірлеріне хат 

арқылы сҧрақтар береді. Тақырып бойынша.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аяқталуы Сабақты бектіту сҧрақтарын бір-біріне береді.  

Кері байланыс 

 

 

Қосымша ақпарат      Қазақстанды отарлау саясаты қарастыру 

Саралау – Сіз қосымша 

кӛмек кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 

жоғары оқушыларға 

тапсырманы 

кҥрделендіруді қалай 

Бағалау – Оқушылардың 

ҥйренгенін тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері  

АКТ –мен байланыс 

Қҧндылықтардағы байланыс  
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жоспарлайсыз? 

 Бағалау парағы, топтарды бағалау География, әдебиет 

Рефлексия 

Сабақ  оқу 

мақсаттары шынайы 

ма? 

Бҥгін оқушылар не 

білді? 

Сыныптағы ахуал 

қандай болды? 

Мен жоспарлаған 

саралау шаралары 

тиімді болды ма? 

Менберілген уақыт 

ішінде ҥлгердім бе? 

Мен ӛз жоспарыма 

қандай тҥзетулер 

енгіздім және 

неліктен? 

Тӛмендегі бос ҧяшыққа сабақ туралы ӛз пікіріңізді жазыңыз. 

Сол ҧяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 

сҧрақтарға жауап беріңіз. 

  

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды ма, оқуды ма ескеріңіз)? 

1: 

2 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды ма, оқуды ма ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысына мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге 

кӛмектесетін не білдім? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім бӛлімі»  
                                                                  «№ 19 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ 

                               Бастауыш сынып мҧғалімі: Абильмажинова Назгуль Слямбековна 
Жаратылыстану пәнінен ӛткен сабақтың тақырыбы:  

 
«Айнала толы ауа» (2 сынып) 

 

                                                         

Кҥні: 08.11.19ж Мҧғалімнің аты-жӛні : Абильмажинова Назгуль 

Слямбековна  

  

Сабақ тақырыбы: 

«Айнала толы ауа» 
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Осы сабақта 

қолжеткізілетін 

оқу мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасына 

сілтемеу) 

3.2 Ауа 

2.3.2.2 ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық кҥй, тҥстің, иістің 

болуы) 

2.1.2.6 тәжірибенің негізгі белгілерін (мақсат, гипотеза, ресурстар, 

жоспар, мерзім, нәтиже) анықтау 

2.1.2.7 Тәжірибе жҥргізу және нәтижелерін кесте тҥрінде келтіру  

Сабақ 

мақсаттары 
Барлық оқушылар тӛмендегіні меңереді: 

 Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттай алады, эксперимент 

жасайды. 

Оқушылардың кӛпшілігі: 

 Ауаның кейбір қасиеттерін тәжірибе арқылы анықтай алады. 

 

Кейбір оқушылар: 

 Тәжірибе жҥргізу арқылы ауаның кейбір қасиеттерін 

анықтайды, тәжірибе жҥргізеді, жоспар қҧрады, нәтижесін 

анықтап кестетҥрінде кӛрсете алады.  
 

Жетістік 

критерилері  
 Ауаның кейбір қасиеттерін (агрегаттық кҥй, тҥстің, иістің болуы) 

сипаттай алса,тәжірибе жҥзінде анықтай білсе. 

Тілдік мақсаттар   Ғаламшар, ауа, атмосфера,тазалық;  

 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

Оқушылардың бір-бірімен топта , ҧжымда,жеке жҧмыс барысында 

ынтымақтастық қарым-қатынастарын қалыптастыру.  

Пәнаралық 

байланыстар 

Дҥниетану 

Алдыңғы 

меңгерілген білім  

 

 1 - сыныпта табиғат туралы ӛтілген білімдерін қайталау 

 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

I.Ҧйымдастыру бӛлімі 
Ҧйымдастыру кезеңі. 

Психологиялық дайындық. 

Қайырлы кҥн, достым, 

Қайырлы кҥн болсын! 

Сәрсенбінің сәті 

Сәттілікке толы болсын! 

Бҥгін алар бағамыз,  

Кілең бестік болсын! 

―Қызығушылықты ояту‖ 

Оқушыларға  желдің  дыбысын  тыңдату. 

Бҧл ненің дыбысы? 

-Жел  дегеніміз не? 

Жҧмбақ 

Кӛзге ілінбейді, Жұтсаң білінбейді.   

Бар ма, жоқ па, анық білмейсің,  

Ол жоқ жерде ӛмір сүрмейсің. Бұл  не?Ауа 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=8J6EZYsv

rqE 
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 Қалай  ойлайсыңдар, сабақта не жайлы сӛйлесеміз? 

 Сабақтың соңында  қандай  жетістіктерге  жетеміз деп 

ойлайсыңдар? 

Сабақтың  тақырыбы  мен  мақсатын таныстыру. 

 

Сабақ ортасы 

 

3 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 мин  
 
 
 
 

―Бесбармақ‖ әдісі бойынша ӛткен сабақты пысықтау: иә, жоқ 

деп жауап береді.Болған соң жҧптарынмен бір-бірінді 

тексеріп, бағалайсыңдар. 

1.Жылан,кесіртке,тасбақа – бауырымен жорғалаушылар + 

2.Қаңқа-адам денесін ҧстап тҧрмайды,ішкі ағзаларды 

қорғамайды – 

3.Дене сымбатын дҧрыс қалыптасуы ҥшін арқақ мен 

шығыңды тік, басынды кӛтеріңкі ҧста + 

4. Тісті кҥніне 2 рет 3 минуттан тазалау керек + 

5. Ауасыз адам, жан-жануарлар, ӛсімдіктер тіршілік ете 

алады– 

-  жҧптарынмн ауысыңдар, тақтадағы дҧрыс жауаппен 

тексереміз. Бағалау критериймен алақанның ортасына 

смайликтер арқылы бағалайсындар. 

- Нуралы, сен кӛршінді қалай бағаладың? Неге? 

- Айдана, сен кӛршінді қалай бағаладың? Неге? 

- Заңғар, сен кӛршінді қалай бағаладың? Неге? 

Жекелеме жҧмыс 

- Біз ауа туралы не білеміз? (постер қҧру, ауа иіссіз, тҥссіз, 

мӛлдір, иісі жоқ) 

- Атмосфера дегеніміз не? 

- Ауаның қҧрамы туралы не білесіңдер? 

- Кім қосымша деректер бойынша не біліп келді?  

- Оқушылар саусақпен бағалайды. 

- Слайд: «Ауа дегеніміз не?» - қайталап ӛту. 

- Бҥгінгі тақырыбымыз «Айнала толы ауа». 

- Оқулықпен жҧмыс 42-43 бет. 

- Ауаның кеңістікті толтыра алатының тҥсінесің. 

- Ауаның жылуды сақтайтының білесің. 

- Оқулық бойынша әуе шары қайда қонды? 

- Ақ аюлар мен солтҥстік бҧғылар неге тоңбайды? 

Оқушылардың ойын тыңдау. 

Толықтыру: ӛйткені жануарлардың әр қылшығының 

арасында қуыс тҥтікше болады. Ол кҥн сәулесін теріге 

ӛткізіп, жылуды ҧстап тҧрады. Тері, қауырсын, мамық, 

мақта, киіз және басқа заттар жылуды сақтайды. Себебі, 

олардың арасында ауа қабаты бар. Терезе әйнектерінің 

арасындағы ауа да суықтан қорғайды.  

Есіңе сақта! Ауа бҥкіл кеңістікті толтырады. Ауа жылуды 

нашар ӛткізеді әрі оны сақтайды.  

-Ауаны ҧстап алуға болады ма? 

-Заттарды ауамен толтыра аламыз ба? 

-Ауаның нақты пішіні бола ма?  

Осы және басқа сҧрақтарға жауапты алу мақсатында 

Эксперимент жасап кӛрейік. 

Слайд: «Эксперимент» 

-Алдымен ӛзім май шаммен кӛрсетемін. 

Ауаның тағы бір маңызды қасиеті бар. Жіңішке май шамның 

біреуін ҥшке тең етіп бӛліп, әрқайсысын жағып ҥстел ҥстіне 

Суреттер 

 

 

―Бесбармақ‖т

ы толтыру 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықпен 

жҧмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерттеу 

жҧмысына 
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2 мин 
 
 
 
 
 
 

2 мин  
 
 
 

2 мин  
 
 
 
 

5 мин  
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергіту сәті 
 

қою. 

 А) Оның біреуін стақанмен жабу. 

Ә) Май шамның екіншісін банкімен жабу. 

Б) Ҥшіншісін ашық қалдыру.  

Байқау : Қай май шам сӛнер екен ? Қорытындыны 

оқушыларға жасату. 

Сҧрақ :Май шамдар неліктен әртҥрлі деңгейде жанғанын 

балаларға айтқызу. 

Кҥнделікті ӛмірмен байланыстыру.Егер пештегі ағаштың , 

кӛмірдің жануын кҥшейту керек болса, оған ауаның мол 

кіретіндей ету керек. Мысалы ақырын жанып жатқан отты 

ҥрлесең , ауа мол кіріп, жану кҥшейеді. Егер жанып тҧрған 

отқа ауа жібермесең , ол сӛнеді. (Кӛрсету.) Бӛлмеде ӛрт бола 

қалса,  су қҧю керек. 

Топтық жҧмыс. І топ – губка, ІІ топ – топырақ, ІІІ – қант.  

Алдарындағы ыдысқа салып, не болғаның бақылап, 

қорытынды жасайсыңдар: Губканы суға салғанда 

кӛпіршіктер шықты, яғни онда ауа бар.  

Оқушылар 3 топқа тҥрлі пішіндегі шарларды береді. 

 Шарларды ҥрлеу және уақыт кӛлемін есептеу. 

 Шарлар неліктен кӛлемін ӛзгертті? (Себебі, шарлар 

ауаға толтырылды). 

 Неліктен шарлар тҥрлі  уақытта ауаға 

толтырылды?(Себебі, шарлардың кӛлемі әр тҥрлі 

болды)  

 Шарды босатқанда, ауаға не болады? (Ауа кеңістікке 

тарап кетті)  

 Қалай ойлайсыздар, ауаның кӛлемі бола ма? 

(Ауаның нақты кӛлемі болмайды) 

 Шардағы ауа қайда кетті? Ол кӛзге кӛріне ме? 

(Ауа барлық жерде, ол кӛзге кӛрінбейді). 

Ауаның маңыздылығын анықтау.   

І  -  Деміңізді ҧстап қанша уақытқа дейін тҧра аласыздар? 

/Оқушыларға секундомер таратылады. Оқушылар 

ӛздері уақытты есептейді/. 

ІІ- Демді сақтағанда қандай кҥйде (сезімде) болдыңыздар? 

/Оқушы жауабы тыңдалады/ 

ІІІ-  Бҧл жағдайдан қандай қорытынды шығаруға болады? 

/Адам ауасыз тіршілік ете алмайды./ 

(ҚБ)«Жапырақтар »әдісі арқылы бағаланады. 

Қосымша материалдарды тҥсіндіру. 

Ауа қабаты бізді және біздің ғаламшарымыз – Жерді қоршап 

тҧр. Осы қабатты атмосфера деп атайды. Ол біздің 

планетамыз Жерді Кҥннің радиациясынан қорғайды. Егер 

ауа қабаты жойылып кетсе, онда тіршілік жойылады. Кҥннің 

ыстық сәулесі тҥгел кҥйдіріп жібереді. 

Жер бетіндегі ауаның қозғалысы жел деп аталады. Жел 

соққанда ағаштарды шайқайды, жапырақтарды тҥсіреді.  

Слайд – Экологияны қорғау. Топтық жҧмыс. Сурет салу. 

Алдарындағы ақ қағазға суретін салып, қорғау керек. 

І топ:Ағаштар – жердің ӛкпесі. 

ІІ топ: Кӛліктер – ауаның жауы. 

ІІІ топ: Зауыт, фабрикалардың зияны.  

қажетті 

қҧралдар 

Майшамдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызыл 

кірпіш,губка, 

қант,су 

қҧйылған 

ыдыстар 

 

 

 

 

 

 

Шарлар: 

жҥрек,сопақша

,ирек пішінді 
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         3 мин  

 
 
 
 
 
 

5 мин 
 
 
 
 
 
 

Топ ережесін сақтау  

– Бағалау критерийі:  

Ағаштардың ауаны тазалаудағы әсерін қосымша мәліметтер 

арқылы суретін салып,әңгімелей алады. 

Дескриптор: 
Білім алушылар:  

 Ағаштардың бойына кӛмір қышқыл газын 

сіңіріп,оттегін шығаратының айта алады. 

 Кӛліктерден әртҥрлі зиянды тҥтіндер ауаны 

ластайтының бейнелейтін суреттер салады, зерделей 

алады. 

 Саралау:кейбір білім алушылар ірі қалалардағы 

зауыт,фабрикалардан шыққан тҥтіннің зиян екендігін 

және одан  қалай қорғану жолдарын ҧсына алады. 

( қондырғылар орнату) (ҚБ),«Мадақтау сэндвичі» 

арқылы бағалау 

.№2 тәжірибе.Допты екі бҥйірінен қысайын. Доп сығылады, 

кішірейеді. Жібере қалсақ қайтадан орнына келеді. Яғни ауа 

сығылады.  

№3 тәжірибе.  Допты жерге ҧрып, оның секіргенін байқау. 

Допты секіртіп тҧрған не ? Ауа. Олай болса ауа серпімді.  

Ҥ. Қорытындылау. 

Не білдік? Слайдтарды кӛрсету. 

- Ҥйге тапсырма 42-43 бет оқу, ҥйде мына 

тәжірбиені жасап кӛру. Қорытынды жасау.  

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті: 

«Кӛңілді кҥн» 

Слайд – 

Экологияны 

қорғау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте  

Сабақтың соңы 

3 минут 
 Рефлексия 

-Егер бәрі тҥсінікті болса, жасыл тҥсті әуе шарын тақтадағы 

аспанға  ҧшырамыз. 

-Егер онша тҥсінбесең сары тҥсті әуе шарын. 

-Егер мҥлде ешнәрсе тҥсінбесең қызыл тҥсті әуе шарын. 

Сабақ сендерге ҧнады ма? 

- Ең басты сабақта не ҧнады? 

- Қай кезең сендерге қиындық туғызды? 

. 
 
 

Әуе шарын 

жапсыру 

арқылы  

бағалау 

Дифференциаци

я – оқушыларға 

кӛбірек қолдау 

кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға 

қандай 

тапсырмалар 

қоюды 

жоспарлап 

отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың 

материалды меңгеру деңгейін 

тексеру жоспарыңыз?  

Кері байланыс арқылы бағалау. 

Энциклопедиямен жҧмыс, саралау 

тапсырмалары: Ірі қалалардағы 

зауыт,фабрикалардан шыққан 

тҥтіннің зиян екендігін және одан 

қалай қорғануға болатындығы 

жӛнінде ойларын білдіру.  

 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының сақталуы 

Тәжірибе барысында кездесетін 

қауіпсіздік техникасының 

сақталуымен білім алушыларды 

алдын ала таныстырдым.  
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Топта жҧмыс 

жасату  арқылы 

дифференциаци

ялау.  

Қабілеттері әр 

тҥрлі 

оқушыларды 

топтастырып  

жҧмыс  жасату.   

Топтық 

жҧмыстарды 

ҧйымдастыру 

ҥшін қабілеті 

жоғары 

оқушыларға 

кҥрделі  

тапсырма  беру. 

«Жапырақ»,«Мадақтау сэндвичі, 

«Басбармақ» әдістері  арқылы 

бағаланады. Кері байланыс «Әуе 

шары» 

  
 

 

Аубакиров Аділ энциклопедия 

бойынша қосымша деректер біліп 

келді.Бҧл мәліметтер барлық білім 

алушыларға қызықты болды. 

 

Қолданылған сергіту сәті мен белсенді 

оқыту әдістері оқушы денсаулығын 

сақтау мақсатына бағытталады. 

 

 

Тәжірибе жасау барысында қауіпсіздік 

ережесін сақтау ескертіледі. 

 

 

 

Сабақ бойынша 

рефлексия  

Сабақ 

мақсаттары/оқ

у мақсаттары 

дұрыс қойылған 

ба? 

Оқушылардың 

барлығы ОМ 

қол жеткізді 

ме?  

Жеткізбесе, 

неліктен?  

Сабақта 

дифференциаци

я дұрыс 

жүргізілді ме?  

Сабақтың 

уақыттық 

кезеңдері 

сақталды ма?  

Сабақ 

жоспарынан 

қандай 

ауытқулар 

болды, 

неліктен?  

Бұл бӛлімді сабақ туралы ӛз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Ӛз 

сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Сабаққа қойылған мақсат дұрыс,оқушыларға қолжетімді тәжэірибелердің 

арқасында жүзеге асты. 

Сабақта білім алушылар қойылған мақсатына жетті. Сабақтың уақыт 

кезендері борйынша біраз ауытқулар болды, оның себебі тәжірибелердің 

кӛптігінен деп ойлаймын. Болашақта барынша тәжірибелерді шақтап алуды 

жоспарлап отырмын. 

 

 

 
Авторская программа работы 

школьного кружка 
«Волшебные фигуры» 

3-4  классы 
Кожахметов Е.Н. 

учитель  школы-лицея № 72 гор. Нур-Султан 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1.1. Обоснование необходимости программы 

Многолетний опыт показывает , что занятия шахматами укрепляют память, развивают 

аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремленность, объективность. Шахматы учат быть предельно 

внимательным, собранным. Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учеников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок 

и т.д. 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна школьникам. Важное 

значение при обучении имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование 

шахматных дидактических игр и пособий. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной шахматной 

доски и фигур в волшебные. Изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций 

доставляет истинное удовольствие. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. А это все способствует 

формированию  таких качеств как  целеустремленность,  желание добиваться поставленных целей. 

И  можно предположить , что , обучившись  шахматам, эти дети  в будущем пополнят ряды  

молодых талантливых людей, обладающих  креативным  мышлением, высоким 

профессионализмом, огромными знаниями. Обучение игре шахмат- это инвестиции в будущее 

страны, в процветание и благополучие нашей Родины Казахстан. 

   В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается 

вариант примерного распределения программного материала, приводится перечень шахматных 

игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе 

и сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный список 

художественной литературы и список методической литературы для учителя. 

    Проработав более 10 лет по данной программе,  мои ученики  имеют  очень  хорошие   

результаты по итогам выступлений на шахматных турнирах различного уровня. 

№ Фамилия и имя 
ученика 

Год 
проведения 

Занят
ое 
место 

 

Уровень турнира Ф.И.О. 

тренера 

1 Сулеймен Ергали 2017 1 ,,Акбозат,республиканский Кожахметов Е.Н. 
2 Токбаев Ануар 2017 1 ,,Акбозат, республиканский Кожахметов Е.Н. 
3 Бельжанов Алихан 2017 1 ,,Акбозат, республиканский Кожахметов Е.Н. 
4  МусинаДиана 2017 1 ,,Акбозат, республиканский Кожахметов Е.Н. 
5 Сулеймен Ергали 2016,2017 1 ,,Акбозат, городской  Кожахметов Е.Н. 
6 Токбаев Ануар 2016,2017 1 ,,Акбозат, городской Кожахметов Е.Н. 
7 Бельжанов Алихан 2016,2017 1 ,,Акбозат, городской Кожахметов Е.Н. 
8  Арынхан Айша 2016,2017 1 ,,Акбозат, городской Кожахметов Е.Н. 
9 Бельжанов Алихан 2019 1 По рапиду , республиканский Кожахметов Е.Н. 
10 Токбаев Ануар 2020 1 

онлай
н 

городской Кожахметов Е.Н. 

11 Серикхан Санжар 2020 2 
онлай
н 

городской Кожахметов Е.Н. 

По итогам проведенного Республиканской  Шахматной Федерацией конкурса   
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«Шахматы в школе» школа, в которой я работаю, заняла 5 место.     

1.2. Цели и задачи  

Цель программы: 

Обучение детей  игре в шахматы.  

Задачи программы: 

1. Образовательная: 

расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность 

дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание и т.п. 

2. Воспитательная: 

выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах и стойкий характер. 

3. Общеразвивающая: 

Научить находить в обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое наслаждение, 

восхищаться удивительной игрой, обогащать детскую фантазию, помочь детям стать сильными 

духом, преодолеть себя, достичь вершин мастерства, воспитывать лидерство, стремление стать 

первым, завоевывать высшие награды и титулы  

1.3. Объем и реализация рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей с проведением одного 

занятия в неделю. 

Дети через игру в шахматы имеют возможность осуществить свои интересы, планы, 

замыслы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником: 

Максимальная учебная нагрузка  составляет 68  часов , в том числе: 

 в первом году обучения 34 часа; 

 во втором году обучения 34часа. 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы «Волшебные фигуры» требует наличия кабинета «Шахматы». 

 Оборудование кабинета: 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 
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 обучающие  видеоуроки по шахматам; 

 родительский уголок «Шахматы». 

 Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место тренера (ПК, 

проектор, акустическая система, принтер). 

1.6.  Планируемые результаты освоения программы 

Ученики  должны: 

 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

 различать и называть шахматные фигуры; 

 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение; 

 иметь представление об элементарных правилах игры; 

 играть малым числом фигур; 

 иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

 владеть основными шахматными терминами; 

 правильно применять элементарные правила игры; 

 иметь представление о некоторых тактических приемах. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел 1.   Шахматная доска 8 6 2 

   Тема 1.1   Шахматная доска 3 2 1 

   Тема 1.2   Элементы шахматной доски 5 4 1 

Раздел 2 .  Шахматные фигуры 26 14 12 

   Тема 2.1   Пешка 8 5 3 

   Тема 2.2   Ладья 8 4 4 

   Тема 2.3  Слон 3 2 1 

   Тема 2.4  Ферзь 2 1 1 

   Тема 2.5  Конь 2 1 1 
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   Тема 2.6  Король 3 3 2 

Первый год обучения 34 20 14 

Раздел 3.  Шахматные позиции 34 21 13 

   Тема 3.1  Повторение 4 3 1 

   Тема 3.2  Рокировка 3 3 1 

   Тема 3.3 Конь 7 6 1 

   Тема 3.4  Король 5 2 3 

   Тема 3.5  Тактические приемы 15 7 7 

Второй год обучения 34 21 13 

Всего 68 43 25 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

   Раздел 1   Шахматная доска 

   Тема 1.1   Шахматная доска 

Рождение, история развития шахмат. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные 

поля квадратные. 

Практическое занятие по теме «Шахматная доска». 

   Тема 1.2   Элементы шахматной доски 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей и 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Чередование белых и 

черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре.  

 Мероприятие «Шахматная эстафета». 

   Раздел 2   Шахматные фигуры 

   Тема 2.1   Пешка 

Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. Особенности пешки. 

Пешечные заповеди.  Пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две 

пешки против двух, многопешечные положения. Правила шахматной игры. 

Дидактические игры «Пешечная эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра на уничтожение». 

Практическое занятие по теме «Пешка». 

Мероприятие «Праздник пешки». 

   Тема 2.2   Ладья 

Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход и взятие ладьи. Диаграмма 

и ее решение. Шахматные позиции. 
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Дидактическая игра «Тайны шахматной доски», «Загадки шахматной шкатулки». 

Мероприятие «Конкурс смекалистых». 

Практическое занятие по теме «Ладья». 

   Тема 2.3  Слон 

Знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов. 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 2.4  Ферзь 

Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – 

тяжелая фигура. Ферзь против ферзя 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 2.5  Конь 

Знакомство с конем. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь против 

коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух. Конь против ферзя, 

ладьи, слона, сложные положения. 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 2.6  Король 

Знакомство с королем. Место коня в начальном положении. Ход короля, взятие. Король 

против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король против 

пешки. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Партия. 

  Раздел 3  Шахматные позиции 

   Тема 3.1  Повторение 

Поля. Горизонталь. Вертикаль. Диагональ. Центр. Ходы фигур, взятие. Шах. Мат. Пат. 

Начальное положение. Игра пешками, слоном, ладьей, ферзем, королем. Правило «Короля не 

бьют». 

Мероприятие «Шахматная викторина». 

   Тема 3.2  Рокировка 

Понятие рокировки. Длинная и короткая рокировка. Три правила рокировки. 

Практическое занятие по теме «Рокировка». 

   Тема 3.3 Конь 

Легкая фигура – конь. Ход коня – буква «Г». С белого поля на черное. Конь против других 

фигур. Позиция «Вилка». Коллективная игра. 

Мероприятие – викторина по теме «Конь». 

   Тема 3.4  Король 
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Мат. Пат. «Вечный шах». Игра в парах. 

Дидактическая игра «Шах или не шах». 

Дидактические задания «Поставь мат в один ход», «Поставь мат в два хода». 

Практическое занятие по теме «Работа с диаграммами». 

   Тема 3.5  Тактические приемы 

Дебют. Три правила дебюта. Мат ферзем. Линейный мат. Мат двумя слонами. Правила 

«Взятие на проходе». Правило квадрата. Правила «Ключевые поля». Матовые комбинации. 

Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактические игры «Шахматная коробочка», «Игра всеми фигурами». 

Шахматные турниры «Игровая практика», «Турнир с родителями», «Белая ладья». 

1. [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; АСТ, 2000; 

2. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны [текст]: 

учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней начальной школы / И. Г. Сухин – Обнинск  

Духовное возрождение, 1998; 

3. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / И. Г. Сухин. 

— Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 

4. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинаючих [текст] / Виктор Хенкин. — М.: Астрель: АСТ, 2008; 

5. Шахматы, — школе [текст] / сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев. — М.: Педагогика, 1991. 

Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: 

http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 

 

                                                 

Бҧлақ орта мектебі               

 

 

Мерзімі:  Нурмуканова К.Е.  

Коучинг 
тақырыбы: 

Блум таксономиясы негізінде тапсырмалар қҧрастыру ерекшеліктері 

Коучинг 
мақсаты: 

Қатысушылар Блум таксономиясы туралы тҥсініктерін 
кеңейтеді,тапсырмаларды Блум таксономиясына негіздеп қҧрастырады. 

Сілтеме: МАН, 41-бет,ҥлестірмелі материалдар.С.Мирсеитова «Оқыту ізденіс 
ретінде және ізденіс оқыту ретінде» 

Коучинг 
нәтижесі: 

 Блум таксономиясының не екенін біледі, тапсырмалар қҧрастыру 
ҥдерісінде Блум таксономиясы бойынша ойлау  деңгейлерін ажыртады, 

http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
http://webchess.ru/ebook/
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сабақ жоспарлап ҥйренеді. 

Тҥйінді идея: Сыни ойлау оқушының ой дербестігін, белсенділігін  дамытады,  ойын 
дәйектеуге  ҥйретеді. 

Сабақ 
ресурстары: 

Плакат, стикер, маркер, «Блум таксономиясын»  сипаттайтын слайд, А4 
қағазы. Видеожазба «Қарындаш» 

Оқыту әдісі: Топтық жҧмыс, диалогтік оқыту 

Орындалатын 
тапсырмалар: 

Сергіту сәті, топта талқылаулар, фильм бойынша сҧрақ дайындау. постер 
қҧру. 

 

Коучинг сабақ  мазмҧны 

 

Жҧмыс кезеңдері Коуч әрекеті Қатысушылар әрекеті 

1.Жағымды 
психологиялық 
ахуал туғызу 

5 мину 

топқа бӛлу 

Мақсаты: мҧғалімнің ӛзіне ӛзі баға беруін кӛтеру, 
жағымды қарым-қатынасқа жағдай тудыру. 
 
 
 
Тҥсті қағаздар қиындылары арқылы топқа бӛлу. Ҥш 
тҥсті қағазда Блум таксономиясы бойынша ойлау 
деңгейлері жазылған.Әр парақта екі деңгей 
жазылған.  

Блум таксономиясы қадамдарына сәйкес топ 
номерлері нақтыланады 

Тренинг «Менің кӛңіл 
кҥйімнің 
тҥсі».Қатысушылар 
ӛздерінің кӛңіл кҥйін 
тҥспен 
сәйкестендіреді..Кейін 
орындарына 
жайғасады. 

2. Миға шабуыл 

10 минут 

Білу 

 І.Кӛрсетілген заттарды атау, ортақ қасиетін 
табу:Қағаз 

«Қағаз туралы ақпарат».Әр топ ӛз ойлау 
деңгейлеріне сай қағаз туралы ақпарат әзірлейді.Әр 
топтан екі ӛкіл келесі топтарға барып жинақтаған 
ақпаратымен бӛліседі. 

 ІІ.1-топ Дәстҥрлі сабақ жоспарлаудың кезеңдерін 
жазу 

 2-топ Жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша сабақ кезеңдерін жазады. 

3-топ Кесте толтырады 

 

Қатысушылар 
сҧрақтарға топтасып 
ақылдасып жауап 
береді. 
 
  

Постер жасап 
қорғайды. 

 

3. 
Теориялық  кезең 
«Блум 
таксономиясы» 
таныстырылым 
және осы стратегия 
бойынша жҧмыс 
ҧйымдастыру                   
20 минут 

 Таныстырылым кӛрсетіледі және Блум 
таксономиясы негізде  тапсырмалар қҧрастырылады.  

Ойлау деңгейдерінің сҧрақтары, қажетті етістіктер 
ҧсынылады. 
 
 
 

Блум теориясы және 
сҧрақтарымен 
танысады                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Сын тҧрғысынан 
ойлаудың ойлантудағы 
маңызымен және 
ойлаудың алты 
қадамын ажыратады 
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Тҥсіну 

Тҥсіну  10 минут Топтық тапсырма орындау.«Ойлан, жҧптас, 
талқыла» әдісі бойынша мәтінмен жҧмыс жҥргізу. 

Бес минуттан соң қатысушылар орындықтарымен 
ҥлкен шеңберге шақырылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-топ «Білу, тҥсіну» 
деңгейлері бойынша 
мәліметті оқып, топ 
ішінде талдайды.2-топ 
«Қолдану,талдау» , 3-
топ «жинақтау, 
бағалау»деңгейлері 
бойынша мәліметті 
оқып, топ ішінде 
талдайды.Әр топтың 
ӛкілдері ойларын 
ортаға салады  
 
 
 
 

Қолдану 10 минут «Қарындаш туралы аңыз» бейнематериалын 
кӛрсету. 

Әр топ ӛз ойлау 
деңгейіне сай 2 сҧрақ 
әзірлейді.Келесі топқа 
сҧрақтарын қояды.Олар 
жауап береді, 
срақтардың деңгейге 
сәйкестігін анықтайды. 

Талдау 
5минут                   

Кері байланыс жасату ҥшін сҧрақ қойылады.«Блум 
таксономиясы» бойынша жҧмысты 
ҧйымдастырғанда неге қол жеткізуге болатыны 
жӛнінде ой бӛлісу.Блум бойынша сҧрақ қҧрастыру 
тапсырмасын бергенде қиындық  болды ма? Не 
себепті деп ойлайсыз? Бҥгінгі тапсырма сізге 
ойлануға мҥмкіндік туғызды ма? Жҧмыс барысында 
араларыңызда керағар пікірлер болды ма,егер болса, 
оны қалыпты мәселе  деп ойлайсыз ба? 

 Әр топ ӛз пікірін 
айтады.                

Жинақтау 5 минут Қорытынды жасау,талқылау Әр топ пікірлерін 
айтады. 
 

Рефлексия 5 минут 
Бағалау 

І. Әріптестермен «+,-
«қызықты» әдісі бойынша кері байланысжасалады. Б
лум таксономиясы бойынша тапсырмалар жобалауд
ы ҧйымдастырғанда  неге 
қол жеткізуге болатындығы, не ҥйренгендігі жӛнінде 
ой бӛліседі. 
 

Әр топ коучинг туралы 
ойларын, сезімдерін 
жазады. 
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AКТ-ны ПАЙДАЛАНУ АРРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАЗЫЛЫМ   ДАҒДЫЛАРЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА ҚҦРАСТЫРУ 

  

 Кумашбаева Айгерим Биржановна 

Нҧр-Сҧлтан қаласы «А.Қҧнанбайҧлы  

атындағы  №87 мектеп-гимназия» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

 
Аңдатпа 

―Жазылым тӛрт дағдының ішінде оқушының нәтиже кӛрсететін, мҧғалімнің ӛнім 

алатын дағдысы болып табылады‖. Әдетте, біз оқушының жазылым жҧмысынан ерекше ой 

мен идеялардың кӛрініс табуын кҥтеміз. Бірақ оқушылар жазылым дағдысынан қиналады. 

Бір оқушының сӛздік қоры аз болса, екіншісі сӛйлем стилистикасына мән бермейді. 

Оқушыны жазылым дағдысына қызығушылығын арттыру ҥшін ақпараттық-

технологиялық қҧралдардың кӛмегі тиеді.  

Оқушы ҥйлесімді мәтін қҧру ҥшін кӛптеген кҥрделі дағдыларды меңгеруі тиіс. Олар 

шеберліктерін, сӛздік қорының молдығын кӛрсетеміз деп, негізгі мәселеден, немесе тыныс 

белгілеріне назар аудармай қалуы мҥмкін. Сол себепті Жазылым кезінде оқушыларға ҥнемі қолдау 

кӛрсетіліп отырғаны дҧрыс. 

Жазылым барысында оқу ҥдемелілігін қолдану оң нәтиже береді деп есептеймін. Бҧл кезде 

оқушы ӛзіне қажетті ақпаратты толық жинаған соң жазуға отырады. Жазылым ҥдерісі басталғанға 

дейін идеяны жанжақты зерттеу қажет. Сондай-ақ оқу ҥдемелілігінде мҧғалімдер жазылымды 

дамыту ҥшін айтылым мен тыңдалымды тиімді қолданудың жолдарын қарастырғаны жӛн. 

Мҧғалімнің жетекшілігімен жҥретін жазылым барысында оқушыларға жаңа сӛздерді назардан тыс 

қалдырмай тіркестерді таңдауға, қҧрмалас сӛйлемдерді қолдануға, сӛздер мен сӛйлемдерді дҧрыс 

байланыстыруға қолдау кӛрсетіліп, ӛз бетінше жазылымға алып келеді. Содан кейін оқушыға 

тапсырма беріледі. Сыныптағы оқушылардың деңгейін ескеріп, тапсырманы саралап берген дҧрыс. 

Жас мамандарға әдістемелік кӛмек кӛрсету мақсатында «АКТ-ны пайдаланау арқылы 

жазылым тапсырмаларын қҧрастыру»  атты коучинг-сессия ӛткіздім.  Жас мамандар теориялық 

білім алып, оны практикалық жҧмыспен  ҧштастырды. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында 

оқушылар жазылым тапсырмаларын орындауда кедергілер болып жатты. Жиынтық, 

қалыптастырушы бағалаудың жазылым тапсырмаларында оқушылар ӛз ойларын жеткізуде, 

жазылым жҧмыстарының қҧрылымын ескермей, ойларын жҥйелі жеткізуден қиналады. Ол ҥшін 

мҧғалім дескрипторларды беріп, тапсырмаларды  тиімді әдіс-тәсілдерді және АКТ қҧралдарын 

пайдалана отырып қҧрастырса, тапсырма белсенді әрі нәтижелі болады деп тҧжырымдадым.  Осы 

проблеманы шешуде бірінші коучинг жоспарымды    әріптестеріме АКТ қҧралдарын пайдалана 

отырып,  жазылым дағдыларына арналған тапсырмалар қҧрастыруға қолдау кӛрсетуді 

жоспарладым.  

Коучингке қазақ тілі мҧғалімдерінен басқа ағылшын тілі мҧғалімі мен бастауыш сынып 

мҧғалімдері де қатысты. Себебі оларды коучинг-сессия мақсаты қызықтырды. Олар да ӛз 

сабақатарында жазылым дағдысына арналған тапсырма қҧрастыруда қиналады екен. 

«Ой қозғау» ретінде   АКТ-ны пайдалану оқушылардың оқуын жақсарта ма? Ол сабақта 

қойылған оқыту мен  оқу мақсатына жетуге кӛмектесе ме? Қолданылатын АКТ-ның оқу сапасын 
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арттыруға ықпал ету деңгейі қандай?  деген сҧрақтар қойып отырдым.    Дэн Пинктің 

«Педагогикалық шеңберіндегі» АКТ қҧрылғыларын, бағдарламаларын, гаджеттертерін  және 

әріптестерімнің болашақтағы тәжірибесінде АКТ-ны пайдалануға мҥмкіндік беретін белсенді 

әдістерді  «Идеялар тарелкасына» салу арқылы  сәйкестендіруді ҧсындым. Олар 

қызығушылықпен орындады. Коучинг-сессия барысында ҧстаздар кӛрсетілген дыбыссыз 

бейнежазба бойынша диалог, әңгіме, ертегі, ӛлең қҧрастыруға арналған тапсырма тҥрлерін 

жасады.  Кӛркем шығарма желісі бойынша тҥсірілген кинофильмдегі кейіпкерлердің іс-әрекетіне 

баға беріп, қайта тҧжырымдап жазу немесе кейіпкер орнында болсам,  мен қалай әрекет  етер 

едім? - деген жазылым тапсырмаларын қҧрастырды. Әр топқа моделдеу  мақсатында суреттер, 

сызбалар, кесте, диаграмма, сюжетті, тақырыптық фотосуреттер, бердім және осыған ҧқсас 

жасалған тапсырма ҥлгілерін кӛрсетуді дҧрыс деп шештім.    Сонымен қатар  әріптестерімнің  

болашақтағы тәжірибесінде АКТ-ны пайдалануға мҥмкіндік беретін  әдіс-тәсіл тҥрлерін 

ҧсындым. Коучинг  соңында әріптестерім шығармалар желісі бойынша берілген видео 

ҥзінділерді, аудио материалдарды, графикалық суреттерді пайдалана отырып мақсатқа сай, 

жазылымға арналған тапсырмалар қҧрастырды.    

 Тапсырмаларды орындаудағы мақсатымыз не еді?  Мақсатқа жеттік пе? сауалдары 

бойынша коучингке  кері байланыс жҥргіздім.  Бҧл кеpі байланыста әріптестер шынaйы пікір 

ҧсынуды, ӛз жҧмысын талдауды ҥйренеді. Ӛзімнің жҧмысымдағы сәтті, сәтсіз, әлсіз тҧстарымды   

және  қай жерде толықтырулар мен ӛзгертулер енгізу керегімді саралауға ӛте қолайлы болады деп 

ойлаймын. Коучингтен кейін де әріптестеріме коучингтен алған білімдерін практикада қолдануына 

қолдау жасау ҥшін олардың сабақта қолдануына кӛмектестім. 

 

Тірек сӛздер: критерий, дескриптор, оқу мақсаты, жиынтық бағалау,  Блум таксономиясы, 

қалыптасырушы бағалау, ойлау деңгейінің дағдылары, жазылым дағдысы, «Еркін жазу» 

стратегиясы. 

  

Коучинг-сессия барысы 

«А.Қҧнанбайҧлы 
атындағы №87 мектеп-
гимназия» КММ 

Қатысушылар:  Mектептерінің  жас 
мамандары 
 

 Ӛткізген: Кумашбаева А.Б. 

Коучинг-сессия  
тақырыбы: 

AКТ-ны пайдалану арқылы оқушылардың жазылым   дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар қҧрастыру 

Мақсаты: Заман талабына сай  AКТ-ны пайдалану  арқылы оқушылардың  
дағдыларын   қалыптастыруға  арналған  оқу мақсатына сай тҥрлі 
тапсырмалар  әзірлеуге, сабақта тиімді пайдалануға   кӛмек кӛрсету.   
  

Кҥтiлетін нәтижелер:  Мҧғалімдер АКT-ны пайдалану арқылы  оқу мақсатына сай,  
жазылымға арналған тапсырмалар қҧрастырып ҥйренеді.    

 Уақыты  Орындалатын тапсырмалар, 
әдістер, жҧмыс тҥрлері 

 Іс-әрекет Ресурстар 

  
2 минут 

1.Ҧйымдастыру 
Тҥрлі-тҥсті ҧшақтар арқылы 
топтарға бӛлу, жағымды ахуал 
қалыптастыру. Ҧшақ 
қанаттарына  ізгі тілектерін 
жазып, бір-біріне сәттілік, 
шығармашылық табыс тілейді.  

Раппорт орнату. Сенімді қарым-
қатынас орнату 

Тҥрлі-тҥсті 
қағаз ҧшақтар 
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5 минут 
 
 
 

2.Ой қозғау 
1.АКТ-ны пайдалану 
оқушылардың оқуын жақсарта 
ма?  2.Ол сабақта қойылған 
оқыту мен  оқу мақсатына 
жетуге кӛмектесе ме? 
3.Қолданылатын АКТ-ның оқу 
сапасын арттыруға ықпал ету 
деңгейі қандай?  4.АКТ-ны 
қандай мақсатта 
қолданасыздар? 5.Қаншалықты 
жиі қолданасыздар? 

«Теңгерім  дӛңгелегін» 
толтыру 
Cабақта АКТ-ны қандай 
мақсатта, қаншалықты жиі (1-
10 шәкіл аралығында) 
қолданатынына байланысты 
теңгерім дӛңгелегін толтырады.  
3 минут 

 

«Теңгерім 
дӛңгелегі» 

 5 минут  «Идеялар тарелкасы»   
(сәйкестендіру) 
Б.Блумның шәкірті  Дэн 
Пинктің ойлап тапқан 
«Педагогикалық шеңберіндегі» 
АКТ қҧрылғыларын, 
гаджеттертерін, 
бағдарламаларын және 
әріптестерімнің болашақтағы 
тәжірибесінде АКТ-ны 
пайдалануға мҥмкіндік беретін 
белсенді әдістерді  «Идеялар 
тарелкасына» салу арқылы  
сәйкестендіруді ҧсынамын. 
1.Сыртқы дӛңгелекке 
(тарелкаға) АКТ қҧралдарын 
жазу. 2.Ішкі дӛңгелекке  
тапсырма тҥрлерін жазу. 

Тапсырманы қалай орындауға 
болатындығы туралы ойлануға 
уақыт беремін. Тапсырма 
мақсатымен таныстырамын. 
Тапсырманы орындау туралы 
нҧсқаумен таныстырамын. 
қолдау кӛрсетемін.  https://www.goo

gle.kz/search?bi
w=1366&bih  

5 мин «Еркін жазу» стратегиясы  
Музыка қойылады. Ҧстаздар 
музыканы есту арқылы    сабақ 
бойынша толғандырған  сезімін, 
ойын  қысқа эссе  жазады.  

Ҧстаздарға парақтар 
таратылып, музыка әуені 
арқылы эссе жазуды ҧсынамын. 

 

https://www.you
tube.com/watch
?v=ShTJXwB16
EA  
 

 

  
15 минут 

Тапсырма: АКТ қҧралдарын 
пайдалана отырып, берілген оқу 
мақсатына сай, жазылым 
дағдысына арналған тапсырма 
қҧрастырыңыз.  
 
Дескриптор: 
-тапсырма мақсатқа сай 
қҧрастырылған; 
-тапсырма сараланған; 
-тапсырма уақытпен шектелген; 

Оқу мақсаты: 
 1-топқа: 7.Ж3.Мәтін 
қҧрылымын (кіріспе бӛлім, 
жалпы мәлімет беру, детальді 
мәлімет беру) сақтай отырып,  
графиктік мәтін (шартты белгі, 
сурет, сызба) тҥрінде берілген 
процесті сипаттап жазу.    
2-топқа: А/И 4. Шығармадан 
алған ҥзінділерді қайта ӛңдеп 
креативті жазу 

-оқу 
мақсаттары 
-видеороликтер 
-белсенді 
оқыту әдістері 
-дескриптор 
ҥлгілері 
-шығарма 
желісі желісі 
бойынша 
тҥсірілген 

https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.google.kz/search?biw=1366&bih
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
https://www.youtube.com/watch?v=ShTJXwB16EA
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-тапсырма белсенді әдістерге 
негізделген; 
-тапсырманы орындау 
қадамдары кӛрсетілген; 
 
Бағалау: Орындалған 
тапсырмаларға жҧптарда  
алмасып, ӛзара бағалау. 
Ҧсыныстар айту. 

3-топқа: А/И 4. Шығарма 
дағы оқиға желісін ӛзіндік 
кӛзқарас тҧрғысынан дамытып 
жазу 
 Нҧсқау беру 

    

фильм 
ҥзінділері; 
-кестелер; 
-тапсырма 
ҥлгілері  

  
5 минут 

Кері байланыс «3-2-1» 
стратегиясы -Бҥгінгі 
коучингтен  алған 3 маңызды 
ақпарат;  -Бҥгінгі коучингте  
қиындық тудырған 2 аспекті; -
Бҥгінгі коучингте  ҧнаған 1 іс-
әрекет. 

Ҧстаздар бҥгінгі коучингтен 
алған әсерлерін жазады. 
Ауызша ҧсыныс-пікірлерін де 
ортаға салады.  

кері байланыс 
парақтары 

   
 

 

 

Ҧзақ мерзімді жоспардың тарауы:   6.1А бӛлім: Рaциoнал caндарға aмaлдap қoлдaну 

Мектеп: «№4 аралас жалпы орта білім беретін мектеп» КММ 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні:  Маратқызы Мақпал 

Сынып: 6 Қатысқандар:                                    Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Рационал сандарды бӛлу. 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6.1.2.16 рационал сандарды бӛлуді орындау; 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар:  рационал сандардың ережесін есептеуде пайдалану. 

Оқушылардың басым бӛлігі:  рационал сандардың ережесі арқылы амалдарды 

орындап, ӛрнектің мәнін табу. 

Кейбір оқушылар:  Гаусс әдісін пайдаланып есептеу. 

Бағалау 

критерийі 

Рационал сандардың ережесін ӛрнектердің мәнін табу мен ықшамдауда қолданады. 

 

Тілдік мақсаттар Оқушылар: Рационал сандардың ережесін айтады. Тапсырманы аяқтаған кейін 

есептің шығару жолын тҥсіндіреді. 

/Айтылым/ Рационал сандардың ережесін пайдаланып, есептің шығару жолын 

тҥсіндіреді; 

/Оқылым/ Деңгейлі есепті оқып,  есептің шартын, жауабын  анықтайды; 

/Тыңдалым/ Ережелерді пысықтайды, есептің шығарылу жолын анықтайды; 

/Жазылым/ Таңбалары әртҥрлі сандарды бӛлуді орындайды;. Жақшаның ішіндегі 
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таңбалары әртҥрлі сандарды азайтады 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

  рационал сандар; 

 ауыстырымдылық қасиет; 

 терімділік қасиет; 

 оң сандар; 

 теріс саңдар; 

 санның модулі 

 таңбалары әр тҥрлі сандар. 

 

Диалогқа, жазылымға қажетті тіркестер: 

 

Талқылауға арналған тармақтар: 

Бӛлінгіштің модулін бӛлгіштің модулне бӛлу керек,ӛйткені.... 

Сіз неліктен екенін айта аласызба? 

Бӛліндінің мәні қай уақытта оң сан болады? 

Жазылым бойынша ұсыныстар: 
Рационал сандарды бӛлу арқылы ӛрнектің мәнін есептейді. 

Қҧндылықтарға 

баулу 

«Мәңгілік ел» жалпыҧлттық идеясының «Зайырлы қоғам және жоғарғы руханият» 

негізінде оқушыларды ӛмір бойы білім алуға, бірін-бірін қҧрметтеуге, 

ыңтымақтастыққа тәрбиелеу. 

Алдыңғы білім Рационал сандарды кӛбейту тақырыбын оқығанда  6.1.2.15 рационал сандарды 

кӛбейтуді орындауды ҥйренген, сол білімдерін рационал сандарды бӛлуді 

орындауда қолданады 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың басы  

/2 мин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5мин/ 

 Ҧйымдастыру шаралары 

 Оқушылармен амандасу; 

 Оқушыларды тҥгендеу; 

 Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру. 

«Сәлемдесу» 

1. «Еуропалықтар» — қолын қысады. 

2. «Жапондықтар» — иіледі. 

3. «Оңтҥстік африкалықтар» — арқаларымен ҥйкелеседі. 

4. «Солтҥстік африкандықтар» — оң қолын алдымен 

маңдайына, одан соң еріндеріне, содан соң кеудесіне әкеледі. 

5. «Замбезиде» Африка – тізе бҥгіп, алақандарын соғады екен. 

6. Ҥндістер/ оңтҥстік Америка/алақандарын бір-біріне қойып 

жоғары қаратып қастарына тигенше кӛтереді. 

7. Ал енді, ӛзіміздің ҧлттық қазақша амандық – саулық сҧрап, 

қал-жағдайымызды біліскенге не жетсін! Олай болса, қол 

алысып бір-бірімізбен сәлемдесейік 

 

Тапсырма 1 /Жҧптық/.  Сҧхбаттасатын жҧп арқылы ҥй 

тапсырмасына берілген   №613 есепті, bilimland.kz сайтынан  

7-жатығуды тексереді. 

 

№613 

1)(-8,1):х, мұндағы x=3;0,9 

х=3,  (-8,1):3= -2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ, слайд 

https://bilimland.k
z/kk/subject/mate
matika/6-
synyp/raczional-
sandardy-

https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
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х=0,9,  (-8,1):0,9= -9 

2)     , мұндағы x=-6,5;5,2 

х=6,5 ,  6,5:1,3= 5 

х=5,2 ,  5,2:1,3= 4 

3) (-8,5): (-х), мұндағы x=1,7; -5 

х=-8,5:( -1,7)=5 

х=-8,5:5=-1,7 

4) x: (-1,8), мұндағы x=-4,5; 9 

х=-4,5: (-1,8)=2,5 

x=9:(-1,8)=-5 

 

7-жаттығу 

 
ҚБ: «Таза тақта»  Жҧптасып бір-бірін тексереді.жауабы 

тақтаға жазылады. 

 

Мҧғалім оқушыларға оқу мақсатын еске тҥсіртеді 

-6.1.2.16 рационал сандарды бӛлуді орындау; 

-ия, сонымен бҥгін тағы осы мақсатпен жҧмыс жасаймыз 

. 

bolu?mid=003a2
9a8-9d5a-11e9-
be78-
49d30a05e051 
 

Сабақтың ортасы 

/5мин/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/2 мин/ 
 
 
 
/10 мин/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тапсырма 2.  /Ж,Т/.  «Ойлан, Жҧптас, Пікірлес» 

тәсілі арқылы bilimland.kz сайтынан  2-жаттығуды оқушы 

жҧбымен рационалдарды бӛлу жайлы жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. 

 
ҚБ «Сҧрақты қағып ал» мҧғалім оқушыларға кері байланыс 

жҥргізеді. 

 

Топқа топтастыру. «Досқа тілек» .Әр тҥрлі тҥсте шеңбер 

пішінді қағаз ҧсынылады.Сол кеспе қағазға ӛз тілектерін жазып 

досына ҧсынады.Тҥстер арқылы ҥш /аралас/ топқа топтасады. 

1 топ. Қызыл тҥс-рационал сандар; 

2 топ. Жасыл тҥс-бҥтін сандар; 

3 топ. Сары тҥс-натурал сандар. 

Тапсырма 3. /Т/. «Пойыз» тәсілі әрбір бір вагон белгілі бір 

тапсырмаға сәйкес келеді /Тапсырма арқылы саралау/ 

 Рационал сандардың ережесін пайдаланып, есептің шығару 

жолын тҥсіндіріңіз 

 
1-вагон. №610 (1;3) /А-деңгейлі тапсырма/ 

1)-42:3=-14    2)72: (-3)=-24 

78:(-26)=-3    -76:19=-4 

АКТ 

https://bilimland.k
z/kk/subject/mate
matika/6-
synyp/raczional-
sandardy-
bolu?mid=003a29a
3-9d5a-11e9-be78-
49d30a05e051 

 

 

Жалпы білім  

беретін мектептің 

6-сыныбына 

арналған оқулық,1 

бӛлім 

Т.Алдамҧратова, 

Т.С.Байшоланов, 

Е.С.Байшоланов 

http://zkoipk.kz/ru/

math-textbook-

project/6-

class/1805-matem-

6.html 

171-172 бет 

 Пойз 

https://ru.dreamsti

me.com/%D0%B8

%D1%81%D0%B

A%D1%83%D1%

https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a8-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/raczional-sandardy-bolu?mid=003a29a3-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
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https://ru.dreamstime.com/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-image113924849
https://ru.dreamstime.com/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-image113924849
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/5 мин/ 
 
 
 

 

-3,6:(-4) =0,9    -68: (-34)=2 

№614 (1;3) 

3x=-12   ,х=-4 
 

 
   

 

 
, х=-4 

2-вагон. №620 /А-деңгейлі тапсырма/ 

 

1)
     

    
       2)

     

   
       3)

     

    
    

3-вагон. №623 /В-деңгейлі тапсырма/ 

 

1) 
          

     
    

2) 
            

      
    

4-вагон.№641 /С-деңгейлі тапсырма/ 

Гаусс әдісін пайдаланып есептеңдер: 

1) -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11=-66 

2) 1*(-2)+2*(-2)+3*(-2)+4*(-2)+5*(-2)+6*(-2)=-42 

 

ҚБ  «Плюс, минус,қызықты» оқушылар топ бойынша бірін-

бірін тексереді. 

 

Тапсырма 4 /БС/ . «Мозайка» тәсілі арқылы сыныптын 

мҥмкіндіктері мен қарым-қатынасын кӛрсету ҥшін барлық  

топқа жалпы тапсырма беріледі. /алға ілгерілеу тапсырмасы 

арқылы саралау/  

1.Ӛрнектің мәнін тап: (4а-7а):0,6 , мҧндағы а=8; -2 

а=-40, а=10 

2.Амалды орындаңдар: (-2)*(-5)-12=-2 

3.Есептеңдер: 
|    |   |    |

              |    |
=25 

ҚБ «ойлан,бірік,бӛліс» тәсілі бҥкіл сыныптын жауаптарын 

талқылайды. 

 

81%D1%81%D1%

82%D0%B2%D0%

BE-

%D0%B7%D0%B

0%D0%B6%D0%

B8%D0%BC%D0

%B0-

%D0%BF%D0%B

E%D0%B5%D0%

B7%D0%B4%D0

%B0-

%D1%88%D0%B0

%D1%80%D0%B6

%D0%B0-

%D0%BA%D1%8

0%D0%B0%D1%8

1%D0%BE%D1%

87%D0%BD%D0

%BE%D0%B5-

image113924849 

 

Сабақтың соңы 

/8 мин/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тапсырма 5 /Жекелей/. Қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмалар /қиындық деңгейі арқылы саралау/ 

Инерактивті тақтада флипчартта ҧсынылған  есептерді , тҥс 

бойынша таңдап орындайды. 

оқушыларға қиын, орташа, жеңіл тапсырмалар ҧсыналады 

1-Жасыл /қолдауды қажет ететін оқушыларға/ 

 а)                            б) -11*(5-9)+60: (-12)=-49 

Дескриптор:  

1. Рационал сандарды кӛбейтуді орындайды; 

2. Таңбалары әртҥрлі сандарды бӛлуді орындайды; 

3. Таңбалары әртҥрлі сандарды қосады;  

4. Ӛрнектің мәнін табады. 

2-Сары /қолдауды аз қажет ететін оқушыларға/ 

 (  
 

 
   )                      /2,75-7,6=-10,1 

Дескриптор: 

1.Жақшаның ішіндегі таңбалары әртҥрлі сандарды азайтады ; 

2. Таңбалары әртҥрлі сандарды бӛлуді орындайды ; 

3. Таңбалары әр тҥрлі сандарды азайтады; 

4.Ӛрнектің мәнін есептейді. 

 

3-Қызыл /қолдауды қажет етпейтін, қарқыны жоғары 

 

Ҥлестірмелер  

 

 

 

Жалпы білім 

беретін мектептің 

6-сыныбына 

арналған оқулық,1 

бӛлім 

Т.Алдамҧратова, 

Т.С.Байшоланов, 

Е.С.Байшоланов 

http://zkoip

k.kz/ru/math-

textbook-project/6-

class/1805-matem-

6.html 
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http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/6-class/1805-matem-6.html
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http://zkoipk.kz/ru/math-textbook-project/6-class/1805-matem-6.html
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/2 мин/ 

 
 
 
 

/1 мин/ 
 

оқушыға арналған) тапсырмасы: 

Ӛрнекті ықшамдаңдар: 
          

          
 

  

  
=-12 

 

Дескриптор: 

1. Жеке-жеке бӛлшекке шығарады; 

2. Ҧқсас мҥшелерді қысқартады; 

3. Ҧқсас мҥшелерді кӛбейтеді; 

4. Ӛрнектің мәнің табады. 

 

ҚБ: «Табыс баспалдағы» әдісі 

 
                                                                 Тҥсіндім (нені?) 
               Аздап тҥсіндім (нені?) 
     Тҥсінбедім (нені?) 

                         

Рефлексия: «Тазалық кері байланыс» әдісі  

Чемодан-алған керекті ақпаратты чемоданға салады; 

Қоқыс жәшігі-керек емес болған, арттық затты қоқыс жәшігіне 

салады; 

Еттартқыш-әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері 

болса, еттартқышқа салады. 

 

Ҥйге тапсырма: №633, 632 

 

Міндетті: рационал сандардың қасиетін,  таңбалары әр тҥрлі 

сандарды бӛлуді есепті шығаруда  қолданады. 

Шығармашылық : Гаусс әдісі арқылы шешілетін рационал 

сандар тапсырмаларын қарастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 

кӛбірек қолдау кӛрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

Саралау тәсілдері: тапсырма, 

диалогқа тҥсу және қолдау, жіктеу, 

қарқын. Оқушыны мақсатқа жеткізу 

барысында диалог және жеке 

тапсырмалар тәсілін қолданамын 

 

«Ауызша» әдісі. Берілген жауаптары 

бойынша оқушылар келесі топты 

бағалайды, 

«Температураны ӛлшеу» әдісі,  

«Табыс сатысы» әдісі. 

 

Дескрипторы бар тапсырмалар 

қҧрастырдым 

Оқушыларды топтастыру 

кезінде денсаулықтарын 

ескеремін.  

Сергіту сәтін ӛткізу 

кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтаймын. 

Сабақ бойынша рефлексия 

 

Сабақ мақсаттары немесе 

оқу мақсаттары шынайы, 

қолжетімді болды ма? 

Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді 

ме? Егер оқушылар оқу 

мақсатына жетпеген болса, 

неліктен деп ойлайсыз? 

Сабақта саралау дұрыс 
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жүргізілді ме? Сабақ 

кезеңдерінде уақытты 

тиімді пайдаландыңыз ба? 

Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болды ма және 

неліктен? 

Жалпы бағалау 

 

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

 

 

2: 

 

Сабақтың бҧдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1; 

 

 

2: 

 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару 

қажет?  

 

 

Пән: Дҥниетану 

Сынып: 3А 

Бӛлім: Ӛнер 

Мектеп: Жармҧхамбет орта мектебі 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Сенгирбаева Г.М 

Қатысқандар саны:  

Қатыспаған оқушылар: 

Кҥні: 24.01   

Тақырыбы: Тҥркілер және олардың ӛмір сҥру салты 

Оқу мақсаты: 3.3.2.1 тҥрлі материалдарды зерделеу арқылы тҥркілердің ӛмір сҥру 

салтын анықтау 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар: қазақ халқының арғы бабалары тҥркілердің ӛмір 

сҥру салты жайында біледі; 

Кӛптеген оқушылар: Қосымша ақпарат бойынша тҥркілердің ӛмір 

салты мен мәдени жетістіктері туралы қорытынды жасай алады; 

оқулықтағы иллюстрациялардың негізінде тҥркілердің жеңу себептеріне 

ӛзінің болжамдарын келтіреді; – тҥркілердің, ғҧндардың, сақтардың 

шаруашылықтарын салыстырады; тҥркілер, ғҧндар, сақтар  

бірдей шаруашылықпен айналысқан деген қорытынды шығарады 

Кейбір оқушылар: Қазақ халқының қалыптасуында тҥркі тамырлардың 

да негіз болғандығын дәлелдейді, оқулықтағы иллюстрациялардың 

негізінде тҥркі әлемінің жетістіктерін кӛрсетеді, бҧл жетістіктердің адам 

ӛмірін қалай жеңілдеткенін тҥсіндіреді 

Бағалау критерийі қазақ халқының арғы бабалары тҥркілердің ӛмір сҥру салты жайында 

біледі; 

Қосымша ақпарат бойынша тҥркілердің ӛмір салты мен мәдени 

жетістіктері туралы қорытынды жасай алады; 

Қазақ халқының қалыптасуында тҥрік тамырлардың да негіз 

болғандығын дәлелдейді. 
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Тілдік мақсат  Оқушылар: 

Оқулықтағы мәтінмен және иллюстрациялармен жҧмыс істеу арқылы 

тҥркілердің ӛмір  

салтын суреттейді. 

Диалогке/жазылған қажетті тіркестер 

Тҥркілер – ғҧндардың ҧрпағы. 

Тҥркілер – қазақтардың арғы бабасы 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

Тҥркілер, малшаруашылығы, егіншаруашылығы, қолӛнер. 

Қҧндылықтар Тарих, мәдениет және тілдің ортақтығы, оқушыларды ӛзара қҧрмет 

кӛрсетуге, бір-біріне тҥсіністікпен қарауға тәрбиелеу.  

Пәнаралық байланыс Қазақстан тарихы, география 

АКТ қолдану дағдылары Таныстырылыммен жҧмыс 

Алдыңғы меңгерілген 

білім 

2-сыныптан сақтар мен ғҧндар, олардың ӛмір сҥру салты туралы біледі 

Сабақ барысы 

Жоспарланған уақыт Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

  

Сабақтың басы 

  

  2минут 

  

  

  

  

  

 

  

  5минут 

  

  

  

  

  

  

Ұйымдастыру 

Ұ.Ж  

Бойымдағы жалқаулықты қуамын, 

Бойымдағы үрейді де қуамын, 

Сабақты тек жақсы оқып 

Белді бекем буамын 

  

Ұ.Ж    «Галерея» әдісі арқылы ӛткенге саяхат 

(сақ,ғҧндардың ӛмір сҥру салтын еске тҥсіру) 

Кӛңілді әуенді  бірге айту арқылы балаларды галереяға 

саяхатқа шығару 

Жаяу жҥресінбе 

Ойнап кҥлесінбе 

Аяғын сҥрінбесін 

Ашық жолында 

Сабылып нетесін 

Жаяу ақ жетесін 

Жҥздерің кҥлімдесін бәрі қолында 

  

Сабақтың тақырыбын анықтау  

-Тҥркі елінде сәлемдескенде не дейтінін білесіңдер ме? 

-Олар бір-бірінің қолынан алып «Мерхаба» деп тілек 

айтады. 

-Біз де бір-бірімізге осы тілекті айтып,сабағымызға сәттілік 

тілейік. 

«Білмеймін» , «Білемін» , «Білемін, тапсырмаларды 

орындай аламын», «Білемін, кӛмектесе аламын» әдісі 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кӛңілді әуен 

  

суреттер 
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арқылы білім алушылардың деңгейін анықтау 

 
Сабақтың мақсатын,зерттеу тақырыбын анықтау  

Сабақтың ортасы 

  5минут 

  

  

  

  

  

  

  4 минут 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  7 минут 

  

  

  

  

Мультфильм  «Түрік қағанаты» 

 

«Стоп-кадр» әдісі арқылы мультфильмнен кӛргендерін, 

түсінгендерін айтады 

 

Картамен жұмыс 

   Жер аумағын кӛрсету ,талдау. Каспий теңізі,Балқаш ,Арал 

кӛлдерін тауып ол қазір кімнің жерлері екенін талдау. Не 

себепті онда -Тҥрік қағанаты- деп жазылып тҧр? 

-Демек,6-ғасырларда біздің еліміздің аумағы Тҥрік 

қағандығы қҧрамында болған. 

 «Бҥгінгі қазақ халқы – сонау есте жоқ ескі замандарда-ақ 

тҧлпарлардың тҧяғымен дҥниені дҥр сілкіндірген кӛне 

сақтардың, ежелгі ғҧндардың, байырғы тҥркілердің ҧрпағы, 

ҥлкен ҥйдің қара шаңырағын атажҧртта сақтап қалған 

халық» 

 

Оқулықпен жұмыс 

 «Ауыр қаруланған тҥркі әскері» иллюстрациясын қарап, 

тҥркілердің жеңіске жету себептеріне қатысты 

қорытындылар шығарады. 

Семсерлілерде қорғаныс сауыттар тек жауынгерлерде емес, 

олардың аттарында да болды. Сол себептен тҥркілердің 

атты әскері жауға еш бой алдырмады, олардан жеңілмеді. 

 

Ж.Ж Сурет бойынша түркілердің ӛнертабысын анықта 

Оқушылар суреттерді салыстырып, тҥркілер ағаштан ер-

тоқым мен ҥзеңгіні ойлап тапты деген қорытындыға келеді. 

Ҥзеңгінің кӛмегімен салт атты жылқыға мінеді және аттың 

ҥстінде отырғанда тепе-теңдікті сақтайды. Қатты ер-

тоқымның ҥстінде отырып және ҥзеңгіге аяғын тіреп, салт 

атты садақпен оқ атқанда және найзамен шайқасқанда ӛзін 

сенімді сезінген. Бҧл шайқасты жҥргізудің тактикасын 

ӛзгертуге мҥмкіндік берді. 

Тҥркілердің 38 әріптен тҧратын ӛз жазуы – руна жазуы 

болды. Білге қаған мен Кҥлтегін қағандардың қҧрметіне 

жазылған жазулар руна жазуымен берілген. 

 

Қ.Б    Т.Ж  

 Тапсырма Суреттерді пайдаланып, ежелгі тҥркілердің ӛмір 

салты туралы әңгімеле.  

 мультфиль

м 

blob:https://v

ideo. 

sibnet.ru/afe

94d89 

-6464-4670-

a8bc-

cb5dce26735

8 

 

  карта 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

суреттер  

 

слайд 

  

  

  

қб 

тапсырмала

р 

суреттер 
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  10 минут 

  

  

  

  

 

  

  5 минут 

  

  

 

   

 Дескриптор: Білім алушы - суреттердің негізінде 

тҥркілердің ӛмір салты туралы әңгімелейді.  

 Бағалау  Әр топтың тҧжырымына басқалар талдау арқылы 

ӛз бағаларын береді. (топтар бір-бірін бағалайды)  

 

Қорытындылау  

«Алға қарай бір адым, артқа қарай бір адым» әдісі 

арқылы сабақты қорытындылау 

Тҥркілер – ғҧндардың ҧрпағы 

Тҥркілер – қазақтардың арғы бабасы  

Тҥркілер кӛшпелі малшаруашылығымен айналысқан. 

Тҥркілердің бірінші қағаны- Мугань болған 

Тҥркілердің бір бӛлігі егіншаруашылығымен айналысқан. 

Тҥркілерде темір ҧсталық, зергерлік, қҧмыра жасау 

қолӛнері жақсы дамыған. 

Тҥркілерде ӛзінің руна жазуы болған. 

Бәрекелді,мәтінді тҥсінгендерің кӛрініп тҧр,ал кім кӛп 

қателессе,демек тағы бір рет оқулықты оқып шығуы керек. 

 

Ҥйге тапсырма: Тҥрік қағанаты туралы қосымша іздену 

Ерден атаның әңгімелерін тыңдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сҧрақтар 

  

  

  

  

  

  

Рефлексия 

«Білмеймін» , «Білемін» , «Білемін, тапсырмаларды 

орындай аламын», «Білемін, кӛмектесе аламын» әдісі 

арқылы білім алушылардың сабақты түсіну деңгейін 

анықтаймын 

  

  

  

  

  

Сабақтың соңы 

  2 минут 

  

  

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай кӛбірек 

қолдау кӛрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық 

пен 

қауіпсіздік  

техникасын

ың  
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сақталуы  

 

 Топтау бойынша саралау:  

-Ынтасы жоғары оқушылар сурет 

бойынша тҥркілердің ӛнертабысын 

анықтайды; 

-Ынтасы жоғары оқушылар тобы 

суреттердің негізінде тҥркілердің ӛмір 

салты туралы әңгімелейді; 

 Тапсырмалар бойынша саралау 

-Материалдарды игеру деңгейлерінде 

оқушылардың қызығушылығын арттыру 

мақсатында ақпаратты қабылдаудың әр 

тҥрін ескеру.  

-Оқушылардың ақпаратты қабылдауына 

байланысты тапсырмалар ҧйымдастыру. 

тҥркілер және олардың ӛмір сҥру салтын 

анықтау дағдыларын бағалаймын; 

Қалыптастырушы бағалау қҧралдары: 

-мҧғалімнің ауызша кері байланысы 

(мадақтау, қолдау сӛздер айту); 

- ӛзара бағалау 

- мҧғалімнің жазбаша кері байланысы 

-оқушылардың жауаптарын, іс-

әрекеттеріне бақылау жҥргізіп, 

қалыптастырушы бағалау; 

-Сергіту 

жаттығуын  

орындау 

- 

әрекеттерді 

жиі  

ауыстыру 

- қауіпсіздік  

ережелерін 

сақтау 

  

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма? 

Бҥгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма? 

Мен бҥкіл уақыт ішінде ҥлгердім бе? 

Мен ӛз жоспарыма қандай тҥзетулер енгіздім және неліктен? 

  

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1. 

2. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1. 

2. 

Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не 

білдім?  

Менің келесі сабағымды жетілдіруге не кӛмектеседі, неге кӛңіл бӛлу керек? 

1. 

2. 

  

 

Ҧзақ мерзімді жоспардың 
тарауы: Абайды оқы,таңырқа! 
Тақырыбы: Абай.Табиғат 
лирикасы. 

Мектеп: СҚО, Петропавл қаласы «Есту кемістігі бар балаларға 
арналған  облыстық арнайы (тҥзету) мектеп-интернат»КММ 
 

 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні: Уразамбетова Аида Сериковна 

Сынып:6 Қатысқандар:16 Қатыспағандар:  

Осы сабақта қол жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме)   

6.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмҧнын тҥсіну,негізгі және 

қосымша ақпаратты анықтау. 

6.Ж4. Мәліметтерді жинақтай отырып,тақырып бойынша 
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постер,сызба-кестелер жасау. 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар орындай алады: 

 сҧрақтар қҧрастырады; 

 негізгі қосымша ақпаратты анықтайды; 

 сӛз тіркестерін жазады; 

 ӛлеңнің мағынасын тҥсінеді, ажыратады. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

 негізгі ойды тҥсіндіреді; 

 негізгі қосымша ақпаратқа мысал келтіреді; 

 сӛйлемдер қҧрастырады; 

 ӛлеңдерді салыстырады, мысалдармен дәлелдейді; 

Кейбір оқушылар орындай алады:  

 негізгі ақпаратты мазмҧндайды; 

 негізгі қосымша ақпаратқа мысал келтіреді; 

 ӛлеңдерден мысалдар келтіреді; 

 қосымша мәліметтермен толықтырады. 

Бағалаукритерийі 

 мәтіннің негізгі мазмҧнын тҥсіну; 

 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтау; 

 тақырып бойынша мәліметтер жинақтау; 

 тақырып бойынша постер,кесте дайындау. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады:сҧрақтар қҧрастырады, тақырып 

бойыншасӛйлем қҧрастырады,маңызды ақпаратты анықтайды, 

қосымша мәліметтер жазады. 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: жарық ай, сәуле, 

жҧлдыз, аспан, қҧбылмалы,ызғарлы,сипатта,суретте 

Қҧндылықтарға баулу 

 

Абай шығармалары арқылытуған жерге  деген  сезімі кҥшейеді; 

Жыл мезгілдерінің адам ӛмірінде маңызы зор екенін сезеді, 

табиғатты сҥю, қорғау керектігін тҥсінеді; 

«Мәңгілік Ел» идеясындағы білім беру қҧндылықтарын, 

қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікті, 

ынтымақтастықты қалыптастыру. 

Пәнаралықбайланыс Жаратылыстану- ауа райының айырмашылықтарын ажырата 

біледі. 

Бейнелеу ӛнері  -  жыл мезгілдерін сюжеттік суреттермен 

байланыстырып суреттер салып ҥйренеді. 

Тақырып бойынша алдыңғы 

білім 

Абай Қҧнанбаев ӛмірбаяны,ӛлеңдері 

 

Сабақтың  барысы 

 

Сабақтыңжоспар
лан-ғанкезеңдері 

Сабақтағыжоспарланғанжаттығутҥрлері 

 

Ресурстар 

2 минут 

 

1 минут 
2 минут 
2 минут 

Тренинг:«Бәйтерек» 
 

Топқа бӛлу: «Пазл»әдісі (жыл мезгілдері суреттері ) 

Ҥй жҧмысы: Абай Қҧнанбаев туралы  сҧрақ-жауап  «Бір қадам 

алға...»   

 

«Ой қозғау» тәсілі арқылы  оқушылар суреттерге қарап отырып, 

жетекші сҧрақтарға жауап береді. 

-Абай Қҧнанбаев кім? 

- Ол қай кезде ӛмір сҥрді? 
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- Оның қандай ӛлеңдерін білесіңдер? 

- Лирика сӛзін қалай тҥсінесіңдер? 

 

7 минут 

 

 

 
 
 
 
 
 

7 минут 
 
 
 
 
 

 
8 минут 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 минут 

1-тапсырма: мәтінді  тыңдап, негізгі 

мазмҧнынайтыңдар.«Кейіпкерлер әлемі» әдісі (топтық жҧмыс) 

Б.О:мәтін бойынша сҧрақ қҧрастыру 

 Б.Б: мәтіндегі негізгі  ойды тҥсіндіру 

К.О: мәтіндегі негізгі ақпараттарды мазмҧндап айту 

Қ.Б. «Кӛршіңізге айтыңыз» әдісі (ӛзара бағалау) 

 

Ойлау деңгейлері Бағалау критерийлері Дескрипторлар 

тҥсіну мәтін мазмҧнын 

тҥсінеді 

сҧрақтарға жауап 

береді; 

негізгі ойды теріп 

айтады. 

қолдану қосымша ақпаратты 

қолданады 

мәтіннен негізгі және 

қосыша ақпаратты 

анықтап мазмҧндайды 

 

2-тапсырма:  мәтінді  бойынша негізгі және қосымша 

ақпараттарды берілген  кестеге толтыру. «Ойлан,жҧптас,бӛліс» 

әдісі  (жҧптық жҧмыс) 

Б.О: негізгі қосымша ақпаратты анықтап кестеге тҥсіру 

Б.Б:  негізгі қосымша ақпаратқа мысал келтіру 

К.О: негізгі қосымша ақпаратқа мысал келтіре орыс әдебиетімен 

салыстыру 

Қ.Б. «Стикер» әдісі (ӛзін-ӛзі бағалау) 

 

Негізгі ақпарат мысал Қосымша 

ақпарат 

мысал 

    

    

    

    

    

 

3-тапсырма:табиғат  бейнеленген суреттер бойынша постер 

жасау. «Суреттер сӛйлейді»әдісі  (жеке жҧмыс) 

Б.О:суреттегі жыл мезгілдерін ажырату, сӛз тіркестерімен 

сипаттап постерге жазу 

Б.Б:суреттегіжыл мезгілдеріне байланысты сӛйлемдерді 

постерге жазу 

К.О:ӛлеңдерден тиімді эпитеттер, мысалдар келтіре  постерге 

жазу 

Қ.Б. «Конверттегі сҧрақ»әдісі (ӛзін-ӛзі бағалау) 

 

Ойлау деңгейлері Бағалау 

критерийл

ері 

Дескрипторлар 

қолдану тақырыптан 

алған 

білімдерін 

қолданады 

сӛз тіркестерін 

пайдаланып  

сипаттап айтады 

жинақтау тақырып жыл 

 
сҧрақ ҥлгілері 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ӛлеңнің сӛздері 
«Венн 
диаграмма» 
парақшасы 
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бойынша 

мәліметтерд

і  

жинақтайды   

мезгілдеріне 

байланысты 

кӛзқарасын 

білдіреді 

мысалдар 

келтіреді 

 

4-тапсырма:«Қыс»,«Жаз»ӛлеңінің мағынасын салыстырып, 

кестеге тҥсіріңдер.Графикалық органайзер:«Венн диаграмма» 

әдісі  (топтықжҧмыс) 

айырмашылығы айырмашылығы 

 

ҧқсастықтары 

 

Б.О:ӛлеңніңмағынасын тҥсініп, ҧқсастықтарымен 

айырмашылықтарын ажыратады. 

Б.Б:ӛлеңдерді салыстырып мысалдармен дәлелдейді 

К.О:ӛлеңдердің ҧқсастықтарымен айырмашылықтарын 

салыстыра отырып,қосымша мәліметтермен толықтырады 

Қ.Б. «Алма ағашы» әдісі (ӛзін-ӛзі  бағалау) 

 
3 минут 

 

 

Кері байланыс: «Табыс сатысы» 

 

 
 

Интерактивты 

тақта 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 

кӛбірек қолдау кӛрсетпексіз? Сіз 

басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар 

бересіз?  

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

 

 

Барлық оқушылар: 

-мәтін ҥлгісі; 

-сӛздік; 

-суреттер; 

- ӛлең мәтіні. 

Басым бӛлігі оқушылар: 

Қ.Б. «Кӛршіңізге айтыңыз» әдісі 

(ӛзара бағалау) Оқушылар сҧрақ-жауап 

арқылы тақырып бойынша алған 

білімдерімен кӛрсетеді; 

Қ.Б.«Стикер» әдісі (ӛзін-ӛзі бағалау) –

ӛз жҧмыстарын дҧрыс және қате 

Табиғаттың  

адамға жағымды 

жақтарын біледі; 

Табиғаттың адамға 

пайдасын, 

қоршаған ортамен 



114 
 

 

Ҧзақ мерзімді жоспар бӛлімі:  

8.3A Аудандар 

Талдықорған қаласы №25 орта мектеп 

Мектеп: №25 

 Мҧғалімнің аты-жӛні: Н.Е. Шакенова 

Сынып: 8 В Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Тӛртбҧрыштар аудандары 

Сабақтың тҥрі Білімді бекіту сабағы 

-мәтінҥлгісі; 

-қосымша ақпарат; 

- сӛз тіркестері; 

- ӛлеңдер мәтіні. 

Кейбір оқушылар: 

- мәтінҥлгісі; 

- тҥсіндірме сӛздіктер; 

-қосымша ақпарат. 

тҧстарын анықтап бағалайды; 

Қ.Б. «Конверттегі сҧрақ» әдісі (ӛзін-

ӛзі бағалау) Сҧрақ қою арқылы ӛз 

жауаптарын жазып тҥсіндіреді; 

Қ.Б. «Алма ағашы» әдісі (ӛзін-ӛзі 

бағалау)Әрбір алманың ӛзіне тән тҥсі 

бар: қызыл – «бәрін тҥсіндім», сары – 

«жартылай тҥсіндім», жасыл – 

«мҥлдем тҥсінбедім». Әр оқушы ӛз 

ағашын алма тҥстеріне сәйкес 

безендіреді. 

тығыз байланысын 

ҧғынады; 

Табиғатқа 

шыққанда 

қауіпсіздік 

ережелерін 

сақтайтын 

ережелерімен 

танысады. 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары немесе оқу 

мақсаттары шынайы, қолжетімді 

болды ма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол 

жеткізді ме?Егер оқушылар оқу 

мақсатына жетпеген болса, неліктен 

деп ойлайсыз?Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме? 

   Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді 

пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болды ма және неліктен? 

 Бұл тарауды 
сабақ туралы 
рефлексия жасау 
үшін 
пайдаланыңыз. 
Сол бағандағы 
ӛзіңіз маңызды деп 
санайтын 
сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

  

 

Жалпы бағалау 
Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 
2: 
Сабақтың бҧдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:  
2: 
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/ 
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.1.3.13 трапеция ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану 

Сабақтың мақсаттары  Трапецияның ауданының формуласын білу;  

 Трапеция ауданының формулаларын  есептер шығаруда қолдану. 

Бағалау критерийлері Оқушы 

 трапецияның ауданының формулаларын біледі;  

 трапеция ауданының формулаларын  есептер шығаруда 

қолданады. 

Тілдік мақсаттар  Оқушылар: 

- трапеция ауданының формулаларын ауызша және жазбаша 

сипаттайды; 

трапеция ауданының формулаларын есеп шығару барысында 

қолдануды тҥсіндіреді. 

Пәнге қатысты лексика және терминология:  

Трапеция, трапецияның биіктігі, трапецияның табандары,  трапецияның 

ауданы, трапецияның орта сызығы, трапецияның бҥйір қабырғасы, 

тікбҧрышты трапеция, тең бҥйірлі трапеция. 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

Трапецияның ауданын оның табандары мен биіктігі арқылы табу ҥшін... 

Трапецияның ауданын оның биіктігі мен орта сызығы арқылы табу 

ҥшін... 

Қҧндылықтарды дарыту  

 

Бҧл сабақ академиялық адалдық, бірлік және командалық жҧмысты, 

жауапкершілікті және кӛшбасшылықты дамытуға бағытталған. 

Қҧндылықтарды дарыту топта жҧмыс істеу ережелерін белгілеу 

арқылы, қабілеті тӛмен оқушыларға  қолдау кӛрсету арқылы жҥзеге 

асырылады. 

Пәнаралық байланыс Архитектурамен байланыс, ғимарат моделін жасау барысында трапеция 

моделі қолданылады. 

Бастапқы білім  Оқушылар тӛртбҧрыштар тҥрлерімен және олардың кейбірінің 

аудандарын есептейтін формулалармен таныс. Оқушылар 

тӛртбҧрыштардың аудандарын есептей алады.  

Сабақ  барысы: 

 

Сабақтың жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

0-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3-10 мин 

 

 

 

 

 

 

I. Ҧйымдастыру кезеңі. Сабақ мақсатын қою. 

Мҧғалім оқушылармен сәлемдесіп, олардың сабаққа 

дайындығын тексереді. Мҧғалім сабақтың тақырыбы мен 

оқу мақсаттарын айтады. Оқушылармен бірге сабақ 

мақсаттары қҧрастырылып айтылады. Кейін мҧғалім 

бағалау критерийлерін айтып, оқушылардың «жақын даму 

аймағын» айқындайды, сабақ аяғына қарай кҥтілетін 

нәтижелерді айтады.  

 

II. Ӛткен материалды қайталау. Мҧғалім оқушыларға 

жҧптарда трапеция және оның ауданын есептейтін 

формулаларын қайталауды ҧсынады.  

Жҧптық жҧмыстан кейін мҧғалім оқушылармен бірлесіп 

қорытынды жасап, келесі формулаларды атап ӛтеді: 

Трапецияның ауданын оның табандары мен биіктігі 

арқылы табу;  

Презентация  
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Трапецияның ауданын оның биіктігі мен орта сызығы 

арқылы табу; 

№ 1. Фигураның ауданын тап. 

 

а) АВСD — трапеция, 

АD=16см 

 

 

 

б) АВСD - трапеция 

 

 

 

 

 

№2. Берілгені: 

АВСD — трапеция 

АВ=2 см, DС=10 см, АD=8 см, D=30
о
 

Табу керек: SАВСD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау критерийлері: 

Оқушы 

 Трапецияның биіктігін дұрыс табады; 

 Трапецияның табандарын дұрыс табады; 

 Трапеция ауданының формуласын қолданады; 

 Трапецияның ауданын дұрыс есептейді. 

 

 

Сабақтың ортасы 

10-15 мин 

 

 

 

 

 

 

15-28 мин 

 

 

 

ІІІ. Жеке жҧмыс. 

Мҧғалім оқушыларға қиындық туған сәтте кӛмек береді. 

Оқушылардың типтік қателері бҥкіл сыныппен 

талқыланады. Мҧғалім қажеттілігінше тақта алдында 

жҧмысты орындауды ҧйымдастыра алады және сол кезде 

шешімді дҧрыс жазуға назар аудара алады. 

Мҧғалім оқушылардың жҧмысын белгіленген критерийлер 

бойынша бағалайды. 

 Тест тапсырмалары. 

Оқушылар ӛздігінен материалды бекітуге тапсырмалар 

орындайды. Мҧғалім оларға кӛмек кӛрсетпейді. Мҧғалім 

оқушылар жҧмысты аяқтаған соң сыныппен бірге 

 

Қосымша 1 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 2 

Презентация 
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28-38 мин 

тексеріс жҥргізеді, оқушылардың типтік қателері талдап, 

кері байланыс береді. 

1.  Егер AB және CD – ABCD трапецияның табандары, ал 

BH – биіктігі болса, ABCD трапециясының ауданы қандай 

формула арқылы анықталады? 

а) S=AB : 2 • CD • BH; 

б) S=(AB + BC) : 2 • BH; 

в) S= (AB + CD) :2 • BH. 

2. Трапецияның табандары 6 см және 10 см, ал биіктігі 

оның табандарының қосындысының жартысына тең. 

Трапецияның ауданы тап. 

а) 128; 

б) 120; 

в) 64. 

3. Егер ВС және АD – АВСD трапециясының табандары 

болса, ал СН ауданы – биіктігі болса, ABCD 

трапециясының ауданы қандай формула арқылы 

анықталады? 

а) S=CH • (BC + AD) : 2; 

б) S=(AB + BC)• CH : 2 ; 

в) S= (BC + CD) • CH : 2 . 

IV. Топтық жҧмыс. 

Оқушылар топтарда материалды бекітуге тапсырма 

орындайды. Топтар ӛзара тексеріс жасайды. Мҧғалім 

қажет болған жағдайда бағыттаушы сҧрақтар қояды және 

шешуін тҥсіндіріп талдайды. Сонымен қатар, топтық 

жҧмыс кезінде әрбір оқушының ҥлесін бақылайды.  

1. Тең бҥйірлі трапецияның табандары 14 және 26, ал 

оның периметрі 60. Трапецияның ауданын тап. 

Бағалау критерийлері: 

Оқушы 

 Трапецияның биіктігін дұрыс табады; 

 Трапецияның бүйір қабырғаларын дұрыс табады; 

 Тең бүйірлі трапецияның қасиеттерін қолданады; 

 Трапецияның периметрін дұрыс табады; 

 Трапецияның бұрыштарын дұрыс табады; 

 Трапеция ауданының формуласын қолданады; 

 Трапецияның ауданын дұрыс есептейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 3 

 

Сабақтың соңы 

38-40 
VI. Сабақты қорытындылау. Рефлексия 

Мҧғалім сабақ мақсатына қайта оралып, олардың жетістік 

деңгейін талқылайды. Келесі сабақты жоспарлау 

мақсатында тӛмендегі сӛйлемдер толықтырылады: 

Мен тақырыпты жақсы тҥсініп, меңгердім(жасыл) 

Тақырыпты жақсы тҥсіндім, бірақ есеп шығаруда 

қателесемін (сары) 

Тақырыпты әлі де қарастыруым қажет (қызыл) 

Сҧрақтар ауызша немесе жазбаша талқылануы мҥмкін. 

Презентация 

Стикерлер 

Саралау –оқушыларға қалай кӛбірек 

қолдау кӛрсетуді жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 

материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасының 

сақталуы 
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Сабақта ӛзіне сенімсіз оқушылар 

біршама қабілетті оқушылармен бірге 

жҧпта жҧмыс жасайтындай етіп 

жасалған, сонда олар қабілетті 

оқушылармен жҧмыс жасағанда 

кӛбірек біле алады.      

Қабілетті оқушылар ӛздерінің 

қабілеттерін консультант ретінде 

айқындай алады.  

Жҧптағы немесе жеке жҧмыстарда Сіз 

ӛзіне сенімсіз оқушыларға кӛмекші 

сҧрақтар қою арқылы кӛмектесе 

аласыз.  

 

Формативті бағалау сабақтың әр 

кезеңінде ӛткізіледі (ӛзін-ӛзі 

бағалау, мҧғалімнің критерий 

бойынша бағалауы). 

Оқушылардың тапсырманы 

орындау барысындағы қатысуы 

және диалогқа қатысуын бағылау 

арқылы бағалау.  

Жҧптағы, топтағы тапсырмаларды 

орындауға жауапты реакция және 

прогресс әр оқушының ҥлесін 

бағалауға және қателердің бар 

болуын анықтау ҥшін 

қарастырылады.   

Барлық тапсырмалар 

оқушылардың жас 

ерекшеліктерін ескеріп 

алынған. Іс-әрекеттердің 

ауысып отыруы ең ҥлкен 

нәтижеге қол жеткізу 

мақсатында  оқушылардың 

кҥші мен зейінін дҧрыс 

ҥлестіруге ықпалын тигізеді.    

 
Пән: Қазақ тілі 

Орта мерзімді жоспар бӛлімі: 

Кҥні: 
Сынып: 4-сынып 

Мектеп:Мукуми   атындағы  жалпы  орта білім беретін 

мектебі 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Жаксынбетова Аксауле 

Абдинабиевна 

Қатысқандар саны: 19 

Қатыспағандар саны: 0 

Сабақ тақырыбы Зат есім 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу  

мақсаттары 

 (оқу бағдарламасына сілтеме) 

4.2.6.1. Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің 

тҥрлерін,жанрын,стилін салыстырып,ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтау. 

4.1.2.1 – мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, 

кесте бойынша мәтіннің мазмҧнын болжау және ӛз ойын 

дәлелдеу. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар жасай алады: 

Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің тҥрлерін ажыратады 

Оқушылардың кӛбі жасай алады: 

Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің тҥрлерін ,жанрын 

стилин салыстырып  ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын 

анықтайды. 

Оқушылардың кейбірі жасай алады: 

мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте 

бойынша мәтіннің мазмҧнын болжайды және ӛз ойын 

дәлелдейді 

Бағалау критерийлері • Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің тҥрлерін 

ажыратады 

 

• Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің тҥрлерін 

,жанрын стилін салыстырып   ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтайды. 
•  Мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, 
сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмҧнын болжайды 
және ӛз ойын дәлелдейді. 

Қҧндылықтарды дарыту Оқуға, білімге деген қызығушылығы артады . 

Жеке және топта жҧмыс жасаған кезде ынтымақтастық жҥзеге 

асады 

Тілдік  мақсаттар Мәтіннің тҥрлері, мәтіннің жанры,мәтіннің стилі 

Мәтін не туралы? 

Мәнінді зат есімдерсіз оқыса тҥсінікті бола ма? 
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Пәнаралық байланыстар Дҥниетану, әдебиеттік оқу,АКТ 

АКТ қолдану дағдылары Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа 

қатысты ақпаратты іздеу; 

Ресурстар Топқа бӛлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жҧмыс 

дәптері, қалам мен тҥрлі тҥсті қарындаш, стикер, , постер, кері 

байланыс парағы т.б 

Бастапқы білім Зат есім .Зат есімнің сҧрақтары .мәтіннің тҥрлерін сҧрақтарын 

біледі 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурста

р 

Сабақтың басы Топқа біріктіру 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Ана тілің арың бҧл,  

Ҧятың боп тҧр бетте.  

Ӛзге тілдің бәрін біл,  

Ӛз тіліңді қҧрметте.  

«Жалаулар» арқылы топқа біріктіріледі. Оқушыларды  қалаған 

жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бӛлініп отырады. 

1-топ «Бақыт жалаулары» 

2-топ «Арман жалаулары» 

3-топ «Қуаныш жалаулары» 

Жҧмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты ҥнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта ӛзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды 

кӛрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске тҥсіру (жеке жҧмыс) 

«Бір қадам алға» әдісі  

Ӛткен сабақтар бойынша сҧрақ қойылады ,егер оқушы дҧрыс 

жауап берсе, алға бір қадам жасайды.Мҧғалімге жеткен оқушыға  

ынталандыру мақсатында мҧғалім тарапынан кері байланыс 

беріледі.  

ҚБ: бір-бірін ӛзара  бағалау. 

Оқу мақсатын және критерийлерді таныстыру 

Кҥтілетін нәтижені анықтау 

 

 

Оқушыла

рды 

топтарға 

бӛлуге 

арналған 

тҥрлі 

тҥсті  

суреттер. 

 

 

 

Сҧраққа 

жауап 

берген 

оқушыны 

мадақтау,

толық 

тыру 

жасау, 

тиімді  

кері 

байланыс 

орнату. 

 

 

 

 

Алдыңғ

ы білімді 

еске 

тҥсіру 

тапсырм

алары 

Сабақтың ортасы Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу тапсырмалары(топта, ҧжымда)  

«ВЕНН ДИАГРАММАСЫ» әдісі 
 

Мәтінді мҧқият тыңдайды. Оқулықта берілген сҧрақтарды топта 

талқылып, жауап береді. Белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің 

тҥрлерін  ажыратады. мәтіннің тҥрлерін салыстырып  

 

Тапсырма

ны 

орындаға

н  

оқушыны 

мадақтау, 
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ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын ВЕНН ДИАГРАММАСЫ 

сызбасы бойынша анықтайды. 

Дескриптор: 

 Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сҧрақтарға жауап беріп, 

мәтіннің тҥрлерін ажырата алады; 

 Әңгімелеу ,сипаттау, пайымдау. 

      мәтіннің тҥрлерін стилін ,жанрын салыстырып  

ҧқсастықтықтарымен  мен    айырмашылықтарын анықтайды. 

ҚБ  Ӛзара  бағалау.Ауызша тиімді кері байланыс жҥзеге 

асыру 

 

2-тапсырма «Сократтық семинар» әдісі 

Оқушыларды ҥш топқа біріктіріп ортақ  тапсырма беріледі. 

Кҥтілетін нәтиже әр тҥрлі болады. 

А деңгейі 

Берілген тапсырмадан мәтіннің  тҥрлерін сҧрақтар арқылы 

ажыратады.Мәтіннен зат есімді табады. 

В деңгейі 

Тапсырманың бір бірінен ҧқсастығын және айырмашылығын 

анықтайды 

С деңгейі 

Мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте 

бойынша мәтіннің мазмҧнын болжайды  және ӛз ойын 

дәлелдейді. 

 

Мәтін және ӛлең жолдарымен  жҧмбақ беріледі. 

Ҧқсастығы:  мәтін жҧмбақты салыстырып тақырыбы бір 

екенін және зат есім бар екенін  анықтайды. 

Айырмашылығы: 2-тапсырманы салыстыра отырып қара 

сӛзбен ,ӛлеңмен жазылғандығын айқындайды. 

Бақылаушылар арасында жағымды және тиімді кері байланыс 

ауызша жҥзеге асады. 

Дескриптор: 

Берілген тапсырмалар бойынша мәтіннің тҥрлерін, жанрын, 

және стилін салыстырып ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтайды. 

Мәтіннің тақырыбы мен берілген  кесте бойынша мәтіннің 

мазмҧнын болжайды  және ӛз ойын дәлелдейді 

 

«Тау шыңы» әдісі арқылы оқушылар ӛзін ӛзі бағалайды. 

 

толықтыр

у жасау, 

тиімді  

кері 

байланыс 

орнату. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырма

лары. 

 

Тапсырма

ны 

орындаға

н  

оқушыны 

мадақтау,

толықтыр

у жасау, 

тиімді  

кері 

байланыс 

орнату. 

 

 

Сабақтың соңы Рефлексия (жеке,жҧпта,топта, ҧжымда) 
«Тау шыңы»әдісі  
 Кері байланыс. 
 

Оқушыл

ар 

сабақтан 

алған 

әсерлері

н кері 

байланы

с парағы 

тапсырм

алары  

арқылы 

білдіре 

алады. 
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Саралау –оқушыларға қалай кӛбірек 

қолдау кӛрсетуді жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының   сақталуы 

Саралау іріктелген тапсырмаларды 

оқушылардың  жеке қабілеттерін есепке 

ала отырып деңгейіне қарай 

ҧсынамын.Кҥрделі тапсырмаларды 

топқа беремін .Тапсырма барысында 

қиындық туындаса қолдау кӛрсетемін. 

 

 қолданатын әдіс-

тәсілдердің бірі 

«Тау шыңы» әдісі 

арқылы ӛзін ӛзі 

бағалайды. 

Денсаулық сақтау технологиял 

ары. Сергіту сәттері мен белсенді 

іс- әрекет тҥрлері. 

Осы сабақта қолданылат ын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары. 

  

 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1:Топтық жҧмысты талқылауда тапсырмалар бойынша мәтіннің тҥрлерін, жанрын, және стилін 

салыстырып ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтауда ӛз кӛзқарастарымен бӛлісуде 

оқушылар белсенділік танытты. 

2: Топтық және  ӛзара бағалауы ,ҧсыныстары пікір білдіруде кері байланыс сәтті шықты. 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1:Интернет желісінен  i-mektep.kz сайтынан алынған видеокӛрсетілімдер сабақты жақсартуға ықпал 

етер еді. 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге кӛңіл бӛлу 

қажет? 

Оқушылардың  жеке қабілеттерін есепке ала отырып деңгейіне қарай тапсырма ҧсыну керектігін 

тҥсіндім. 

Белсенді оқушылады ҥнемі  ынталандыруға кӛңіл бӛлу керек екенін тҥсіндім. 

 

Кҥні: 

Сынып: 5 сынып 

Қостанай облысы, 

 Аманкелді ауданы. 

Нупирова Г.Б. 

Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Натурал сандар және нӛл     Сабақ 1 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

5.1.1.1  

натурал сандар жиыны ҧғымын меңгеру;  

5.1.1.2 

тақ және жҧп сандар ҧғымдарын меңгеру; 

Сабақтың мақсаттары Оқушыларға натурал сандарды жазу жолдарын ҥйрете отырып, есеп 

шығару барысында қолдана білуге машықтандыру 
оқушыларды сандық және әріпті ӛрнектермен таныстыру; 

 есеп шығаруда ӛрнектерді қолдану 

Жетістік критерийлері  Оқушылар натурал  сандар ҧғымын  біледі, тҥснеді және есеп 

шығаруда пайдаланады. 
қосудың қасиеттерін қолдана отырып, әріпті ӛрнекті дҧрыс тҥрлендіреді; 

- кӛбейтудің қасиеттерін қолдана отырып, әріпті ӛрнекті дҧрыс 

тҥрлендіреді; 

Тілдік  мақсаттар Пәндік лексика және терминология: 

- натурал сандар, жҧп сандар, тақ сандар; 
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- координаталық сәуле, координаталық сәуленің басы , нҥктенің 

координатасы, бірлік кесінді; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:  

- координатасы ҥлкен нҥкте координаталық сәуледе ... оң жағына 

қарай орналасады; 

- координатасы кіші нҥкте координаталық сәуледе ... сол жағына 

қарай орналасады; 

- есептеуді тиімді тәсілмен орындау; 

Қҧндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген қҧрмет кӛрсетуіне тәрбиелеу.  

Пәнаралық байланыс Ӛнер,информатика сабағы 

АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым. 

Тілдік қҧзыреттілік санау 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

Ынтымақтасты

қ атмосферасын 

қалыптастыру 

5 минут 

Бала, бала, балапан 

Ҧйымдастыру кезеңі.  

Амандасу. Психологиялық ахуал туғызу.  

Мҧғалім оқушылардан, олардың кӛңіл кҥйдеріне сәйкес келетін 

смайликті таңдауды ҧсынады 

Миға шабуыл әдісі арқылы сҧрақтар қою Блалар сендер 

натурал сандар   дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

Әр оқушы ӛз есімін және есімі қай әріптен басталып тҧр сол 

әріптен келетін ӛз бойында бар бір жағымды қасиетін айту. 

Мысалы, Сарсен – сҥйкімді, Мейіржан – мейірімді, Аяжан – 

ақылды, Дана – данышпан, т.с.с. 

 

Шаттық шебері 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

8 минут 

 

PIZA 

тапсырмалары

н орындау 

Ӛткен тақырыпты меңгере отырып жаңа тақырыптқа қадам басу 

ҥшін «Друзья по часам» техникасын қолданып, оқушылар 

жҧптаса жҧмыс жасайды. 

- Әр оқушы  әр топтағы хҧрбысымен  кездесу ҥшін жҧптарын 

іздейді,  
 

- Әр тҥрлі уақыттарда оқушылар әр тҥрлі тапсырмалар 

алады. Ойларымен бӛлісіп, тапсырманы орындайды.  

- Әр оқушы бірнеше оқушымен жҧптасып шығады, бірге 

тапсырма орындайды. 

 Тапсырманы орындау ҥшін:  тапсырма таратылады  
1-есеп: Аквариум. 

1сҧрақ: Аквариумның биіктігі 2дм,ҧзындығы 5дм, ені 3дм болса, 

оған қанша су қҧюға 

болады?(1дм3=1л) 

Жауабы: ______________дм3 

Тҥсіндір:______________________________ 

 

2-есеп: Самат 50м2 шифер сатып алса , ҥйінің шатырын жаңалай 

алады ма? 

Жауабы:_________________ 

Шешімі: 1.48м2 шифер сатып алуы қажет. Себебі ҥй шатырының 

толық бетінің ауданы 

Sт.б=4*(1/2а*h); Sт.б=4*12=48(м2). 

2.Жаңалай алады, себебі оған 48м2 шифер керек. 

 

 

Таныстырылым, 

оқулықпен 

жҧмыс 
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3-есеп: Пиза қаласындағы биік кӛлбеу мҧнараның қҧрылысы 1173 

ж. 

басталған болатын. Осы ғимарат сол қисайыңқыраған кезде, 1360 

ж. 

салынып бітті. Әрине, бҧл ғимарат ӛзінің осы ерекшелігімен қоса, 

Галилей ашкан заңның арқасында Пиза каласының даңқын бҥкіл 

ӛлемге ғасырдан-ғасырға паш етіп келеді. Сӛйтіп, ол мҧнара 

тӛңірегіне жиналған пизандықтарды таңғалдырды. Мҧндай 

тәжірибелерді Галилей пішіндері мен ӛлшемдері әртҥрлі 

денелермен, 

олардың тҥрлі орталардағы тҥсуін бақылай отырып, сан мәрте 

қайталады. Міне, осылайша ӛз тҧжырымдарының дҧрыстығына 

тәжірибе аркылы кез жеткізе отырып, Галилей ауасыз кеңістікте 

барлық денелер бірдей уақытта тҥседі деп ҥйғарды. Галилей ашқан 

Сҧрақ 1: Тәжірибе жасалған кӛлбеу Пизан мҧнарасының биіктігі 

қаншаға тең? 

Галилей ӛз ҧйғарымын денелерді ауасыз кеңістікте тҥсіріп тексере 

алмады. Ӛйткені 

Галилей ӛмір сҥрген XVII ғасырда ауа соратын арнайы қҧралдар, 

сорғылар әлі жоқ еді. 

Ол жҥргізген тәжірибе Галилей гипотезасының дҧрыс екенін 

дәлелдеді. 

Таратылған тапсырмалар 

Сандарды кластарға бӛліп жазыңдар. 

1) 46870 – 46 мың 870   3) 8215734 – 8 млн 215 

мың 734 

2) 315600 – 315 мың 600   4) 246047000505 – 246 

млрд 47млн 505 

Санауда қолданылатын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... сандары 

Натурал сандар деп аталады. 1 саны – ең кіші натурал сан. 

Бастауыш сыныптарда натурал сандарға амалдар («+», «-», «*», 

«/») қолдануды ҥйренгенсіңдер. Натурал сандарға амалдар 

қолдануды еске тҥсіріп, қайталайық. 

 1 топ  

 № 1 есеп. 

 Есептеңдер. 

1) 37 * 42 – 1461 = 1554 – 1461 = 93; 

2) 728 : (617 – 526) = 728 : 91 = 8; 

3) 1541 :  23 – 21 * 3 = 67 – 63 = 4; 

4) 900 : 15 + 640 : 16 = 60 + 40 = 100; 

5) 202 * 39 – 2952 : 41 = 7878 – 72 = 7806; 

6) (871 + 433) * 7 – 9120 = 1304 * 7 – 9120 = 9128 – 9120 = 8. 

 

2 топ  

 № 2 есеп. 

1) х + 85 = 1440 : 15 

х + 85 = 96 

х = 96 – 85 

х = 11 

11 + 85 = 1440 : 15 

  96 = 96 

 

2) 64 + у = 12 * 8 

64 + у = 96 

у = 96 – 64 
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у = 32 

64 + 32 = 12 * 8 

  96 = 96 

  Әр топаға раналған тапсырмлар: 

Тапсырма: 

2х + у = 10 екені белгілі болса, 43 + х + 51:3 +х + у ӛрнегінің 

мәнін анықтаңыз. 

43 + х + 51:3 +х + у=43+27+2х+у=60+2х+у=60+10=70 

1. Ӛрнекті ықшамдаңыз: 34х – х + 5х 

 

2. Бір қапта  х кг картоп болған, ал екіншісінде 2 есе ҥлкен. Екі 

қапта қанша килограмм картоп болған? 

 

3. Арман у тапрсыма орындады, ал Мәриям – 4 есеп артық 

шығарды. Арман мен Мәриям барлығы қанша есеп шығарды? 

 

4. Ықшамдаңыз:  

4b + 15 + 3b -10 + b 

 

5. Екі ӛрнек берілген:  

9(856 + 342) және 9 .856 + 8 . 856. Ӛрнектің қайсысы ҥлкен 

Жаңа материалды бекіту тарысынды, сыни тҧрғыда олаудың 

«Қатені тап» атты техникасын қолданамыз. 

Тапрсыма 1. Ӛрнекті ықшамдаңыз.  

a)27х  +4y+29х+12y=(27+29)x+(4+12)y=56x+16y 

b) 7b – 5b + 13 + 2b + 10=(7-5+2)b+13+10=4b+23=27b 

c) 13z + 2z + z – 5z=10z 

Тапсрыма 2. Теңдеуді шешіңіз 

а) 10к – к = 702; 

9k=702 

k=78 

b) 3х + 7х + 18 = 178; 

28x=178 

x=16 

c) 6у – 2у + 25 = 65. 

8y=65-25 

8y=40 

y=5 

Тапрсыма 3. АВС ҥшбҧрышының АС қабырғасы АВ 

қабырғасынан 3 есе ҥлкен, ал ВС қабырғасы АС қабырғасынан 4 

см қысқа. Оның периметрі 24 см-ге тең. Ҥшбҧрыш 

қабырғаларын анықтаңыз. 

 

 

Шешуі: 

АС=хсм болсын, онда 

ВС=(х-4)см және 

АВ=3хсм 

Теңдеу 

қҧрастырайық: 

х+(х-4)+ 3х =24 

5х=20 

х=4 (АС) 

АВ=3     см 

ВС=24-(12+4)=8см 
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Барлық қателерді анықтай алдыңыздар ма? 

Тапсырманы орындау барысында қандай 

қиындықтар туындады? 

Ӛзара бағалау ( дескриптор бойынша) 

Бағалау  СГ 3. Есептердің шығару нәтижелерін кӛрсету    

 Оқытудың мақсаты бойынша. 

Бағалау критериі Дескриптор 

Негізгі тҥсініктерін 

берілген тәсілдер  

ақылы кӛрсетеді. 

 

Алған білімдерінің 

нәтижелерін тиянақты 

тҥрде  салыстырады 

 

Мәліметтер мен 

тапсырмалардың дҧрыс 

шешімдері арнайы 

мәліметтермен анықталды; 

 

 

-Арнайы тапсырмалар мен 

салыстыру арқылы натурал 

сандардың мағанасын тҥснді. 
 

Сергіту сәті 

1 минут 

  

 

Сергіту сәтіне 

арналған жинақ 

Аяқталуы 

16 минут 

 

Қызықты 

тапсырма 

8 минут 

 

Топтарға шығармашылық тапсырма: 

№ 1есеп. Мына сандарды кластар атауымен жазыңдар. 

1) 70563 – 70 мың 563 

2) 4036008 – 4 млн 36 мың 8 

3) 435072601 – 435 млн 72 мың 601 

4) 8617500324 – 8 млрд 617 млн 500 мың 324. 

№26 есеп. Қандай сан разрядтық қосылғыштардың қосындысы 

ретінде жазылған. 

1) 9∙100 + 6∙10 + 5 = 965 

2) 5∙1000 + 7∙100 + 3∙10 + 6=5736 

3) 8∙10000 + 5∙1000 + 4∙100 + 2=85402 

Қортындылау. 

- Натурал сандар не ҥшін қолданылады? 

- Ең кіші натурал сан неше? 

- «+», «-» амалдарының компоненттерін ата; 

- «*», «:» амалдарының компоненттерін ата. 

 

 

 

  

 

Оқулық, 

дәптерлер. 

Сабақтың соңы 

2 минут 

 

Рефлексия 

Бҥгінгі сабақта болған кӛңіл – кҥйді  бас бармақ саалынған 

суреттер  арқылы бағалау. 

 

 

Бас бармақтар 

Дифференциац

ия – 

оқушыларға 

кӛбірек қолдау 

кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті 

жоғары 

оқушыларға 

қандай 

тапсырмалар 

 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 

жоспарыңыз?  

 

Пәнаралық 

байланыс  

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы  

АКТ  

Қҧндылықтарме

н байланыс 

(тәрбие) 
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қоюды 

жоспарлап 

отырсыз?  

Қолдау 

кӛрсету. 

Қабілеті 

жоғары 

оқушылар 

берілген 

есептер мен 

тапсырмалард

ы орындай 

алавды 

 

Оқушылар ӛздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне 

кӛңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, кӛңілді, кӛңілсіз, ашулы) 

 

Математикаі 

сабағында 

Оқушыларды 

бір-біріне деген 

құрмет 

кӛрсетуіне 

тәрбиелеу. 

 

 

НАРАБОТКИ ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кулымбасова Алтынай Бахытовна ,учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО русского языка и литературы. 

КГУ Красноярская многопрофильная средняя – школа гимназия № 3 ,  

Акмолинская область, г.Кокшетау, с. Красный Яр 

 

В детстве, когда меня спрашивали «кем я хочу стать», я не раз отвечала:«Учителем». И 

сложилось так , что  моя линия жизни привела меня в школу, и не просто в школу, а в родную мне 

с детства школу, где и началось мое становление как педагога. Постепенно я определила свое 

кредо учителя – сотрудничество и сотворчество.  

Не секрет, что нашу жизнь, прежде всего, определяет профессия. Она как бы вбирает в себя 

все наши возможности: и задатки природы, и то, что мы смогли приобрести и развить в себе сами. 

Учительская профессия определила мой образ жизни и мою судьбу. В ней моѐ равновесие и моя 

уверенность, в ней мои огорчения и мои радости.  И я убедилась в этом на собственном опыте. Что 

лежит в основе моей деятельности как учителя? 

Во-первых, ответственность и профессионализм. Мои решения и действия имеют 

принципиальное значение. Раз так – надо знать, как действовать и твѐрдо принимать решения. 

Необходимо, чтобы каждый из нас  просто профессионально и вдумчиво выполнял свои 

обязанности на своѐм рабочем месте.  

И, наконец, любой учитель – творческая личность. Только переживая творческое 

удовлетворение от того, что ты созидаешь, творишь, по-настоящему ощущаешь, что ты живѐшь.  

 Как только в 1989 году окончила филологический факультет педагогического института им. 

Ш. Ш. Уалиханова , я пришла работать в свою школу, где, когда–то училась сама. С того момента, 

в Казахстанской основной школе проработала  24 года.   
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На курсах повышения квалификации. Защита мини- урока. 

«Развитие профессиональных компетентностей 
учителя  по освоению уровневого  изуения языков 
в контексте обновления содержания образования 

Республики Казахстан»  2017 г. 
 
 

Как ранее указывала, что 24 года проработала в малокомплектной школе. Еще не так давно на 
малокомплектную школу смотрели как на учебное заведение второго сорта, где трудно достичь 
высоких результатов обучения и воспитания. Сегодня многие специалисты склоняются к выводу, 
что и тут есть определенные преимущества. Главное – небольшое количество учеников в школе, 
малая наполняемость классов, что дает учителю прекрасную возможность организовать 
личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс, дойти до каждого ученика. Так как 
малокомплектная школа – это основная школа, где 9 классов. Мои ребята по предмету участвовали 
в кустовых предметных олимпиадах, занимали призовые места.  

 

 

 

                              

 

             

 

2 

 

 
 
Еслямов Манас                 Куандык Ернар  
ученик 9 класса                                                             ученик 8 класса 
     2 место                  1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Урок с применением методов и приемов критического мышления. 
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                   Урок –презентация по теме «Празднование Наурыза» 

 

По внеклассной работе ученица 9 класса Негметолла Сания заняла 1 место на областной 

экологической олимпиаде «Біздің тағдырымыз -табиғат тағдырында» ,где представила 

презентацию «Ауылым – алтын бесігім» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем, педагогическую деятельность продолжила в № 3 Красноярской многопрофильной 

средней школе. За 2019-2020 учебный год было сделано немало. И как руководителя 

методического объединения учителей русского языка ,и как предметника.  
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                                        Фотографии с уроков  

 

Внеклассное мероприятие по «Евгений Онегин» А.С.Пушкина. 

 

Чему я научилась за годы работы в школе? Любить детей, быть искренней с ними, 

понимать  и принимать их. И чем старше становлюсь, тем больше утверждаюсь в мысли, что 

школа - это святое место, где должны работать люди с обнаженными сердцами. Потому что без 

радости, света и тепла невозможно взлелеять в душе ребенка ростки добра, любви и счастья, 

которые так необходимы каждому из нас. Почему я работаю в школе? Потому, что мне интересно 

с детьми. Потому, что хочу быть успешным учителем и воспитывать успешных учеников.  

Успех – это процесс, а не конечный результат. Мы успешны в развитии, в движении. 

Генри Форд сказал: «Когда я работаю по 16 часов в сутки, мне начинает удивительно везти!». 

Видимо, для успеха по-другому нельзя. Ну что же, замечательно! Будем работать! 

 
 
Almaty region,Talgar district 
Secondary comprehensive school №15 
Gusmanova Botagoz Kazimovna 
Teacher of English of High Qualification 
Short term plan 32 

Term 2   

Unit 3»Our planet»  
School: №15  

Date:  Teacher’s name: Gusmanova Botagoz 

Grade 9  Number present: Number absent: 

Theme of the lesson: My country: Our planet. 

Learning 

objectives(s) 

that this lesson 

is contributing 

9.C9 use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings 

9.R2  understand specific information and detail in texts on a range of 

familiar general and curricular topics, including some extended texts 

9.UE12  use an increased variety of comparative degree adverb structures 
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to with regular and irregular adverbs use a variety of pre-verbal, post-verbal 

and end-position adverbs on a range of familiar general and curricular topics 

Lesson 

objectives  

All learners will be able to: 

• Summarize information from the text about a journey through 

Betpak-Dala. 

• Recognize how adverbs modify adjectives and where adverbs are 

used in a sentence. 

• Identify adverb use in a text. 

Most learners will be able to: 

• Analyze information from the text about a journey through Betpak-Dala 

and use it as a basis for discussion. 

Some learners will be able to:  

• Plan, write and edit a diary describing the journey. 

Assessment 

criteria 

Form ideas effectively and demonstrate the ability to express them clearly 

Find particular facts and parts in reading passage, 

Apply pre-verbal, post-verbal and end-position adverbs accurately. 

Value links Respecting and protecting the environment. 

Cross 

curricular links 
Social studies.   

Previous 

learning 
An opinion essay.  

Use of ICT 
Smart board for showing a presentation, getting additional information, 

playing the audio, video files. 

Health and 

Safety 

Switch off the active board if you do not use it. 

If students are tired, do physical exercise with them.  

Open the window to refresh the air in the classroom during the break. 

Plan 

Planned 

timings 
Planned activities Resources 

Beginning 

the lesson 

The lesson greeting. 

The teacher sets the lesson objectives, letting students know 

what to anticipate from the lesson. 

Warm up.  

Ask SS if they have visited the area between Lake Balkhash 

and the Sarysu River. What did they see and do there? 

Ask the whole class what they know about the area and 

what they think it is like and what wildlife you can see 

there. 

 

Main 

Activities 

Ex.1 p.40. Building background knowledge. 

Ex.2 p. 40. Detailed reading.  

Table completion. 

Ex.3 p. 40. Recognizing language structures. 

Ex.4 p. 40. Induction of the rules from examples and 

explication. 

Ex.5 p. 40. Sequencing words.  

Ex.6 p. 40. Writing practice. Creative exercise.  

Board 

Projector 

Internet 

Presentation 

Video and images 

Handouts with task 

CD 1.30 

Ending 

the lesson 

Giving the hometask. SB ex.6 p.40  

―Cinquain‖ is a five-line poem based on the content of the 

material under the study.  

Line 1 – One-word title (Kazakhstan).  

Line 2 – Two adjectives for describing that word. 
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Line 3 – Three verbs. 

Line 4 – Four feeling words. 

Line 5 – A synonym for the title word. 

   End 

1min 

Feedback: Teacher asks students what task was difficult to 

them and which pair worked well.  

 

Additional information 

Differentiation – 

how do you plan to give more support? 

How do you plan to challenge the more 

able learners? 

Assessment – 

how are you planning to check 

learners’ learning? 

Critical 

thinking 

 

Differentiation can be achieved by 

task (selection of learning materials 

and resources based on student 

strengths). 

By support. Less able learners will be 

supported through step-by-step 

instructions, graphic organizers, 

sentence frames, glossaries, thinking 

time. Small group learning.   

By outcome providing challenge, 

variety and choice. 

Observe learners when participating 

in use of English activities. 

Record what they considered they 

had learned from the lesson. Could 

they express what they had learned 

about content and language? Could 

they express which skills they had 

developed? 

Formative assessment is held 

through observation/monitoring. 

Students think 

critically, 

exploring, 

developing, 

evaluating and 

making 

choices about 

their own and 

others‘ ideas 

 

 

Have you ever visited the area between 

lake Balkash and the Sarysu river? 

 

 

What do you know about the area? 

What do you think about it? 
 

 

BETPAK - DALA

Location 
From Balkash lake to the Sarysu river

Area 
75000 km sq

Highest point
947m

Climate
Hot  
+26
-14

Plants 
Tullips saxaul

Animals 
Wolves foxes hares snakes 

 

Always imagined                       adverb + verb 
Very soon                                    adverb + adverb 
Grows well                                   verb +adverb 
Step carefully                               verb + adverb 
Critically endangered                 adverb + verb 
Breathtakingly beautiful            adverb + adjective 
Surprisingly cold                          adverb + adjective 
Almost always                              adverb + adverb 
Sometimes snows                        adverb + verb 
Fast asleep                                      adverb + verb 
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САБАҚ:  § 9. Жануарлардың басым 

типтері мен олардың кластары  
Мектеп: №57 ЖББ ОМ  

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  Бекмагамбетова Г.К 

Сынып: 8  Қатысқандар саны:   Қатыспағандар саны:  

Сабаққа негізделген оқу 

мақсаттары   
8.1.1.4 – буынаяқтылар мен хордалы жануарлар кластарын ерекше 

белгілері бойынша тану  

  Барлық оқушылар:  

 Мәтіннің мазмҧнын толық тҥсінеді. Жер бетінде басымдылық 

кӛрсететін жануарларды біледі.  

 

 Оқушылардың басым бӛлігі:  

 Буынаяқтылар мен хордалылар типтерінің кластарын жҥйелейді, 

олардың ерекшеліктерін айқындайды, класс ӛкілдерінің қҧрылысын 

сипаттап береді.  

Кейбір оқушылар:  

 Эволюция барысында буынаяқтылар мен хордалылардың басымдылық 

кӛрсету себептерін болжайды.  

Сабақтың қҧндылығы  Зайырлы қоғам және жоғары руханият.  

Бағалау критерийлері:  – Мәтінді тҥсініп, нақты ақпаратты таба алады.  

– Басымдылық кӛрсететін жануарлардың рейтингісін дҧрыс кӛрсете 

алады  және олардың неге басым екендігін дәлелдей алады.  

– Буынаяқтылар типінің кластарын жҥйелейді, әр кластың 

ерекшеліктерін талдайды.  

– Хордалылар типінің кластарын жҥйелейді, әр кластың ерекшеліктерін 

талдайды.  

Тілдік мақсат  

  

 oқушылaрдың тілдік дaғдының тӛртеуін де тҥрлі әрекeттерде (мысалы, 

оқылым-тыңдалым, оқылым-жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-

жазылым және т.б.) әртҥрлі мaқсаттарға қол жeткізу ҥшін қолдану  

Негізгі сӛздер мен тіркестер:  

Эволюция, буынаяқтылар типі, хордалылар типі  

Сыныптағы диалог/жазылым ҥшін пайдалы тілдік бірліктер:   

Талқылауға арналған тармақтар:  

Басымдылық кӛрсететін жануарлар типтерінің қандай тіршілік әрекеттері 

олардың кең таралуына, тҥр санының кӛбеюіне алып келді? Талқылап 

шешімдеріңді дәлелдеп беріңдер.  

Сіз неліктен... екенін айта аласыз ба?  
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Жер бетіндегі барлық жануарлардың ішінен неліктен сҥтқоректілерді 

жоғары дамыған класс деп атаймыз?  

Жазылым бойынша ұсыныстар:  

Типтер бойынша кластарды дәптерге тҥсіру  

Алдыңғы оқу  Биологиялық диктант  

1. Даражарнақтылардың тамыр жҥйесі /шашақ/  
2. Камбий дегеніміз /тҥзуші ҧлпа/  
3. Қосжарнақтылардағы жарнақ саны /2/  
4. Гҥлді ӛсімдіктердің кластары /даражарнақтылар, қосжарнақтылар/  
5. Гҥлдері 5 немесе 4 мҥшелі /қосжарнақтылар/  
6. Жапырақтары доға немесе қатар жҥйкеленген /даражарнақтылар/  

Жоспар    

Жоспарланған уақыт  Жоспарланған жаттығулар (тӛменде 

жоспарланған жаттығулармен қатар, 

ескертпелерді жазыңыз)  

Ресурстар  

Басталуы  

  

  

Ҧйымдастыру. Психологиялық  ахуал.  

Оқушыларды жануарлардың суреттері  

бойынша «Буынаяқтылар», «Хордалылар» 

топтарына бӛледі. Топ атына байланысты топ 

мҥшелері ойларын айтады. Сабақтың 

тақырыбын табады.  

  

Ынтымақтастық атмосферасын тудыру:  

Берілетін суреттер –  

Буынаяқтылар  

типінің ӛкілдері: 

ӛзеншаяны, бҥйі, маса, 

шегіртке, инелік, 

мизан, қарақҧрт.   

Хордалылар типінің 

ӛкілдері:  

 

 «Кездесу» ойыны  

Жай әуенмен екі шеңбер болып қарама-қарсы 

айналады, әуен тоқтаған кезде бір-біріне қарап, 

қарсы тҧрған баланың жақсы қасиетін айтады.  

қандауырша, балық, 

бақа, тритон, жылан, 

кесіртке, дегелек, 

бҥркіт, аю, барыс  
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Ортасы   Оқулықпен жҧмыс.   

«Шындық детекторы» стратегиясы  

Әр топ мҥшелері мәтінді оқи отырып, келесі топқа 8-10 

сҧрақтар дайындайды. Келесі топ сҧрақтарға жауап 

береді, тек бір сҧраққа дҧрыс емес жауап айтады. Топ 

қай сҧрақтың жауабы дҧрыс, қайсысы дҧрыс емес 

екенін табады.  

«Суреттер сӛйлейді» стратегиясы  

Әр топқа 3 суреттен беріледі. Топ мҥшелері 

суреттегі жануардың типін, класын анықтайды, 

класс ерекшеліктерін талқылап жария етеді. 

Берілетін суреттер 1-топ:  

 

  

2-топ:  

 

 

Сергіту сәті: Балалар, қазір кҥз мезгілі. Кҥн салқындап 

жатыр. Ауа райын қимылдар арқылы кӛрсетулеріңді 

сҧраймын.  

1. Кҥн суытты, тоңдыңдар.  
2. Жылыну ҥшін қимыл жасаңдар.  
3. Ашық кҥн. 4. Қуанып секірдіңдер.  

   

Дескрипторлар:  

Оқулық  

  

 

« К ӛңіл кҥй »  

рефлексиясы:   
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 – мәтіндегі негізгі ойды бӛліп алады;  
– басымдылық кӛрсететін жануарлар типін дҧрыс 

анықтайды;  

– тип кластарын жҥйелейді, класқа сипаттама береді.  

 

Аяқталуы  «Ыстық орындық»  

Оқушылар алған білімді пайдаланып,   

сҧрақтарға жауап береді.  

  

Дескрипторлар:  

– мәтінді толық меңгереді;  

– сҧрақтарға нақты, дәлелді жауап береді.  

  

  

Қосымша ақпарат.  Жануарлар дҥниесінде Жер жҥзінде кең таралған және тҥрлерінің саны бойынша 

ең кӛбі – буынаяқтылар типі. Олардың 2,5 млн-нан астам тҥрі бар.   

Буынаяқтылар типіне шаянтәрізділер, ӛрмекшітәрізділер, кӛпаяқтылар және жәндіктер жатады. 

Бҧлардың барлығына тән белгі – аяқтары бірнеше буындарға бӛлінген, типтің аталу себебі осыдан. 

Олар екіжақты симметриялы және гетерономды сегменттелген жануарлар. Денесі екі немесе ҥш 

бӛлімге бӛлінеді: баскӛкірек, қҧрсақ немесе бас, кӛкірек, қҧрсақ. Денесін хитинді кутикула жауып 

тҧрады. Ол жануарлардың ішкі мҥшелерін зақымданудан қорғайды және оның ішкі жағына бҧлшық 

еттер бекінеді. Хитинді кутикула ӛспейтін, созылмайтын қосынды, сондықтан буынаяқтылардың ӛсуі 

тҥлеу арқылы ӛтеді. Бҧлшық еттері кӛлденең салалы – жолақ, тез жиырыла алады.   

Буынаяқтылар – дара жыныстылар. Жыныс диморфизмі жақсы дамыған. Олар мҧхиттарда, теңіздерде, 

тҧщы суқоймаларында, ыстық су қайнарларында, қарлы жерлер мен мҧздарда, топырақ қабаттарында, 

тіпті ауада да кездеседі. Адамда, жануарлар мен ӛсімдіктерде паразиттік тіршілік ететін тҥрлері бар.   

Буынаяқтылар табиғатқа және адам ӛміріне кері әсер етеді. Олар – адамның, жануарлардың, 

ӛсімдіктердің паразиттері және тҥрлі жҧқпалы ауруларды таратушылар, сондай-ақ егістік 

ӛсімдіктердің және орманшаруашылығының зиянкестері. Бірақ, екінші жағынан, буынаяқтылар азық-

тҥлік және техникалық шикізат есебінде пайдаланылады, әрі ӛсімдіктерді тозаңдандыруға қатысады, 

топырақ қҧнарлылығын арттырады және ӛздері адамға кәсіптік қажетті жануарлардың маңызды 

қорегі, біраз тҥрлерін адам тамаққа да пайдаланады.  Буынаяқтылар типі тӛрт тип тармағына бӛлінеді: 

желбезек тыныстылар – Branchiata, трилобиттәрізділер – Trilobitomorpha, хелицералылар – Chelicerata, 

кеңірдек тыныстылар – Tracheata.   

• Желбезек тыныстылар – Branchiata   
• Шаян тәрізділер класы – Crustacea   
• Трилобиттәрізділер – Trilobitomorpha   
• Трилобита класы– Trilobita   
• Хелицералылар – Chelicerata   
• Семсер қҧйрықтылар класы – Xiphosura   
• Алып қалқаншалылар класы – Gigantostraca   
• Ӛрмекші тәрізділер класы – Arachnida   
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• Кеңірдек тыныстылар – Tracheata   
• Кӛпаяқтылар класы – Myriapoda  

  

  

 

Саралау – Сіз 

қосымша кӛмек 

кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға 

тапсырманы 

кҥрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз?  

Қосымша кӛмек керек оқушылар ҥшін: 

Буынаяқтылар және хордалылар типінің 

кластарына кластер қҧрыңдар.  

 

Қабілеті жоғары оқушы:  

Тӛмендегі кестені сӛздіктегі сӛздерді қолдана 

отырып толтырыңдар.  

Салыстыру  

белгілері  

Ӛзен шаяны  Қҧрбақа   

Дене 

бӛлімдері  
    

Жабыны      

Қаңқасы      

Тыныс алу 

жҥйесі   
    

Қан айналым 

жҥйесі  
    

Бӛліп шығару 

жҥйесі  
    

Жҥйке жҥйесі      

Сезім 

мҥшелері  
    

  

 

Пәнаралық байланыс  

Қауіпсіздік 

және еңбекті 

қорғау 

ережелері  

АКТ-мен байланыс 

Қҧндылықтардағы 

байланыс  

Рефлексия  

Сабақ / оқу мақсаттары 

шынайы ма?   

Таңдау рефлексиясы  

1. Мен сабақта   
2. Ӛз жҧмысыма  
3. Сабақ маған  
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Бҥгін оқушылар не білді?   

Сыныптағы ахуал қандай 

болды?  Мен жоспарлаған 

саралау шаралары  

4. Сабақта мен  
5. Менің кӛңіл кҥйім  
6. Сабақ материалдары маған  

  

Таңдалатын жауаптар:  

  

 

тиімді болды ма?  Мен 

берілген уақыт ішінде 

ҥлгердім бе? Мен ӛз 

жоспарыма қандай 

тҥзетулер енгіздім және 

неліктен?  

  

белсенді,   енжар 

ризамын,   риза 

емеспін тез,  ұзақ 

ӛтті  

шаршадым, шаршамадым 

жақсарды, нашарлады 

түсінікті, түсініксіз 

қызықты, қызықсыз пайдалы,   

пайдасыз  

Қорытынды бағамдау  

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?  

1. Сабақта әртүрлі оқыту стратегиялары, түрлі әдістерді араластырып қолдану  
2. Жеке, жұптық, топтық жұмыстар  
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?  

1. Оқушылардың сабақ барысындағы жұмыстарына талдау жасау, тапсырмалардың 

орындалуын жақсарту үшін не істеу керектігіне мән беру  

2. Оқушылар орындай алмаған тапсырмаларды қайта қарап, ӛзгеріс енгізу  

Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы келесі сабағымды жетілдіруге 

кӛмектесетін не білдім?  

Жекелеген оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін, әрқайсысының бейімділігіне 

қарай тапсырма дайындау қажеттігін және тапсырмаларды жас ерекшеліктеріне қарай 

жасақтау.  

  

 

 

Кҥні :  

24.01.2019 ж 
Пәні: әдебиеттік оқу 

Шымкент қаласы  

Жамбыл Жабаев атындағы  

№26 мектеп-гимназиясы 

Сабақтың  

тақырыбы 
Жолбарыс пен тҥлкі  

(Ертегі) 

Мҧғалімі:   

Кенжебек Алмагҥл Сембекқызы 

СЫНЫП: 2 «Б» Сабақ: № 56 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақ негізделген 

оқу мақсаттары 

 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен ҥзіндісіне (бастапқы бӛліміне) сҥйеніп, 

оқиғаның соңын болжау 

2.2.7.1 - мҧғалімнің кӛмегімен шығармадағы кӛркемдегіш қҧралдарды (теңеу, 

кейіптеу) табу            

2.3.3.1 - шығармашылық жҧмысын мҧғалімнің кӛмегімен сурет, каллиграмма, 
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аппликация, фотосуреттер арқылы ҧсыну 

Сабақтың оқыту 

мақсаттары: 
2.6. Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалау 

 

Кҥтілетін  нәтижесі: 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: мәтінді оқиды, тҥсінеді, 

бағалауға қатысады, кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға береді, рӛлге бӛліп оқиды. 

Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады: тақырыпты болжайды, 

қажетті ақпаратты тауып оқиды, алған әсерімен бӛліседі.Топтық жҧмысты 

бірлесе орындайды.Ӛз бетінше жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап береді. 

Қосымша ҥлестірме ресурстармен  жҧмыс жасайды.       

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: ой толғауын әсерлі, 

шынайы әңгімелеп жеткізе алады.Оқулықтан тыс берілген қосымша 

тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен 

дәлелдер келтіре алады. 

Қҧндылық Жеке және топта тиімді жҧмыс жасай алу 

Пәнаралық 

байланыс 
Қазақ  тілі, сурет 

АКТ қолдану 

дағдылары 
Интербелсенді тақта 

Бағалау  критерийі 
Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ 

барысында  тыңдаушының назарын ӛзіне аудара алады. 

Алдыңғы білім Мен істейтін жҧмыс бар 

Ресурстар 
Оқулық, суреттер, топқа бӛлуге арналған кеспе қағаздар  және  топтық 

тапсырмалар, кері байланыс, стикер. алты қалпақ, бағалау парағы 

Әдіс-тәсілдер 

«Кӛрші» тренинг, «Стоп кадр» әдісі, «ДЖИГСО»  әдісі, «Бес жолды ӛлең», 

«Фишбоун» әдісі, диалог қҧру,  кубизм стратегиясы, «Алты қалпақ» әдісі, кері 

байланыс ,сҧрақ-жауап, әңгімелеу, тҥсіндіру, ойын, кӛрнекілік, рефлексия-

«Алты қалпақ» әдісі, кері байланыс БЛОБ ағашы 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланған 

уақыт 
Жоспарланған жҧмыс тҥрлері  Ресурстар 

Сабақтың басы 

2  минут 
 

 

 

 

3 минут 

1.      Оқушылар шеңбер болып тҧрады 
-Балалар кӛңіл-кҥйлеріңіз қалай? 

Тамаша! 

-Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? 

-Керемет! 

-Ендеше сабағымызды бастайық! 

-Бастайық! 

Оқушылар шеңбер 

болып тҧрады 

 

2.      Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
«Кӛрші» тренинг 

Мақсаты: әрбір қатысушының сол топтың бір мҥшесі 

екендігін сезінуі, бір-біріне жылылық сыйлау. 

Нҧсқаулық: 
Кӛршіңді оң жақтан қҧшақта, 

Кӛршіңді сол жақтан қҧшақта. 

Оң жақтағы кӛршіңе бір жымиып, 

Сол жақтағы кӛршіңе бір жымиып, 

Бҥгінгі сабақ барысы, 

Біз ҥлкен отбасы. 

  

«Кӛрші» 
тренинг 

(Кӛршілер қимыл – 

қозғалыстар 

арқылы жаттығуды 

жасайды) 

  

 

 

3.      Топтарға бӛлу. (4 топ) 
Кір жаятын жіпте аңдардың суреттері ілінеді, таңдап алған 

аңдар арқылы топқа бӛлінеді 

І топ: тҥлкі 

ІІ топ: жолбарыс 

Оқушылар кір 

жаятын жіптен 

ӛздеріне ҧнайтын 

аңдардың суретін 

алып, тҥріне сай 
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ІІІ топ: қасқыр 

ІҤ топ: қоян 

4.      Топ ережесімен таныстыру 
- Топта бір-бірін тыңдау,  сыйлау 

- Тәртіпсіздік кӛрсетпеу 

- Мҧғалімді мҧқият тыңдау 

- Топта бір-біріне кӛмектесу 

- Қол кӛтеріп жауап беру 

- Ӛкпешіл, ашушаң  болмау 

- Тапсырмаларға ойланып, нақты жауап беру 

- Дауыс кӛтеріп сӛйлемеу 

топтарға бӛлінеді 

  

 

 

 
5. Бағалау парақшасымен таныстыру Бағалау парақша 

Білу және тҥсіну 
2 минут 

 

 

Тақырыпқа байланысты аңдар туралы жҧмбақтар 

жасыру 

ЖҦМБАҚТАР ШЕШУ(әр топқа бірнеше жҧмбақтар 

беріледі) 
1.      Сайқымазақ қулығы бар, 

Барған жерде ҧрлығы бар. (Тҥлкі) 

2.      Бір аң бар қайраты кӛп, болған кҥшті 

Басынан ӛткізеді әрбір істі. (Арыстан) 

3.      Кілемнің тҥрлеріндей жҥндері бар, 

Айбаты жан шыдамас ҥндері бар. (Жолбарыс) 

4.      Қорыққанда жел аяқ, 

Отырғанда томардай-ақ (Қоян) 

Олай болса бҥгінгі сабақтың тақырыбы: Кӛңіл сҧрауды 

білемін 

Жолбарыс пен тҥлкі ертегісімен танысамыз 
Дәптерлеріңізді ашып бҥгінгі кҥннің жады мен тақырыпты 

жаздыру 

 «ОЙ ҚОЗҒАУ» Халық шығармалары дегеніміз не? 
1.      шешендік сӛздер 

2.      ӛтірік ӛлеңдер 

3.      жырлар 

4.      жҧмбақ 

5.      мақал-мәтелдер 

6.      жаңылтпаштар 

7.      ертегілер 

-Жарайсыңдар, балалар! 

-Ендеше ертегі дегеніміз не? 

Оқушылар  жауабы: 
Ертегі – халық ауыз әдебиетінің атадан балаға ауыз екі 

сӛйлеумен жеткен әдеби ӛнердің бірі. Ол мынадай тҥрге 

бӛлінеді. 

Тірек сызба 

Кӛңіл сҧрауды білемін. 

Жобарыс пен тҥлкі (Ертегі) 

Орман ішіне саяхат 

Қызығушылығын ояту 
Жолбарыс ПЕН тҥлкі суреттері 

  

Суретпен жҧмыс 

  

Жҧмбақтар 

жазылған 

парақшалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тірек-сызба 

  

  

  

  

Қолдану 
10 минут 

  

Тыңдалым: аудиомен тыңдалады. 

Оқылым: Оқулықпен жҧмыс 

Айтылым: «Стоп кадр» әдісі арқылы оқушыларды 

Оқулық, қабырғаға 

ілінген  ватмандар, 

тҥрлі-тҥсті 
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Талдау 
  

  

тізбектеп оқыту 

ДЖИГСО  әдісі бойынша жаңа тақырыпты меңгереді 
1.Ертегіні оқып, әр топтан бір оқушы екінші топқа барып 

тҥсіндіреді, екінші топ мҧқият тыңдайды. 

2. Жобарыс пен тҥлкіні сипаттап беріңдер. 

маркерлер 

  

Сергіту сәті 

2 минут 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 минут 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жинақтау 

10 минут 

Сергіту сәті: Допты дҧрыс қағып ал да, жауап бер "ҥш 

тілде сӛйлеу" сӛздерді ҥш тілде айтады 

1.тҥлкі-лиса-     2.жолбарыс-тигр-    3.қоян-заяц- 

4.қасқыр-волк   5.арыстан-                6.аю-медведь 

7.піл-слон          8.борсық-                 9.ертегі-сказка- 

10.жануар- 

Жазылым: 

Жеке жҧмыс  «Бес жолды ӛлең» қҧрастыру 
1-жолда 1 сӛз ғана беріледі (1 зат есім) 

2-жолда тақырыпты 2 сӛзбен сипаттау (2 сын есім) 

3-жолға тақырыпқа қатысты 3 қимыл атауын жазу (3 

етістік) 

4-жолға 4 сӛзден тҧратын сӛйлем жаз (Бір мағыналас сӛз) 

5-жолға тақырыппен мәндес 1 сӛз синоним эаз. (Бір мәндес 

сӛз) 

Ит, тҥлкі, ертегі, жылқы 
1.      Ертегі 

Қызықты пайдалы 

Оқиды ҥйретеді тәрбиелейді 

Ертегілердің кейіпкерлері қызықты болады. 

Шығарма 

2.  Тҥлкі 

Айлакер қу 

Жҥгіреді алдайды естиді 

Тҥлкі айлакер аңға жатады 

Аң 

3.  Ит 

Ақылды жҥйрік 

Қорғайды кҥшіктейді ҥреді 

Ит – адамның жақын досы 

Жануар 

4.  Жылқы 

Жҥйрік әдемі 

Жҥгіреді жайылады жатады 

Жылқы – қазақта қасиетті жануар 

Ат 

Топпен жҧмыс: «Фишбоун» әдісі  

Диалог қҧру:   
Ертегіні сахналау қай топқа немесе кімдерге бҧйырады, 

жеріби суыру 

Кубизм стратегиясы: 
Викториналық сҧрақтарға жауап беру 

1. «Жолбарыс пен тҥлкі» ертегісіндегі тҥлкіге сипаттама 

беріңіз 

2. Жолбарыс қандай жануар? 

3. «Жолбарыс пен тҥлкі»  ертегісі қандай ертегі тҥріне 

жатады? 

4. Жолбарыс қалай алданып қалды? 

Жетістік критерийі 

Доп арқылы, «ҥш 

тілде сӛйлеу» 

сӛздерді ҥш тілде 

айтады 
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-          ҥй жҧмысын сҧрау-1 

-          суретпен жҧмыс жасай алады-1 

-          диалог қҧра алады-1 

-          рӛлге бӛліп, мәнерлеп оқи алады-1 

-          қасқыр мен тҥлкіні сипаттай алады-1 

-          ДЖИГСО әдісін қолдана алады-1 

-          Бес жолды ӛлең қҧрастыра алады-1 

-          Халық шығармаларының атауларын біледі-1 

-          жолбарысты сипаттай алады-1 

-          тҥлкіні сипаттай алады-1 

-          сӛздерді ҥш тілде айта алады-1 

-          ертегіге жоспар қҧра алады-1 

-          сҧрақтарға толық жауап бере алады-1 

Сабақтың соңы 

Бағалау 2 минут 
Қол соғу және кҥлегіштер арқылы бағаланады  Кҥлегіштер 

Рефлексия «Алты 

қалпақ» әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

БЛОБ ағашы 

  

  

3 минут 

Ертегіден қандай қорытынды ой шығаруға болады? 
«Ақ телпек»- дәлел келтіру. Сырқаттандым деп 

дандайсыған жолбарыс тҥлкінің арбауына тҥсті. Кӛңіл 

сҧрамады деп желікпеу керек еді. Ӛйткені ол ӛзіне зиян 

келтірді. Кез келген сырқатты сабырмен қабылдай білу 

керек. «Менің кӛңілімді сҧрауға лайықпын ба?» деп ойлану 

керек. 

«Сары телпек» - сәттілік. Тҥлкі ӛзінің айласының 

арқасында кӛңіл сҧрай алмағанынан қҧтылып, аман қалды. 

Жолбарыстың дандайсығаны тҥлкі ҥшін сәтті болды. 

«Қара телпек» - сәтсіздік. Жолбарыс сәтсіздікке ҧшырады. 

Тҥлкінің алдауына сеніп, сабасына тҥсті. Қолынан 

келмейтін іс істеп, тҥлкінің сӛзіне сеніп қалды. 

«Кӛк телпек» - талдау. Бҧл ертегіде тҥлкі қу, айлакер, ал 

жолбарыс аңқау, даңғой, мақтаншақ. Жолбарыс тҥлкінің 

ӛтірік мақтағанына сеніп, кӛңіліне желік кірді. Тҥлкіге ӛнер 

кӛрсетпек болып, ӛзінің қолынан келмейтін іске кірісті де, 

ақыры алданып қала берді. 

«Жасыл телпек» - ақылға сыймайтын болжамдар айту. 

Жолбарыс тҥлкіге алданған жоқ. Оның сӛзінің жалған 

екенін білді. Тҥлкіге ӛзінің әкесінің ондай ерлік 

жасамағанын айтты. Тҥлкіні ӛтірік айтпауға шақырды. 

Сӛйтіп, екеуі дос болды. 

«Қызыл телпек» - сезімтал. Бҧл ертегіні оқу барысында 

тҥлкі жолбарыстан қорыққанда тҥлкіге деген аяушылық 

сезімі болды. Жолбарыстың дереу тҥлкіні алып келуді 

бҧйырғанын естіді. Тҥлкінің жауынан қҧтылу ҥшін ойлап 

тапқан айласына, тапқырлығына риза болдым. 

Жолбарыстың соншама кҥш иесі бола тҧра тҥлкінің 

алдағанына сенгеніне ӛкіндім. 

БЛОБ ағашы 

Сабақтың тақырыбы:_________________________ 

Сабақтан кейінгі жетістік деңгейің қай суретке сәйкес 

келеді, белгіле. Себебін айтып 

кӛр__________________________________________ 
Күні_________________________ 

Кері байланыс 

парағы. 

  

«Алты қалпақ» әдісі 

Ҥйге тапсырма:  

«Еркін әңгіме» әдісі, 25-беттегі 7-тапсырма,  хрестоматия оқулығындағы 10-бет 
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                                                                           Бабахаланова Наргиза Асановна 

                                                                                             Учитель математики «школа-гимназия 

№2 имени О.Жанибекова»   

Туркестанская область Келеский район, село Абай                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Конспект открытого урока по математике в 6кл                                                                                 Тема 

урока: «Сравнение рациональных чисел» 

Цели обучения: достигаемые на 

этом уроке    

6.1.2.8  

сравнивать целые числа; 

6.1.2.12  

сравнивать рациональные числа. 

Цели урока  

1. выводить правила сравнения положительных и отрицательных 

чисел; 

2. знать правила сравнения положительных и отрицательных 

чисел;  

3. уметь строить координатную прямую; 

4. уметь отмечать числа на координатной прямой; 

5. уметь применять правила сравнения положительных и 

отрицательных чисел  с помощью координатной прямой. 

Критерии оценивания --умеет формулироватьправила сравнения положительных и 

отрицательных чисел; 

--знает правила сравнения положительных и                  отрицательных 

чисел;  

умеет:  

--строить координатную прямую; 

--отмечать числа на координатной прямой; 

--применять практически правила сравнения положительных и 

отрицательных чисел. 

Языковые задачи Учащиеся будут: 

аргументировать свои выводы, работая в группе, при повторении 

теоретического материала на более высоком уровне; 

описывать ход своих действий и делать выводы; 

при устной работе обосновывать ответ, используя терминологию. 

Предметная лексика и терминология: 

Положительные, отрицательные числа.  

Координатная прямая.  

Серия полезных фраз для диалога/ письма: 

Если..., то... 

справа от нуля больше..., слева от нуля меньше.... 

Воспитание ценностей  Развитие навыков самостоятельного обучения, уважения к чужому 

мнению, ответственности за обучение через работу в парах и группах. 

Формирование критического практического взгляда на окружающую 

действительность в контексте решения сравнения чисел. 

Межпредметная связь Взаимосвязь с жизнью, через решение практических задач 

Предыдущие знания 

 

положительные и отрицательные  числа, противоположные числа, 

модуль числа, алгоритмы сравнения чисел. 

 

Ход урока: 
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Запланирован

ные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы 

Начало урока 

 

 

В начале урока психологический настрой «Я серьезно 

занимаюсь математикой и получаю хорошие результаты» 

Актуализация знаний способов и действий способ-х достижению 

поставленных целей: 

- Концентрация внимания учащихся: устный опрос. 

1. Какое число больше: положительное или отрицательное? 

2. Какое из двух отрицательных чисел считают большим, чем 

другое? А какое из них – меньшим? 

3. Какое из чисел больше: отрицательное или 0? 

4. Какое из чисел меньше: положительное или 0? 

5. Как расположены на координатной прямой точки С(a) и 

М(b), если a меньше b? 

- Совместно с учащимися определить цели урока/ЦО; 

- Определение цели урока/ЦО вместе с  учащимися; 

Уч-ся сообщают ЦО  исходя из пред урока и разминки - 

определение «зоны ближайшего развития»  

- Проверка Д/З             Фронтальная работа 

Прием  «цветные поля» 

 КО: Применяет при решении задач. Дифференциация: по 

оцениванию 

-Определить тему урока. 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

 

 

Середина урока 

 

Индивидуальная работа. Раздать каждому задание: Приложение 

1. Выполнять надо самостоятельно. 

Проверить ответы по ключам. Оценить процентное отношение 

правильно выполнивших задание к числу опрошенных. 

Приложение 1  

 

Середина урока 

 

Коллективная с классом. Повторить выводы прошлого урока: 

Определить координаты т А и В ,сравнить их координаты ,сделать 

вывод 

 
 

вывод :из двух чисел на координатной прямой больше то, которое 

расположено правее, а меньше то, которое расположено левее. 

Приложение 2 
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Значит : 

         любое положительное число больше нуля и больше любого 

отрицательного числа;      

       любое отрицательное число меньше нуля и меньше любого 

положительного числа. 

Пример. 

 
Решаются задания из учебного пособия "Математика 6" или из 

Приложения 2. II вариант. 

Вариант 1. Расположите числа  

а) в порядке их возрастания; 

б) в порядке возрастания их модулей. .  

Вариант 1. Расположите числа 

а) в порядке их убывания; 

б) в порядке убывания их модулей. 

Сверив ответы по ключам, предложить сравнить: сначала задания, 

затем ответы и предложить сделать выводы на основании своих 

сравнений. Использовать прием "Активный класс".  

ДВА ученика у доски записывают свои решения и делают вывод. 

Ученики на местах пишут свои выводы и сверяют с записями на 

доске.   

Для развития математической речи 2-3 уч-ся комментируют  этапы 

своих действий. 

Вывод: 

1) Из двух положительных чисел больше то, чей модуль 

больше. 

При сравнении двух отрицательных чисел большее будет 

расположено правее, то есть ближе к началу отсчѐта. Значит, его 

модуль (длина отрезка от нуля до числа) будет меньше. 

2) Из двух отрицательных чисел больше то, модуль которого 

меньше. 

Привести еще пример рассуждений при решении аналогичных 

заданий. 

Следующее задание для отработки навыков математической речи. 

Задание. Сравнить числа «−8» и «−16. 

Решение: Точка, соответствующая числу «−8» расположена ближе 

к началу отсчѐта и правее, чем точка, соответствующая числу 

«−16». 

«|−8| < |−12|», значит, «−8 > −16». 

Работа в парах: 

Сравнить и сделать вывод по 2 примера на каждый случай : 

1. 0 и отр числ 

2 .  два отр числ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание на 

интер-вной доске 



145 
 

    Вывод:       

Нуль больше любого отрицательного числа, но меньше любого 

положительного числа. 

В диалоге с учащимися ввести                      Правила сравнения 

отрицательных чисел 

На числовой прямой меньшее отрицательное число располагается 

левее большего отрицательного числа, - при выводе правил делаем 

проверку с помощью координатной прямой. 

Сравнение отрицательных чисел 

Сравнение отрицательных чисел основывается на сравнении 

модулей этих чисел. 

Пример: Сравнить отрицательные числа −18 и −5.  

Решение. Согласно правилу сравнения отрицательных чисел 

найдем сначала модули чисел –18 и –5, а затем сравним 

полученные положительные числа.  

|−18|=18;  |−5|=5  

Сравним полученные натуральные числа: 18>5  

Таким образом, получаем, что –18<−5.  

Ответ:–18 

Выводим правила: Правило сравнения отрицательных чисел:  

1) Если модуль одного из отрицательных чисел больше, то такое 

число является меньшим;         | |  | |       
2) если модуль одного из отрицательных чисел меньше, то такое 

число является большим;          | |  | |       
3) если модули чисел равны, то отрицательные числа равны. 

        | |  | |       
Правило сравнения чисел с противоположными знаками.  

Пример: Сравнить целые числа −53 и 8.  

Решение. Числа имеют противоположные знаки. Согласно правилу 

сравнения чисел с противоположными знаками получаем, что 

отрицательное число −53 меньше положительного числа 8.  

Ответ: −53. 

Вывод: Положительное число всегда больше отрицательного, а 

отрицательное число всегда меньше положительного.       
         
Если числа заданы как числовые выражения, то сразу невозможно 

определить какие они имеют знаки. В таком случае нужно 

вычислить значение этих выражений и затем определить, какое из 

правил сравнения можно применить. 

 Форм-ное 

оценив-е: 

.  

 

Групповая работа. Объединить учащихся в разноуровневые 

группы по 4 - 6 учеников. Раздать каждой группе задания. 

Приложение 3. 

 

Конец урока 

 

 

Лист самооценивания 

Фамилия имя уч-ся 

№ Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1     

2    

3    
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4а    

4б    

Оценивание: 

13* и более – «гран-при» 

11-12* - «отлично» 

9-10* - «хорошо» 

7-8* -  «Ты на верном пути» 

Домашнее задание.  Знать определения, решить из уровня В 

учебного пособия "Математика 6" №...№. 

Рефлексия учеников  в конце урока:  

. «10 баллов» 
Оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с позиции: 
„Я― 0________10 
„Мы― 0________10 
„Дело― 0________10 
 

 

 

№ 21. Сабақтың тақырыбы: «Дос болуды ҥйренеміз» 

Қҧндылық: Дҧрыс әрекет  Қасиеттер: адалдыққа, сенімділікке, ӛзара жауапкершілікке, 

қамқорлық 

Мҧғалім:Боранбаева Маржан Омиржановна   

Сынып: 2 «Б» сынып 

 

Сабақтың мақсаты: «дос», «достық» ҧғымдары туралы тҥсінік бере 

отырып, дҧрыс әрекет қҧндылығының мәнін ашу. 

Білімділігі: «Дос», «достық» ҧғымдары мәнін, дҧрыс әрекет қҧндылығы 

мен байланыстыра отырып ҧғындыру; 

Дамытушылығы: адалдық, сенім, ӛзара жауапкершілік пен қамқорлық 

қасиеттерін дамыту; 

Тәрбиелілігі: адалдық, сенім, ӛзара жауапкершілік пен қамқорлық 

қасиеттеріне тәрбиелеу. 

Ресурстар 
Мультимедиялық 

тақта, оқулық, 

дәптер, мақал -

мәтел, дәйексӛз, 

маркер, 

ақ қағаз, гҥл, 

жҥрек, кеме 

суреттері 

Сабақ барысы: 

Ҧйымдастыру кезеңі. 

5 «Т» ережесі 

Талап 

Тәртіп 

Тыныштық 

Татулық 

Тазалық 

 

Тыныштық сәті. ОРМАНҒА ОЙША СЕРУЕН. 

Арқаңызды тік ҧстап отырыңыз. Кӛзіңізді жҧмып,терең тыныс алыңыз. 

Әрбір тыныс алған сайын неғҧрлым кӛбірек босаңсып, сабырлы болуға 

тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Ӛзіңіздің сынып есігіне 

қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен ӛтіп, далаға шыққаныңызды 

елестетіңіз. Таза ауаны жҧтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін 

және бетіңізді сәл-пәл қыздырған кҥн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяу әуен 

ойналады 
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жҥре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. 

Бір минут тоқтап айналаға кӛз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен 

балғындығын сезініңіз. Гҥлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігі 

мен жҧқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жҧтыңыз. 

Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жҥре беріңіз. Гҥлдер, гҥлдер 

мен ағаштардың иісі, қҧстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. 

Орманға ендей тҥсіңіз, қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай тҥсті. 

Жарық пен кӛлеңкенің ойынын қызықтаңыз, жапырақтардың сыбдырын 

тыңдаңыз. Біз ӛзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға 

шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Тҥбіне барып отырғыңыз 

келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз да оны діңінен қҧшақтаңыз. 

Оның қуаттылығын сезініңіз, ондағы ӛмір қуатын сезінуге және ҧғынуға 

тырысыңыз. Енді оның діңіне арқаңызды сҥйеп отырыңыз. Кӛзіңізді 

жҧмыңыз, терең тыныс алыңыз және қоршаған айналаның жым-жырт 

тыныштығына кӛңіл бӛліңіз. 

(Осы жерде мұғалім 1-2 минут үзіліс жасауына болады). 

  

Ҥй тапсырмасын  сҧрау  

«Ӛткел» әңгімесі  
Иван Василенко  

Әңгімеде кешіру бірінші болып кім қадам жасайды? 

Диманың қандай әрекеті Гришаға сабақ болды ? 

Әңгіме неге  Ӛткел  деп  аталған ? 

 

Бейнесуреттер  

1 Ыбырай  Алтынсарин    

Жаман жолдас  

 

Дәйек сӛз :   ― Достықты      достық      шақырады ― 

2 Абай Қҧнанбаев  

Жеке оқыту  

Хормен оқыту  

Дәйексӛз мағынасын қалай тҥсінесіңдер ? 

Жҧмыс дәптерге  жазғызу  

3 Мҧғалім сыйы:         ― Достық ― ертегісі  Ренат Гайсин     

-  Жігіт кӛк қҧстың не сҧрайды деп ойлайсыңдар ? 

-Қобдишаның ішінде не бар  деп ойлайсыңдар ? 

-Жігіт әрі қарай қалай  ӛмір сҥреді ? 

-Жігітті  кім кӛтеріп алды деп ойлайсыңдар ? 

-Кӛк қҧстың  ағасына не болды  деп  ойлайсыңдар ? 

-Әңгімеден қандай ой тҥйдің ? 

 

Шығармашылық жҧмыс . Топтық жҧмыс  

1-топ  тапсырма     Адал  достық болу ҥшін не қажет деп ойлайсыңдар 

?Берілген сӛздер мен сӛз тіркестерден ӛзің ҥшін ең маңыздыларынан 

бастап орналастыр  

2-топ тапсырма Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді қойып ,дос туралы  

мақал – мәтелдерді  оқыңдар ,қҧрастырыңдар  

3-топ  тапсырма  Досыңа жақсы  қасиеттерін жазып, гҥл  шоғын қҧрастыр  

Әр топтан  екі  оқушыдан шығып  дстықтың  алты  қырынан  айтып беру  

 

Бейнефильм  

 

 

 

Абай Қҧнанбаев -

175 жыл   кӛрме  

ҧйымдастырылған 

 

 

 

Бейнефильм  

сынтҧрғысынан 

ойлау 

Топпен ән айту: 
Армандастар – қҧрдастар   

                                                                Әнін  жазған : Әсет Бейсеуов  

                                                              Сӛзін жазған: Нҧрсҧлтан  Әлімқҧлов  

Бір ауылдың тҥлеп ҧшқан  жастар едік 

Му 
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Бір дәуірдің мӛлдіреген аспаны едік , 

Бәріміз де жазылмаған дастан едік , 

Армандастар – қҧрдастар ! 

 

Бір дәуірдің мӛлдіреген аспаны едік, 

Бәріміз бір ӛмір жолын бастап едік, 

Армандастар қайда? 

Абзал достар қайда ? 

Замандастар ,қарлығаштар қайда  екен ? 

 

Арман қуған қиял қуған кезім қайда ? 

Қҧрбы қыздар мӛлдіреген кӛзің қайда ? 

Сол алғашқы алаулаған сезім қайда ? 

Армандастар –қҧрдастар ! 

Ҥй тапсырмасы 
«Адал достық» туралы эссе жазып келу. 

 

―Достық ―кемесі .  

-Досыма тілек :     Әр оқушы ӛз  су тамшысына тілек жазып, кемеге 

апарып жапсырады . 

Назарларыңызға рахмет. 

Сау болыңыздар !!! 

Кеме  суреті 

 

 

 

«Атбасар ауданының білім бӛлімінің Ақан Қҧрманов ауылының орта мектебі»КММ Қазақ 

тілі мен әдебиет пәндерінің мҧғалімі 

Исмагамбетова Асемгуль Сансызбайқызы 

Жалпы педагогикалық  ӛтілі: 22жыл 

Пән бойынша ӛтілі:12 жыл 

Санаты:  педагог- сарапшы 

Әдістемелік тақырыбы: Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды қолданудың тиімді 

жолдары 

Ҧзақ мерзімді жоспардың  тарауы: 

Қазақстандағы жан жануарлар мен ӛсімдіктер әлемі 
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Сынып:5 

 

Қатысқандар:  

 

Қатыспағандар: - 

Сабақтың   тақырыбы: Жылқы- қасиетті жануар 

Оқу мақсаты: 

 

 

  

5. Т4 Фольклорлық және шағын кӛлемді кӛркем әдеби 

мәтіндердің мазмҧнын тҥсіну. 

5.О6. Тақырып бойынша ҥйренген сӛздерін қолдана отырып, 

мәтінде кӛтерілген мәселеге ӛз кӛзқарасын білдіру.    

Сабақтың  мақсаты: Барлық  оқушылар  орындай  алады:Шағын кӛлемді кӛркем 
әдеби мәтіндердің мазмҧнын  анықтай алады. 
Оқушылардың  кӛпшілігі:  Мәтінде кӛтерілген мәселеге ӛз 

кӛзқарасын білдіре алады. 

Кейбір   оқушылар  орындай  алады:Шағын әдеби мәтіннің 

мазмҧнын тҧжырымдай алады. 

Бағалау  критерийлері: Білім  алушы 

 Мәтіннің мазмҧнын анықтайды. 

 Мәтінге қатысты ӛз кӛзқарасын білдіреді. 

 Шағын әдеби мәтіннің мазмҧнын тҧжырымдайды. 

 

Тілдік  мақсаттар: Негізгі сӛздер мен сӛзтіркестер. 

Жақсы, кӛру, қазына, жан серігі, сымбатты,жылқы баласы,  жеті, 

ауруға ем. 

Пән аралық  байланыс: Тарих 

Тақырып  бойынша  

алдыңғы  білім: 

«Қазақы ит тӛбеті»Барлық оқушылар  ит жеті қазынаның бірі, 

адамның адал досы екенін біледі. « Кофе араластырғыш 

таяқшалар » әдісі  арқылы оқушылар тақырып бойынша cҧраққа 

жауап бере алады. 

 

Сабақ   барысы: 

Сабақтың  

жоспарланған  

кезеңдері: 

Сабақтағы  жоспарланған  

 жаттығу  тҥрлері 

Ресурст

ар 

 

 

Сабақтың басы 

 

 

 

    3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2минут 

 

 

 

Сәлемдесу.Ынтымақтастық  атмосферасын қалыптастыру. 

«Шаттық  шеңбері». 

«Ыстық  алақан» әдісі. 

Оқушылар шаттық шеңберге тҧрып, екі қолымен екінші 

оқушының  алақанына қойып тілек айтады. 

 
 

 

 

Топқа бӛлу. «Пазл» әдісі арқылы сыныпты 2 топқа бӛлу. 

 

 

«Ысты

қ 

алақан

»әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пазл» 

әдісі 
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3 минут 

 

 
     1топ «Ақбозат»   2  топ «Керқҧла» 

 

 
«Кофе араластырғыш таяқшалар» әдісі арқылы алдынғы 

«Қазақы ит-тӛбеті»  тақырыпқа шолу жасау. 

КБ 

Ҥлгі: 

1. Жеті қазынаның бірі не? 

- Жеті қазынаның бірі Қҧмайтазы 

2. Ит неге адамның досы? 

............................................ 

3. Қазақи тӛбет дегенді қалай тҥсінесің? 

............................................ 

 

 

«Ой қозғау» әдісі ақылы жаңа тақырыпты ашу мақсатында, 

оқушыларға тақырыпқа байланысты фото суреттерді кӛрсетіп 

сҧрақтар қою арқылы  жаңа тақырыпты анықтау.  

Сҧрақтар: 

1.Берілген суретте не бейнеленген? 

-Жылқы, қҧлын. 

2.Жылқының сҥтінен не жасалады? 

 - Қымыз. 

3-Қымыздың  қандай пайдасы бар? 

-Емдік қасиеті бар. 

4.Жылқыныне ретінде пайдаланады? 

- Кӛлік ретінде 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кофе 

араласт

ырғыш 

таяқша

лар» 

әдісі . 

 

 

 

 

 

 

«Ой 

қозғау» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 

суретте

р  
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Сабақтың   

ортасы: 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық жҧмыс 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарайсыңдар,ал енді,балалар, аудиотаспаға  назар аударамыз.   

 

ЖЖ,ТЖ.Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын 

ояту мақсатында аудиотаспадан мәтінді мҧқият тыңдату.  

 

 

1-тапсырма«Қабырғадағы рӛл» әдісі арқылы ІІ топқа 

тапсырма беріледі. 
Тірек сӛздері: Жақсы, кӛру, қазына, жан серігі, 
сымбатты,жылқы баласы,  жеті, ауруға ем. 
Ҥлгі:  не? -жылқы 
          қандай жылқы?-  ірі жылқы. 
Жылқының пайдасы неде?-Жылқының пайдасы  
қымызда. 
Жылқы қандай жануар?-Жылқы -қасиетті жануар 
 
1топ «Ақбозат» мәтіндегі тірек сӛздер мен сӛз тіркестерін 
анықтап, «Жылқы» сҧлбасының аяқтарына жазыңдар. 

2  топ «Қерқҧла»«Жылқы» денесіне әр тірек сӛздерді 

қатыстыра отырып, 4 сӛйлем қҧрап жазыңдар. 

2 топқа жылқы сҧлбасы беріледі. 

 
 

 
 

Кері байланыс 

Мәтін сендерге тҥсінікті болды ма? 

Тындалған мәтіннен қандай ақпарат алдыңдар? 

Мазмҧның  анықтау сендерге онай болдыма? 

 

 

Бағалау критерий Дескриптор 
Мәтінніңмазмҧнын 

анықтайды. 

 

-сӛздер 

-сӛз тіркестерін  

-сӛйлем қҧрайды. 

 

ҚБ  

 
Қызыл   сҧрақтарым бар  

Сары       орташа тҥсіндім  

Шағын 

диск 

Мәтінді   
Шағын 

диск 

 2 рет 

тыңдай

ды. 

 

«Қабыр

ғадағы 

рӛл» 

әдісі. 
 

 

 

 

 

 

 

1топ 
«Ақбоз

»  

2  топ 

«Қерқҧ

ла» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағда

ршам» 

әдісі  
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Сергіту сәті 

2 минут 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жасыл    тҥсіндім. 

 

             Топ атаулары   Қалыптастырушы бағалау 

Қызыл Сары Жасыл 

№1топ «Ақбоз»  

 
1 3 5 

Дарья топ басшысы    

2  топ «Қерқҧла» 1 3 2 

Ольга топ басшысы    

 

 

 

 

 

Сергіту сәті. 

 

 

 

«Ҥстіртін оқу және сканерлеу» әдісі арқылы. 

 

Оқушыларға «Жылқы – қасиетті жануар» ӛлеңінің мәтіні 

таратылып  2 -топқа беріледі. 

2- тапсырма. ЖЖ. 
- Тірек сӛздерді анықтандар 

- Тірек сӛздерді пайдаланып сӛйлем толықтырындар. 

- Попс формуласын қолданып ӛз кӛзқарастарын 

білдіріндер. 

- Мәтінге ат  қойындар. 

 

 

 

 

      Ітоп. 

___________________ 

Жылқы- ірі, еті ӛте дәмді жануар, жеті қазынаның бірі, киелі  

мал. Жылқы иесі Қамбар ата. Қазақ халқында жылқыны 

қҧрметтеп, қасиеттеп жоғары бағалаған. Жылқы туралы аңыз 

әңгімелер, шығармалар, ӛлең-жырлар, ертегілер ӛте кӛп. Әр 

сәтте бҧл тҥлік адамның жан серігі, айырылмас досы. Оның 

баласы қҧлын – сҥйкімді әрі жҥйрік. 

 

ІІ топ.__________________ 

Жылқы жасына қарай: қҧлын, тай, қҧнан, дӛнен, айғыр деп 

аталады.  

Сирақтары ҧзын, кӛздері ботадай әдемі. Жылқы қасиетті 

жануар деп саналады. Оның қымызы бізге пайдалы. Ол қырық 

ауруға ем. Жылқы етінен жал, жая, қазы, қарта, шҧжық 

әзірленеді. Жылқы сымбатты жануар.  

 

 «Попс формуласы»  әдісі арқылы  берілген мәтін бойынша 

жаңа сӛздерді қолдану арқылы  ӛмірмен байланыстырып, ӛз 

ойыңызды  жеткізіңіз. 

Бірінші сӛйлем «Менің ойымша,... »  

•Екінші сӛйлем «Себебі, мен оны былай тҥсіндіремін … »  

•Ҥшінші сӛйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен 

дәлелдей аламын … »  

•Соңғы сӛйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды 

шешімге келдім ...»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту 

сәті. 

«Ақбҧл

ат» 

 

 

«Ҥстірт

ін оқу 

және 

сканер

леу»  
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6минут 

КБ 

Ҥлгі:1- Менің ойымша жылқы қасиетті жануар. 

         2- Себебі, ол жеті қазынаның бірі. 

         3- Оны мен мына фактілермен,мысалдармен дәлелдей 

аламын қазақ халқы жылқыны қҧрметтеп, қасиеттеп жоғары 

бағалаған. 

4. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге 

келдім–Жылқы - сымбатты, қасиетті жануар. 

 

ҚБ   

Қызыл   сҧрақтарым бар  

Сары  орташа тҥсіндім  

Жасыл  тҥсіндім. 

 

             Топ атаулары   Қалыптастырушы бағалау 

Қызы

л 

Сар

ы 

Жасыл 

№1топ 
«Ақбозат»  

 

2 3 1 

Даша топ 
басшысы 

   

2  топ 

«Қерқҧла» 

3 2 1 

Оля топ 

басшысы 

   

 

№ Бағалау критерийі Дескриптор 

2 Мәтінге қатысты ӛз 

кӛзқарасын білдіре 

алады 

-Ҥстіртін  оқу арқылы  

тірек сӛздерді аңықтайды; 

-Ҥстіртін  оқу және 

сканерлеу арқылы  

тірек сӛздерді пайдаланып 

сӛйлем толықтырады. 

-мәтін тақырыбын  

аңықтайды. 

-ПОПС формуласын 

қолданылады. 

 

 

3-тапсырма. 

 

9 тірек сӛздерді мәтінен анықтап  «Ромб» әдісіне  сӛздерді 

орналастырындар. 

 

                        ең маңыздысы 

 

 

      Орташа  маңызды 

 

 

                       Онша маңызды емес 

КБ 
 Сіздерге берілген тапсырмалар оңай болды ма? 

- Қай сӛз арқылы ӛз ойыңды білдіре алдың?  

 

 

 

«Попс 

формул

асы» 

әдісі 
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Бағалау критерийі       Дескриптор 

 

3.Шағын әдеби 

мәтіннің мазмҧнын 

тҧжырымдайды 

 

- Тақырып бойынша ҥйренген сӛздерін 

қолдана отырып , тҥйін сӛзді 

анықтайды. 

 

 

ҚБ 

 

 
 

Қызыл   сҧрақтарым бар 

Сары  орташа тҥсіндім  

Жасыл   тҥсіндім. 

 

 

 

             Топ атаулары   Қалыптастырушы бағалау 

Қызыл Сары Жасыл 

№1топ «Ақбозат»  

 
3 2 1 

Даша топ басшысы    

2  топ «Қерқҧла» 2 3 1 

Оля топ басшысы    
 

 

 

 

 

«Ромб»  

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың  соңы: 

Рефлексия 

4минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шығу билеті 

 

Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіздер? 

 

Не білдіңіздер? 

 

Сабақ ұнады ма? 
 

 

 

 

 

 

Қызыл стикер  Мен бҥгін сабақта не ҥйрендім? 

 

Сары стикер Не білдім? 

 

Жасыл стикер Сабақта  маған ҧнағаны. 

 

 

Шығу 

билет

і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сигн

ал» 

(тҥрлі 

тҥсті 

қима 
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                                1. Мен бҥгін сабақта не ҥйрендім? 

 

                     2. Не білдім?. 

 

              3. Сабақта  маған ҧнағаны. 

 

 

№ Бағалау  

Критерийі 

Тапсырма  Дескриптор 

1.  

Мәтінніңмазмҧны

н 

анықтайды. 

 
 
 

1-тапсырма 

 

 

-сӛздер 

-сӛз тіркестерін  

-сӛйлем қҧрайды 

2 Мәтінге қатысты 

ӛз кӛзқарасын 

білдіре алады 

2- тапсырма -Ҥстіртін  оқу арқылы  

тірек сӛздерді 

аңықтайды; 

-Ҥстіртін  оқу және 

сканерлеу арқылы  

тірек сӛздерді 

пайдаланып сӛйлем 

толықтырады. 

-мәтін тақырыбын  

аңықтайды. 

-ПОПС формуласын 

қолданылады. 

 

3 Шағын әдеби 

мәтіннің 

мазмҧнын 

тҧжырымдайды 

 

 

3- тапсырма 

 
- Тақырып бойынша 

ҥйренген сӛздерін 

қолдана отырып , тҥйін 

сӛзді анықтайды. 

 

 Ӛзара бағалау парақшасы 

1топ «Ақбозат» 

Оқушының 

 аты жӛні 

Сӛздер 

 

Сӛз 

тіркестерін  

 

Сӛйлем 

қҧрайды. 

 Ҥстіртін  

оқу арқылы  

тірек 

сӛздерді 

аңықтайды; 

 

Ҥстіртін  оқу 

және сканерлеу 

арқылы  

тірек сӛздерді 

пайдаланып 

сӛйлем 

толықтырады. 

 

мәтін 

тақырыбын  

аңықтайды. 

 

ПОПС 

формуласын 

қолданылады. 

 

 Тақырып 

бойынша 

ҥйренген 

сӛздерін 

қолдана 

отырып , 

тҥйін сӛзді 

анықтайды. 

 

 

Дарья  

 

 

 

 

 

      

Сергей  

 

 

 

 

 

      

қағазд

ар) 
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Зауре          

Максим          

Артем          

Кайрат          

 

7-8 қызыл тҥс жинаған оқушы ӛте жақсы деген  қалыптастырушы 

баға беріледі. 

6-4 сары тҥсті  жақсы деген  қалыптастырушы баға беріледі 

1-3 жасыл тҥсті қанағатандырлық деген қалыптастырушы баға 

беріледі 

 

 

 

Ҥй тапсырмасы: «Қазақтың киелі жануары –жылқы» атты шағын 

мәтін жазып келу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – Сіз 

қандай тәсілмен 

кӛбірек қолдау 

кӛрсетпексіз? Сіз 

басқаларға 

қарағанда 

қабілетті 

оқушыларға 

қандай 

тапсырмалар 

бересіз?  

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

Оқушыларға 

кӛбірек қолдау 

кӛрсету ҥшін кей 

тапсырмаларды 

орындауда керекті 

сӛздерді кӛрсетіп, 

бағыт беріп 

отырамын. 

Мысалы: 

IІ  тапсырма. 

Мәтіндегі тірек 

сӛздер мен сӛз 

тіркестерін 

«Жылқы» 

сҧлбасының 

аяқтарына жазады. 

Денесіне әр тірек 

сӛздерді қатыстыра 

отырып сӛйлем 

қҧрап жазады. 

Попсы әдісі 

бойынша 

тапсырмалар 

орындатым. 

Бейнелеу 

 

Сабақ бойынша оқушылардың 

ақпаратты қаншалықты 

меңгергенін саты және стикерлер, 

бағдаршам арқылы тексеремін. 

Оқушылар ӛздерін ӛздері 

бағалайды.Ӛйткені оқушылар 

ӛздерін-ӛзі бағаласа, олар 

ӛздерінің деңгейлерін 

қаншалықта екенін байқап 

отырады, яғни бҧл мҧғалімге де 

кӛмек ретінде тиімді 

болады.Мҧғалім тарапынан да 

бағалау жҥреді (кесте арқылы) 

Сабақта белсенді оқу «Ыстық 

алақан»,«Қабырғадағы 

рол»,«Кофе араластырғыш 

таяқшалар» 

,«Бағдаршам»,«Ҥстіртін оқу және 

сканерлеу»,«Ромб», «Шығу 

билеті» 

әдістері  мәтіннің мазмҧнын 

анықтау, оқу мақсаттарына 

жетуге ықпал етеді және бҧл 

әдістер оқушыларды оқуға 

 

 Оқушылармен сергіту сәтін ӛткізу 

арқылы денсаулығын қадағалауға 

және сабақ барысында қауіпсіздік 

техникасын сақтауларын ескертіп 

отыру. 
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 құралдары: сҥті 

пайдалы, қымыз, 

еті дәмді, шҧжық, 

денсаулық, 

пайдасы мол. 

 

 

Қабілеті жоғары 

оқушылар 

(Тақырыпқа 

байланысты барлық 

сӛздердің 

мағынасын тҥсініп, 

сӛйлеуде еркін 

қолданыла алатын 

оқушылар: Даша, 

Артем, Оля,)  

бейнелеу 

қҧралдарын 

қолдана отырып, 

сӛйлемдер  

қҧрастырады, 

берілген 

сҧрақтарғажауапты 

бірден сӛздер мен 

сӛз тіркестерін 

тауып, дҧрыс айта 

алады 

тартуға бағытталған деп 

есептеймін. 

 

Сабақ бойынша 

рефлексия  

Сабақ мақсаттары 

немесе оқу 

мақсаттары 

шынайы, 

қолжетімді болды 

ма? 

Барлық оқушылар 

оқу мақсатына қол 

жеткізді ме? Егер 

оқушылар оқу 

мақсатына 

жетпеген болса, 

неліктен деп 

ойлайсыз? Сабақта 

саралау дҧрыс 

жҥргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде 

уақытты тиімді 

пайдаландыңыз ба? 

Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болды 

ма және неліктен? 

Бҧл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау ҥшін пайдаланыңыз. Сол 

бағандағы ӛзіңіз маңызды деп санайтын сҧрақтарға жауап беріңіз.  

 

Сабақ мақсаттары мен оқу мақсаттары  қол жетімді болады.  

 

 

 

 

 

Оқушылар тыңдаған мәтін арқылы негізгі мазмҧнын тҥсінді  және нақты 

ақпаратты анықтады. 

 Сӛйлемдер қҧруда сӛз, сӛз тіректерін  қҧралдарын қолдана алады. 

Оқушылар сабаққа белсене қатысады деп ойлаймын. 

 

 

 

 

Сабақта саралауды жҥзеге асыру қолымнан келеді деп ойлаймын. 

Тақырыпқа байланысты барлық сӛздердің мағынасын тҥсініп, сӛйлеуде 

еркін қолданыла алатын оқушылар  сӛз, сӛз тіректерін  , бейнелеу 

қҧралдарын қолдана отырып, сӛйлемдер  қҧрастырады.Сӛздердің 

мағынасын тҥсінуде қиналатын оқушылар жаңа сӛздер мен тірек 

сӛздердің мағынасын тҥсінеді. Орта деңгейлі оқушылар (сӛздердің 

мағынасын тҥсінетін, бірақ сӛйлеуде қолдануда қиналатын оқушылар 

ауызекі сӛйлеуде шағын әдеби мәтіннің мазмҧнын тҧжырымдайды 

 

Жоспарланған уақытымды ҧстанамын. Әр тапсырмада уақытты ҥнемдеу 

сақталады. 

Ҧзақ мерзімді жоспардың 

бӛлімі: 

               Ҥшбҧрыштар 

Мектеп:  Жаңашаруа қазақ орта мектебі 
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Кҥні: 6.04.2019. Мҧғалімнің  аты-жӛні:  Кабдиева Марзия Кабекешовна 

Сынып: 7 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақ тақырыбы Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттері 

Оқу мақсаты: 
7.1.1.27 

Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттерін қолдану; 

Сабақтың 

мақсаты:  

1Барлық  оқушылар: 

         тікбҧрышты ҥшбҧрыштың  қасиеттерін біледі; 

         тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттерін есептер шығаруда қолданады 

2.Кейбір оқушылар: 

            тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттерін дәлелдей алады; 
             
 

Оқу дағдысының 

деңгейлері Білу,тҥсіну,қолдану 

Бағалау 

критерийлері: 

 

 

 

 

Оқушы: 

1.Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың  қасиеттерін біледі; 

2.Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттерін дәлелдей алады; 

3.Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттерін есептер шығаруда қолданады 

 

   Тілдік мақсат:    Оқушылар орындай алады: 

- Тікбҧрышты ҥшбҧрыш  

- Есептің шығару жолын тҥсіндіре алады; 

 

Лексика және терминология 

- тікбҧрышты ҥшбҧрыштар 

-колбеу,проекция 

- катет, гипотенуза; 

 
 

 
Қҧндылықтарға 

баулу 

   Оқушылар бойында  шығармашылық  және  сын тҧрғысынан ойлауды; 

қарым қатынас қабілетін;ӛзгелердің мәдениетіне және кӛзқарастарына 

қҧрметпен қарау; жауапкершілікті сезіну қҧндылықтарын дарыту. 

Пәнаралық 

байланыс: 

  Біздің қоршаған ортада бҧрыштар, тҥзулер, жазықтықтар мен фигуралар 

кездеседі. Бҧл тҥсінікті дизайн мен технология және физика ҥшін 

қолдануға болады. 

Алдыңғы оқу: Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың теңдік белгілері 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған  

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері 
 

 

 

Ресурстар 
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Басы 

10мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ортасы 

25мин 

 

Сабақтың басын ұйымдастыру (3 мин) 

Сәлемдесу. Оқушыларды тҥгелдеу. Оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру. Ҥй тапсырмасын тексеру  

I.Топқа бӛлу:Оқушыларға артында катет,гипотенуза,тікбҧрыш 

сӛздері  жазылған тҥрлі-тҥсті ҥшбҧрыштар таратылады.Осы сӛздер 

бойынша топқа бӛлінеді.  

ІІ. Ӛткен материалдарды қайталау. (Сұрақты қағып ал әдісі) 
 Қандай ҥшбҧрыш тік бҧрышты ҥшбҧрыш деп аталады? 

 Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың қандай қабырғасын гипотенуза деп 

атаймыз? 

 Қандай қабырғалары катеттері деп аталады? 

 Ҥшбҧрыштың неше теңдік белгісі бар? 

 Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың неше теңдік белгісі бар? 

 Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың теңдік белгісін айтпас бҧрын 

ҥшбҧрыштардың теңдік белгісін қысқаша атайықшы: 

Бағалау:    Шапшаң, нақты жауап берген оқушыларды қол 

шапалақтау арқылы бағалау. 

 

Жаңа сабақты ашу мақсатында 

ІІІ. «Маркетинг» ойыны (оқушылар 3 топқа бӛлініп, тік 

бҧрышты ҥшбҧрыштың қасиеттері туралы жазып, плакатқа 

сызып қорғау) Оқушыларға керекті ресурстар 

беріледі.Ойынның маркетинг аталу себебі, сызбаны сауатты 

сызып, дҧрыс тҥсіндіру арқылы ӛз сызбаларын саудаға тҥсіріп, 

ӛткізуі тиіс. 
I-топ  

1.Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың екі сҥйір бҧрышының қосындысы  90
0
-

қа тең болады. 

II-топ 

2.Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың 30
0 
- қа тең бҧрышына қарсы жатқан 

катеті  гипотенузаның  жартысына тең.  

3. Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың катеті гипотенузасының жартысына тең 

болса, онда осы катетке қарсы жатқан бҧрыш 30
0
-қа тең. 

III-топ 

4. Тік бҧрышты ҥшбҧрыштың сҥйір бҧрыштары 45
0
-тан болса, онда 

ҥшбҧрыш тік бҧрышты тең бҥйірлі ҥшбҧрыш болады. 

5. Тік бҧрышты тең бҥйірлі ҥшбҧрыштың сҥйір бҧрыштары 45
0
-қа 

тең. 

Мақсаты: Алған білімдерін тексеру, білім-білік іскерлік 

дағдыны қалыптастыру, кӛшбасшы оқушыларды анықтау, 

сабаққа қызығушылығын арттыру 
 

Бағалау критерийлері Дескрипторлар 

Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін біледі; 

Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін есеп шығаруда  

қолданады. 

-тапсырманы тҥсініп оқиды 

-бҧрыштарды дҧрыс ӛлшей       

алады 

-тікбҧрышты ҥшбҧрыштың 

сызбасын салады 

-тікбҧрышты ҥшбҧрыштың 

қасиеттерін дәлелдейді 

 
 

 

Бағалау:  

 

Фигуралар 
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Мҧғалім :Мадақтау тҥрлері: Жарайсың! Керемет! Тамаша!   

Кӛшбасшы оқушыларды  «           » арқылы бағалау 
 

IV. Сабақты бекіту мақсатында «графикалық органайзер» 

әдісімен дайын сызбалар бойынша оқушыларға жҧппен жҧмыс 

беріледі. 

Дайын сызбалар бойынша тапсырмалар

А

С В
D

?
ВА

С

370

?

?

А

В

С700? А

В

С
300

?

1200

4 см DС А

В

?

8,4 см

6. АВС ҮШБҰРЫШЫ БЕРІЛГЕН. С БҰРЫШЫ 

ТІК, 

ЕГЕР В =600, ВС= 29 СМ БОЛСА, АВ ТАБУ 

КЕРЕК.

В

АС

АВ= 58 смЖауабы

 
 

Бағалау 

критерийле

рі 

Дескрипторлар 

Тікбҧрышты 

ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін 

біледі; 

Тікбҧрышты 

ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін 

есеп 

шығаруда  

қолданады. 

Сызба бойынша есептің берілгенін тҥсінеді 

Тікбҧрышты ҥшбҧрыштың (сҥйір 

бҧрыштарының қосындысы 90
0
-қа тең) 

қасиетін қолданады 

Биссектрисаның қасиетін қолданады 

Сыбайлас бҧрыштардың қасиетін қолданады 

Ҥшбҧрыштың ішкі бҧрыштарының 

қосындысы туралы теореманы қолданады 

Бағалау:Оқушыларды смайликтер арқылы бірін-бірі 

бағалайды 

V. Сергіту сәті :Дене жаттығулары 

Тҥсіндірме: Біз бір геометриялық ҧғымды айтамыз.Сіздер сол 

геометриялық фигураны жасайсыздар.Мысалы: тҥзу десек, Сіздер 

біріңнен кейін бірің тҧра қалып, тҥзу боласыңдар: Ҥш топ сайысады. 

Кім бірінші болады, сол топ алға шығады.  

  Тік тӛртбҧрыш  

  Ҥшбҧрыш  

   Шеңбер  

   Параллель тҥзу  

   Перпендикуляр тҥзу  

   Бҧрыш  

 

ІV тапсырма: (жеке жҧмыс) «Мен таңдаймын» оқулықпен 

жҧмыс . Тапсырма жеңілден кҥрделіге қарай саралау әдісі 

 
 

Интерактив 

ті тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оқулықпен 

жҧмыс 
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арқылы берілген. Мазмҧнды есеп, дереккӛз – есептің мазмҧны, 

оқушы ӛрнекті дҧрыс қҧру арқылы сабақ мақсатын орындауға 

тырысады. Қабілетті оқушы анықталады. 

№3.12, №3.26 

 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор 

Тікбҧрышты 

ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін 

біледі; 

Тікбҧрышты 

ҥшбҧрыштың 

 қасиеттерін есеп 

шығаруда  

қолданады 

- есептің мазмҧнын тҥсінеді 

- есеп мазмҧнына сәйкес сызбасын 

салады 

-тікбҧрыштың қасиеттерін қолдана 

алады 

-есептің шешімін дҧрыс табады 

 

Бағалау: «Табыс сатысы» әдісінде дескрипторлердегі 

тапсырмаларды баспалдақтағы орындар арқылы бағалаймын. 

 

Оқушыларға ӛзін- ӛзі бағалау деңгейін байқау мақсатында 

 4 сатыдан тҧратын баспалдақ суреті таратылады. 

Ҥйге тапсырма №3.31,№3.32 

      Соңы 

 

   10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қорытынды: Графикалық органайзер арқылы ҧқсастық пен 

айырмашылықты жазу 

Концентрлі шеңберлердін  центріне ҧқсастығын,ортақ 

нәрселерді жазады 

            

 

 

 

 

 

 

 
Кері байланыс -«ҚҚҚ»Бҥгінгі сабақта мен ҥшін 

 
қызық қиын қҧнды 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тікбұрышты 

теңбүйір

лі . 
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Мектеп: №15 Ш.Қалдаяқоватындағы ж.о.м КММ 
Сабақ  тақырыбы: Ақылды аспаз 

Саралау – оқушыға 

мейлінше қолдау кӛрсетуді 

қалай жоспарлайсыз? 

Қабілетті оқушыға 

тапсырманы қалай 

тҥрлендіресіз? 

Бағалау – оқушы білімін 

тексеруді қалай 

жоспарлайсыз? 

 

Пәнаралық байланыс – 

Денсаулық және қауіпсіздік,  

Берілетін барлық 

тапсырмалар  оқу 

мақсаттарына толықтай қол 

жеткізіу мақсатында 

жеңілден кҥрделіге 

оқушылардың қажеттілігіне 

қарай сараланып жҧптық, 

жеке жҧмыстар арқылы 

берілді. Оқушылардың кейбір 

тобына қосымша қолдау 

кӛрсетіледі. 

  

 

 

Қалыптастырушы бағалау - білім 

мен дағдыны меңгеру деңгейін 

анықтау мақсатында оқушы мен 

мҧғалім арасында ӛзара тығыз 

байланыста қалыптастырушы 

бағалау жҥргізілді.  

1. Алған білімді –қайталау, 

іскерлік дағдыны 

қалыптастыру 

мақсатында – мадақтау 

тҥрлері: Жарайсың! 

Керемет! Тамаша! Қол 

шапалақтау.  Кӛшбасшы 

оқушыларды   жҧлдызша 

арқылы бағалау. 

2. Жаңа материалды 

меңгеруде - оқушыларға 

ӛзін- ӛзі бағалау 

деңгейін байқау 

мақсатында «Табыс 

баспалдағы»,  

 

 Ӛзін-ӛзі тану, мәдениеттану. 

АКТ жҧмыс жасағанда 

қауіпсіздік ережелерін сақтау 

 

Рефлексия  

Сабақтың мақсаты мен оқу 

міндеттері орындалды ма? 

Бҥгін оқушылар не ҥйренді? 

 Сабақ қалай ӛтті, қандай 

деңгейде ӛтті? Жоспарланған 

саралау жақсы іске асты ма? 

(тапсырмалар сәйкес болды ма?)  

Уақытты қалай пайдаландым?  

Жоспарыма қандай ӛзгеріс 

енгіздім және неге? 

 

 

Жалпы бағалау  

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?  

Сабақтың бҧдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?  

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге 

назар аудару қажет? 
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Кҥні: 24.12.19ж. Мҧғалімнің есімі: Ибрагимова А 

Сынып 4 «Б» Қатысқандар саны: 25 Қатыспағандар саны: 
Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты 
 

4.2.9.1 тҥрлі дереккӛздерден қажетті ақпаратты табу, ӛңдеу 
және тҧжырым жасау және себепсалдарлық байланысын сызба 
тҥрінде кӛрсету 
4.2.2.1 шығарманы қайта қҧруға және бағалауға негізделген 
сҧрақтар қою және жауап беру 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: жаңа мамандықтар туралы ақпараттармен 
таныстырады. Оқу мақсатына сәйкес оқушылардың оқу 
әрекеттерінде оқу сапасын (дауыстап, тҥсініп, іштей, мәнерлеп, 
кӛз жҥгіртіп, болжап оқу) жетілдіру ескерілген. 
Кӛптеген оқушылар: оқушылардың оқырмандық мәдениетін 
қалыптастыра отырып, сӛз әдебі нормаларын орынды қолдану 
дағдыларын меңгерту жҧмыстары жҥзеге асырылады. 
Кейбір оқушылар: Оқушылардың  оқу сауаттылығын 
арттыруға, дҧрыс оқу сауаттылығын қалыптастыруға, сӛйлеу 
мәдениетін, сауатты жазу, шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға, ҧлттық қҧндылықтарды сақтауға мән беріледі. 

Бағалау критерийлері:  
(жетістік критерийлері, 
табыс критерийлері, 
кҥтілетін нәтиже) 

 жаңа мамандықтар туралы ақпараттармен таныстырады. 

Оқу мақсатына сәйкес оқушылардың оқу әрекеттерінде 

оқу сапасын (дауыстап, тҥсініп, іштей, мәнерлеп, кӛз 

жҥгіртіп, болжап оқу) жетілдіру ескерілген. 

 оқушылардың оқырмандық мәдениетін 

қалыптастыра отырып, сӛз әдебі нормаларын 

орынды қолдану дағдыларын меңгерту жҧмыстары 

жҥзеге асырылады. 
Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар.Терминология. Сӛз тіркестері:  

Мамандық  
Кәсіп 
Еңбекқорлық  
Атакәсіп 
Ӛнер 
Талант  

Қҧндылықтарды 
дарыту 

Отандық және әлемдік балалар әдебиетінің (латыш) озық 
ҥлгілерімен таныстыру арқылы оқушыларға мамандық иелері 
туралы, олардың еңбектерін сыйлау, қҧрметпен қарау, ӛзінің 
және ӛзгенің іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарауға ҥйрету. 

Пәнаралық 
байланыстар 

Қазақ тілі, кӛркем еңбек, жаратылыстану. 

АКТ қолдану 
дағдылары 

Электронды тапсырмалар. 

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім 

Ӛз ойын, сезімін, кӛзқарасын ӛмірде болған, ӛзге шығармадағы 
ҧқсас оқиғалармен салыстыра отырып пікір білдірудағдалары 
қалыптасқан..Оқушылар ақпаратты дереккӛздерін табу және 
оны пайдалану дағдыларын  ӛз тәжірибелерінде кӛрсете алады. 

Жоспар 
Жоспарлан 
ған уақыт 

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар  

Басталуы: 
8 мин 

Жаңа топ қҧру 
Топтарға бӛлу. 
1,2,3 деп санау арқылы  оқушылар 3 топқа бӛлінеді. 
1-топ                 2-топ                   3-топ 
Жҧмыс ережесін келісу 

 
Оқушыларды 
1,2,3 деп 
санау арқылы 
топтарға бӛлу. 
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 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты ҥнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта ӛзіміздің шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды кӛрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 
«Ғажайып жылулық» 
Оқушылар бір-біріне деген ыстық ықыластарын 
айтады. 
Мҧғалім: Абайдың 7-ші қара сӛзін  айтып шолып 
ӛтеді. 
Оқушыларды оқу мақсаттарымен таныстырып кетеді. 

Алдыңғы білімді еске тҥсіру (жеке,жҧпта,топта, 
ҧжымда) 

1. Мысал дегеніміз не? 

2. Ӛлеңдегі кейіпкерлерді ата? 

3. Ӛлеңнің авторы кім? 

4. Ӛздеріңнің  таңдаған  мамандықтарың туралы 

жазамыз.  
 
 
Аспаз 
Топтық жҧмыс 
1-топ  аспаз рӛліне еніп, ӛте дәмді тағамның дайындалу 
әдісіне таныстырылым жасайды. 
2-топ  аспаз рӛліне еніп, ӛте ащы тағамның дайындалу 
әдісіне таныстырылым жасайды. 
3-топ таныстырылған тағамдарға кестедегі сӛздерді 
пайдалана отырып баға беріңдер. 
 Оқушылар  рӛльге  бӛлініп  тағамдардың жасалу 
әдістерін жасайды. 
1 топ  
Тағамның сипаты 

+ 2 топ  
Тағамның 
қҧрамы 

= 3 топ 
Керемет! 
Жақсы! 
Жарайсың! 

Дескрипторы: 
Берілген тапсырмаларды орындайды. 
Сҧрақтарға жауап беріп, ӛз пікірін дәлелдейді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сҧраққа 
жауап берген 
оқушыны 
мадақтау,толы
қтыру жасау, 
тиімді  кері 
байланыс 
орнату. 

 
 
 
Алд

ыңғы білімді 
еске тҥсіру  

Тапсырма 
ны орындаған  
оқушыны 
яғни топты 
мадақтау 
шапалақпен 
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Ортасы: 
23 мин 

 Мәлімет беру 
Малдован  халқының дәстҥрлі  шаруашылығы  (мал 
бағу, егін егу, жҥзім )ӛсіру. Негізгі  кәсіпкерлері 
тоқымашылық  мысалы: ( кілем тоқу, ).Ал ҧлттық 
тағамдары; жҥгері, жҥгеріні дирменнен ӛткізіп  нан  
жасау. 
Оқулық пен жҧмыс. 
Топтық жҧмыс 
«Айналмалы бекеттер»ойыны 

Тапсырманы 3 топқа  тҥсініп оқыту  және тҥсінгендерін  
топпен айту. 

 
Ақылды аспаз 
(молдаван халық  ертегісі) 
Болжа 
Оқиға мазмҧнын әрі қарай болжа. 
Қалай ойлайсың, кӛп нҥктенің орнына қандай 
сӛз қойылады? 
Дескрипторы: 
1.Ӛз ойын, сезімін, кӛзқарасын ӛмірде болған, ӛзге 
шығармадағы ҧқсас оқиғалармен салыстыра отырып 
пікір білдіреді. 
2.Берілген тапсырмаларды орындайды. 
3.Сҧрақтарға жауап беріп, ӛз пікірін дәлелдейді. 

Толық 
мәлімет 
алу 
 
 
 
 

 
 
Тапсырма  
топпен 
орындалады. 
 
Оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату. 

 
 
 

Сергіту сәті 
2мин 

Сергіту сәті: 
Абайдың «Кӛзімнің қарасы » ӛлеңін айтқызу 

Ӛлеңнін 1 
шумағын айту 

Аяқталуы: 
7 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.  
Ой толғаныс кезеңі. 

 
 
«Кім шапшаң » ойын 
Тіл туралы мақал-мәтелді жалғастыру. 

1. Тіл мәртебесі – ел мәртебесі. 

2. Тіліңмен жҥгірме, біліммен жҥгір. 

3. Ӛнер алды қызыл тіл. 

4. Тіл достықтың алтын бесігі. 

5. Ауызда  иек  жоқ , Тілде тиек жоқ. 

6. Тіл сҥйексіз болса да , сҥйектен ӛтеді. 
 Кері байланыс 

Тапсырма 
ны орындаған  
оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату. 
 
 
«Кім 
шапшаң» әдісі 
сҧрақ - жауап 
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Кері байланыс 
 

 
әдісі. 

 
 

 
Оқушылар 
сабақтан 
алған 
әсерлерін кері 
байланыс  
тапсырмалары  
арқылы 
білдіре алады. 

Қосымша ақпарат 
Саралау - Сіз қосымша кӛмек кӛрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды 
жоспарлайсыз? 

 
 

Бағалау - Оқушылардың ҥйренгенін, материалды меңгергенін 
тексеруді қалай жоспарлайыз? 

 

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма? 
Бҥгін оқушылар не білді? 
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма? 
Мен бҥкіл уақыт ішінде ҥлгердім бе? 
Мен ӛз жоспарыма қандай тҥзетулер енгіздім және неліктен? 

 

Қорытынды бағамдау 
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1. 
2. 
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1. 
2. 
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? 
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не кӛмектеседі, неге кӛңіл бӛлу керек? 
1. 
2. 
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Ҧзақ мерзімді 

жоспар бӛлімі:  

Геоэкология 

Мектеп: Қызылорда облысы Шиелі ауданы №244 Ы.Жақаев атындағы КММ 

География пәні мҧғалімі 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні: Тобжанова Айгуль Сҧлтаналиевна 

Сынып: 10 Қатысқандар  саны: 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Ғаламдық экологиялық проблемалар 

Осы 
сабақтақолжеткізі
летіноқумақсатта
ры 

 

10.3.2.6 

ғаламдықэкологиялықпроблемалардыңпайдаболуындагеографиялықзаңдылы

қтардыңорнынанықтау; 

Сабақмақсаты Ғаламдық экологиялық проблемаларды сипаттап, пайда болу себептерін 
анықтау 

Бағалау 
критерийлері 

Дағдылар: 

 

- Ғаламдық экологиялық проблеманы  сипаттайды және пайда болу 

себептерін анықтайды 
 

- Білімін қолдану, зерттеушілік дағдылар 

Тілдікмақсаттар 

 

Пәндік сӛздік қор/ Пәндік лексика мен терминалогия:  

Ғаламдық экологиялық проблемаларға...................жатады. 

......әлемде  ..... .........аймақтарда .......кездеседі. 

Ғаламдық экологиялық проблемаларды шешу  ....байланысты.  

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

Ғаламдық проблема, озон қабаты, жылыжай эффектісі, қышқыл жаңбыр, 

ластану, биоалуантҥрліліктің азаюы 

Қҧндылықтарды 

дарыту 

- туған жерге  

- қоршаған ортаны қорғауға деген қамқорлық 

- ғаламдық және жергілікті жердің табиғатын бағалауға ҥйрету 

оқушыларды топтық жҧмыс арқылы бір-бірін қҧрметтеуге,  
сыныптастарының жауаптарын тыңдауға, талдауға, қорытынды жасауға 
баулу 

Пәнаралық 
байланыстар 

Экология, химия, биология 

АКТ қолдану 
дағдылары 

Интерактивті тақта,  презентация 

Бастапқы білім  Алдыңғы сыныптарда ғаламдық экологиялық проблемалар жайында 
атмосфера, гидросфера және биосфераның ластануы. 

Сабақбарысы 

Сабақтыңжоспар

ланғанкезеңдері 

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекеттер 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

10 минут 

- Ҧйымдастыру. Сәлемдесу. «The hat» бағдарламасы 

арқылы оқушыларды 4 топқа топтастыру (1 мин) 

 

Суреттер арқылы сабақтың тақырыбы менмақсатын 

анықтау 

 

Сабақ тақырыбы мен мақсатымен, бағалау 

«The hat» 
бағдарламасы 

 

 

 

 

Презентация 
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критерийлерімен танысу. (1 мин) 

 

Терминдермен жҧмыс: «Мозайка» әдісі. (2 мин) 

Жаһандық жылыну-жердің бетіндегі орташа 

температураның артуы 

Озон қуысы- озон қҧрамының едәуір тӛмендеуінен 20-25 

км биіктікте пайда болған кеңістік. 

Шӛлейттену –ӛсімдік жамылғысы сиреп, шӛлге 

ҧқсас ландшафттардың пайда болуы 

Қышқыл жаңбыр-қҧрамында қышқылдың ӛте белсенді 

иондары бар атмосфералық жауын-шашын тҥрлері. 

(Қиындыларды қҧрастыру арқылы әр ҧғымның 

анықтамасын қҧрастырып шығарады.) 

Дұрыс жауабымен тексеру (1 мин) 

Қызығушылықты ояту: «Бейнефильм» кӛрсету (3 мин) 

«Миға шабуыл» әдісі. Бейнежазба бойынша сҧрақтар 

қою: 

1. Озон қабатының қандай маңыздылығы бар? 

2. Озон қабатының жҧқаруына не әсер етіп жатыр? 

3. Бҧл мәселе басқа қандай мәселені тудыруы 

мҥмкін? 

(М) Географиялық қабықтың біртҧтастылық заңдылығына 

сәйкес ғаламдық мәселелердің басқа да экожҥйелерге әсер 

етуін талдау. (2 мин) 

 

 

 

Таратпа 

материалдар 

 

 

 

 

Экологиялық 

мәселелерге 

қатысты бейне 

фильмдер 

Твиг білім 

 

 

Сабақтыңортас

ы 

 

 

20 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С). Мәтінмен жҧмыс: «Insert» әдісі (3 мин) 

+   белгісі ?   белгісі V белгісі 

Мен ҥшін 

бҧл жаңа 

ақпарат 

Мен ҥшін 

тҥсініктемені 

қажет ететін 

немесе тҥсініксіз 

ақпарат 

Бҧл ақпарат менің 

ойымша ӛте 

маңызды 

 
(Т) тапсырма №1. «Постер» әдісі(8 мин) 
1-топ: Жаһандық жылыну (фишбоун) 

2-топ: Озон қуысы (кесте) 

3-топ: Шӛлейттену (тірек-сызба) 
4-топ: Қышқыл жаңбыр (ментальды карта) 
Бағалау критерийі: 
Ғаламдық проблемалардың пайда болу себептерін 
анықтап, сипаттайды. Салдарына мысал келтіріп, шешу 
жолдарын ҧсынады 
Дескриптор: 

- Ғаламдық проблемаларды сипаттайды 

- Пайда болу себептерін анықтайды 

- Салдарына мысал келтіреді 

- Шешу жолдарын ҧсынады 

Әр топтан спикер шығып, ӛз постерлерін қорғайды 
(2*4=8минут) 
Бағалау тҥрі: критерийге сҥйене отырып ӛзара топтық 
бағалау (1 мин) 

 

 

Ҥлестірмелі 

материалдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80
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Сабақтың соңы 

10 минут 

Жеке жҧмыс: «Логикалық тізбек»(6 мин) 

Оқушыларға жаһандық проблемалар арасындағы 

байланысты зерттеуге тапсырма беріледі. 

Оқушылар бір мәселенің екінші мәселенің тууына әсер ету 

тізбегін жасайды.  
Бағалау критерийі: 
Ғаламдық проблемалар арасындағы байланысты анықтап, 

ӛзара әсер ету тізбегін жасайды 

Бағалау: Дҧрыс жауап арқылы ӛзін –ӛзі бағалау (1мин) 

 Ормандардың жойылуы - Биоалуантҥрліліктің 

азаюы (фауна мен флора) – Қоректік тізбек 

бҧзылуы – табиғаттағы тепе-теңдіктің бҧзылуы 

 Ауаның ластануы (хлорфторкӛміртек) - Озон 

тесігі - Кҥн сәулесінің радиациясы- ультракҥлгін 

сәулелер- қатерлі тері ауруларының санының кҥрт 

артуы 

 Жаһандық жылыну (климат ӛзгерісі)-

Мҧздықтардың еруі- мҧхит суының деңгейінің 

артуы- жаһандық су басу 

Рефлексия:  (3 мин) 

 Менің бүгін білгенім... 

   Менің бүгін үйренгенім... 

  Мен келесі мәселелер бойынша  

      кӛбірек білгім келеді... 

 

Ҥй тапсырмасы:Ғаламдық проблемаларды шешу 

мақсатында жасалған халықаралық келісімдер жайлы 

ізденіп келу 

 

Ҥлестірмелі 

материалдар 
 
 
 
 

Презентация  
 
 
 
 
 

Рефлексия 
 

Саралау–

оқушыларғақалайкӛбірекқо

лдаукӛрсетудіжоспарлайсыз

? 

Қабілетіжоғарыоқушыларға

қандайміндетқоюдыжоспарл

апотырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардыңматериалдымеңгерудең

гейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?  

Денсаулықжән

е 

қауіпсіздіктех

никасыныңсақ

талуы 

Қабілеті жоғары 

оқушылар: 

 Топта ҧйымдастыру жҧмыстарын  

алады; 

 Сабақ бойындағы «Тҥрткі 

сҧрақтар» оқушылардың ойын 

қозғауға, дамытуға арналады. 

Қабілеті орта оқушылар: 

 Мәтін оқудағы «Тҥртіп алу» әдісі 

осы деңгейдегі оқушыларға қолдау 

береді; 

 Сабақ барысындағы деңгейлік 

сҧрақтар тізбегі; 

Қабілеті тӛмен оқушылар: 

 Деңгейлік сҧрақтар; 

 Мҧғалімнің қолдауы; 

 Ынталандыру, қолдау кӛрсету, 

формальды емес бағалау тҥрлері; 

 Оқушылар ӛзара бағалайды; 

 Жҧппен бағалау жҥргізеді; 

 

Оқушылар 

зертханалық 

жҧмыста 

уындайтын қауіп 

қатердің алдын 

алу шараларын 

белгілейді. 
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СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫН САПАЛЫ МЕҢГЕРТУ – БІЛІМ  

САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ КЕПІЛІ  

 
 

Ақтӛбе қаласы 

«Ш. Қҧдайбердіҧлы атындағы №66 ЖББОМ» КММ 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

Доскабылова Гаухар Жардемгалиевна 

 

Еліміздегі білім беру реформаларының жалпы мақсаты білім беру жҥйесін жаңа әлеуметтік- 

экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Соның дәлелі ретінде сындарлы оқыту 

теориясының енгізілуі білім беру саласындағы бҥгінгі кҥнгі оң нәтижелі игі істің бірі.  

Жаңа ғасырда мҧғалімдік мамандық ізденушілікті, қҧзіреттілік пен зерттеушілікті талап етеді. 

Сондықтан да елімізде мҧғалімдердің біліктілігін арттыруға тҥбегейлі ӛзгерістер енгізіле бастады. 

Жаңаша білім беру – жаңа білім мен дағдыны меңгерген, шығармашылық қабілеті жоғары, дербес 

ізденіс нәтижесінде елеулі мәселелердің шешіміне қол жеткізетін, ойлау қабілетімен 

ерекшеленетін тҧлғаны қалыптастыруды кӛздейді.  

Білім – адам сапаларының ӛзгеруін басқаратын ҥрдіс болғандықтан, ол педагогикалық 

мамандықтың кәсіби біліктілік қабілеттерін дамытуға бағытталады. Сондықтан «адамды» ӛмір 

сҥру барысында ӛзгеруге әлеуеті жететін ашық жҥйе деп қарастырғанымыз жӛн. Ол белгілі бір 

саладағы маман болғандықтан, «адамды» - маман тҧрғысынан қарау «біліктілік» ҧғымын 

шығарады. Біліктілік – бҧл білімді меңгерудегі, тәжірбиедегі білімділікті, қҧндылықты 

бейнелейтін жалпы қабілеттілік.  

Бҥгінгі кҥн мҧғалімнің біліктілігін арттыруды жалпықоғамдық мәселе ретінде қарастыру қажеттігі 

туған кезең. Себебі білімді тереңдету, молайту, жетілдіру, арттыру жеке басы ҥшін ғана емес, 

қазіргі қоғамға қажет әрекет деп қабылдауымыз керек. Бҧл мҧғалімнің ӛз қызметінде табысқа 

жетуін ғана кӛздемейді, оның аясын одан әлдеқайда кеңірек қарастырған жӛн. Біліктілікті арттыру 

курстары арқылы мҧғалімдерді жетекшілік, бағыт берушілік, ҧйымдастырушылық, тҥзетушілік 

әрекеттерді атқаруға ҥйретеді.  

Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары 

бағдарламасының ӛзектілігі Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 

Сабақ бойынша 

рефлексия  

 
Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдҧр

ысқойылғанба? 

Оқушылардыңбарлығы ОМ 

қолжеткіздіме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақтасаралаудҧрысжҥр

гізілдіме?  

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталд

ыма?  

Сабақжоспарынанқандай

ауытқуларболды, 

неліктен? 

Бҧл бӛлімді сабақ туралы ӛз пікіріңізді білдіру ҥшін 

пайдаланыңыз. Ӛз сабағыңыз туралы сол жақ 

бағанда берілген сҧрақтарға жауап беріңіз.   

 

Жалпыбаға: Сабақта қойылған сабақ мақсаты мен оқу мақсаттарына жеттім.  
Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)? 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытур
алыненібілдім, келесісабақтарда неге кӛңілбӛлуқажет? 
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттарымен және міндеттерімен ҥйлеседі, ал 

мемлекеттік бағдарламаның басымдықтары, ӛз кезегінде білім беру саласында кӛш басында 

келетін Финляндия, Сингапур және Ҧлыбритания секілді прогресшіл елдерге тән заманауи 

мақсаттармен және қҧндылықтар жҥйесімен барабар.  

Бҥгінгі таңда алға қойылған мақсаттарды іске асыруда басты рӛлді мҧғалім тҧлғасы 

атқаратындығы туралы тҧжырымға ешкім қарсы шыға қоймас. Білім беру саласында жҥргізілген 

әлемдік зерттеулердің нәтижелері тиісті кәсіптік қасиеттерге ие, оқыту және оқу ҥдерістерінің 

қажетті дағдылары мен терең тҥсініктерін игерген мҧғалімдер жастардың білімін сапалық 

тҧрғыдан ӛзгерте алатынын кӛрсетіп отыр. (Barber & Mourshad, 2007)  

Мҧғалімдер кҥн сайын кҥрделі шешімдер қабылдайды. Бҧл шешімдер тҥрлі білім мен пікірлерге 

сҥйенеді және әрбір оқушының не ҥйреніп, келешекте неге қол жеткізуге тиіс екендігіне 

бағытталған. Осыған байланысты мҧғалімдер оқушыларды олар ӛмір сҥруге тиіс ӛзгермелі әлемге 

дайындауда маңызды рол атқарады.  

Оқушыларды ӛзгермелі ӛмірге дайындаудан кҥтілетін нәтиже ҥдерісінен шығу ҥшін 

мҧғалімдерге білім беру бағдарламасы шеңберінде шектеліп қалмауға мҥмкіндік беретін жаңа тҥрі 

қажет болады. Бҧл мҧғалімдерді ӛзгермелі ӛмірге дайындаудағы ҥш маңызды мәселеге тіреледі. 

Олар:  

- Ӛз қызметтері аясында, оқу ҥдерісі мен ӛз оқушыларын дамыту ҥдерісінде сарапшы болу ҥшін 

қҧзіретті мҧғалімдерге қандай білім тҥрлері қажет болады?  

- Мҧғалімдерге әртҥрлі оқушылар ҥшін тиімді оқу тәжірибесін ҧсыну, оқушылардың идеялары 

туралы кері байланысты қаматамасыз ету, ӛзінің мҧғалімдік тәжірибесін сыни бағалау және оны 

жақсарту ҥшін қандай дағдылар қажет?  

- Әр баланың жеке тҧлға есебінде, кәсіби ҧжым мҥшесі ретінде де табысқа жетуіне, ӛз білімі 

мен дағдыларын дамытуды жалғастыруына кӛмектесу ҥшін мҧғалімдерге қандай кәсіби міндеттер 

қажет?(Bransford, Darling-Hammond and Ie Page, 2005)  

Міне осындай келелі мәселелердің тҥйінін шешудің жолы ретінде сындарлы оқыту 

теориясының енуі білім беру жҥйесінің де ӛзгеруіне алып келді.  

Орта білім беру жҥйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағҧрлым танымал оқыту 

әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсіл кең тараған. 

(Hattіe, 2009)  

Деңгейлік бағдарламаның басым бӛлігі, тҥрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, сындарлы 

оқыту теориясы негіздерін қамтыған. Бҧл теория оқушылардың ойлауын дамыту олардың бҧрынғы 

алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы тҥрлі дерек кӛздерінен, мҧғалімнен, оқулықтан және 

достарынан алған білімдерімен астастырыла жҥзеге асады деген тҧжырымға негізделеді. 

Сындарлы теорияның тиімділігін жақтаушылардың басым бӛлігі оны дайын білімді беруге 

негізделген оқыту тәсілдерінің білімді меңгеру былай тҧрсын, олар бойынша терең тҥсінік 

қалыптастырып, бастапқы білімді жаңа біліммен ӛзара байланыстыруға да мҥмкіндік тудыра 

бермейтінін тілге тиек етеді.  

Ал деңгейлік бағдарламаның мазмҧнын қҧрайтын 7 модулдің оқыту мен оқу ҥдерісінде 

ықпалдасып, ҥйлесім табуы сындарлы оқыту теориясын жҥзеге асыруға оң әсер ететініні айқын. 

Сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең тҥсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін 

сыныптан тыс жерде,кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Конструктивтік білім, іздену, тану және ой – толғау секілді ҥйренушілердің ӛзіндік белсенді 

әрекеттері негізінде игеріледі. Білім игеруде олар дайын кҥйде берілген ақпаратты есте сақтау 

ҥшін қабылдамай, оларды «игеру» сӛзінің шын мағынасы бойынша жан – жақты қарастырады, 

оларды әрекеттер арқылы зерттейді.  

Конструктивтік білімнің басты қағидасы білімнің ҥйренушіге дайын кҥйде берілуі мҥмкін 

еместігімен және әр адамның қоршаған әлем туралы ӛмір бойы ӛзіндік тҥсінік қҧрастыруымен 

байланысты, яғни білім ҥйренушінің жеке басында пайда болған ойлары, идеялары, тҥсініктері, 

кӛзқарасы, дҥниетанымы, пікірі, сҧрақтары мен жауаптары, дәлелдері, ҧстанымдары, уәждері мен 

ҧстанған қҧндылықтары деп тҥсініледі. Ал мҧның бәрін де ҥйренушілердің ӛздері әрекеттер мен 

ойлану арқылы қҧрастырады, «жасайды». Мҧндай жағдайда ҧстаз ҥйретпейді, ол тек шәкірт 

тарапынан білімді игерудің жағдайларын жасайды.  
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Конструктивтік білімде басты назар «пән» немесе «бағдарламаға» емес, ҥйренуші тҧлғасына 

аударылады, ал ҧсынылған білім тҧлғаны ӛзгерістерге ынталандырады:алған білімді (ақпаратты, 

мәліметті, ҧғымды, т.с.с.) ӛзіндік тҧрғыдан ӛзгертсе, оның ҥйренген білімі ҥйренуші тҧлғасын да 

ӛзгертеді (дамытады, ӛсіреді).  

Сол себепті де конструктивтік білімді кейде тҥрлендіруші білім деп те атайды.  

Неліктен «конструктивтік» деп аталады?  

- Білім алушы ӛздігімен ақпарат, фактілер, ережелер мен қағидалардан дербес (ӛздігінен) мағына, 

тҥсінік, ой, идея, тҧжырым қҧрастырады;  

- Конструктивтік білім ҥйренушіні рефлексия (ой - толғаныс) арқылы ӛзін – ӛзі «тҥрлендіруге», 

ӛзінің тҧлғасын ӛзгертуге ынталандырады;  

- Конструктивтік білім тҧлғаға ӛзін – ӛзі тҥрлендірудің (ӛзгертудің) айқын да анық мақсаттары мен 

қҧралдарын беріп қана қоймай, сонымен бірге оларды тҧлғаның тҧла бойына сіңіріп, оны ӛзін – ӛзі 

жетілдіру ісіне жҧмылдырады.  

Қайталау мен жаттауға негізделген білім тек қана есте сақтау дәрежесінде болса, ал 

конструктивтік білім ҥйренушіден тҥсіну, қолдану, талдау ақпарат негізінде жаңа мазмҧн 

қҧрастыру және бағалау сынды белсенді әрекеттерді талап етеді.  

Жаңашыл білім беру жҥйесінде педагогтардың іс- әрекеттері тӛмендегідей талаптарды қамтиды 

:  

- Диагностикалық іс - әрекет. Ҥйренушілерді зерттеу, деңгейін анықтау;  

- Бағдарлы алдын - ала болжай білу. Жағдайды анықтау, дамыту. Ӛзара кӛмек пен белсенділікті 

ҧйымдастыру.  

- Конструктивтік жобалай білу іс - әрекеті. Ҧйымдастырушылық әрекеттер, тапсырмаларды 

бӛлу.  

- Ақпараттық - тҥсіндірушілік іс - әрекеті. Білімді дҥниетанымдық адамгершілік-эстетикалық 

идеяларды меңгерту.  

- Коммуникативтік - ынталандырушылық іс - әрекет. Мҧғалімнің ерекше ықпалы, жағымды 

қарым - қатынасы, іскерлігі.  

- Талдау - бағалаушылық іс - әрекеті. Ҥдерістің жағымды жақтары мен кемшіліктерін анықтай 

алуы. Деңгейлік курс барысында мҧғалімдерді педагогиканың тиісті аспектісіне қатысты ғылыми 

зерттеу материалдарымен таныстырады. Шетелдік әріптестеріміздің озық теориялары мен 

тәжірибелерімен таныстырып,тренингтер жҥргізеді. Бірлескен топтық талқылаулар мен зерттеулер 

жҥргізіп, таныстырылымдар жасайды. Мҧғалімдер осы арқылы қҧзіретті мҧғалімге қандай білім 

тҥрлері қажет, нені білуге және нені ҥйренуге тиіс екендігі туралы кҥрделі дҥниелерді меңгереді.  

Сондай-ақ тренерлер тыңдаушы – мҧғалімдермен сындарлы қарым – қатынаста болады. Ӛз 

кезегінде олар да ӛздерінің оқушыларына осындай қарым – қатынас орнатса, бағдарламаның іс 

жҥзінде орындалуы шынайы кӛрініс таппақ.  

Мҧғалімдік қызмет ӛзінің тәжірибені толықтыра отырып, ӛзін – ӛзі реттеу, ӛзін – ӛзі басқару, 

бағалау кәсіби маман және тҧлға ретінде ӛзін ҥнемі жетілдіріп отыруды талап етеді.  

Бҧл бағдарламаның негізгі философиясы мҧғалімнің ӛзінің сенімі арқылы бҧл жҥйенің 

тиімділігін ҧғындыру. Аталған біліктілікті арттыру бағдарламасы мҧғалімге теорияны практикаға 

ҧштастырып, зерттеуге, зерделеуге және мәселелерді анықтап оларды шешуге мҥмкіндік береді. 

Әрекеттерді іске асырудағы оқыту стратегияларының тиімді таңдалғанын сараптауда сынау 

арқылы ӛзіңе- ӛзің баға беріп, атқарған ісіңе есеп беру нәтижесінде жіберген кемшіліктер арқылы 

ҥйреніп, мәселеден шығу жолдарын анықтап, шыңдалытынымыз анық.  

Кері байланыс мҧғалімдерге біріншіден, оқытудағы кемшіліктерді анықтауға; екіншіден келесі 

сабақтар тізбесінде ӛзгерістер енгізуге, яғни оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдануға; уақытты 

тиімді пайдалануға мҥмкіндік береді. Кері байланыс әрекеті ауызша және жазбаша тҥрде жҥзеге 

асырылады.  

Кері байланыстың қай тҥрі болмасын, қатысушының нені жақсы орындағанын белгілеп отыруы, 

кемшіліктер болған жағдайда ӛзінің жҧмысын жақсартуға байланысты нақты ҧсыныстардан тҧруы 

тиіс.  

Оқушының сабақ ҥстіндегі әрекеті, ол топтық және жҧптық қызметін атқару. Мҧғалімнің оқу 

қызметін фронтальді ҧйымдастыруы барлық оқушылардың іс-әрекетінің бірлікте болуын басқару, 

яғни барлық оқушылар бірдей тапсырманы орындайды, жҧмыс бәріне ортақ, барлық сынып 
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талқылайды, нәтижені салыстырады, жинақтайды. Бҧл тәсіл оқушылар мен ҧстаз арасындағы 

сенімді нығайтып, ҧжымдық сезімді тәрбиелейді, пікірлерді талқылауы ширайды, басқаның ойын, 

ӛзінің ой-тҥйіндерімен салыстырады, қателерін табуға жаттығады. Мҧғалімге қойылатын басты 

талап оқушылардың ішінен ең тиімді ой- тҧжырымды дәл таба білуі, оны алдын ала болжауы, 

сабақтың міндеттеріне жауап іздеуі барлық айтқысы келген ынталы оқушыны ықыласпен таңдауы, 

оны мәдени тҧрғыда қолдауы, мҧнымен бірге қажетті сәттерде тҥзетулер енгізуі, әр оқушының 

мҥмкіндігіне жол ашу болып табылады.  

Топтық жҧмысты оқушылардың оқу еңбегін ҧйымдастыру негізінде қҧруға мыналар жатады:  

Оқу міндетін анықтау ҥшін сынап топтарға бӛлінеді;  

Әр топ тапсырманы орындайды (не бірдей, не саралап, даралап берілген);  

Топтың енгізген жаңалығына орай тапсырмалар іріктеледі;  

Топтың қҧрамы сабақтың мазмҧнына қарай ӛзгереді; әр деңгейдегі оқушының мҥмкіндігін ескеру 

қарастырылады;  

Топтық жҧмыс практикалық жҧмыстарды, зертханалық және жаратылыстану ғылыми 

тақырыптардағы практикалық жҧмыстарды, сондай- ақ шет тілдерді меңгеруде, ауыз екі сӛйлеуде 

тілді дамыту бағытында ӛте тиімді. Жҧмыстың бҧл тҥрінде ҧжымдық талқылау қолданыла 

отырып, ӛзара кеңес беріп, ӛлшемдік параметрлері кҥрделеніп, ӛздік жҧмыс тиімділігі жағынан 

бҧрынғыға қарағанда жақсара тҥседі.  

Оқыту мен оқуда жаңа жетістіктерге жетуде ҥздіксіз іздену, ҥйрену, ӛз іс – әрекетін талдай білу, іс-

әрекеттердің сәтсіз тҧстарын анықтап, тҥзетуге ҧмтылу кӛмектесетді.  

оқыту ҥдерісінде оқытуды,әдістерді және осы мҥмкіндіктерді іске асыру тҥрлерін жақсарту 

мҥмкіндіктерін анықтауға бағытталған формативті бағалауды қолданады.  

Оқыту ҥшін бағалау – бҧл білім алушылар ӛздерінің оқудың қандай сатысында тҧрғанын, қандай 

бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау ҥшін оқушылар мен 

олардың мҧғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және тҥсіндіру ҥдерісі.  

Бҧл жерде мҧғалімдер жалғыз бағалаушы тҧлға  болмайтындығына назар аударылады. Оқушылар 

ӛздерінің сыныптастарын және ӛздерін бағалауға тартылуы қажет, мҧғалімдер бағалауды белсенді 

жҥргізген кезде, бҧл ҥдеріске оқушылар да белсенді қатысуы керек. Талпынғандар ғана білім ала 

алады. Білім алушылар ӛз білімін арттыру ҥшін бағалауды ҥйренуі қажет, сондықтан оқушыларға 

ӛзінің оқуын жақсарту ҥшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа сәйкес жҧмыс істеу қажет. 

Бҧл олардан тҥсінушілікті, қызығушылықты және ықыласпен әрекет етуді қажет етеді.  

Соңғы жылдары ӛзінің тиімділігін танытып отырған формативті бағалаудың маңызды бір тҥрі - 

ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзара бағалау. Ӛзін-ӛзі бағалау – ӛзіне-ӛзі баға қоймаумен, бірақ бағалау 

қызметімен байланысты бағалау әрекетінің бір тҥрі.  

Формативті бағалаудың маңызды компоненттері болып табылады:  

Тиімді кері байланыс орнату  

Оқу ҥдерісіне белсенді қатысу  

Бағалау нәтижесін есепке ала отырып ҥдеріске тҥзету енгізу  

Ӛз білімін ӛз бетімен бағалай білуге ҥйрету.  

Мҧғалімдердің бағдарлама идеясын жҥзеге асыруда оқушыларды дҧрыс бағыттауы аса 

маңызды. Бҧл жерде оқушылардан ӛз ойын еркін айта алатын, ӛзін-ӛзі реттей алатын, кез – келген 

ортада, жалпы ӛмірде ӛз алған білімдерін орынды пайдалана алатын жеке тҧлға қалыптасуына әсер 

ететін мҧғалімдерді даярлауда тренерлерден жоғары біліктілік пен ҥлкен жауапкершілік талап 

етілетіні анық.  

Мҧғалім оқушылардың зер салып тыңдауын сақтап қалу мақсатында жҧмыс ҥдерісі барынша 

кҥрделі және әр тҥрлі болуын қадағалайды. Оқушы оқу ҥдерісіне белсенді қатысқанда ғана 

материалды терең меңгеруге қол жеткізеді. Егер оқу ҥдерісі оқушы мен оқу материалдарын 

қосатын «кӛпірді салуға» негізделсе онда оны ҥйлестіретін мҧғалім кӛпірдің екі жағын да 

қадағалай білуі тиіс. Оқушылардың не білетінін және нені жасай алатынын, сондай – ақ олардың 

қызығушылықтарын, әр оқушының нені жақсы кӛретінін және не істегісі келетінін тҥсінуге 

тырысады. Сондықтан да сабақ ҥдерісінде ескерілуі тиіс:  

- Жаңа білім берудің адамның нені білетіні мен тҥсініктерімен байланыстылығын;  

- Білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдылар назарға алып оларды ӛрістетуді мақсат еткен 

мәнді болатындығын;  
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- Оқушыларға болжам жасауға, оны қорғауға, сынақтан ӛткізуге және қҧруға уақыт бӛлу 

қажеттігін;  

- Оқушылардың бір – бірін оқытуға мҥмкіндік беру керектігін;  

- Мҧғалім оқушыға рефлексияны ынталандыру және ӛз идеяларын ойластыру арқылы алған 

білімдерін қорытындылап талдауға кӛмектесуі тиістігін;  

Орыстың ҧлы педагогы К.Д Ушинский «Мҧғалім –ӛзінің білімін ҥздіксіз кӛтеріп отырғанда ғана 

мҧғалім,ол оқуды,ізденуді тоқтатқаннан кейін оның мҧғалімдігі де жойылады» деген орамды ой- 

пікір білдірген. Қазіргі заман мҧғалімі қоғамдық дамудың деңгейінен кӛрінетін, оның әлеуметтік 

парызына жауап беретін, жаңалыққа жаны сергек, педагогикалық қҧбылыстардың барысын 

идеялық адамгершілік тҧрғысынан шеше алатын, жаңаша ойлау дағдысын меңгерген, балалардың 

талапкерлігі мен қабілетін, ӛздігінен еркін дамуын ҧйымдастыра алатын, әрі шығармашылықпен 

еңбек ете алатын маман болуы тиіс.  

Ал деңгейлік бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курстары ҧстаздардың кәсіби әлуетінің 

ӛсуіне әсер етеді. Білім беру жҥйесіндегі бҧл оң ӛзгерістердің еліміздің әлемдік деңгейдегі білім 

кеңістегінен орын алуына ӛз кезегінде ҥлкен ықпал етері сӛзсіз.  
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Ҧзақ мерзімді жоспардың 

тарауы: Тыныс алу 

Пәні: Биология 

Мектеп:Саттар Ерубаев атындағы№ 24 мектеп-лицей  
Күні:  
Мұғалімнің аты жӛні: Рскельдиева Сымбат Нуржановна 

Сынып: 7  Қатысқан оқушылар саны Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Омыртқалы және омыртқаcыз жануарлардың тыныс алу 
мҥшелері(бунақденелілірдің демтҥтіктері, балықтарының 
желбезектері,қҧстардың және сҥтқоректілердің ӛкпесі) 

Осы сабақта  қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары(оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

7.1.4.4-Омыртқасыздар және омыртқалылардың тыныс алу мҥшелерін 
салыстыру 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар: 
 әртҥрлі тыныс алу мҥшелерін  анықтай алады; 

Қатысушылардың кӛпшілігі: 

 әртҥрлі тыныс алу жҥйелерінің қҧрылысы арасындағы 

айырмашылықты  тҥсінетін болады; 

Кейбір оқушылар: 
 әртҥрлі тыныс алу жҥйелерінің қҧрылысын артықшылығы мен 

кемшілігінің сәйкестігін анықтайтын  болады; 

Бағалау критерийлері  омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу  

мҥшелерін анықтайды; 

 омыртқасыз және омырқалылардың тыныс алу мҥшелерін 

салыстырады,ажырады;                 
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Тілдік мақсаттар  Оқытудың  тілдік мақсаты:  
Оқушылар орындай алады:  Оқушылардан суретте кӛрсетілген   әртҥрлі 
тыныс алу жҥйелерінің қҧрылысын  кемінде ҥш артықшылығы мен 
кемшілігін жазады.  Сонымен қатар  әртҥрлі тыныс алу жҥйелерінің 
қҧрылысын артықшылығы мен кемшілігінің сәйкестігін анықтайтын  
болады.  
Пәнге тән лексика мен терминология: 
Қазақша  Ағылшынша 

тыныс алу respiration 

газ алмасу gas exchange 

оттегі oxygen 

демтесік spiracles 

желбезек gills 

трахеи trachea 

бронхи bronchi 

ӛкпе lung 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сӛздер мен тіркестер:  
-Омыртқасыз жануарларда тыныс алу ….. байланысты емес.  
-Омыртқалы жануарларда тыныс алу органдары …… байланысты. 
-Бҧлшықеттер кӛп мӛлшерде оттегіні ......... ҥшін  қажет  етеді 

Қҧндылықтарды дамыту «Мәңгілік ел» қҧндылығы:  
Біздің қоғамдағы ҧлттық бірлік, бейбітшілік және келісім 
Мектеп қҧндылығы:  Ынтымақтастық – жарқын болашақ үшін 

бірлесу 

Пәнаралық байланыс -физика:  газдардың қозғалуы тҧрғысында ;  
-химия:  оттегі молекуласы мен органикалық заттар арасында 

қосылыстардың тҥзілуі мен энергияның босап шығуы. 

АКТ қолдану дағдылары Оқушыларға презентация арқылы  ақпарат беріледі.   

Видео, слайды  

http://www.biology-resources.com/insects-02.html 

Алдыңғы білім  Оқушылар жануарлар мен ӛсімдіктер оттегін тыныс алу ҥшін 

қолданатынын біледі.  Оқушылар тыныс алу процесінің ауадағы оттегі 

мен ағзадағы кӛмірқышқыл газы арасындағы алмасу процесі екендігін 

біледі 

  САБАҚ БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған жаттығулар Дереккӛздер 

Сабақтың басы 
7 минут 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ҧйымдастыру кезеңі: 
А)Оқушылармен сәлемдесу. 
Ә)Психологиялық ахуал туғызу 
1.Бір-бірімізді тыңдаймыз десек, 
2.Ҧйымшыл боламыз десек, 
3.Белсенділік танытамыз десек    (3 рет шапалақ ҧрады.) 
« Торсия» әдісі арқылы  

3-топқа бӛлу, алдыңғы оқуды бекіту 

1-топ 

2- топ 

3- топ 

 
Тренинг 
 
 
 
 

 

 

Тҥрлі- тҥсті 
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І. 
1.Ӛсімдік тыныс алғанда ауаға бӛлінеді? (оттегі) 
2. Фотосинтездеуші ҧлпа жасушасы? (паренхима) 
3. Жапырақтағы суды буландыруды не деп атайды? 
(транспирация) 
4. Тыныс алу ағылшын тілінде қалай аталады? (Respiration) 
5. Тамақ+ оттек= ?  (энергия) 

ІІ. 

1.Жапырақтың атқаратынт қызметі? (фотосинтез) 

2. Жапырақтың тӛменгі жағында орналасқан қҧрылым? 

(лептесік) 

3. Фотосинтез формуласы? (кӛмірқышқыл газы+ 

су→(Жарық)Қант+ оттегі 

4. Жапырақ ағылшын тілінде? (Leaf) 

5.Оттек қатысатын кҥрделі химиялық ҥдеріс? (фотосинтез) 

ІІІ. 

1.Жапырақтың атқаратын қызметі?(судың булануы) 

2.Жапырақ қабырғасының қорғаныш қызметін атқарушы ҧлпа?( 

жабын ҧлпасы) 

3.Ӛсімдікте болатын жасыл пигмент? (хлорофилл) 

4.Оттек ағылшын тілінде?(oxygen) 

5.Тыныс алу типі? (Анаэробты) 

Қима қағаздардың тҥстері арқылы топтарға бӛлінеді және топпен 

бірігіп топтастырады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

 «Теңге ілу» арқылы бағалау 

қима қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,100,200 

купюрлар 
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Сабақтың ортасы 
8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

Сыни тҧрғысынан ойлау стратегиясы бойынша оқушылар жаңа 

тақырыпты болжайды. 

 
 
 
Ал,балалар, бҥгінгі сабағымыздың тақырыбы сонымен қалай 
аталады? 
Ия,дҧрыс айтасыңдар.Ендеше видеоға назарымызды аударамыз. 

http://www.biology-resources.com/insects-02.html 

Топтың атын ӛзгерту 

1- топ: Ӛкпе 

2- топ: Демтҥтік 

3- топ: Желбезек 

1- тапсырма.Топтық жҧмыс 

«Топтастыру» әдісі арқылы топтар кластер қорғайды 

 

   

 

Дескриптор: 

 

1 

Тыныс алу мҥшелерін ажырата алады 

 

1 балл 

2 Жануар дың тыныс алу мҥшелеріне қарай 

топтастырады 

 

2 балл 

3 Уақыт еншісін дҧрыс пайдаланады 

 

1 балл 

Жалпы: 4 балл 

Қалыптастырушы бағалау: 

« Жетон» арқылы бағалау 

 
 
 

Презентация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат, 
маркер, 
жануарлардың 
суреті 
 
Қҧмсағат 
 
 
 

 

7 минут 2- тапсырма.Жеке жҧмыс 

«Анықтамалық бҧрыш» әдісі « Топбасшылар» сайысы 

 Әрбір топтан 1 оқушыдан шығып, сҧрақтардың ағылшын 
терминдерін басу қажет. 
1. Ағылшын тілінде балықтардың тыныс алу мҥшесі қалай 

аталады? – Gill 

2. Кеңірдекке ауа тҥсетін тесікті ағылшын тілінде кӛрсет?- 

Spiracle 
3. Ағылшынша жәндіктердің тыныс алу мҥшесі?- trachea 

4.Ағылшын тілінде ӛпке сӛзі?- lung 

5.Тыныс алу ағылшын тілінде қалай болады?- respiration 

Дескриптор: 

1 Термин сӛздерді тҥсінеді,аудармасын біледі 

 
Плакат, 
Шыбыншҧрғы
ш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

өкп демтүті

к 
желбезе

к 

http://www.biology-resources.com/insects-02.html
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Саралау – Сіз қосымша 

кӛмек кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырманы 

кҥрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - Оқушылардың 

ҥйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

Қҧндылықтардағы 

байланыс 

Сабақтың мақсаты оқушылардың 

қабілетіне байланысты сараланып 

алынды.  

Әр тапсырмада кҥрделі деңгейдегі 

сҧрақтар бар. 

Сабақ тақырыбына қатысты бағалау 

шынайы болды. Тапсырмалар бойынша 

«Жалауша», «Жетон», «Теңге ілу» 

бойынша бағаланады. 

Бағалау кезіндегі әдістерді сергіту 

ретінде пайдалануға болады. 

Кабинеттің санитарлық жағдайы.  

 

Рефлексия 

Сабақ / оқумақсаттарышынайы ма? 

Бҥгін оқушыларне білді? 

Сыныптағы ахуалқандай болды? 

Мен жоспарлағансаралау шаралары 

тиімді болды ма? 

Мен берілгенуақыт ішіндеҥлгердім бе? 

Мен ӛз жоспарыма қандай тҥзетулер 

енгіздім және неліктен? 

 

Тӛмендегі бос ҧяшыққа сабақ туралы ӛз пікіріңізді жазыңыз. 

Сол ҧяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес 

келетін сҧрақтарға жауап беріңіз. 

 

 

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 

жетілдіруге кӛмектесетін не білдім? 

 

2 Термин сӛздерді ажырата алады 

Қалыптастырушы бағалау: « Жалауша» арқылы бағалау 

 

 
Сабақтың соңы 
7 минут 

Кері байланыс.  «Сәйкестендіру» жеке жҧмыс 

«5+5» әдісі 

1 Алғаш рет ӛкпе пайда 
болған жануар? 

A Балықтар 

2 Желбезекпен тыныс 
алатын жануарлар? 

B Қосарлы тыныс алу 

3 Белсенді ҧшуға 
қабілетті омыртқасыз? 

C Ауа қапшықтары 

4 Бейімделуі бойынша 
қҧстарда пайда болды? 

D Жәндіктер 

5 Бронхы ҧшының 
ӛсіндісі? 

E Қосмекенділер 

Қалыптастырушы бағалау:Баллдық жҥйе бойынша 

35-32= 5+ 

31-27=4+ 

26-20=3+ 

 
 

 

3 минут Рефлексия:  

Осы сабақтан кейінгі менің кӛңіл- кҥйім: 

«Бас бармақ» әдісі 

Ҥйге тапсырма. §23 параграфтың соңындағы білу және тҥсіну 

тапсырмаларының 1,2 сҧрақтарына жауап беру 
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Кҥні: 05.12.2019ж 

 

Мҧғалімнің аты-жӛні:   Мҧратбекова Айгерім Сәкенқызы 

Сынып:  5  «б» Шымкент қаласы 

Саттар Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицейі 
Сабақтың тақырыбы Еріген заттың массалық ҥлесі 

Кәсіби даму мақсаты Оқушылардың танымдық іздемпаздығын дамыту 

Сабақтың типі, әдісі  Жаңа тақырыпты тҥсіндіру. Ізденушілік,зерттеу. 

Осы сабақта қолжеткізілетін 

оқу мақсаты  

5.3.2.4 еріген заттың массалық ҥлесін есептейді 

Ойлау дағдысы Қолдану 

Сабақтың мақсаты  Берілген қҧрамдағы ерітінді дайындау 

Бағалау критерийі  «еріген заттың массалық ҥлесі» ҧғымын тҥсінеді  

 100 г ерітіндідегі  еріген заттың массалық ҥлесін 

есептейді 

Тілдік мақсаттар Сӛздік қор мен  терминдер: еріткіш, ерітінді, еріген зат, еріген заттың 

массаслық ҥлесі, пайыз (процент)        

Диалог құруға /жазылымға қажетті  сӛздер топтамасы 

Х массалық ҥлесі 100 г ерітіндіні дайындау ҥшін .... г суда ... г затты 

еріту керек 

Осы ерітіндіде заттың массалық ҥлесі Х 

Қҧндылықтарға баулу 

 

  Зайырлы қоғам және жоғары руханият- денсаулықты сақтау 

қоғамдық ӛмірдің зайырлы сипаты болып табылады. 

Жауапкершілікке,ӛздігінен жҧмыс істеуге,ӛз пікірі бар жеке тҧлға    

болып қалыптасуына негіз қаланады. 

Пәнаралық байланыс Математика –  100 санының қҧрамы,  пайыз (проценттер),  қосу, бӛлу, 

кӛбейту 

Химия- еріген заттың массалық ҥлесін табу 

Алдыңғы білім  5.3.2.2  қоспалардың  тҥрлерін сипаттайды  және бӛлу әдістерін 

ҧсынады     

5.3.2.3 қҧрамы белгілі ерітіндіні дайындайды 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы  жоспарланған  жаттығу  тҥрлері 

 

Ресурстар  

Сабақтың басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Ҧйымдастыру кезеңі   

Оқушылармен сәлемдесу, тҥгелдеу 

Психологиялық жағымды ахуал қалыптастыру 

Тақырыпты ашу: 

Оқушыларға бейне ролик кӛрсетіледі ( АкваМарис медициналық 

спрейі жайлы )  
(ТЖ) Бағыттаушы сҧрақтар ретінде, мҧғалім мынадай сҧрақтар 
қояды.  

a) «АкваМарис» ? медициналық спрейі неден тҧрады?  

b) Ҥй жағдайында осы ерітіндіні немен алмастыруға болады? 

Оқушылардан кҥтілетін жауаптар:  

a) аквамарис – теңіз суы негізіндегі мҧрынға арналған спрей 

b) теңіз тҧзын суда еріту 

   Ерітіндінің емдік қасиеті болу ҥшін теңіз тҧзы мен суды қандай 

қатынаста алу керек деп ойлайсыздар? 

Жаңа сабақтың тақырыбы мен мақсаты айтылады. 

 5.3.2.4 еріген заттың массалық ҥлесін есептейді 

Слайдтар, 

интернет 

материалдары 
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Сабақтың ортасы 

 

 

Жаңа сабақтың жоспары  

1. «еріген заттың массалық ҥлесі» ҧғымын тҥсіндіру 

2. 100 г ерітіндідегі  еріген заттың массалық ҥлесін есептеу 

3. еріген заттың массалық ҥлесін тәжербие жҥзінде есептеп 

шығару 

Білу және түсіну: 

Массалық ҥлес дегеніміз-ерітіндідегі заттардың ара-қатынасы. 

Мыс:  

Еріткіш-су 

Еріген зат-тұз 

Ерідінді – тұзды су 

Белгіленуі ω, «омега» деп оқылады. Массалық ҥлесті табу ҥшін 

формула қолданылады: 

ω= (m(заттың) / m(ерітіндінің))*100%  

Мысалы, егер 10 г тҧз 100 г ерітіндіде болса, ω= (10 / 100)*100% 

немесе 10% тең болады.  

(М)   1-есеп 

   **********************************кітіптағы мәлімет 

Берілгені : ******** 

 Шешуі :********** 

 Жауабы:******** 

Тапсырма дескриптор:  

-еріген заттың массалық ҥлесін табу ҥшін формуланы 

пайдаланады; 

 - есептің шешу жолдарын кӛрсетеді; 

 - ****** массалық ҥлесін есептейді. 

Қолдану: 

1-тапсырма:  

    Сыныпты қатар бойынша ҥш топқа бӛліп, жарнама әдісі 

арқылы постер қорғауға  беріледі.  

1-топ.  

   Айдана коланы ішҥді жақсы кӛреді, оның әкесі осы сусынның 

зияндығын кӛрсету ҥшін 100 г колада 20 г қант бар екендігін 

анықтады. Колада қанттың массалық ҥлесін анықта. 

2-топ. 

  Теңіз суында ӛте кӛп тҧз бар екендігі белгілі. Жак-Ив Кусто 

тҧздың мӛлшерін анықтайтын қҧрылғыны сатып алды.  

100 г теңіз суында 4 г тҧз бар екендігі анықталды, массалық ҥлесті 

есепте... 

3-топ. 

  Шыны жуатын ерітінді дайындау ҥшін арнаулы сҧйықтық және 

суды қолданады. Егер 26 г сҧйықтықты және 74 г суды алсақ, 

алынған шыны жуу ҥшін ерітіндіде арнаулы сҧйықтықтын 

массалық ҥлесі қанша болады? 

Тапсырма дескрипторы: 

 еріген заттың массалық ҥлесін табу ҥшін формуланы 

пайдаланады; 

 есептің шешу жолдарын кӛрсетеді; 

 еріген заттың массалық ҥлесін есептейді. 

 

2-тапсырма: 

 

1  А ерітіндідегі заттардың ара-

 

 

 

 

 

Биология 

оқыту 

әдістемесі 
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Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты 

бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, 

оқушыға дербес қолдау кӛрсету, оқу 

материалдары мен ресурстарын 

оқушылардың жеке қабілеттерін есепке 

ала отырып іріктеу түрінде болуы мүмкін.  

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды 

есепке ала отырып, сабақтың кез-келген 

кезеңінде қолданыла алады 

Бұл бӛлімде 

оқушылардың сабақ 

барысында үйренгенін 

бағалау үшін қолданатын 

әдіс-тәсілдеріңізді 

жазасыз  

 

жарнама әдісі 

 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сергіту сәттері мен белсенді  іс-

әрекет түрлері. 

Осы сабақта қолданылатын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары    

 

Барлық оқушылар: 

 «еріген заттың массалық ҥлесі» 

ҧғымын тҥсінеді 

 Еріген заттың массалық ҥлесін табу 

формуласын біледі 

Оқушылардың кӛпшілігі : 

 100 г ерітндідегі  еріген заттың 

массалық ҥлесін есептейді 

Кейбір оқушылар: 

 100 г-нан артық ерітіндідегі еріген 

заттың массалық ҥлесін есептей 

алады 

Жҧпта бір бірін тексеру  

Топта тексеру  

Ӛздігінен тексеру  

(ответы на слайдах); 

Блоб ағышы кері 

байланыс 

Интербелсенді тақтаның жҧмыс 

уақытын қадағалу. 

  

 

  

 

 

 

Пән :Жаратылыстану Мектеп:Н.Тӛреқҧлов атындағы №8 ЖББМ 

ҰМЖ бӛлімі Жануарлар 
Сынып: 1-сынып Мҧғалімнің аты-жӛні: Балабекова Камила Турегельдиевна 

қатынасы. 
2 Еріген заттың 

массалық  ҥлесінің 
формуласы 

Б  

3 Массалық ҥлес 
дегеніміз 

В  

4 Еріткіш  Г  
5 Ерітінді Д ω( еріген зат ) = 

  еріген зат 

  ерітінді 
 

     
Жауабы:  1-      2-         3-        4-      5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сабақтың соңы 

 

 

         

Бағалау: Оқушылардың белсенділігіне байланысты  

Кері байланыс орнату. 

Блоб ағышы арқылы 

1. –Бҧл сабақтан қандай әсер алдың?  

2. – Бҥгінгі сабақтың атап ӛтер ерекшелігі неде деп 

ойлайсың? 

3. – Сабақтың қай тҧсын жандандыру керек деп ойлайсың? 

Ҥйге тапсырма. Оқулықтан «Біліміңді тексер! 

 

 

5- сынып 

оқулығы, 

сурет 
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Сабақтың тақырыбы Адамдар жануарлардан не алады? 
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары   

1.2.2.2 жабайы және ҥй жануарларын ажырату; 
1.1.2.1 қоршаған әлем қҧбылыстарына бақылау жҥргізу; 
 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: 
Жабайы және ҥй жануарын ажырата алады 
Оқушылардың кӛпшілігі:Жабайы жануарларды ҥй жануарларынан 
ажырата біледі; 
 Кейбір оқушылар: 
Ҥй жануарлардың пайдасын және одан қандай ӛнім алатынын біледі; 

Ойлау дағдылары Білу, тҥсіну, қолдану 
Бағалау критерийлері 1. Жабайы және ҥй жануарларын ажыратады 

2. Ҥй жануарларынан қандай ӛнім алатынын анықтайды 
Тілдік мақсат: Негізгі термин сӛздер мен сӛз тіркестері 

Тері, жҥн, сҥт, жҧмыртқа, ет 
Диалогқа / жазылымға қажетті тіркестер 
Ҥй жануарларын атаңдар? 
Ҥй жануарларының қандай пайдасы бар? 
Ҥй жануарларынан қандай ӛнімдер алынады? 

Құндылықтарды  
дарыту 

Еңбекқорлық, жауапкершілік, сыйластық 

Пәнаралық байланыстар Дҥниетану, кӛркем еңбек 

АКТ қолдану дағдылары Слайд, сурет, интербелсенді тақта. 

Бастапқы білім Жануарлардың қандай тҥрлері болады? 
Сабақ барысы  
Сабақтың жоспарланған  
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар  

Сабақтың басы  
 
 

 

Психалогиялық ахуал: (Сыныпта ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру мақсатында). 
Топқа біріктіру:  
Сиыр, жылқы, қой, суреттері арқылы оқушыларды 
топтастырамын. 
1 топ: Сиыр, 
2 топ: жылқы, 
3 топ: қой, 
«Сҧрақ-жауап»-әдісі арқылы диологқа тҥсу 
(жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында) 

- Мҧнда не бейнеленген? (жануарлар) 

- Суретте сіздер білетін жануарлар тҥрлері барма? 

- Жануарлар бізге қандай ӛнімдер береді? 

- Дҧрыс айтасыңдар балалар  

- Біздің бҥгінгі сабағымыз не жайында болмақ 

- Жануарлар  

- Иа балалар бҥгінгі сабақтың тақырыбы  
Адамдар жануарлардан не алады? 

- Балалар олай болса сіздер бҥгін жануарлардың 

адамдарға қандай ӛнім беретінін білетін 

боласыңдыр 

 
 
 
АКТ,  
Маркер 
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Сабақтың  ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тыңдалым,айтылым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергіту сәті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айтылым тыңдалым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Айтылым, жазылым 

1-тапсырма.Жеке жҧмыс.(балалардың білімін тексеру 
мақсатында) 
"Суреттермен тілдесу" әдісі  
Оқушыларға жеке суреттер таратылады.Осы суреттер 
ішінен балалар  ҥй және жабайы жануарларды 
ажыратады 
 
 
 

 
Бағалау критерийі: 
Ҥй және жабайы жануарларды ажыратады 
Дискриптор: 
Ҥй жануарларын атайды 
Жабайы жануарларды атайды. 
Ӛзін-ӛзі бағалау: Жҧлдызшалар арқылы бағалау 
Сергіту сәті:  

 
 
2-тапсырма Топтық жҧмыс"Серпілген сауал" 
әдісі(Мақсаты:тақырыпты тҥсіну деңгейін 
арттыруға арналған  
1-топ Сиыр 
2-топ Жылкы 
3-т оп Қой 
Әр топ ӛз тобының жануарынан қандай ӛнім 
алынатынын анықтайды 
Бағалау критерийі:  
Ҥй жануарларынан қандай ӛнім алатынын атайды 
Дискриптор:  
Сҥт ӛнімдерін атайды 
Ет ӛнімдерін атайды 
Жҥн ӛнімдерін атайды. 
Топ бір-бірін бағалау: «Бағдаршам» 
Қызыл – тҥсінбедім 
Сары – сҧрағым бар 
Жасыл – тҥсіндім 
3-тапсырма Жҧппен жҧмыс «Ойлан, жҧптас, бӛліс» 
әдісі 
(Оқушылардың назарын алдын-ала дайындап қойған 
олар кҥнделікті қолданылып жҥрген азық-тҥліктерге 
аударады (айран, қҧрт, сҥзбе, сҥт, май, қаймақ, шҥбат, 
қымыз, шҧжық) әр оқушы жҧмыс дәптеріндегі кестені 
толтырады) 
Бағалау критерийі: 
Берілген азық-тҥліктерді қай жануардан алатынын 
анықтап белгілейді 
Дискриптор: 
Сиыр жануарынан қандай ӛнім алатынын белгілейді 
Жылқы жануарынан қандай ӛнім алатынын белгілейді 
Қой жануарынан қандай ӛнім алатынын белгілейді 
Қалыптастырушы бағалау: «Басбармақ» 

ИНТЕРБЕЛ
СЕНДІ 
ТАҚТА 
 
 

 
 

СУРЕТТЕР 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ойын  «Ҥй жануарларын ата» 
- Балалар мен сендерге жануарлардың аттарын айтамын 
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Сабақтың соңы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кері байланыс 
"Ия-жоқ"әдісімен кері байланыс жасаймын( алған  
білімін тексеру мақсатында) 
1.Жылқы жабайы жануар ма? 
2. Тауық бізге сҥт бере ме? 
3. Сиырдың сҥтінен қҧрт аламыз ба? 
4. Киімді ҥй жануарларының жҥнінен дайындай ма? 
Рефлексия 

 

Интербелсе
нді тақта, 
бағалау 
парақшасы 

Саралау - оқушыларға 
қалай кӛбірек қолдау 
кӛрсетуді 
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз? 

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасын
ың 
сақталуы 

Диалог және қолдау 
кӛрсету тәсілі:           
Жеке жҧмыс.(балалардың 
білімін тексеру 
мақсатында) 
"Суреттермен тілдесу" 
әдісі 
Қарқын: Топтық жҧмыс 
"Серпілген сауал" әдісі 
Қорытынды тәсілі: 
Жҧппен жҧмыс «Ойлан, 
жҧптас, бӛліс» әдісі 

.Ӛзін-ӛзі бағалау: Жҧлдызшалар арқылы бағалау 
Топ бір-бірін бағалау: «Бағдаршам» 
Қалыптастырушы бағалау: «Басбармақ» 
  

Сабақта 
тапсырма 
орындау 
барысында 
оқу 
құралдарын  
пайдалануда 
техника 
қауіпсіздігін 
сақтады. 

 

 

Пәні: Әдебиеттік оқу 
Орта мерзімді жоспар бӛлімі 
6-тарау:  Атақты тҧлғалар 
Сынып: 3 Ә -сынып 

Мектеп:№ 16 И.В.Панфилов ж.о.м 
Мҧғалімнің аты-жӛні: Қансейіт  Дәмира Жумаханқызы 
Қатысқандар саны: 28 

Қатыспағандарсаны: 0 

Сабақ тақырыбы Қазақтың бас ақыны  Бала  Абай 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу  
мақсаттары 
 (оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сҧрақтар қою 
және жауап беру. 

Сабақмақсаттары Барлықоқушылар: мәтінніңтақырыбынанықтайалады, 
негізгіойдытабады. 
Кӛптегеноқушылар: шығармашылыққанегізделгенсҧрақтарқояды. 
Кейбіроқушылар: берілгентақырыпбойыншаойқорытужасайалады. 

Бағалаукритерийлері  мәтінніңтақырыбынанықтайалады, негізгіойдытабады. 

 шығармашылыққанегізделгенсҧрақтарқояды. 

 берілгентақырыпбойыншаойқорытужасайалады. 

Қҧндылықтардыдарыту Оқуға, білімгедегенқызығушылығынарттырып, еңбеккебаулу. 
Жекежәнетоптажҧмысжасайалу, ынтымақтастық. 

Пәнаралықбайланыстар Дҥниетану, қазақтілі. 
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АКТ қолданудағдылары Интернет-ресурстар, 
дерекқорданжәнеинтернеттенсабаққақатыстыақпараттыіздеу; 

Ресурстар Топқабӛлугеарналғанпарақшалар, интерактивтітақта, 
қаламментҥрлітҥстіқарындаш, стикер, постер, керібайланыспарағыт.б 

Бастапқы білім 6-тарау ӛткен бӛлімдерде алынған білім мен дағдыларға негізделген. 
Оқушылар мақал-мәтелдерді шығармашылықпен қолдануды, ӛз ойын 
айтуды, топпен, жҧппен жҧмыс тәсілін меңгеріп, басқаның ойын 
қорытындылауды, негізгі ойды білдіріп тҧрған мәтін бӛлігін 
анықтауды игерді. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтыңбасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 
 
 
 
 
5 мин 
 
 

Жаңа топ қҧру 
Психологиялық ахуал қалыптастыру. 
«Үш тілде сәлемдесу». 
І топ: «Ақын»ІІ топ: «Жазушы» 
ІІІ топ: «Ағартушы»ІҮ топ: «Сазгер» 
Жҧмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты ҥнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта ӛзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды кӛрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 
Алдыңғы білімді еске тҥсіру (ҧжымда) 
«Зымыран» әдісі 

1. Ӛлеңнің авторы кім? Ғафур Қайырбеков 

2. Ӛлеңде кім туралы атылған? Ы.Алтынсарин 

3. Ыбырай Алтынсарин кім болған? Ағартушы, Ҧстаз, жазушы 

4. Ыбыра Алтынсаринның  қандай шығармаларын білеміз? Кел балалар оқылық. 

5. Тҧңғыш ашқан мектебі қай жерде ашылды? Торғай жерінде 1864 жылы 8 

қаңтарда мектептің жаңа ғимаратын салтанатты тҥрде ашады. 

6. «Алғашқы қоңырау» ӛлеңін сҧрау. 3 оқушыдан ӛлеңді жатқа сҧрау 
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау. 
Оқу мақсатын таныстыру 
Абай ӛлеңдері арқылы балаларды жақсы қасиетерге тәрбилеу, әрқашан 
ҧқыпты, алғыр, зерек болуға ҥйрету. 
Кҥтілетін нәтижені анықтау 

Сабақтыңортасы 
 
3  мин 
 
 
 
 
 
5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ширату тапсырмасы. 
Қазақтың бас ақыны Абай Қҧнанбаев туралы қысқаша әңгімелеймін.  
Таныстырылым. 

1. Абай Қҧнанбаев туралы бҧрыннан  не білеміз? 

- Тобықты руының отбасында дҥниеге келген.  

- Шын есімі – Ибраһим. «Абай» деген атты, оның әжесі Зере  қойған. 

- Оны сӛз ӛнеріне ерте баулыған адам – әжесі Зере.  

- Ол 170-ке жуық ӛлеңнің авторы.  

- Сонымен қатар, орыстың ҧлы ақындарының шығармаларын қазақ тіліне 

аударған.  

- Ең маңызды ӛлеңдерін 40 жасында жаза бастады. 

2. Қазіргі жаңа мәліметтерден не білесіңдер? 
Белсенді оқу тапсырмалары(Т.Ж.)  
Оқылымалды жҧмыс. 
Оқулықтағы 3-тапсырмадағы суретке сҥйеніп, ҧлы ақынның ӛмірі мен 
шығармашылығын ден қоя зерттеген Мҧхтар Әуезов туралы әңгімелеу. 
М.Әуезов  қазақтың  ҧлы  жазушысы. Ол  қазіргі  Шығыс  Қазақстан  
облысының  Семей  ӛңіріндегі  Абай  ауылында  туған. Жас  кезінде  ҧлы  
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2 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин 
 
2 мин 
 
 
 
 
 
 
5 мин 
 
2 мин 
 
2 мин 
 
2  мин 
3 мин 
2 мин 

Абайды  кӛріп, бата  алған. Атасы  Әуез  бен  әкесі  Дінәсілдің  тәрбиесінде  
болады. Алдымен  молдадан  хат  танып, кейін  Семей,Ташкент,Санкт – 
Петербург  қалаларында  оқыды. «Абай» романын жазуға кірісіп 1941 жылы 
жазып бітіреді. «Абай жолы» романы XX ғасырдағы ең ҥздік шығармалардың 
бірі деген жоғары баға алады 

 
Оқылым. Топтық жҧмыс 
І топ:  М. Әуезовтің «Бала Абай» әңгімесі оқылады 
ІІ топ: Сахналық кӛрініс:Бала Абай мен әжесі арасында 
диалогқҧрастырады.5–6 сӛйлемнен тҧратын диалог. 
Жазылым 
ІІІ топ:  Мәтінге сҥйеніп, Бала Абай әңгімесіндегі кейіпкерлердің аттарын 
тауып жазады. 
Әжесінің аты- Зере 
Анасының аты- Ҧлжан 
Әкесінің аты- Қҧнанбай 
Мәтіннің авторының аты – Мҧхтар 
Абай кім болған- ақын,  жазушы, ғҧлама, ойшыл, сазгер, аудармашы, ағартушы. 
ІҤ топ: Оқулықтағы 6-тапсырма. Сӛзжҧмбақтағы сҧрақтарға жауап алынады. 

 
Ӛзін-ӛзі бағалау: «Бас бармақ» әдісі 
Сергіту сәті: «Кӛзімнің қарасы» әні 
Топтық жҧмыс. 
І топ. Поэзия минуты 

 
ІІ топ. Абайдың қарасӛздері (Оқушылар әрқайсысы жеке шығып Абайдың 
қарасӛздерін жатқа айтып береді) 

 
ІІІтоп. «Абайдыңжақсықасиеттерітуралыкластер 

 
ІҤ топ: Абай ӛлеңіндегі «Бес асыл іс пен бес жаман іс»туралы жазу 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген сҧрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 
 
 
 
 
 
ЖК: сҧрақтарға жауап бергендер – мәтінді тҥсінгендер. 
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін бағалау. 

Сабақтың соңы 
 
 
 
3 мин 

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 
А) «Еркін  сұрақтар»стратегиясы 

-   Мәтінде кімдер туралы айтылған? 

-   Бала  Абай  нені  ерекше  жақсы кӛрді? 

-   Әжесі мен Абай арасында қандай оқиға болды? 

-   Саған осы мәтін ұнады ма? 

-   Әжесінің аты кім? Шешесінің аты кім? 

-   Бұл әңгімені жазған кім? 

Сонымен  балалар, осы  әңгімедегі «Бала Абай» сендерге  ұнады ма? 
ҚБ: Бағдаршам кӛздері арқылы бір-бірін бағалау. 
 
―Екі жҧлдыз, бір тілек‖ әдісі. 
Абайды біз білеміз 
Абайды біз сҥйеміз 
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Саралау –оқушыларға қалай кӛбірек қолдау кӛрсетуді жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? 

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан кҥтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау 
кӛрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып 
іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) тҥрінде болуы мҥмкін. 
Саралау уақытты ҧтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез келген 
кезеңінде қолданыла алады. 
Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дҧрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді 
ме? Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дҧрыс жҥргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ 
жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТИЛЯМ И ТИПАМ РЕЧИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 

 

«Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирожденный такт. Плохой 

учитель преподносит истину, хороший учит еѐ находить». 

                                                       Адольф Дистерверг 

                 

          Учащиеся средних школ часто путают публицистический стиль с художественным стилем 

речи. Главная цель - научить обучающего, среднего звена различать от общего понятия к 

индивидуальному подходу распознания значение слов для определения характерных черт через 

типы слов, а значит, учителю преподнести так, чтобы это показалось легким методом получить 

ответ. Вернее обучить, различать художественный стиль от публицистического стиля. 

Перед анализом большого текста даем несколько легких заданий для толкования.  

(Учитель дает опорный материал к работе с текстами) 

                                            

Пример: 

Сравните и определите, к какому стилю и типу речи они относятся: 

                                     А                                                 В 

 

Закричал охотник: «Ой! 

Двери гонятся за мной! 

Забодал меня котѐл, 

На него я очень зол». 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

 

 
 

 Абирова Калжан Миргазиевна, учитель 

русского языка и литературы общей 

образовательной средней школы №72, 

Каратауского района, города Шымкент 

 

Описание –( какой?)(какая?) (какое?) 
Повествование – (что делать?) (что происходит?) 
Рассуждение-доказательство (почему?) 
Рассуждение-объяснение (что это такое?) 
Рассуждение –размышление (как быть?) 
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Р 

 

Е

     

Ребят

а  

дают 

свои 

ответ

ы 

кратк

о.  

Посл

е 

чего, 

учите

ль 

объясняет и дает правильные ответы  в цвете, для быстрого восприятия и 

понимания:  

 

А     В 

 

    

 

                                        

                                                         С 

 

 

Хорош русский лес! Ты видел клѐн! У клѐна широкие листья, ствол гладкий и 

чистый. Растѐт рядом с берѐзой и осиной. Луч солнца освещает его верхушку. 

Весѐлый зелѐный клѐн любит яркий свет. 

                                                    

                                                         Д 

            Наша речь должна вызывать интерес у людей и быть понятной. Для этого она 

должна быть  точной. 

1. Научный стиль. 

2. Художественный стиль.                

3. Разговорный стиль 

4. Официально-деловой 

5. Публицистический стиль 

 

 

1) рассуждение 

2) описание 

3) повествование 

4) повествования с 

элементами  

рассуждение 

5) описание с 

элементами 

рассуждения 

       1)    Метафора  

       2)   Сравнение 

       3)   Эпитет              

       4)   Олицетворение 

 

Стиль речи   (1)                   тип речи     (1)                    тропы      (1) 

Почему? 

Закричал охотник: «Ой! 

Потому, что 

Двери гонятся за мной! 

Потому, что 

Забодал меня котѐл, 

На него я очень зол». 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

 

 

 

 

                                                          С 

 

Хорош русский лес! Ты видел клѐн! У клѐна широкие листья, ствол 

гладкий и чистый. Растѐт рядом с берѐзой и осиной. Луч солнца освещает его 

верхушку. Весѐлый зелѐный клѐн любит яркий свет. 

 

                                                           Д 

 

Наша речь должна вызывать интерес у людей и быть понятной. Для этого она 

должна быть  точной. 

                                      1. Научный стиль. 

                            В С    2. Художественный стиль.                

                             А      3. Разговорный стиль 

                                      4. Официально-деловой 

                             Д      5. Публицистический стиль 
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После каждого задания учитель говорит похвальные слова: «Очень хорошо!», «Молодец!», 

«Отлично!», некоторые ребята любят, когда их отмечают отдельно. Поэтому, с похвалой 

необходимо озвучить имена учащихся.  

               После того, как учащиеся проявили в себе уверенность и твердость, можно дать более 

сложный текст:    

 

большую часть лакомства — видимо, чтобы не обижать своего друга. Остальное она уносит с 

собой.  Пройдя дальше по следам питомца, хозяйка  Лисии поняла, для кого предназначался 

пакет в еѐ пасти. 

     Среди трущоб жила колония бездомных животных — старая кошка, две мелкие собаки и 

куры с цыплятами. Они были голодны и грязны. Лиси клала свою ношу перед ними и ждала, 

пока все они наедятся. 

     Уже, после женщина хорошенько познакомилась с ними — видимо, когда-то они были 

домашними и, возможно, даже принадлежали одному хозяину. Но, потом он то ли выкинул их 

на улицу, то ли умер — неизвестно. Факт в том, что все они остались на попечении Лисии. По 

теплому приему, который  животные оказывали своей кормилице, хозяйка Лисии поняла, что 

их дружба очень крепкая и долгая… 

      Стоит ли говорить, что после такого открытия женщина ещѐ больше полюбила и зауважала 

своего умного и доброго питомца? 

      Мало того — она считает, что Лисия не совсем собака. Наверняка это  душа человека, 

когда-то очень любившего животных, вселилась в неѐ и сподвигла на такое поистине 

человеческое дело! 
      Как назвать этот случай, если не чудом? И правда — как могла собака определять время, 

когда ей приносили еду? Как она знала, что должна поступать именно так — заботиться о тех, 

кто меньше и слабее еѐ? Как она могла так долго и бессменно нести свою службу, как будто 

понимая значение слова «долг»? 

А1) рассуждение 

В2) описание 

3)    повествование 

4)    повествования с элементами  

рассуждение 

С5) описание с элементами 

рассуждения 

        1)    Метафора  

      В2)   Сравнение 

      С3)   Эпитет              

      А4)   Олицетвореие 

 

 
(1) 

          Люсия поела немного и посмотрела 

вопросительно, подняв голову. Тогда еѐ ночная 

гостья взяла пакет с земли, свернула его, не 

завязывая, и отдала собаке в зубы. Вильнув 

хвостом, Лисия отправилась дальше по шоссе. 

А еѐ хозяйка, вновь обретя дар речи, подошла к 

незнакомке  и  попросила  объя- 

 
(2) 

снить ситуацию.  Женщина представилась как 

профессор Люсия Хелена де Соуз и рассказала, что 

они встречаются с собакой на этом месте вот уже 

много лет. Каждый вечер в 9 часов она приносит 

Лисие еду, так как по личным причинам не может 

взять еѐ к себе домой. Но собачка  съедает только 

не- 
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       Эти вопросы имеют только один ответ — у этого животного было и есть огромное сердце, 

чудесный характер, блестящий ум и очень выносливые лапы. 

Оставайся такой всегда, милая Лисия! Пусть твой пример научит многих людей, как нужно 

уметь заботится о тех, кто рядом… 

На каждое задание дается один балл.  

 

         Диалог между учителем и учащимися. Прочитав текст, учитель спрашивает, о чем 

говорится в тексте.  

1.Какая это собака Лисия? 

2.Что Лисия делала? 

3. Почему хозяйка последовала за собакой поздно вечером? 

4.Почему собака приняла еду от другой женщины и ушла с пакетом? 

5.Почему эта женщина не могла приютить собаку? 

6.Куда дальше пошла собака? 

7.Кто ждал собаку и почему? 

8.Кто описывает собаку в конце текста? 

9.Какие были сказаны пожелания? 

     

Задание  1. Определите стиль текста           (1) 

А) научный 

В) официально-деловой 

С) разговорный 

D) публицистический 

Е) художественный 

 

Задание  2. Определите жанр                        (1) 

А) статья 

В) интервью 

С) рассказ 

 

Задание  3. Тип речи:                                      (1) 

А) рассуждение 

В) описание 

С) повествование 

D) повествование с элементами описания 

Е) Описание с элементами рассуждения 

 

Задание  4. Определите языковые средство связи слов (тропы)           (1) 

А) метафора 

В) эпитет 

С) олицетворение 

Д) сравнение 

 

 

          Статья несет в себе нравственно-воспитательное направление. Пробуждает у слушателя 

сострадание, жалость, трепетное чувство делать добро, помогать меньшим братьям, уметь 

любить и принимать участие в решении проблем. 

          Цель этой работы заключается в том, что развивает у учащихся работу с текстом от 

механического заучивания заданий к критическому мышлению; развивает у учащегося 

быструю ориентацию к выполнению заданий в получении обратной связи. Для достижения 

цели учитель тщательно должен продумать свое задание так, чтобы были отражены опорные 

слова для ориентации в тексте, так как язык обучения является неродным языком. В конце, для 

дальнейшей работы учащихся проявить интерес к чтению статей и книг любыми доступными 

ресурсами.  
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Пән: Қазақ тілі 

Кҥні:20.02.2020ж 
Сынып: 2 
«А»Ерлепесова А.Б. 

Мектеп:№73ЖББОМ 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Ерлепесова А.Б. 

Қатысқандар саны: 30 

Қатыспағандар саны: 0 

Сабақ тақырыбы Жалқы есім және жалпы есім 

Оқу  мақсаттары 

  

2.4.2.4 - зат есімнің жалпы және жалқы тҥрлерін ажырату, жалқы 

 есімнің жазылу емлесін сақтау 

 

Пән: Қазақ тілі 

Кҥні:20.02.2020ж 
 
 
Сынып: 2 «А» 

Мектеп:№73ЖББОМ 

Мҧғалімнің аты-жӛні: Ерлепесова А.Б. 

Қатысқандар саны: 30 

Қатыспағандар саны: 0 

Сабақ тақырыбы Жалқы есім және жалпы есім 

http://yam.smart-review.fun/sobaka-propadala-kazhduyu-noch-hozyayka-prosledila-za-ney-i-ponyala-chto-eto-ne-ywpl8/12/
http://yam.smart-review.fun/sobaka-propadala-kazhduyu-noch-hozyayka-prosledila-za-ney-i-ponyala-chto-eto-ne-ywpl8/12/
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Оқу  мақсаттары 

  

2.4.2.4 - зат есімнің жалпы және жалқы тҥрлерін ажырату, жалқы 

 есімнің жазылу емлесін сақтау 

 

Сабақ мақсаттары Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта 

берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды. Жазба 

жҧмыс жасайды.Сҧраққа жауап береді. 

Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады:Топтық 

жҧмысты бірлесе орындайды.Ӛз бетінше жҧмыс жасайды. 

Сҧраққа жауап береді.Қосымша ҥлестірме ресурстармен жҧмыс 

жасайды. 

Оқушылардың кейбірі мынаны орындай алады:Оқулықтан 

тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, тақырып 

бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау 
критерийлері 

Жеке,жҧптық,топтық тапсырмаларды орындай алады.Сабақ 
барысында назарын ӛзіне аудара алады 

Қҧндылықтарды 
дарыту 

Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу. 

Жеке және топта жҧмыс жасай алу, ынтымақтастық. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Музыка,әдебиеттік оқу,дҥниетану 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа 

қатысты ақпаратты іздеу; 

Ресурстар Топқа бӛлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жҧмыс 

дәптері, қалам мен тҥрлі тҥсті қарындаш, стикер, 

видеоматериалдар,кері байланыс парағы т.б 

Бастапқы білім Бҧл бӛлім материалдарын оқытуда алдыңғы сыныптарда және 

бӛлімдерде алған білім, білік, дағдылары басшылыққа алынады 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарлан 

ған кезеңдері 

     Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы Жаңа топ қҧру 
Оқушыларға берілген қима қағаздардан 
сӛздер  қҧрастыру. 
 І – топ: « Алтын сандық»; ІІ – топ: «Алтын 
қазына», ІІІ – топ: «Алтын балық », IV-
«Алтын  орда »  
Зейіндерін шоғырландыру  
Біздер сәлем береміз, 
Сәлеметсіз бе, ағай! – деп. 
Есенсіз бе, әжей! – деп, 
  Амансыз ба, атай! – деп. 
Ҧл-қыз сәлем береміз – 
 Ӛнегелі ӛренбіз. 
Сәлемдесу туралы ойларын сҧрау. 
-Балалар,біздің мектепте жҧмыс жасайтын 
ағайларды кім айтады? 
-Апайларды атайық 
-Кім атасы мен әжесінің атын атап береді? 
 «Қарлы кесек »әдісі арқылы ӛткен 
сабақты қайталау. 
-Зат есім дегеніміз не? 
-Жҧрнақ дегеніміз не? Мысал келтір 
-Жалғау  дегеніміз не? Мысал келтір 
-Адамға қатысты сӛздерге қандай сҧрақтар 
коямыз? 
-Заттар мен жануарларға қандай сҧрақтар 

Оқушыларды топтарға 

бӛлуге арналған қима 

қағаздар 

Сҧраққа жауап берген 

оқушыны 

мадақтау,толықты-ру 

жасау, тиімді  кері 

байланыс орнату. 
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қоямыз? 

Сабақтың 

ортасы 

-Балалар, енді интербелсенді тақтаға назар 
аударайық.  
Мағынаны тану 
Ой қозғау. 
 «Жалқы есім және жалпы есім» 
бейнежазбасын қарау. 
Видео не туралы? 
-Кім не кӛрді? 
-Не байқадыңдар? 

- Жалқы  есім дегенімізді қалай 

тҥсіндіңдер? 

- Жалпы есім ше? 

- Жалқы  есімдер қалай жазылады? 
Оқушылардың барлығы ережені іштей оқиды. 
Ереже. Кісінің аты – жӛні, жер – су аттары, 
жан – жануарға қойылған атаулар жалқы есім 
деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта 
бас әріппен жазылады: Сәуле, Тараз, Ақтӛс. 
Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы 
есімдер дейміз:ӛзен, аққу, оқытушы 
-Біздің класта қанша оқушы бар? 
-Қанша Амир деген оқушы бар? 
-Біздің мектебіміз кімнің атында? 
 Картамен жҧмыс. (Картадан жер-су,тау 
аттарын таптыру) 

Оқушылардың барлығы ережені іштей оқиды 

ҚБ:  Мҧғалімнің қолдау сӛздері( 

Жарайсыңдар, бәрекелді) 

Бағалау критерийі туралы тҥсіндіру 

«Алтын сандық» «Кҥміс сандық» «Темір 

сандық» 
12-15                        9-11                     6-8 
Сабаққа белсене қатысқан,кӛп ҧпай алған 
балалар алтын сақаға ие болады. 
(Ҧ)«Бәріміз  бірге  ойлаймыз» әдісі.  
 Тақтамен жҧмыс 
   
   Дескриптор: 
1.Суреттердің астындағы сӛздерді жазады. 
2.Сӛздердің кіші және бас әріптермен 
жазылу себебін анықтайды 
Жеке жұмыс 
Бата  _________       
Қаша  _________ 
Арба   _________ 
Ажар  _________  _ 
Емен  _________              
Асан   ________ 
   Дескриптор:  
1.Берілген сӛздерді түсініп оқиды 
2.Бір әріпті алып тастап ,орнын ӛзгертеді 
3.Жаңа сӛз жасайды 

 

 

 
https://imektep.kz/kz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы орындаған  

оқушыны 

мадақтау,толықты 

ру жасау, тиімді  кері 

байланыс орнату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бас бармақ», «Үш 

шапалақ», 

«От шашу», 

Смайлик арқылы 

бағаланады. 
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Табиғат ғажайыптары 
Еркеназ Талдықорған жеріндегі «Әнші 
қҧм»туралы,ал Иманғали Бурабайдағы « 
Жҧмбақтас»туралы екі оқушы ҥйден 
дайындаған тапсырмаларын айтады 
 Видеоролик кӛрсету  
Балалар,біздің де жерімізде «табиғат 
ғажайыптары » бар.Біздің ауылға жақын 
орналасқан  Белогорка елді мекенінде Бекқҧл 
баба кесенесі және «Қыз әулие»тауы бар. 
   Дескриптор:  
1.Табиғат ғажайыптарын біледі. 
2. Жалқы есімдерді табады 
3.Дәптерлеріне кӛркем етіп жазады. 
Сергіту сәті  
«Сыңарын тап» ойыны. 
Әр топқа екі қолғаптан таратамын. Тез арада 
жҧбын табу керек 
Ақтабан-ит 
Қызылжар –ауыл 
Балқаш-кӛл 
Қобыланды-батыр 
Сатурн-жҧлдыз 
Жалқы және жалпы есімдерді ажыратып 
айтады. 

Ой толғау. Топтық жҧмыс 

«Ротация »әдісі 

1.Салт-дәстҥрлер 

2.Қала атаулары 

3.Батырлар 

4.Жазушылар 

5.Ертегілер 

Дескриптор 

1.Салт-дәстҥр атауларын анықтайды. 

2.Қатесіз,кӛркем жазады. 

3.Жалқы есімдерді табады. 

«Веер»әдісі арқылы қорытындылау 

Рефлексия 
-Бҥгінгі сабақта мен....тҥсіндім 
-Бҥгін  сабақта қуантқаны..... 
-Маған ерекше ҧнағаны... 
-Сабақтан соң маған.....келді 
Бҥгін маған ....сәті тҥсті 
-Қызықты болғаны..... 
-Қиындық тудырды.... 
-Менің тҥсінгенім..... 
Бағалау. 
-Қәне,балалар,қанша балл жинадық? 
12-15 балл алған балалар алтын сандықтағы  
алтын сақаға  
ие болады 
11-9 балл жинаған балалар кҥміс сандықтағы 
асыққа ие болады 
6-8 балл жинаған балалар темір сандықтағы 
асықтарға ие болады. 

Мұғалімнің 

мадақтамасы 
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Жаратылыстану 

 3 «Б» сынып 

 

Мектеп:  № 73 ЖББОМ 

Мҧғалімнің аты-жӛні:  Алмурзаева Г.О  

Қатысқандар саны:   31                                                               

Қатыспаған оқушылар: 0 

Кҥні:  18.11.2019 

Тақырыбы: Тыныс алу қҧпиялары 

Оқу мақсаты: 3.2.3.3 тыныс алу жҥйесін және оның адам ағзасындағы рӛлін 

сиппаттау 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар: Тыныс алу жҥйесінің мҥшелері туралы біледі  

Кӛптеген оқушылар: Тыныс алу мҥшелерінің қозғалысы мен адам 

ағзасындағы рӛлін сипаттайды. 

Кейбір оқушылар: Тыңыс алу қозғалысын және ӛкпенің кҥтімін 

сипаттайды 

Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 
 

Тапсырманы орындаған  

оқушыны мадақтау, 

толықтыру жасау, тиімді  

кері байланыс орнату. 

 

Саралау –оқушыларға қалай 

кӛбірек қолдау кӛрсетуді 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға 

қандай міндет қоюды 

жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының   сақталуы 

Саралау іріктелген тапсырмалар, 

нақты бір оқушыдан кҥтілетін 

нәтижелер, оқушыға дербес 

қолдау кӛрсету, оқу 

материалдары мен ресурстарын 

оқушылардың жеке қабілеттерін 

есепке ала отырып іріктеу 

(Гарднердің жиындық зият 

теориясы) тҥрінде болуы мҥмкін. 

Саралау уақытты ҧтымды 

пайдалануды есепке ала отырып, 

сабақтың кез келген 

кезеңінде қолданыла алады. 

Бҧл бӛлімде 

оқушылардың сабақ 

барысында ҥйренгенін 

бағалау ҥшін 

қолданатын әдіс-

тәсілдеріңізді жазасыз 

Денсаулық сақтау 

технологиял ары. Сергіту 

сәттері мен белсенді іс- әрекет 

тҥрлері. 

Осы сабақта қолданылат ын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары. 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары /оқу 

мақсаттары дҧрыс қойылған ба? 

Оқушылардың барлығы ОМ қол 

жеткізді ме? Жеткізбесе, 

неліктен? 

Сабақта саралау дҧрыс жҥргізілді 

ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма? Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды, 

неліктен? 

Бҧл бӛлімді сабақ туралы ӛз пікіріңізді білдіру ҥшін 

пайдаланыңыз. Ӛз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 

берілген сҧрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
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Бағалау критерийі Тыныс алу мҥшелерін тҥсіндіреді. 

Тыныс алу қозғалысын сипаттай алады. 

Ӛкпенің кҥтімін анықтайды 

Тілдік  мақсат: 

 

Тыныс алуға қабырғаның бҧлшықеттері мен кӛкет кӛмектеседі. 

Пәндік терминология мен тірек сӛздер: 

Кӛкет,терең тыныс алу, терең тыныс шығару 

Қҧндылықтар: Дҥниетанымын кеңейту, байқампаздық, ӛзара сыйластық, 

ынтымақтастықта жҧмыс істеу дағдылары 

Пәнаралық байланыс Дҥниетану, математика, кӛркем еңбек 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Интербелсенді тақта 

Ресурстар: Топқа бӛлуге арналған қима суреттер,бейнематериалдар,ӛкпе 

моделі, тыныс алу жҥйесінің кестесі, шар,тҥтікше,кері байланыс 

парағы 

Алдыңғы меңгерілген 

білім 

Тыныс алу мҥшесінің қҧрылысы.  

Сабақ барысы 

Жоспарланған уақыт Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

    

   2минут  

 

   2 минут 

 

 

   3 минут 

Психологиялық дайындық  

Оқушыларды топқа бӛлу. «Ӛкпе»,  

«Мҧрын қуысы», «Кӛмей», 

«Кеңірдек»суреттері арқылы топтасады 

Миға шабуыл. Бір орында отырып терең 

тыныс алады,  терең тыныс шығарады. 

Сҧрақ: Тыныс алу қозғалыстарын не 

қамтамасыз етеді. 

ҚБ: Мҧғалімнің қолдау сӛздері. 

Сабақтың тақырыбын, мақсатын айқындау. 

Бағалау критерийі таныстырылады. 

 

 

Қима суреттер 

 

Тыныс алу 

қозғалысының 

суреттері 

Сабақтың ортасы 

   4 минут 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

  5 минут 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 10 минут 

Практикалық жҧмыс: 

1-тапсырма. Әр топтағы оқушыларға шар 

таратылады. Сол шарды терең тыныс алу 

арқылы қатты ҥрлейді. 

Дескриптор:  

1. Шарды ҥрлеген кездегі қҧбылысты айтады 

2. Терең тыныс алу мен терең тыныс шығарудың маңызын 

тҥсіндіреді 

ҚБ: смайликтер арқылы жҥзеге асады. 

«Тыныс алу қозғалыстары» 

бейнекӛрініс кӛрсетіледі.  

Оқулықпен жҧмыс 

1.Тыныс алу жҥйесін қандай мҥшелер 

қҧрайды? 

2. Ағзада ауа қандай жолдардан ӛтеді? 

3. Терең тыныс шығарудың кӛлемі қандай 

болады? 

4. Тыныс алу мҥшелерін шынықтыруға не 

кӛмектеседі? 

Зерттеу жҧмысы «Ойлан, жҧптас, бӛліс» 

әдісі арқылы талқыланады. 

2- тапсырма. Тыныс алу қозғалысын тҥсіну 

ҥшін тәжірибе жасалады. Тәжірибе ҥшін 

пластик бӛтелке, шар, резеңке қолғаптан 

 

Сағат, кҥнтізбе, 

секундомер суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық (56-57 бет) 

 

 

 

 

 

Тыныс алу жҥйесінің 

моделі 
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   3 минут 

 

 

ӛкпенің моделі жасалады. Әр топқа 

таратылады 

Дескриптор: 

1. Тыныс алу қозғалысын  тҥсіндіреді 

2. Кӛкеттің маңызын анықтайды 

ҚБ: смайликтер арқылы жҥзеге асады. 

«Детальдарды қосу әдісі».  

3 тапсырма. Тҥсінік. Тҧмау тыныс алу 

мҥшелерінің ауруы. Тҧмауды емдемесек 

ӛкпеміз қабынуы мҥмкін. Тҧмау ауруының 

белгілерін анықта? 

 
Дескриптор: 

1. Тҧмау ауруының белгісін анықтай алады 

2. Тҧмау вирусы зақымдайтын мҥшелерді 

кӛрсете алады 

ҚБ: смайликтер арқылы жҥзеге асады. 

4-тапсырма.  Тҧмаудан кҥтіну шараларын 

кӛрсет? 

 
 

1. Тҧмаудан кҥтіну шарасын тҥсіндіре алады 

2. Жеке бастың гигиенасын сақтауды ҥйрене 

алады 

ҚБ: смайликтер арқылы жҥзеге асады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы 

  3 минут 

 

Рефлексия:   

«+» «-» Қызықты 

   
Маған  сабақта ҧнағаны...   Маған ... қиын болды.  

 Мен ...  ҥйренгім келеді 

Бағалау: дескриптор бойынша дҧрыс жауаптарын 

есептейді. 

Ҥйге тапсырма: ӛкпе туралы бес жолды ӛлең 

қҧрастыру, 

56-57  бет  

Кері байланыс: стикерлерге сабақтан алған 

әсерін жазып, кестеге жабыстырады. 
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Пәні:әдебиеттік  оқу Мектеп: 73 ЖББОМ 

Кҥні: 27.02.2020 ж Мҧғалімнің аты-жӛні: АспантаеваЛ.Б. 

Сынып:2«В» Қатысқандар саны:29 Қатыспағандар 

саны:29 
 Бӛлім: Салт- дәстҥр және ауыз әдебиеті 

Сабақтың тақырыбы: Қҧлыншағым  қҧлдырап 
Мәтін: Торы  қҧлын 

Осы сабақ арқылы 
жҥзеге асатын оқу 
мақсаттары 

2.2.6.1 - кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-қҧлқы мен 
іс-әрекетін бағалау; 
2.2.9.1 - сҧраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, 
жинақтардан, сӛздіктерден табу және ақпаратты берілген ҥлгі 
кестеге салу; 

Сабақ мақсаттары Барлықоқушылар:  

Тақырыпты болжайды, қажетті ақпаратты тауып оқиды, 
сҧрақтарға жауап береді; 
Оқушылардың басым  бӛлігі: 

Мәтінді оқиды, тҥсінеді, бағалауға қатысады, топтық, 
жҧптық,жҧмыстарға қатысады; 
Кейбір оқушылар: 

Мәтіннің негізгі ойын анықтайды; 

Бағалау критерийлері 1. Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттайды, мінез-қҧлқы мен іс-
әрекетін бағалайды; 
2. Сҧраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, 
сӛздіктерден табады және ақпаратты берілген ҥлгі кестеге 
жазады; 

 жылқы-лошадь-horse, қҧлын-жеребенок-foal 

Тҥйінді сӛздер мен сӛз тіркестері: 
Тірек сӛздердің  айтылуын ,есте сақтау дағдысын қалыптастыру; 
тірек сӛздерді сабақ барысында қайталату. 
Талқылауға арналған сҧрақтар: Не себепті......деп ойлайсыз 
1.Тӛрт тҥлік  нелер жатады? 
2.Тӛрт тҥліктің тӛлдері қалай аталады? 
3. Тӛрт тҥліктің қандай ӛнім пайдасы бар? 

 Алдыңғы оқу Қошақаны  қойдың 
Ишара Жасыл-тҥсіндім; сары-сыныптасымның кӛмегімен тҥсіндім; 

қызыл-кӛмек қажет тҥсінбедім; 
Жоспар 

Жоспарланған уақыт есебі 
 
Басы 
 
 
 

 

Жоспарланған  жаттығу тҥрлері 

(тӛмендегі жазбаларды сіз жоспарлаған 

жаттығу тҥрлерімен 

ауыстырыңыз«Шаттық шеңбер» 

Бірбіріне тілек тілейдіБалаларды  

жануралардың суреттері арқылы 3- 

топқа  бӛлемін.Бейнеролик корсету.  

1.бейнеролик не 
кӛрдіңіздер?тапсырма: ТЖ 
«Джигсо»Дескриптор:1. Мақал-мә
телдерді  түсініп оқ
иды;2. Мақалдың мағына
сын түсінеді;3. Бір-бірін 
тыңдап толықтырады, бағалайды; Кері 
байланыс: «Житондар» 
ҚБ « Жҧлдызшалар» 

Ресурстар 
Сары ,қызыл, 
жасыл , житондар  
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Ортасы 
 
 
 

 
 

 
 

2- тапсырма: ЖЖ  «Жҧптас ойлас 
бӛліс» 
Дескриптор: 
1. Жылқ ы атауына 
байланысты мақ ал-
мә телдер айтады; 
2.  Мақал-мәтелдер туралы жҧпта 
талқылайды; 
3. Бір-бірін тыңдап толықтырады; 
Кері байланыс: «житондар»  
ҚБ «жҧлдызшалар» 
Сергіту сәті: қара жорға. 
3-тапсырма:  «Ҥш тҥрлі кунделік»ТЖ 
Дескриптор: 
1. Ӛлеңді тҥсініп оқиды; 
2. Ӛлеңнің  шумағының әр қатарына мән 
беріп оқып, тҥсінгені туралы 
әңгімелейді; 
3.Ойын тиянақ ты, 
жү йелі жеткізеді; 4. 
Бір-бірін тыңдап бағалайды;Кері 
байланыс: «житондар» ҚБ 
«жҧлдызшалар» 
 4- тапсырма:.«Қалам столдың 
ортасында ақиқат,жалған» әдісі 
арқылы сҧрақтарға жауап береді. 

1.Сиырдың баласын қозы дейміз. 

2.Қойдың атасы Шопан ата. 

3.Қозы мӛңірейді. 

4.Жылқының атасы – Ойсылқара. 

5.Сиырдың сҥті қымыз деп аталады. 

6.Тӛрт тҥлік малға аю,арыстан,тҥлкі жатады. 

7.Бҧзау тҥйенің баласы. 

8.Сиырдың атасы Зеңгібаба 
5-тапсырма:  « Стоп кадр » ӚЖ 
Дескриптор: 
1.Мә тіндегі 
сө здерді 
пайдаланып, торы 
қ ұ лынды сипаттап 
жазады; 
 1-топ:Басы..........қҧп-қҧлдыр 

 Кӛзі........моншақтай Ерні  жып-жымыр 

2-топ:Жағы........қалақтай 

Мойны....садақтайЖалы.....жібектей 

3-топ: Саны ..жҧп-жҧмыр 
2. Тапсырманы белсенді орындайды; 

3.Бір-бірін тыңдап   толықтырады;Кері 

байланыс: «житондар» ҚБ 

«жҧлдызшалар» 

6-тапсырма:  « Кӛршіңе әнгімеле» ТЖ 

 
 

 
іс-қимылмен 
кӛрсетеді. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ БОЙЫНША ӘДІС-ТӘСІЛДЕР 
ТИІМДІЛІГІ 

Жетпісбаева Алтынгул  

Химия пәні мҧғалімі 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы 

 Ә.Бӛкейханов атындағы ЖББО 
 

В данной статье дано образец составления плана урока и обновленную значимость образования. In this 
article gives an example of drawing up the lesson plan and the updated importance of education.  
Елбасы Н. Ə. Назарбаев: «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін 
білуге тиіс, оларды оқыту нəтижесі сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау 
машығын игеру қажет» екендігін айтты. Осы орайда Министрлік  

Дескриптор: 
1.  Жылқ ының  пайдасы 
туралы ң гімелейді;2.  
Ө з бетінше сызба 
қ ұ растырады; 
3.   Сабақтың тақырыбын  
қорытындылайды;Кері байланыс: 
«житондар» ҚБ «жҧлдызшалар» 

Сабақтың соңы Ҥй тапсырмасы: Жырды жаттау  
Кері байланыс: «Білім ағашы» 

Білім ағашы парақ 
шасы стикер 

Қосымша мәліметтер 

Саралау-оқушыға мейлінше 
қолдау  кӛрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?  
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы  
қалай тҥрлендіресіз?  Қабілетті 
оқушыға қосымша 
карточкалар беремін.  
Барлық оқушылар орындай 

алады: Жҧмбақ, мақал-

мәтелді тҥсініп оқиды; 

Оқушылардың кӛпшілігі 

орындай алады:топтық, 

жҧптық,жҧмыстарға қатысады; 

: Кейбір оқушылар орындай 

алады: Мәтіндегі негізгі ойды 

анықтайды; 

Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? Жҧптық, топтық, ӛздік 
жҧмыста жҧлдызша,житондар  арқылы 
бағалаймын. Мадақтау, марапаттау 
арқылы бағалауды жҥзеге асырамын. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пәнаралық 
байланыс-ӛмір 
қауіпсіздік негізі. 
Музыка 
 
Тарих . АКТ  мен 
байланыс 
Қҧндылықтармен 
байланыс: 
Рухани-жаңғыру 
бағдарламасы: 
«Бәсекеге 
қабілеттілік» , 
«Сананың  
ашықтығы » 
(тәрбие  элементі) 
 

Рефлексия 
Сабақтың мақсаты мен оқу 
мақсаттары орындалды ма? 
Бҥгін оқушылар не ҥйренді? 
Сабақ қалай ӛтті, қандай 
деңгейде ӛтті? 
Жоспарланған саралау жақсы 
іске асты ма ? (тапсырмалар 
сәйкес болды ма?) 
Уақытты қалай пайдаландым? 
Жоспарыма қандай ӛзгеріс 
енгіздім және неге? 

Сабақ мақсаты мен оқу мақсаттары орындалды. 
Оқушылар кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттай алды. 
Сҧрақтарға жауап бере алды. 
Қажетті ақпаратты тауып, кестеге сала алды. 
Жоспарланған саралау жҧмыстары барлығы жҥзеге асты. 

Сабақ уақыты жоспарға сәйкес дәл уақытымен 

аяқталды. 
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«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының қадамдарын жəне Білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатындағы жаңартылған білім 
мазмұнына кезең-кезеңмен көшу жұмыстарын бастады. Жаңа оқу жылынан бастап еліміздің барлық 
мектептеріне Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тəжірибесі бойынша жаңартылған білім мазмұны 
бірінші сыныптан бастап енгізілді.Осы ретте ол оқушылардың  функционалдық сауаттылығын дамытуға 
бағытталған жаңартылған мазмұн 30 мектепте сынақтан табысты өткенін мəлім етті. Білім беру 
бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін 
енгізу жəне оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке жəне сапаға бағытталған бағдарлама. 
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын 
құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тəжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 
коммуникативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды 
сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жəне оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 
оқыту əдістəсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 
қолдану болып табылады. Жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі: 1.Оқу дағдылары 
(оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 2. Ойлау дағдылары (білу, түсіну, қолдану,  талдау, 
салыстыру, бағалау); 3.Шығармашылық ойлау дағдысы 4.Логикалық ойлау дағдысы 5. Сыни ойлау 
дағдысы 6. Алгоритмдік ойлау дағдысы 7.Критикалық ойлау дағдысы 8.Проблемалық ойлау дағдысы 
9.Технологиялық ойлау дағдысы 10.Тілдік құзіреттілік дағдысы 
11.Оқушылардыңкоммуникативтікдағдыларындамыту; Бағдарлама аясында мұғалім үшін мыналар 
маңызды болмақ: Мұғалім шебер сұрақ коюшы болуы қажет, себебі? 1.Ықтимал себептері -Оқудағы 
олқылықтарды анықтау үшін; -Оқушылардың ойларын бағыттау үшін;        -Бағалау үшін; -Келесі 
сұрақтарға түрткі болу үшін; -Тақырыпты қайта қарау үшін; -Қызығушылықты немесе білуге құмарлықты 
ояту үшін; -Күрделендіру үшін; -Сұрақ-жауап пен сын тұрғысынан ойлауды модельдеу үшін; -Түсінуге 
көмектесу үшін; -Бағамдау үшін. 2.Тиімді сұрақтар қандай болады? Ашық сұрақтар оқу үдерісін бəрінен 
тиімді жақсартады. Олар сөйлеу мен ойлауды жетілдіреді. Мысалы, Қандай металдар магниттеледі? 
Жабық сұрақтар"иə”/"жоқ”деп қана жауап беруді қажет етеді. Олар пайдалы болуы мүмкін, бірақ 
сөйлеу мен ойлауды жетілдірмейді. 
 Мысалы, Мыс магниттелеме? 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: 
7.4. Атом құрылысы. 
Күні: 
Сынып:7 

Қатысқандар: 
Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Химиялық элементтер. Жай және күрделі заттар 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

7.1.2.2 -әрбір элементтің химиялық таңбамен белгіленетіндігін 
және белгілі атом түрі екенін білу 
7.1.2.3элементтерді металдар мен бейметалдарға жіктеу 
7.1.2.4 заттарды құрамына қарай жай және күрделіге жіктеу 

Сабақтың мақсаты Оқушылардың : 
Барлығы- әрбір химиялық элементтің белгілі бір таңбамен 
белгілетіндігін біледі, химиялық элементтің атом түрі екендігін 
айта алады, металдар мен бейметалдарды атайды, жай және 
күрделі заттарды біледі.  
Көпшілігі: Әрбір элементтің химиялық таңбамен 
белгіленетіндігін және белгілі атом түрі екенін біледі, 
элементтерді металдар мен бейметалдарға, заттарды 
құрамына қарай жай және күрделіге жіктейді 
Кейбірі- Әрбір элементтің химиялық таңбамен 
белгіленетіндігін және белгілі атом түрі екенін біледі, 
элементтерді металдар мен бейметалдарға, заттарды 
құрамына қарай жай және күрделіге жіктейді, жіктеуді себебін 
түсіндіре алады.  

Бағалау критерийі -Химиялық элемент пен оның атауын сәйкестендіреді 
-Химиялық элементтердің символдарын дұрыс жазады 
- Берілген элементтер тізбесінен металл мен бейметалды 
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ажырата алады.  
  Берілген заттар тізбесінен жайжәне күрделі заттарды  
ажырата алады.  
Ажырату себептерін түсіндіре алады.  

Тілдік мақсаттар 

 
Химиялық қанша химиялық элементтерді үш тілде атайды, 
терминологияны дұрыс қолданады. 

Құндылықтарға баулу 
 

Жауапкершілік, бір-бірін тыңдау, құрметтеу, үштілділік, үздіксіз 
оқу. 

Пәнаралық байланыс Физиология, физика, география 

Алдыңғы білім 
 

Атом, молекула. 

                                                        Сабақ барысы 
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 

 
Ресурстар 

Сабақтың басы 
 
 
4 мин 
 
 
 
4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
 
Сабақтың 
ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 мин 
 
 

Сабақты ұйымдастыру(оқушылармен амандасу, түгендеу). 
Миға шабуыл .  
Презентациядағы суреттер бойынша элементті атайды, оның 
қолданылуы қандай қасиетіне негізделгенін сипаттайды 
(суретте берілген қойылатын сұрақтар үш тілде берілген). 
 
Үй тапсырмасы бойынша сұрақтар қою арқылы жаңа 
тақырыпқа көпірше қоямын. 
Молекулады неше атом бар? 
Молекуладағы атомдарды атаңдар? 
Химиялық элемент деген не? 
Осы сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар химиялық 
элемент атомның белгілі бір түрі екеніне көздері жетіп, оның  
анықтамасын құрастырады. 
 Оқулықтағы мәтінмен жұмыс жасайды. 
 Сыныппен жұмыс. Сыныпқа әрбір элемент ғылымда бірегей 
символмен белгіленетіндігін түсіндіру керек.  
Оқушыларға кейбір элементтердің атауы берілген кесте беру, 
оқушылар периодтық кестеге сүйеніп олардың символдарын 
жазулары керек. Ағылшын тілінде 5 элементтің атауларын 
жазу оқушылардан сұрау. Оқушылардан кейбір 
символдардың атаулары неліктен басқа тілде берілетіндігін 
және осыдан нені ұғынуға болатындығын анықтауларын 
сұрау(ерте заманда ашылған немесе тиісті елде табылған).  
Дискриптор 
-Оқушылардың химиялық символдардың белгіленуі кезінде 
бірінші әріптің ғана бас әріппен ал қалған кез келген басқа 
әріптері кіші әріппен жазылатындықтарын түсінгендеріне көз 
жеткізу. 
Ол үшін оқушылар постер жасап қорғайды. 
 Сәйкестендіру кестесі. Жеке жұмыс. 
Химиялық элементтердің атауы мен символдарын 
сәйкестендіріңдер: 
  С                       оттегі                  О                      темір 
  Са                     көміртек             Н                      алтын 
  N                      кальций              Fe                     фосфор 
  Au                     сутегі                  P                        азот 
Мұғалім аралап қарап жүреді. 
Бағалау критерийлері:  
-химиялық элементтердің символдарын біледі; 

Слайд 
 
 
 
 
 
 
 
http://bilimland.kz 
 
 
 
 

http://www.docme.ru/d
oc/1096019/simvoly-
himicheskih-elementov 
 
 
 

http://yandex.kz/video/s
earch?filmld=0kx636Zk0
Cw&text=% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.docme.ru/doc/1096019/simvoly-himicheskih-elementov
http://www.docme.ru/doc/1096019/simvoly-himicheskih-elementov
http://www.docme.ru/doc/1096019/simvoly-himicheskih-elementov
http://yandex.kz/video/search?filmld=0kx636Zk0Cw&text=%25
http://yandex.kz/video/search?filmld=0kx636Zk0Cw&text=%25
http://yandex.kz/video/search?filmld=0kx636Zk0Cw&text=%25


204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-химиялық элементтерді жіктей алады; 
-периодтық кестеден ақпарат оқи алады; 
Дескриптор: 
-химиялық элемент пен оның атауын сәйкестендіреді; 
-элементтердің символдарын дұрыс жазады. 
Тапсырма орындалып болған соң оқушылар өзара бас 
бармақ әдісімен бағалайды. 
«Ойлан, тап» әдісі. Жұптық жұмыс. Суреттерге қарап, 
элементтердің қасиеттерін анықтап, металл немесе 
бейметалға жіктеңіз.  

Салыстыру 
сызығы 

мыс мырыш Фосфор күкірт 

түсі     

Агрегаттық 
күйі 

    

Металдық 
жылтыры 

    

Электр тогын  
өткізуі 

    

Тапалғыштығ
ы  

    

Металл 
немесе 
бейметалл 

    

Бағалау критериі: элементтерді металдар мен бейметалдарға 
жіктейді. 
Дескриптор 
Білім алушы 
-  суретке қарап мыстың қасиетін анықтайды; 
-  суретке қарап мырыштың қасиетін анықтайды; 
-  суретке қарап фосфордың қасиетін анықтайды; 
-  суретке қарап күкірттің қасиетін анықтайды; 
-  металл және бейметалға жіктейді. 
Оқушылар дәптерлеріне анықтамаларды жазады. 
Оқушыларды стикер арқылы бағалаймын.  
«Ой шақыру» әдісі. Жеке жұмыс 
Мына заттарды жай және күрделі заттарға ойыңызды 
негіздей отырып бөліңіз: 
 H 2, NH 3,  Au, MgCl 2,  Na, K 2 SO 4,  O 2 , H 2 O. 
Бағалау критериі: оқушылар заттарды жай және күрделі 

заттарға жіктейді. 
 Дескриптор    
заттарды құрамына қарай жай және күрделіге жіктеп, кестені 
толтырады. 
Кейбір оқушыларға жай заттар мен күрделі заттардың 

Жай заттар   Күрделі заттар 
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қалыптастырушы 
бағалауға арналған 
тапсырмалар жинағы, 21-
бет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қалыптастырушы 
бағалауға арналған 
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5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сабақтың соңы 
 
 
 
3 мин 

анықтамасын құрастырады: 
Жай заттар 
дегеніміз_____________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________ 
Күрделі заттар 
дегеніміз_____________________________________________
_____________________________________________________
________________________________ 
Дескриптор  Білім алушы 
-  жай заттардың анықтамасын құрастырады; 
-  күрделі заттардың анықтамасын құрастырады. 
Оқушылар бірін-бірі бағалайды. 
Рефлексия «Алма ағашында алманы өсір» 
 (стикерлерге алған әсерлерін жазады) 

тапсырмалар жинағы, 23-
бет 
 
 
 

 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 
көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 
басқаларға қарағанда қабілетті 
оқушыларға қандай 
тапсырмалар бересіз?   

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды 
игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап 
отырсыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау 

 Бұл бөлімде оқушылардың сабақ кезінде 
нені үйренгендерін бағалау үшін 
қолданатын әдіс-тәсілдерді  жазыңыз. 
Қалыптастырушы бағалау арқылы оқушы 
қажеттілігін анықтаймын, кері байланыс 
беремін. 

Денсаулық сақтау 
технологиялары. 
Сабақта сергіту 
жаттығулары мен 
белсенді жұмыс түрлерін 
қолдану. 
Осы сабақта 
қолданылатын  
Қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің 
тармақтары 

Сабақ бойынша рефлексия  
 
Сабақ мақсаттары немесе 
оқу мақсаттары шынайы, 
қолжетімді болды ма? 
Барлық оқушылар оқу 
мақсатына қол жеткізді ме? 
Егер оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген болса, 
неліктен деп ойлайсыз? 
Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме? 

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия 
жасау үшін пайдаланыңыз. Сол 
бағандағы ӛзіңіз маңызды деп 

санайтын сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Сабақ кезеңдерінде уақытты 
тиімді пайдаландыңыз ба? 

Сабақ жоспарынан 
ауытқулар болды ма және 

неліктен? 
Жалпы бағалау 
Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:                                  2: 
Сабақтың бҧдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1:                                        2: 
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/ 

қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару 
қажет? 
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Жандильдина Куралай Бекеновна 
СҚО . Петропавл қҧрылыс – экономикалық колледжі , қазақ тілі мен әдебитеті 
пәнінің оқытушысы  
Пән: Қазақ тілі 

Сабақты 
ӛткізу кҥні 
      
 

Сабақтың тақырыбы:  Отбасы. Жалқы және жалпы зат есімдер. 
Сабақтың мақсаты:   Студенттердің  отбасына  деген  сҥйіспеншіліктерін 

арттыру, отбасылық қҧндылықтар туралы тҥсініктерін кеңейту, жан- 

жақты  дамыған,  рухани адамгершілігі  мол  тҧлғаны қалыптастыру,ӛз 

ойларын  қазақ тілінде жеткізе алуға мҥмкіндік жасау. Жалқы және жалпы 

зат есімдер 

Міндеттері: 

Отбасы, ата-ана арасындағы қарым-қатынастың маңыздылығын 

тҥсіндіру;Оқуға қҧштарлығын арттыра отырып, білім алуға ынталарын 

дамыту;Отбасына деген сыйластық, махаббат, қҧрмет, достық, 

қайырымдылық, мейірімділік, қамқорлық сезімдерін  ояту; 
Негізгі ҧғымдар: отбасы, ата-ана, бала, оқу, тәрбие,қарым-
қатынас,береке,бірлік,сыйластық 

Кҥтілетін 

нәтиже: 

•Білу.  Отбасы  туралы ҧғымдары кеңейеді, білімдерін толықтырады 
• Қолдану, тҥсіну және талдау:  студенттер топтық жҧмысты тиімді 
пайдалана білуге дағдыланады,  қазақ тілінде еркін сӛйлей алатындарын  
кӛрсете алады, сабақта жеке, жҧппен,топта бірлесе отырып жҧмыс істей 
отырып, ӛзгенің ойын қҧрметтей білуге ҥйренеді.Ӛмірде қажеттілігін 
тҥсінеді. 
• Бағалау: Ӛзін - ӛзі, ӛзгені бағалауды ҥйренеді, ынтымақтастық 
атмосферасын қҧру 

Сабақта 

қолданылаты

н әдіс-

тәсілдер:  

сҧрақ-жауап, миға шабуыл, жеке, жҧппен және топпен жҧмыс  , АКТ, СТО 

  Ресурстар:  ватман, А4 парағы, АКТ, маркерлер, тҥрлі-тҥсті қағаздар, стикер, 

интербелсенді тақта  

Сабақтың 

тҥрі: 

Дәстҥрлі  

Сабақтың 

типі: 

аралас 

Сабақ 

кезеңдері 

Тапсырмалар мен 

сұрақтар 

Оқытушының әрекеті Студент әрекеті 

Кіріспе: 

Қызығушылы

қ ояту: 

 

«Амандасып 

алайық» 

жаттығуы 

«Сағат бойынша 

достар» 

   

Студенттермен амандасу, 

назарларын сабаққа бағыттау:  

Студенттер әр 

елдің дәстҥріне 

сәйкес 

амандасады 



208 
 

Ҥй жҧмысын 

тексеру 

«Кім тапқыр?»  
 

Мемлекеттік мерекелер туралы 

білімдері тексеріледі. 

1.Әдетте бҧл мерекеде жыл сайын 

алдын ала сыйлық сатып аламыз, 

шырша безендіреміз, тҥрлі тағамдар 

әзірлейміз, отбасымен бірге 

дастархан басында отырып 

Елбасымыздың қҧттықтау сӛзін 

кҥтеміз. (Жаңа жыл - 1 қаңтар) 

2. Жыл мезгілінің ең кӛрікті де 

қуанышты мезгілі кӛктемнің 

алғашқы мерекесі – ..... 

(Халықаралық әйелдер кҥні  - 8 

наурыз) 

3.Бҧл тілек қай мерекеде айтылады: 

Ҧлыс оң болсын!  

Ақ мол болсын!  

Қайда барсақ жол болсын! 

(Наурыз мейрамы- 22 наурыз) 

4. «Береке бастауы бірлік, ел іші 

тату тірлік» қағидасын ҧстанған ел 

ҥшін бҧл мейрамның орны ерек. 

(Қазақстан Халықтарының бірлігі 

мейрамы - 1 мамыр) 

5. Бҧл кҥн Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Кҥштерінің қҧрылған кҥні болып 

қҧрылғандықтан .... деп 

жарияланды. (7 мамыр Отан 

қорғаушылар кҥні -) 

6. Отан ҥшін от кешіп, Жеңістің 

туын желбіреткен, Ҧлы Отан 

соғысының ардагерлері ҥшін 

ерекше мейрам.(Жеңіс кҥні -9 

мамыр) 

7. Ата Заңымыз- еліміздің 

Конституциясы қабылданған кҥн. 

(ҚР Конституциясы кҥні- 30 тамыз) 

8. Бҧл мереке «Тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің негізін салушы 

Тҧңғыш Президенттің орасан зор 

ҥлесін ескере отырып» 

қабылданған.(1 желтоқсан – 

Тҧңғыш Президент кҥні )  

9.Халқымызға ғасырлар бойғы 

арман болған тәуелсіздік, егемендік 

ҧстанымдарын биікке кӛтеретін бҧл 

кҥн – біздің Отанымыздың әрбір 

азаматы ҥшін қастерлі мереке. 

(Тәуелсіздік кҥні – 16 желтоқсан) 

 

Сӛйлемдерді 

оқып, мазмҧнына 

сәйкес қандай 

мереке екендін 

айтып береді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%96%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D2%A3%D1%96%D1%81_%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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«Миға шабуыл» 

 
1.Сабақтың тақырыбын анықтау 

ҥшін тапсырма беріледі. 

2. Сабақтың мақсаты айтылады. 

3. Эпиграф 

 

Қойылған 

сҧрақтарға жауап 

береді;Сабақтың 

тақырыбын 

анықтайды. 

Жаңа сабақ  Кіріспе сӛз: Отбасы қҧрамы 

отбасының санынан, сонымен қатар 

оның мҥшелері арасындағы ӛзара 

қарым-қатынастарының 

жиынтығынан тҧрады.  

Ойын шарты ӛлең арқылы туыс 

атауларын еске тҥсіру  

Берілген ӛлеңге 
сәйкес туыстық 
атауларды латын 
әліпбиімен жазып 
шығады. 
 

 
 

Мәтінмен жҧмыс:  
«Отбасы-алтын 
ҧя»   
ОқуТалдау 
 3.Ӛз ойларын 
жеткізу 

 

1.Мәтінді оқу, талдау   

2. Мәтін бойынша топпен жҧмыс: 

І топ тапсырмасы: Мәтін бойынша 

«Отбасы сыйластығы» тақырыбына 

кластер қҧрастыру 

ІІ топ тапсырмасы:  Мәтін бойынша 

«Отбасының тҥрлері» тақырыбына 

кластер қҧрастыру 

1.Мәтінмен 
жҧмыс жҥргізеді, 
дәптерге жаңа 
сӛздерді жазады.  
2. Кластер 
қҧрастырады. 
 

 Бейнекӛрініс  

«Әке бір сағат 

уақытыңызды 

сатып 

алайыншы!» 

Бейнеролик кӛрсету арқылы,  

бҥгінгі сабағымызда  отбасы 

арасындағы қарым-қатынастың   

адам ӛміріндегі  маңыздылығы 

туралы әңгімелесу 

1. І- топ: 

бейнефильмнен алған 

әсерлеріңіз(эмоция) және бейне 

фильмдегі проблема 

2. ІІ топ:  проблеманы шешу 

жолдары 

Кӛреді, ойланады, 

ӛз ойларымен 

бӛліседі 

1. І- топ: 

 - біздің алған 

әсеріміз, ӛте 

терең... 

- әке мен 

қызының 

арасындағы 

қарым-қатынас... 
2. ІІ топ:  
шешілмейтін 
мәселе жоқ... 

 

 

Жазбаша жҧмыс. 

Берілген сӛйлемдерден жалпы және 

жалқы есімдерді анықтайды. 

1.Берілген 

сӛйлемдерден 

жалпы және 

жалқы есімдерді 

анықтайды. 

2.Сӛздерге кӛптік 

жалғауларын 

жалғайды. 

3. Берілген сӛзді 

септейді. 
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 «Артығын тап» 
 

 «Отбасы қҧндылықтары» 

тақырыбына сӛздер жазу 

1.бірлік, алдау, береке, 

махаббат,сыйламау,татулық, ҧрлық, 

сыйластық,қамқорлық, еңбек 

етпеу,сенім,тҥсіністік,  жақсылық 

жасау, ҧрсысу,қамқор болу,бала 

тәрбиелеу,ҥлгі кӛрсету,салт-

дәстҥрді сақтау, кішіпейілділік, 

ҥлкендерді сыйламау, 

қонақжайлылық 

 

Артық сӛздерді 
алып тастап, 
отбасы 
қҧндылықтарын 
анықтайды. 

 «Ойланайық, 
пікірлесейік» 

Жҧппен жҧмыс 

1.Ҧяда не кӛрсең, ҧшқанда соны 

ілерсің. 

2. Отан отбасынан басталады. 

3.  Балалы ҥй базар, 

Баласыз ҥй қу мазар. 

4. Бала – ананың бауыр еті. 

5. Әке жҥрегі таудан ҥлкен,  

Ана жҥрегі теңізден терең. 

6. Әкесіне қарап ҧлын,  

Шешесіне қарап қызын таны. 

Мақал – 
мәтелдерді ӛз 
жҧбымен оқып, 
талқылап 
мағынасын 
ашады. 

 

Сҧрақ - жауап 1. Отбасы дегеніміз не?  

2. Отбасы сыйластығы кімге 

байланысты? 

3.Отбасы бақыты неде? 

4.Отбасы әдет-ғҧрыптарын 

қалыптастыруға бола ма? 

5. Отбасында әкенің рӛлі қандай? 

6.Отбасында ананың рӛлі қандай? 

7.Отбасыңда қандай салт-дәстҥрлер 

сақталады? 

8. Ҥлкенді сыйлау дегенді қалай 

тҥсінесің? 

9.Отбасы мҥшелері бір-бірімен 

қандай қарым-қатынас жасайды?  

10. Отбасына тигізетін қолғабысың 

туралы әңгімелеп берші.  

11.Ҥлкенді қҧрметтеу, кішіге 

қамқор болуды кімнен 

ҥйренесіңдер?  

12.Ата – ананың басты міндеті не? 

 

Әр студент ӛзіне 
қойылған сҧраққа 
жауап береді. 
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Пайдаланған әдебиеттер:  
1. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қазандағы № 487-ІV Заңы . "Білім туралы",15-
бет. 2. Жаңашыл әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру. 
Әдістемелік оқулық, 5-бет. 3. Компьютерді қолданудың педагогикалық мәселелері Қ. Шәдиев,    
Қазақстан мектебі, №5, 2006-7 б. 4. К.Ӛстеміров,  А.Айтбаева. Қазіргі білім беру 
технологиялары.  2014ж. 5. SMK.EDU.KZсайты 6.Ахаев А.В. Здоровьесберегающие технологии 
обучения. Учебно- методическое пособие. – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ имени С. 
Аманжолова, 2004. – 68с 7.Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, 
педагогическая поддержка: Сб. метод.мат. для админ., педагогов и шк. психол. – М.: 
Образовательный центр 
 

Қорытынды: 

 

 

Бекіту 

«Бір айналым 

сӛйлесу» стратегиясы 

«ШАҢЫРАҚ» кӛтеру 

Білім алушылар 

әрқайсысы 

шаңыраққа бір нақыл 

сӛз жазып шаңырақ 

қҧрады. 

Тілек айтады. 

« Отбасы» тақырыбы бойынша ой 
тҥйіндеу.  

 

Студенттер сабақ 

барысындағы  

алған әсерлерін 

зерделей отырып 

және кӛрсетілген 

презентация 

бойынша 

шаңырақ кӛтереді. 

 

Кері 

байланыс: 

 

 

  

 
 

 Студенттер алған 

әсерлерін 

стикерлерге  

жазып іледі 
 

Ҥй 

тапсырмасы: 

«Бақытты 

отбасының 

қҧпиясы» атты 

тақырыпқа эссе 

жазу 

 Эссе жазады 

Бағалау:    
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САБАҚ: Қазақ әдебиеті Мектеп:  БҚО Тасқала ауданы, Тасқала ауылы 
Ыбырай Алтынсарин атындағы ЖОББМ 

Күні:   Мұғалімнің аты-жөні:   Шынар Маликовна Кондудаева 

Сынып: 9 Қатысқан оқушылар саны:  
26 

Қатыспағандар: 
0 

Сабақтың тақырыбы   Атадан қалған асыл сөз  
Әнет баба «Не арсыз, не ғайып, не даусыз...»  

Осы сабақ  арқылы жүзеге асатын 
оқу мақсаттары 

  9.3.2.1-шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда 
салыстырып, жаңашылдығына баға беру. 

Сабақтың мақсаттары  Шығарманы түсініп, тілін талдау арқылы психологизмді табу 

Бағалау критерийлері шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстыра 
алады; 
жаңашылдығына баға бере алады. 

Құндылықтар  Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. 

АҚТ қолдану Слайдатар арқылы ақпаратты визуалды қабылдайды, жаттығулар жұмысын 
интерактивті тақта бойынша орындайды. 

Тілдік мақсаттар  Пән лексикасы және терминология:  психологизм, ғайып , шешен т.б. 
Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер;  
Менің ойымша, өз сөзіме дәлел ретінде, негізінен, әсіресе,  
. . . деп ойлаймын, т.б. 

Осыған дейін меңгерілген білім   

Жоспар 

Жоспарланатын 
уақыт 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер  Дереккөзд
ер 

Сабақтың басы 
2 минут 

«Жақсы сөз -жарым ырыс» бір –біріне жақсы тілек айтқызамын 
ОМ, сабақ мақсаты, бағалау критерийлері таныстырылады. 

 

 Сабақтың 
ортасы  
 
 
10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Қызығушылығын ояту сатысы 
 Қазақ халқының қандай   шешендерін білесің? 
«БББ  кестесін толтыру». Әр бала стикерлерге жазады, бірінші, екінші бағанды 
толтырады.  

Білемін   Білгім келеді  Білдім 

   

Сабақтың соңында үшінші бағанды толықтырады. 
Мұғалім жазылғандарды о қиды және сонан соң: Сонымен біз қазақ халқының 
атақты би шешендері туралы көп білеміз. Бірақ біз көбірек білгіміз келеді. Біз тағы 
не білгіміз келеді? Келесі бағанды толтыру 
Әнет баба туралы бейнеролик 
https://www.youtube.com/watch?v=-MEskLg2i98 
  

                     
 Әнет баба туралы не білеміз? 
Әнет баба (1628 – 1723) – “Жеті жарғыны” құрастыруға қатысқан атақты 7 бидің 
бірі.    Әділдігімен, діндарлығымен аты шыққан.1723 жылы көктемде жоңғарлар 
шабуылы басталып, ел “Ақтабан шұбырындыға” ұшыраған кезде Әнет баба жұртта 
қалады.    Әнет тек Тобықтыға ғана емес, исі қазаққа қадірменді қарт баба, 
қазақтың әйгілі төбе билері Төле, Қазыбек, Әйтекелерге, "көмекей әулие" атанған 
Бұқар жырауға батасын берген. 
1-тапсырма 
 Мағынаны тану үшін Әнет бабаның «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз? Шешендік 
сөзін оқып шығып, кестені толтырыңыз 

 
Интербелс
енді тақта, 
суреттер 
слайд 
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20 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

                                 
Дескрипторлар 
Шешендің сөз мағынасын түсінеді; 
Шешендік сөздің мазмұнын детальді талдайды. 
2-тапсырма 
Төмендегі кестені толтырыңыз 
 

Әнет бабаның   арсыз,ғайып, даусыз 
деп көрсеткен  қасиеттермен 
келісесіз бе?   

Қазіргі замандағы 
өзектілігі 

Дескрипторлар 
Шығармаға  сыни талдау жасай алады 
Шығарманың философиялық тұжырымының өзектілігін анықтай алады. 
Оқушылар өз жұмыстарын оқиды, ой бөліседі, бірін-бірі толықтырады. 
3-тапсырма  
«Венн» диаграммасы 
  
 
   
 
Дескрипторлар 
Шығармадан дәлел келтіреді 
Шығарма жайлы ойын нақты жеткізеді 
Бағалау: мұғалім оқушыларды дескрипторлар арқылы бағалайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың соңы 
Рефлексия  
2 минут 
 

 Рефлексия (кері байланыс) 
Аяқталмаған 4 сөйлем әдісімен сабақты қорытындалау. 
Бүгін мен...................... білдім 
*................. қызықты болды.  
*.......................... қиын болды. 
*......................... екенін түсіндім 

 

Қосымша ақпарат 

Дифференциация – Сіз оқушыларға 
көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 
тапсырма беруді көздеп отырсыз?   

Бағалау – Оқушылардың 
ақпаратты қаншалықты 
меңгергенін қалай 
тексересіз?  

Пәнаралық байланыс  
Қауіпсіздік ережелері  
АКТ-мен байланыс  
Құндылықтармен байланыс (тәрбиелік 
элемент) 

Оқушылардың барлығы тақырыпты 
мәтін құрай  алады, кейбірі лепті 
сөйлемдерді қолдана алады, жекелеген 
оқушылар интонациялық 
ерекшеліктерін сақтап айта алады.   

Оқушылар бір-бірінің 
жауаптарын 
критерийлер арқылы 
бағалайды.  

Интербелсенді тақтадан слайд пен 
суреттер көрсетіледі  
Оқушылар денсаулығын күту мақсатында 
көз жаттығуы жасалады.  
Өзіңе және қоршаған ортаға деген 
сыйластық сезімі оянады  

Ойлану 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге 
асырымды болды ма? 

Төменде берілген бөлімді осы сабақ  туралы ойларыңызды жазу үшін 
пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты ең 
маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.  

үш 
арс
ыз 

үш  
ғай
ып 

үш 
дау
сыз 

үш 
қаді
рсіз 

үш 
жа
ма
н 

үш 
күшт

і 

үш 
тәтт

і   
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Мұғалімнің  аты-жөні  Рахметова Жамень Зейнешовна 

Пәні Қазақ әдебиеті 

Сыныбы 10 « А » 

Сабақ тақырыбы    «Әлем таныған - Абай» 

Сабақтың мақсаты Қазақ әдебиетінің классик ақыны—Абайдың шығармашылығы жайлы 
толық мәлімет алу. 

Сабақтың міндеті 1) Оқушыларға ана тіліміздің қадір-қасиетін дарыту, туған тілінің 
тұғырының мықты болуына негіз қалаған аға-ұрпақ өкілдерінің 
еңбектерінен оқып-үйрену;     
2) оқушылардың ой-өрістерінің кеңеюіне жағдай жасау, сұрақ-жауап 
арқылы балалардың тіл байлығын дамыту, өз беттерімен шығармашылық 
жұмыс істеуге, тақырып бойынша өз ойларын еркін жеткізе білуге 
дағдыландыру; 
3) шығармалардың тәрбиелік мәнін ашу арқылы туған жерін, туған елін, 
тілін сүюге баулу. 

Күтілетін нәтиже Білімдері толығады; 
жан-жақтылыққа үйренеді, сөздік қорлары молаяды; 
шығармашылық, патриоттық сезімдері оянады.  

Сабақ жүрісі Қолданылатын 
модуль 

Дамытушылық 
мақсат 

Ұйымдастыру Сыныппен амандасу; 
Оқушылардың бір-бірімен амандасуы; 
Көңіл-күйлерін сұрау; 
Оқушыларды түгендеу. 

Оқыту мен оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдер (диалогтік 
оқыту) 

Психологиялық 
климат тудыру. 

Үй тапсырмасын 
тексеру 

Оқушылардың үй тапсырмасын орындау 
жағдайына қарай өткен сабақты пысықтау. 
Топпен орындаған жұмыстарын ортаға салады. 
 

Оқыту мен оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдер (диалогтік 
оқыту) 

Жылдам ойлау 
қабілеттері 
шыңдалады 
 

Сарышаған кенті ЖББО мектеп (мектеп жанындағы интернатымен) КММ мұғалімі 
Оспанова Лейла 

 
Ұлылардың ұлысы Абай 
 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Азия қаламгерлерінің І форумында “Төл әдебиетіміздің асқар 
шыңға шығуы ұлы ойшыл Абайдың даналық болмысымен тығыз байланысты” деген еді. 
Расында, ұлы Абайдың қаламынан туған шығармаларды білмейтін қазақ кемде кем. Оның 

Бүгін оқушылар нені үйренді? Сыныптағы 
оқу атмосферасы  қандай болды? 
Дифференциацияны жүзеге асыру 
қолымнан келді ме? Мен 
жоспарланғануақытымды ұстандым ба? 
Мен жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен?   

 

Жалпы баға 
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)? 
1: 
2: 
Қндай екінәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға қатысты)? 
1:  
2: 
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындалу үшін қажет болуы 
мүмкін қандай ақпарат алдым? 
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тұңғиық ойлары, жүрек тербірентер өлеңдері, шырқауы биік философиялық толғамдары әлі 
күнге дейін ел аузында. Ұлы ойшылдың мұрасын мектеп қабырғасында жүрген балаларымыз 
да жаттап өсіп келеді. Біз болсақ, ұстаз ретінде өз тарапымыздан бұған қалай да ықпал етуге 
және Абайдың ұлы мұрасын бойларына сіңіріп өсіруге тырысып келеміз. 
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Сарышаған кентіндегі ЖББ мектебінің (мектеп жанындағы 
интернатымен) КММ 4 “В” сынып оқушылары қазақ халқының ұлы ақыны және ойшылы Абай 
Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы аясында “Ұлылардың ұлысы Абай” атты тәрбие сағатын 
ұйымдастырды, мектептегі барлық абайтану іс-шараларына белсенді түрде қатысты.  

 
 Қазақ топырағынан шыққан ғұлама Абайдың  өмірін баяндап, өлеңдері мен қазақтың рухани 
сусынына айналған қара сөздерін айтып, “Шегіртке мен құмырсқа” атты шығармасынан көрініс 
қойды. Іс-шараның негізгі мақсаты - Абай шығармашылығын насихаттау арқылы балаларды 
отансүйгіштік сезімге тәрбиелеу, кітап оқу мәдениетін дамыту, әдебиетке баулу, білімге деген 
құштарлығын арттыру және Абайдың құнды мұрасын дәріптеу. Тәрбие сағаты оқушылардың 
сөйлеу, мәнерлеп оқу қабілеттерін, тіл байлықтарын, сөздік қорларын дамытуға бағытталған. 
Сонымен қатар, мейірімді, адал болуға, адамгершілікке, жаман әдептерден бойларын алыс 
ұстауға тәрбиелейді. 

 
Шараға бірінші сынып оқушылары көрермен ретінде қатысып, “Шегіртке мен құмырсқа” 
көрінісін ерекше ықыласпен тамашалды. Көріністе Абайдың 175 жылдық мерейтойына 
арналған II республикалық “Абай оқулары” байқауының жеңімпаздары Копбай Досаман, 
Далбас Жарқынай, Омарова Ақниет, Нұрпейіс Аружан есімді 4 “В” сынып оқушылары басты 
рөлдерді сомдап, тамаша өнер көрсетті. Сондай-ақ, күн сайын мектеп радиосы арқылы 
оқушылар Ұлы Абайдың өлеңдерін дауыстап оқып беретін болды.  4 “В” сыныбының он сегіз 
оқушысы Абайдың 5-6 өлеңін мәнерлеп оқудан аталмыш радио новелледа асқан белсенділік 
танытты және мектеп бойынша басқа сыныптардан оқ бойы озық шықты. Осылайша 
оқушыларымыз Абайдың әр сөзін, әр өлеңін жаттап алып, айтып жүр.  

 
Сонымен қатар, Бақыт  Раушан, Тайтөлеу Аяла, Тюльбаев Ескендір, Қуаныш  Ермұқан, 
Көшкінбай Зейнеп, Байдрахман Бек, Жұмагелді .Р, Тусупбеков Р, Төкеш Нұрай,Рахимбекова Б, 
Тлеуқұл Р ,Үйсімбай Ә, Серікхан А, Турсынбекова Эльмира есімді оқушыларымыз кемеңгер 
ақынның әдемі жырларынан сыр шертті. 
Абайдың мұрасын, өсиеттерін ұмытпай, бүгінгі ұрпақты көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге 
құмар етіп тәрбиелеуден жалықпайық. 

 

Воспитание доброты и толерантности у учащихся начальной школы 

 
Рустимова С.И.,  

учитель начальных классов   

СШЛ №2 г.Кокшетау 

 
 
Классный час 

«Жизнь дана на добрые дела» 
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Цель – создать условия для формирования у детей устойчивой мотивации чувства 

доброты, товарищества, взаимовыручки.  

Задачи: 
- Учить совершать добрые дела и поступки.  
- Способствовать развитию речи, закрепить и обобщить понятия «доброта», «волшебные 
слова», «вежливость», «добрые дела и поступки».  
- Совершенствовать умение взаимодействия в коллективе. 
- Воспитывать навыки доброты и милосердия к окружающим. 
Материалы и оборудование:  
- Пословицы и поговорки о добре и доброте. 
- Разноцветные листочки в форме листьев деревьев. 
Ход мероприятия 
Приветствие. Игра «Добрые слова» 
Здравствуйте, ребята! Я рада снова вас видеть здоровыми и красивыми! 
Предлагаю встать в круг и передать друг другу хорошее настроение.   
Для начала улыбнитесь друг другу, ведь улыбка – символ добра и хорошего настроения. 
Возьмите по цепочке соседа справа за руку и скажите добрые слова-комплименты, например, 
вежливый, заботливый, искренний, отзывчивый, неравнодушный… 
- Молодцы, ребята! Пусть улыбка и хорошее настроение будут сегодня нашими помощниками.  
- Прослушайте притчу и определите, о чем пойдет речь на нашем классном часе. 
«Осколки доброты» 
       Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки из 
песка. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые волосы развевались по ветру, 
одежда была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-
то предметы и складывая их в сумку. Родители подозвали детей и велели им держаться от 
старушки подальше. Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы что-то 
поднять, она улыбнулась семье, но никто на её приветствие не ответил. 
       Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь посвятила 
тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети могли порезать себе 
ноги. 
- Так  о чём пойдёт речь  сегодня?  (ответы детей) 
- Вы совершенно правы. Сегодня мы поговорим о доброте и добрых поступках. 
- Ребята, а как вы думаете, что такое доброта? (ответы детей) 
Доброта – это отзывчивость, стремление делать добро, дарить окружающим заботу и любовь, 
помогать людям, не требуя за это вознаграждения, благодарности. Доброта делает нас 
отзывчивыми и терпимыми. 
- С чем у вас ассоциируется это слово? Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите 
слово Доброта?      (ответы детей)              
Ученик: 
Добро – это ты! 
Добро – это я! 
Добро – это целая наша Земля! 
Добро – это праздник в семье, 
Добро – это песня ручья по весне,  
Добро – это радости море и смеха,  
Добро – это также прекрасно, как лето!  
Когда мама с папою рядом – Добро! 
И люди идут, улыбаясь в метро, 
Ну,  в общем, добро – это что-то такое,  
Что объяснить не в силах порою! 
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- Не века, а уже тысячелетия люди спорят о том, нужна ли доброта или нет, полезна она или 
вредна, достойна почтения или смешна. Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их 
жизни не хватает. 
- А как вы думаете, легко или трудно быть добрым? (ответы детей) 
- Какого человека можно назвать добрым? (высказывание людей)  
- Добрый человек это тот, кто любит людей, животных, который готов в трудную минуту прийти 
на помощь.  
- Добрый человек любит природу и бережет ее.  
- Добрый человек любит птиц и помогает им выжить в зимнюю стужу.  
-Добрый человек старается быть аккуратным, быть вежливым и внимательным в обращении с 
друзьями и взрослыми.  
- Добрый человек всегда улыбается и дарит свою улыбку окружающим людям. 
Ученик:    
Добрым быть совсем-совсем не просто.Не зависит доброта от роста,Не зависит доброта от 
цвета,Доброта не пряник, не конфета.Только надо, надо добрым бытьИ в беде друг друга не 
забыть. 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей! 
Послушайте, я расскажу вам еще одну старую притчу. 
Притча «Два путника» 
        По долине жизни идут два путника, каждый – с большой сумой. У одного она тяжелая, 
так как была полна камней, а у другого – лёгкая, поскольку наполнена только частичками 
дерева. Камни – это злые дела человека, а дерево – его добрые поступки. 
Вот пришло им время переправиться через быструю и широкую реку испытаний. Тот, у кого 
сума была набита камнями, сразу же пошел на дно. А тот, кто всю жизнь собирал малые и 
большие частички от дерева добра, прижал к сердцу лёгкую суму и как на спасательном 
круге переплыл эту реку. 
- Скажите, что поддерживает человека на трудном жизненном пути? (Его добрые дела) 
- А вы знаете, что добрый человек – это очень вежливый человек. 
Вежливость – это черта характера, которая характеризуется хорошими манерами, добрыми 
делами и образованностью, умением уважительно и тактично общаться с людьми.  
- Теперь, ребята, ответьте мне на такой вопрос: 
- Что в общении друг с другом помогает делать наши отношения теплее, добрее, искренне? 
(Ответы детей) 
- Конечно, это добрые, теплые, волшебные слова. Какие? (Ответы детей) 
- Скажите, а как можно усилить красоту и обаяние этих слов? 
(С помощью улыбки, ласкового взгляда) 
- Добрые слова – это цветы человеческой души. И не скупитесь раздавать эти цветы 
окружающим. 
Слова чудеснейшие эти 
Услышать каждый очень рад; 
Добреют взрослые и дети 
И улыбнуться всем спешат. 
Игра «Доскажи словечко» 
- Давайте немного поиграем. Я прочту стихотворение, а ваша задача – досказать подходящее 
по смыслу доброе слово. 
Придумано кем-то просто и мудро – 
При встрече здороваться … (доброе утро!) 
Доброе утро! – солнцу и птицам. 
Доброе утро! – улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
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И доброе утро продлится до вечера. 
Зазеленеет даже старый пень 
Когда услышит … (добрый день!) 
Мальчик вежливый и развитый, 
Говорит, встречаясь: … (здравствуйте!) 
Растает ледяная глыба 
От слова доброго … (спасибо!) 
Когда бранятся  за шалости, 
Мы говорим: … (прости, пожалуйста!) 
Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы: … (спасибо!) 
И во Франции, и в Дании 
Говорят, прощаясь: … (до свидания!) 
 
 
Всем вам с большой любовью 
Желаем … (крепкого здоровья!) 
Вежливые слова 
- Первые слова, с которых мы начинаем день – доброе утро, здравствуйте! Произнося их, мы 
желаем нашим близким и знакомым хорошего здоровья, чтобы весь день у них был светлым и 
радостным. 
- Ребята, а еще какие вежливые слова вы знаете? (Ответы детей). 
- Вежливые, добрые слова, сказанные от души, с улыбкой на лице, радуют слух, и на душе 
становится теплее.  
Пословицы и поговорки о добре, доброте.  
- Много есть пословиц и поговорок о добре и доброте. Пословицы и поговорки люди часто 
используют в разговоре. Давайте вспомним некоторые из них и попробуем объяснить их 
значение.  (Дети поочередно выбирают пословицы и поговорки и объясняют их значение, 
педагог направляет и дополняет). 
1) Доброе слово и кошке приятно. 
2) Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
3) Доброе слово лечит, злое калечит. 
4) Худо тому, кто добра не делает никому. 
5) Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 
6) Не хвались серебром, а хвались добром. 
7) Не ищи красоты – а ищи доброты. 
8) В ком добра нет, в том и правды мало. 
9) Доброе братство сильнее богатства.  
10) Добрые дела красят человека. 
11) Без добрых дел нет доброго имени. 
12) Добрые вести прибавят чести. 
13) Злой не верит, что есть добрые люди. 
14) Свет не без добрых людей. 
15)Хозяин добр – и дом хорош, хозяин  худ – и в доме тоже. 
 (Дети читают пословицы) 
«Сказочные герои»  
- Но не только пословицы учат нас доброте. Многие сказочные герои и персонажи мультиков 
делали добрые дела. Давайте их вспомним.   
– Герой этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за лесом. Она заботится о ней и 
часто носит ей пирожки. (Красная Шапочка)  
- Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит)  
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- В трудную минуту он всегда был рядом со своим хозяином. Ради его счастья ему пришлось 
съесть Людоеда, правда, перед этим, уговорив его превратиться в мышку. (Кот в сапогах)  
–Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину аленького 
цветочка. (Настенька)                                                                                                                                                                                                   
- Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку. (Дюймовочка)  
- Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной королевы и спасла 
своего друга из ледяного плена (Герда)                                                                                                                                                          
- Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете сказки и их героев.  
- А кто чаще всего совершает добрые дела в сказках? (волшебники) 
- Скажите, только волшебники могут делать добрые дела? 
- Послушаем, какие добрые дела можете сделать и вы. Каждый из вас волшебник, который 
может творить добрые дела.  
-  Перед вами карточки, выберите только те, которые обозначают добрые дела. 
1) Думать о родителях. 
2) Радоваться неудачам ближнего. 
3) Стремиться хорошо учиться. 
4) Завидовать. 
5) Поиграть с малышами. 
6) Помогать ближним. 
7) Обижать слабых. 
 
 
 
8) Сделать кормушку. 
 «Добрые поступки» 
- Добрые дела приносят радость, улучшают настроение.  
- А какие добрые дела вы делаете дома? (дети называют) 
- Напишите на листочках добрые дела, которые вы совершили за последнюю неделю.   
Детям раздаются листочки в форме листьев деревьев. Дети подписывают листочки. Я научу вас, 
как можно вырастить «Дерево добрых дел».  
«Дерево добрых дел» 
В горшок с землей укрепляется большая ветка. Вырезанные из бумаги «листья» (листочки 
разной формы), на которых написаны добрые дела прикрепляются к веткам.  
Каждый, прикрепляя свой листочек, зачитывает доброе дело, которое он сделал.  
Наше «дерево добрых дел» будет «расти» с каждым днем. И такое дерево может вырастить 
каждый! 
Молодцы, ребята, сколько добрых дел вы сделали. Если каждый из нас будет ежедневно 
совершать добрые дела и поступки, на земле станет больше добра, чем зла. 
Первый: 
Спешите делать добрые дела, 
Которые всегда идут не в счет. 
Второй: 
Спешите делать добрые дела, 
Когда к вам благодарность не придет. 
Третий: 
Спешите делать добрые дела, 
Чтоб за свое добро любить других. 
Четвертый: 
Спешите делать добрые дела, 
Во имя утвержденья вас самих. 
Пятый: 
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Спешите делать добрые дела, 
Получится – считайте, повезло! 
Шестой: 
Спешите делать добрые дела, 
Чтоб не хватило времени на зло! 
 «Пирамида дружбы»  
Предлагаю вместе встать в круг. Возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу. Очень приятно, 
что   вы   умеете   дружить.   
Давайте   построим «пирамиду дружбы». 
Дети составляют пирамиду из рук и высказывают свои пожелания. 
 
Учитель: Вы чувствуйте тепло рук? Вам приятно? (Ответы детей) 
- Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида, а всё потому, что в нашем классе 
живет дружба. 
- Добрые дела и хорошие поступки человек совершает не ради славы, а от чистого сердца, для 
того чтобы окружающим было уютно и комфортно, чтобы жизнь вокруг становилась 
интересной и увлекательной. 
- Добрые поступки помогают осознать твою причастность к жизни. Ты не только берешь, но и 
даешь этому миру. Любой человек должен жить не только в своем маленьком мирке. Он 
должен видеть тех людей, которым живется гораздо хуже, чем ему и по мере сил помогать им.  
Давайте делать добрые дела, от них вокруг будет светло и счастливо! 
Ученик:  
Я желаю вам добра,                 
Доброй ночи до утра                 
Всем желаю добрых снов,                 
Добрых дел и добрых слов.                 
Уведёт ли вас дорога                 
 
 
 
От любимого порога,                 
Пусть вам скажет кто-нибудь:               
«В добрый час и в добрый путь!»               
Я желаю, чтобы с вами               
Людям было веселей,               
Чтобы добрыми глазами              
Вы смотрели на людей. 
Рефлексия. 
- Я надеюсь, что вы вырастите добрыми, вежливыми, порядочными людьми и будете следовать 
законам доброты потому, что добрые дела и поступки живут вечно.  
- А теперь давайте улыбнемся другу, забудем все плохое и постараемся быть добрыми.  
- Сегодня я  всех благодарю за теплый, доверительный разговор, за добрые, умные мысли, за 
творческое отношение к работе. 
Жизнь дана на добрые дела. 
                Всего вам доброго!!! 
               Исполняется песня «Дорогою добра» 
Список литературы. 
Внеклассные мероприятия: 1 класс/Авт.-сост. Жиренко О.Е., Яровая Л. Н., Барылкина Л. П., 
Обухова Л. А. – М.: ВАКО, 2004. 
Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/Авт.-сост. 
Гайдина Л. И., Кочергина А. В. – М.: ВАКО, 2007. 
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Классные часы в 1-4 классах/авт.-сост. Персидская И. В. и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 
Интернет-ресурсы 
 

Брейн – ринг. 

Интеллектуальная игра по русскому языку, 5 класс 

 

Алматинская область 
Карасайский район  

 город Каскелен 
Средняя школа Алтын ауыл  

Бекжанова Жамиля Женгисовна 
Цель: углубить знания учащихся по русскому языку. 
Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к изучению русского языка. 
2. Обобщить знания, полученные во время изучения русского языка. 
3. Способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса. 
Оформление: «Люблю тебя, мой край родной!» Плакаты.Слайды 
Оборудование: тексты  командам написаны на листах. На игровых столах – листы бумаги, 
маркеры, А3. 
Ход игры. 
I. Мотивация. 
Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, уважаемые участники нашего брейн-ринга! 
            Посмотрите на оформление, и вы без труда узнаете тему нашей игры.  
Ученик 1. 
В школу ходим мы не зря. 
Без наук никак нельзя! 
В жизнь неграмотным войдёшь- 
За минуту пропадёшь. 
Ученик 2. 
Чтоб ошибок избежать, 
Ум свой надо развивать. 
Приглашаю вас сейчас 
Поиграть в брейн-ринг всех вас! 
2.  Сегодня мы проведём брейн-ринг и узнаем лучших знатоков русского языка.       В игре 
участвуют 3 команды.  
Разделение и представление команд (картинки или буквы). 
 
 
Команда 1: «Умники и умницы» 
  Капитан:                  
 Нет ошибкам! – наш девиз 
 Мы грамотны – и это лучший приз! 
Команда 2: «Знатоки» 
 Капитан:                  
Русский язык для нас не загадка, 
 Не будем играть с ошибками в прятки. 
 Мы правила знаем и их применяем! 
         Победителей брейн-ринга определит наше жюри… (Представляются члены жюри.) 
         Напоминаю правила игры. 
1. На обсуждение вопроса даётся не более 1 минуты. 
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2. До истечения этого времени команда должна найти ответ, а капитан – подать сигнал ( 
сигнальным флажком). 
3. Капитан решает вопрос о том, кто будет отвечать. 
4. Если команда даёт неправильный ответ, у других команд есть время для обсуждения. 
Дети берутся в группе за руки и желают друг другу удачи и успехов. 
1 раунд «Разминка» 
«Вопрос- ответ». 
Сколько букв в русском алфавите? (33) 
Чего в русском языке больше: гласных букв или звуков? (10 б. ,6з.) 
Какие буквы в русском языке не имеют звука? (ъ, ь) 

Эта гласная не может быть в начале слова? ( ы ) 

Сколько звуков в слове соль? (3) 

Сколько слогов в слове «зелѐная»? (4) 

           2 раунд «Работа с текстом» 
1.   Читают текст 

2.  Выполняют задания:  

    1   группа находят: 

      имена прилагательные            1 балл 

      составляют тонкие вопросы    1 балл 

   2   группа  находят: 

Местоимения                               1 балл 

составляют толстые вопросы      1 балл 

Пока дети готовятся Мейрамбек Еркеулан исполняет  куй на казахском музыкальном 

инструменте 

3 раунд «Словарные слова» 
Записать 8-10 слов по теме «Школа» на 3-х языках 

(Директор, ученик, пенал, тетрадь, учитель, дежурный, линейка, резинка, карандаш, русский 

язык) 

За каждое слово – 1 балл. 

Игра со зрителями. 
Играть играй, да дело знай. 

«Скажи правильно». 

Я СДЕЛАЛ СВОЙ РИСУНОК РАСКРАШЕННЫМ. ( Я раскрасил свой рисунок). 

МОЙ ЗУБ СТАЛ БОЛЬНЫМ. (У меня заболел зуб). 

МОИ ОЦЕНКИ СДЕЛАЛИ МОЮ МАМУ ГРУСТНОЙ. (Мои оценки огорчили маму). 

ПОДАРОК ДРУГА СДЕЛАЛ КОСТЮ РАДОСТНЫМ. (Подарок друга обрадовал Костю). 

ДОЖДЬ СДЕЛАЛ НАС МОКРЫМИ, А СОЛНЫШКО СУХИМИ. (Дождик намочил нас, а 

солнышко обсушило). 

4  раунд «Кто больше?»  стихи и пословицы-поговорки о Родине. 

За каждый стих и поговорку    1 балл 

5  раунд кластер на тему «Люблю тебя, мой край родной!»         3минуты 
Игра с болельщиками. 

Игра «Потопаем – похлопаем».  Если вы согласны с высказыванием – похлопайте, если нет – 

потопайте ногами. 

- Сначала приходит лето, а затем осень. 

- Снег тает весной. 

 

 

 

- Кота в сапогах придумал  А.Пушкин. 

- Утка крякает. 

- На реках взламывается лед осенью. 

- В алфавите  33 буквы. 

- Учебный год в школе начинается летом. 
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- Все согласные звуки глухие. 

- Если сегодня понедельник, то завтра будет вторник. 

- Если дорога мокрая, то идет дождь. 

6 раунд: найди в стихотворении ошибки 
Мидвижат я принисла 

Посадила устала 

Предлажиыла угощене- 

Мѐт на блюце и варене. 

Мишки скучьные сидят 

И не пют и не едят, 

А мидку ани бы сели, 

Если б род открыть сумели. 

(Ответ: 

Медвежат я принесла, 

Посадила у стола, 

Предложила угощенье – 

Мѐд на блюдце и варенье. 

Мишки скучные сидят, 

И не пьют, и не едят. 

А медку они бы съели, 

Если б рот открыть сумели.) 

В исполнении Амирхан Назерке песня « Родина» 

III. Подведение итогов. 
Ведущий: Пока уважаемое жюри подсчитывает баллы,  предлагаю послушать 

Обобщение: русский язык очень богат; с помощью слов можно передать все: «Нам дан во 

владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык». 

К. Паустовский. 

IV. Награждение победителей. 
Вручение призов участникам и болельщикам. 

. Заключительное слово.– С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека 

неразрывно связана с языком. Ребѐнок ещѐ не научился говорить, как следует, а его слух уже 

ловит журчание бабушкиных сказок, колыбельные песенки мамы. А сказки, прибаутки, песенки 

– это язык. И так всю жизнь, до глубокой старости, человек находится в мире языка. 

Патриотизм тоже берет свои корни в семье. Родители, проявляющие любовь и уважение к своей 

стране, интерес к национальной культуре и традициям, прививают эти чувства детям, тем 

самым воспитывают детей патриотами. 

Ребѐнок повторяет за всеми и делает все что видит. Без языка немыслимо ни на шаг двинуть 

вперѐд науку, технику, ремѐсла, то есть саму жизнь.  Всего вам доброго! 

              Текст 1       Мой родной край, Казахстан! 

       Я живу в чудесной стране, имя которой - Казахстан. Я очень люблю свой родной край. 

Природа моей страны просто чудесная! Каспийское и Аральское моря, горы Тянь-Шаня и 

Алтая, а главное - бескрайние степи. Как красиво они цветут весной! Цветущая степь похожа на 

пестрый ковер, который тянется до самого горизонта. 

    Летом на севере страны жарко, а зимой холодно. Зимой тут часто бывают бураны - снежные 

бури. Такой климат называется континентальным. В Южном Казахстане зимой теплее. А вот в 

горах и пустынях ночи бывают холодными даже летом.      

    Да, природа Казахстана бывает сурова, но она все равно прекрасна!  Куда бы я ни поехал, я 

всегда с радостью возвращаюсь домой, в родной Казахстан. 

Текст 2 Патриот 
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Патриотизм берет свои корни в семье. Родители, проявляющие любовь и уважение к своей 

стране, интерес к национальной культуре и традициям, прививают эти чувства детям, тем 

самым воспитывают детей патриотами. 

Ребѐнок повторяет за всеми и делает все что видит. Родитель должен учить не только словами, 

но и действиями, родитель должен сам быть таким. И ребенок, увидев, что его отец и мать 

трудолюбивые, отзывчивые и смелые патриоты своей страны, будет думать, что так и должно 

быть, что это и является нормой, что это и есть истинный гражданин своей республики. Потому 

важно воспитание детей и главное обществу понять важность этого процесс 

Текст 3  Казахстан – родина яблок и тюльпановНаучно доказано, что предгорья Алатау 

являются «исторической родиной» яблок и тюльпанов. Именно отсюда эти скромные, но 

значимые для всего мира растения постепенно расселились по всем странам. И сейчас 

Казахстан является хранителем прародительницы всех яблонь Земли – яблони Сиверса. Именно 

она подарила миру один из наиболее распространенных фруктов современности. Яблоки, 

которые мы знаем, это генетические разновидности плодов нашего вида яблони. По древним 

маршрутам Шелкового пути от предгорий Заилийского Алатау на территории Казахстана оно 

попало в Средиземноморье и потом распространилось по всему свету. И как символ этой 

долгой истории популярного плода, один из красивейших городов на юге нашей страны носит 

название «Алматы».Собственно, здесь у нас, в Чу-Илийских горах, до сих пор можно встретить 

в первобытном виде жемчужины казахстанской флоры – тюльпаны Регеля. Эти прекрасные 

растения появились на нашей земле в полосе пустынь и предгорий Тянь-Шаня. Из казахской 

земли эти скромные, но необычные цветы постепенно расселились по всему свету, покорив 

своей красотой сердца многих народов.Сегодня в мире существует более 3 тысяч сортов 

культурных тюльпанов, и большая их часть – «потомки» наших местных цветов. В Казахстане 

насчитывается 35 видов тюльпанов. 

Урок математики 3 класс 
Кудайбергенова Г.К., учитель начальных классов  
СШГ №1 г.Кокшетау  
Аннотация: в уроке представлены различные задания по усвоению темы по изучению единиц 
площади. С помощью различных методов и приемов учитель достигает целей урока. 
 
 

.Предмет: Математика 
Урок: 21 

Школа: КГУ «Средняя школа-гимназия №1» г. Кокшетау 

Дата:  ФИО учителя: Кудайбергенова Гульнара Каиржановна 

Класс:  3 «А» Количество  
присутствующих:  

 Количество     
отсутствующих:              

Раздел (сквозная тема): Раздел 1В  – Умножение и деление 

Тема урока: Площадь. Единицы площади. Ценности семьи. 

Цели обучения, 
которым посвящен 
урок: 

3.1.3.1 называть объекты, которые имеют площадь, выбирать меры и 

инструменты для измерения площади, производить измерения 

палеткой.3.1.3.3 сравнивать значения величин см
2
, дм

2
, м

2
. га и 

выполнять действия над ними 
Развитие навыков: 1.3Величины и их единицы измерения 

5.1 Задачи и математическая модель 

Предполагаемый 
результат: 

Все учащиеся смогут:называть объекты, которые имеют площадь выбирать меры и 

инструменты для измерения площади 
Большинство учащихся смогут:производить измерения палеткой, сравнивать 

значения величин см2, дм2, м2 и выполнять действия над ними.Некоторые учащиеся 
смогут: 
производить измерения фигур произвольной формы при помощи палетки 
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Языковая цель 
  
  

Учащиеся могут: называть предметы и фигуры, имеющие площадь 
Предметная лексика и терминология:Площадь, палетка, измерение 
Серия полезных фраз для диалога/письма Обсуждение: 
Какие предметы (фигуры) имеют площадь? При помощи чего можно измерить площадь? 

Как сравнить площади фигур? 

Письмо: Запись наименований единиц измерения площади 

Материал прошедших 
уроков: 

Понятие площади 

Ход урока: 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

 

С добрым утром! Начат день.Первым делом гоним 
лень!Утром надо не зевать,А проснуться и вставать! 

Презентация 
Слайд  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИИ 

- Какие фигуры ты видишь? И что ты о них знаешь? 

 

 

 

/учащиеся распознают фигуры и называют основные свойства 

данных фигур/ 

- Какая из этих фигур занимает больше места? Как ты это 

можешь выяснить? Как можно сравнить фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разгадай ребус и узнаешь, что же ты на самом деле сравнивал? 

 
/Площадь/ 

- Что такое площадь? ( 

 

 

Задание 

Сможешь ли сравнить площади данных фигур? Почему?

  
 

 

 

 

 

В качестве общепринятой единицей измерения площади 

(мерок) используют квадрат со стороной 1см. Это измерение 

называют: квадратный сантиметр -  1см² 
 

 

 

Задание 

- Чему равны S фигур? 

- Чтобы вычислить площадь прямоугольника, нужно измерить длину и 

 
 
 
Слайд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник стр 53 
 

Открытие 

новой темы 

Исследуй 

Способы сравнения фигур 

Наложение 
На глаз 

Использование 

3=Щ 

Площадь  S – это часть плоскости, ограниченная 

замкнутой, ломаной или кривой линией. 

Запомни !!! 

Сравнивать площади  (S) фигуры можно 

только тогда, когда они выражены 

одинаковыми мерками (единицами) 

1 см 

1 см 
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ширину и умножить их 5 см 

 

       3см                                                                  

 формула 

 

 

S=5×3= 15 см² 

Ответ: площадь прямоугольника равна 15 квадратным 

сантиметрам. 

- Как ты думаешь, можно ли вычислить  S следующих фигур при 

помощи формулы? Почему? 

- Какие предметы вокруг тебя имеют площадь. 
Попробуй вычислить площадь.  
/уч-ся называют объекты/ 
- Все ли площади фигур можно вычислить в 
квадратных сантиметрах? 

 
/уч-ся делают вывод: что большие площади нельзя 
измерить в квадратных сантиметрах)/ 
 
 
 
 
- Приведи примеры, какие предметы можно 
измерить данными единицами измерения. Объясни 
свой выбор. 

 
 
 
 
 
Слайд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник стр 54 № 5 
(а) 
 5 (б) 
Знакомство с 
палеткой учебник 
стр 54  
Знакомство с 
единицами 
измерения 

 
 

- Что такое площадь? 
- В каких единицах измеряется площадь? 
- Что такое палетка? 
- В каких случаях мы пользуемся палеткой? 
Рефлексия. 

 
Рекомендуемое домашнее заданиеСтр 54 № 6 

Самооценивание 

S=a×b 

Практичес
кая часть 

1дм²=100см² 

1 м²=100 дм²=10000см² 

1 га = 10000 м² 

 

Итог урока 
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емя мин Этапы урока Действия участников урока Ресурсы 

8.00 1 1. Организационный 
момент: 
1) Приветствие 

Приветствие на трех языках: на каз.яз., 
рус.яз., анг.яз. 

«Трехъязычие» 

8.01 1 2) Проверка присутствующих и отсутствующих Классный журнал 

8.02 2 3) Психологический 
настрой на урок 

Учитель: -  Хорошо, что солнце светит? 
(изображают солнце) 
Ученики: -Хорошо! (хлопают в ладоши) 
Учитель: -Хорошо идти с друзьями? 
(шагают)Ученики: -Хорошо! (хлопают в 
ладоши)Учитель: - Хорошо быть 
казахстанцем? (поднимают большие 
пальцы). Хорошо! 
Учитель: - Пусть наш урок принесёт 
радость и успех!Деление учащихся на 
группы при помощи  букв. 

Прием 
«Хорошо!» 
 
 
 
 
 
Стикеры с 
буквами 
(глас. и согл.) 

8.04 7 2. Актуализация 
мыслительной 
деятельности 
 

Учитель: - Давайте проверим домашнее 
задание. Прочитайте мини-рассказ 
«Друзья познаются в беде»(Чтение 
рассказа уч-ся) 
Учитель: - Ребята, посмотрите друг на 
друга и ответьте на вопрос: Какие мы все? 
Ученик: - Разные.Учитель: - Вы проводите 
вместе время?- Что вы делаете вместе? 
(решаем задачи по математике, играем …). 
- Как вы это делает?Прослушивание видео 
«На ладошках неба»Учитель: - Вот вы 
прослушали эту песню, как вы думаете, о 
чем эта песня?Что объединяет всех этих 
разных детей?Ученик: -   Дружба. 
Учитель: - Как вы думаете, какая сегодня 
тема урока?Ученик: - Мы разные, но мы 
вместе. 

Мини – рассказ 
«Друзья 
познаются в 
беде» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеоролик  «На 
ладошках неба» 

8.11 9 3. Формирование   новых 
знаний, умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КО: 
соблюдение 
орфоэпических норм: 
правильно произносит и 
пишет слова с 
непроизносимой 
согласной в корне. 
 

Запись в тетрадях (дата, работа, тема урока) – 3 
мин. 
КР.  Учитель: - Давайте отгадаем загадки: 
 «Светит, сверкает  
   Всех согревает»,  
«Красная девица ходит по небу».  
Ученики: - Солнце. 
Учитель: - Ребята, какая буква пишется, но не 
произносится в слове «солнце»? 
Ученики: - Буква Л. 
Учитель: - Буквы, которые пишутся, но не 
произносятся, называются непроизносимые 
согласные. 
- С какой темой мы сегодня познакомимся? 
Ученики: - Непроизносимые согласные. 
  ГР. 1 группа. Лингвистическая игра  «Найди пары». 
Соедините линиями слова из левого столбика (с 
непроизносимой согласной) с проверочными 
словами из правого.  Сердце                        гигант 
         гигантский                  сердечко 
         устный                        солнечно 
         солнце                         устно 
 
ГР. 2 группа  

Аудиозапись 
Учебник 5 класса 
Приём «Слушаю и 
понимаю» 
 
 
 
 
 
 
Лингв. игра «Найди 
пары» 
 
 
 
 
 
 
 
ФО похвала учителя 
или смайлики 
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Работа с таблицей «Непроизносимые согласные в 
корне слова» («Ваш помощник», стр.147). 
Вывод: 
Учитель: - Что нужно сделать для того, чтобы ясно 
услышать непроизносимую согласную? 
Ученик: - Надо подобрать проверочные слова. 
Дескрипторы: 
знает правило,  
подбирает проверочные слова, 
объясняет свой выбор. 

8.20 1 Физкультминутка Использовать метод физического 
реагирования 

«Супер танец» 

8.21 13 4. Закрепление новых 
знаний, формирование 
умений и навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прослушивание аудиозаписи текста «Мы 
разные» 
КР. Беседа: - О чем хотел сказать автор? 
                     - О дружбе. 
 РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
1 уровень  
Ответить на вопросы по стихотворению «Мы 
разные»: 
- Знаете ли вы таких детей? 
- Как вы к ним относитесь? 
- Правильно ли избегать дружбы с теми, кто в чём-
то отличается от нас? 
- Выписать из текста слова с изученной 
орфограммой и объяснить их написание. 
- Подберите к слову «Дружба» однокоренные слова 
(дружить, дружелюбный, дружок, подружиться, 
дружественный) и составьте предложение. 
 
2 уровень 
ГР. Учитель: - Почему стихотворение так 
называется? 
Ученик: - Потому что мы разные по возрасту, 
национальности, по цвету глаз , волос и кожи, по 
знанию 
Учитель: -Что нас объединяет? 
- Вспомните пословицы о дружбе (Старый друг 
лучше новых двух.  Дерево живет корнями, а 
человек- друзьями. Человек без друзей, что дерево 
без корней. Друга ищи, а найдешь- береги …). 
Проанализируйте их содержание. 
- Определите сходства и различия в детях , 
употребляя «Диаграмму Венна» 
                    
 
 
                                     дружба 
                                     любовь 
                                     счастье 
3 уровень 
- Составьте кластер «Человеческие  качества». 
Предположите, какие качества могут быть 
правильными. 
Составьте мнение, какие качества необходимо 
менять в лучшую сторону. 
-Оцените работу другого ученика. 

Аудиозапись 
Учебник 5 класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приём сходства и 
различия 
«Диаграмма  
Венна» 
 
 
Кластер 
 «Человеческие 
качества» 
 
 
ФО 
взаимооценивание 
 
 

  КО: 
1) понимает содержание  
художественных 
произведений 

Дескрипторы: 
Отвечает на вопросы по стихотворению. 
Определяет тему по ответам на вопросы. 
Знает и приводит пословицы о дружбе. 

 

Возраст 
цвет кожи   
страна 

Рост 

Волосы 

характер 
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Список литературы. 
1.Учебный план. 
2.Учебник математика 3 класс. 
 

Раздел долгосрочного  
плана 

Ценности: Дружба и 
любовь. 

Школа: КГУ ОШ:№26 

Дата: 23.11.2018 ФИО учителя: Туребергенова  Алия  Турсынгазиевна 

Класс: 5 Участвовали:  Отсутствовали:  

Тема урока: «Мы разные, но мы вместе» 

Учебные цели для 
достижения на этом 
уроке   (ссылка на 
учебную программу)  

С3.  
 Понимание содержания 
художественных 
произведений  

5.1.3.1.   
Понимать основное содержание произведений 
фольклора и  литературы, фрагментов, содержащих 
знакомые лексические и грамматические единицы, 
определять тему  

 Г3. Соблюдение речевых 
норм 

5.2.3.1. Соблюдать орфоэпические нормы 

Цели урока: Понимание содержания художественных произведений литературы, определение 
темы; 
соблюдение орфоэпических норм, знание и применение орфографического правила на 
непроизносимую согласную в корне слова.  

Уровень мыслительной 
деятельности 

Знание, понимание, применение, анализ, синтез. 

Критерий оценивания понимает содержание  художественных произведений литературы, определяет тему; 
соблюдение орфоэпических норм: правильно произносит  и пишет слова с 
непроизносимой согласной в корне. 

Привитие ценностей Воспитание уважения друг к другу, чувства коллективизма, умения дружить. 

Межпредметные связи каз.яз., анг.яз., ИКТ, литература 

Предшествующие 
знания по теме 
 

Преемственность - умеют отвечать на вопросы, определять ключевые моменты в 
прослушанном тексте, использовать необходимые слова для поддержания разговора. 

Ход урока 
 
 

Мектеп: Дауқара орта мектебі                                    Мерзімі:Сабақ № 27 

Тақырып: Ойдың, сӛздің және істің бірлігіндегі ӛмір  

Қҧндылық:   дҧрыс әрекет     

Қасиеттер: шынайылық, адалдық, әдептілік  

Мҧғалім: Сердалина А.С. 

Сынып: 5                            

литературы,  
2) определяет тему. 
 

Определяет сходства и различия детей 
Составляет кластер. 
Рассуждает на заданную тему. 
Оригинально преподносит свое мнение о 
человеческих качествах. 

  Письменная работа КР. Упр.241, стр.113. По данному началу соберите 
пословицы, запишите и объясните их смысл. 

Приём «Собери 
пословицу» 
ФО саооценивание 

8.34 3 Подведение итогов 
урока 
 
 

Лингвистическая игра «Весёлая грамматика»: 
Прочитать и вместо точек употребить 
непроизносимые согласные. 
 

Лингв. игра «Весёлая 
грамматика» 

8.37 1 Объяснение домашнего 
задания 
 

1. Упр.237 стр.112. Запишите словосочетания, 
раскрывая скобки. Укажите слова, в которых 
непроизносимые согласные являются 
непроверяемыми. 
2. Составьте рассказ о своем друге. 

 

8.38 2 Рефлексия  На каждой цветной полоске напишите свои 
пожелания. 

«Радуга желаний» 



230 
 

Оқушылар саны: 13 
Сабақ мақсаты: оқушыларға ойдың, сөздің және істің бірлігінде өмір сүрудің 

маңызын түсіндіру арқылы дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. 
Міндттері: 
Оқушыларға ойдың, сөздің және істің бірлігінде өмір сүрудің маңыздылығын 
шынайлық қасиеті арқылы түсіндіру.  
Оқушыларды өздерінің ойларын, сөздері мен істерін қадағалауға үйрету 
адалдық қасиетіне баулу.  
Оқушыларды әдептілікке тәрбиелеу. 

Ресурстар:(құралдар, 
мәліметтер) 
дәптер, оқулық, ақ қағаз, маркер, 
АКТ мүмкіндігі 
 

Сабақ барысы:   
 1.Ұйымдастыру кезеңі5 Т –  

ежені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып - 
білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді 
татулықпен өткізейік.Жағымды көңіл – күйге келу.  

орманга саяхат тыныштық сәті.mp3
 

Тыныштық сәті «Орманға саяхат» 
Көзімізді жұмамыз, терең демаламыз, әр демімізбен өзімізді  еркін, 
тыныштықта сезінеміз.  
  Қазір біз орманға дем алуға барамыз. Елестетіңіз, сыныптан  шығып, 
дәлізден өтіп, далаға бет алдыңыз.  
 Таза ауаны сеземіз, самал ескен жылы жел мен  күннің нұры ақырын 
ғана бетімізден өбеді, шашымызды сипайды.  
Біз ақырын орманға қарай бет аламыз. Абай болайық, жердегі жәндіктерді 
аяғымызбен басып кетпеуге тырысайық.  Бір минутқа тоқтап, айналамыздағы 
әсемдікке көз салайық. Құлпырып өскен гүлдердің иісі мұрынды жарады, 
қандай керемет иіс! Айналамыздағы әрбір әсемдікті  көзімізден таса қылмай, 
ары қарай бет аламыз. Орманның ішіне де келдік. Құстардың әсем әуені, 
шөптердің сыбдыры жан дүниемізді жаулап алғандай. Айналамызда түрлі 
ағаштар. Сол ағаштың ішінен бір қайыңды таңдап алыңыз. Бауырында отырып, 
біраз тыныстап алыңыз. 
Мен бақыттымын, менің жан дүнием тыныш. Табиғат қандай тамаша! Мен 
табиғаттың бір бөлшегімін, менің табиғатқа зияным тимеуі керек, кез- келген 
уақытта мен осы ағаштың түбіне келіп дем аламын.  Енді орнымыздан ақырын 
тұрып, айналамызға  тағы  көз жібереміз. Келген ізімізбен, институтқа қарай 
аяңдаймыз. 306 аудиторияға келіп өз орнымызға отырайық.Тыныштық пен 
разылықты жүрегімізде сақтап, көзімізді ашамыз, бір-бірімізге қарап 
күлімсірейміз.-Қандай әсерде болдындар?2.Үй тапсырмасын тексеру 
1.№ 26 сабақ. «Туған жерімнің әсем табиғаты» эссе, сурет салу 
2.№ 27 сабақ. «Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фараби» мәтінді оқып келу 
Талдау сұрақтары: алуына не себеп болды? 
 Мұхаммедтің бойынан қандай жақсы қасиеттерді байқадың?  
 Қоршаған табиғатқа, жан-жануарларға, өзге адамдарға неліктен зияндық 
жасауға болмайды?  Өзің Мұхаммедтің қасындағы жолдастарына қандай кеңес 
берер едің? 

Сабақ барысын талдау: 

3. Дәйексөзбен жұмыс«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек»  Абай Құнанбаев 1. Дәйексөзді І-қатар оқиды, ІІ-қатар 
оқиды. Барлығы қосылып хормен  оқиды.2.Дәйексөздің мағынасын ашу.   

 

4. Оқиғаны әңгімелеу  
Мұғалім сыйы. «Қанатты барыс» туралы аңызСонау көне заманымыздан бері 
келе жатқан ұлы даламыздың құпиясы мол тарихынан сыр шертер аңыз 
әңгімелер көп-ақ,солардың бірі «Қанатты барыс туралы аңыз».Түн болатын, ел-
жұрт жым-жырт ұйқыда жатты.Бірде хан сарайын күзетіп тұрған сақшының 
құлағы бір дыбысты естиді, бұл тегін дауыс емес, жан-жағына қарайды, бірақ 
ешкім көрінбейді.Кенеттен дүркіреген дауыс шапшаңдай түсіп, жау әскері хан 
сарайын қоршап алады.Ханның қолбасшысы жедел түрде ханға жау шапқанын 
естіртеді, сонда хан қолбасшыға қарап: - Сезіп тұрмын Сардар, енді бәріде кеш, 
жалғыз ұлым саған аманат, тұяғымды құтқар,ер жетіп батыр жігіт болсын, -
деп баласының мойнына қанатты барыстың суреті бейнеленген тұмарды іліп, 
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жанына ханның серігі болған сұңқарын қосып жедел аттандырады.Осылайша 
хан баласын алып бара жатқан қолбасшының алдынан жау әскерлері шығып 
қалады.Ешбір амалы қалмаған қолбасшы өзенге секіруге мәжбүр болады, мұны 
көрген жау әскерлері: -Бұл өзеннен ешкім тірі шықпаған, кеттік, - деп, қайтып 
кетеді.Алайда олар тірі қалады. Арада бірнеше жыл өтеді. Хан баласының ес 
білер шағы. Ол өзінің мойнындағы тұмарына қарап, жанындағы Сардар 
ағасынан сұрайды: 

дейді?Сонда Сардар қолбасшы:-Еее, балам, сенің жетінші атаң Бөріхан жүрек 
жұтқан батыр әрі аңшы болған.Күндердің бір 
күнінде Бөріхан осы Жабағалы тауының басында арқар аулап жүріп барыстың 
үңгіріне тап болады,балаларына жем іздеген барыстың жоқтығын білген бе, 
алпыс құлаш аждаһа жылан барыстың балаларына қиянат жасамақшы 
болғанда, Бөріхан алмас қылышпен аждаһа жыланның жолына тосқауыл 
болған,сол кезде келіп үлгерген қанатты барысты көрген батырда таң қалып 
қарап қалады, балаларын құтқарып қалған батырға барыс тіл қатады:-Ей 
адамзат, мен енді саған өмір бақи қарыздармын, осы жылан менің 
балаларымды жылда жалмап кетуші еді, ұрпағымды сен аман алып қалдың, 
менде сенің жетінші ұрпағыңа дейін қызметіңе әзірмін. Басыңа қиын-қыстау 
күн түссе, көмектесемін, - деп осы бойтұмарды сенің бабаңа табыс етеді. Міне 
Сауран, сен Бөріханның жетінші ұрпағысың, ханның  аманатыда  менің 
мойнымда, қанатты барыстан көмек сұрар кез келді, бірақ сенің әлі қабырғаң 
қатпаған, батыр болып өсемін десең бүгіннен бастап өзіңді жауынгерлікке 
баулимын, - дейді.-Мен дайынмын, -дейді Сауран. Осылайша Сардар қолбасшы 
хан баласы Сауранды жауынгерлікке баулып, қайсар әрі өжет батыр қылып 
шығарып, қолына алмас қылышты ұстатып былай дейді:-Міне, Сауран,сенің 
қанатты барысқа барар уақытың келді,тәңірім жарылқап жолың болсын, - деп 
Самұрық құсты жол бастаушы қылып бірге аттандырады. Сауран айлап жаяу 
жол жүреді, жолда небір қиындықтар мен қорқыныштарға тап болады, бірақ 
Сардар ағасы үйреткен жауынгерлік рухтың арқасында бәрін жеңіп, қанатты 
барыстың құз басындағы мекеніне де жетеді.Алғашында Сауран бұл жер 
барыстың мекені екенін білмейді. Самұрық құс оған:-Ары тұр, -деп белгі 
бергенше, қанатты барыс адам баласына шабуыл жасап, енді тістемекші бола 
бергенде,Сауранның мойнындағы бойтұмарды көрген барыс бірден ашуы 
тарқап, иіле кетеді де былай деп тіл қатады:-Адам баласы, сені бұл жерге не 
айдап келді? – дейді.- Мен Сауран мен Бөріханның жетінші ұрпағымын, есімім - 
Сауран. Бабама берген уәдең бойынша келіп тұрмын, - дейді. – Ия бабаңның 
алдында қарыздармын, - деп, бас иеді. – Не мұқтаждығың бар, Сауран? - деп 
сұрайды қанатты барыс. 

-дейді. 

сыйым болсын, - деп Сауранның үстіне батырдың сайманын кигізеді. Осы 
сәттен бастап қанатты барыс пен Сауран бірігіп ел азаттығы үшін күреседі. Жау 
қолындағы жазықсыз халықты бостандыққа шығарып, сол халықты татулыққа, 
бірлікке шақырып, әкесінің ізін жалғап әділ билік етеді. Ол басқарған елдің туы 
қанатты барыстың суретімен бейнеленеді. Міне «қанатты барыс туралы аңыз»  
тарихта осылай бейнеленеді.   
Сұрақтар: 1. Қолбасшы Сардардың ханға адалдығын қай жерден көруге 
болады? 2. Қанатты барыстың адамдарға сенім артуына не себеп болды? 
3.«Жауынгерлік рух» деген ұғымды қалай түсіндіре аласыз? 4. Бұл аңыздан 
қандай ой түйдіңдер? 
 

5.Шығармашылық жұмыс. Сынып 3 топқа бөлінеді 

Seken Trysbek A zhauyn (mp3top100.net).mp3  
 1-топқа тапсырма: Көрнекті ағартушы Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» 
еңбегінен алынған үзіндіні оқып, өз түсініктеріңді жазыңдар. 
2-топқа тапсырма: «Әдепті бала – арлы бала» тақырыбына эссе жазыңдар. 
3-топқа тапсырма: Әдептілік туралы мақал-мәтелдер жазыңдар. 

 

6.Топпен ән айту  JAKSI ADAMDAR(2).mp3  
Жақсы адамдар  
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Әні мен сөзі: А. Оралов 
Сендер аман болыңдар жақсы адамдар,Жақсы адамдар – бұзылмас тас 
қамалдар. Табаныңның астында жатады әліПенделіктен өресі аспағандар 
Қайырмасы:Жақсы адамдар, жақсы адамдар,Сендер аман болыңдар жақсы 
адамдар.Жақсы адамдар, жақсы адамдар,Сендер аан болыңдар жақсы 
адамдар. 
Жақсы адамдар.Жақсы көрем сендерді жақсы адамдар,Жүрегіңде өйткені 
аппақ ар бар.Сендер жайлы шырқалар асқақ ән бар,Жолы болсын ақ ниет бар 
адамдар!Қайырмасы: Жақсы адамдар, жақсы адамдар 
Күйіп кетсін көре алмас бәтшағарларЖақсы адамдар, жақсы адамдар, 
Жолы болсын ақ ниет бар адамдар!Жақсы адамдар.Сендер жайлы шырқалар 
асқақ ән бар,Жолы болсын ақ ниет бар адамдар!Сендер аман болыңдар жақсы 
адамдар,Қарап өтсін сендерге басқа жандар.Қайырмасы:  
Жақсы адамдар, жақсы адамдарҚарап өтсін сендерге басқа жандар 
Жақсы адамдар, жақсы адамдарҚарап өтсін сендерге басқа жандар 
Жақсы адамдар. Жақсы адамдар, 
жақсы адамдар,Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.Жақсы адамдар, жақсы 
адамдар,Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.Жақсы адамдар. 

7.Үй тапсырмасы 
№ 27 сабақ. «Жас Фараби» аңызды оқу, сұрақтарға жауап беру. 
№ 28 сабақ «Адалдық» мәтінді оқу 

 

 8.Соңғы тыныштық сәті  Баяу әуен қойылады 

         Tihaya_i_spokoynaya_muzika.mp3  
 Көзімізді жұмамыз, терең демаламыз, әр демімізбен өзімізді  
еркінтыныштықта сезінеміз.      Әрқайсымыз оң қолымызбен жүрегімізді ұстап 
көрейік. Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, 
айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тіліктер тілейік.          Өзінің 
ойына, іс-әрекетіне, айтқан сөзіне берік адам өзін әрі өзгені сыйлайды және 
сенімге ие болады.     Қйдың, сөздің және істің бірлігі іс-әрекетте көрінеді. 
     Ізгі ниет, ақ көңілмен берілген сөз – жақсы істің бастауы. 
     Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Бүгінгі сабақтан 
алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Рахмет! Көздеріңді ашуға 
болады. 
 

 

  

Международный Колледж   

Непрерывного Образования 

Составитель: Камалходжаева С.И. 
Г.Нур-Султан 
Внеклассное мероприятие посвященное 175 - летию  Абая Кунанбаева 
Цель: Знакомство детей с великим поэтом, писателем и композитором – Абаем Кунанбаевым, его творчеством. 
Формирование у детей художественного вкуса и расширение знаний о поэтах и писателях. Развитие эстетических 
представлений школьников в классическом русле, а также развитие памяти и выразительности речи. Воспитание 
казахстанского патриотизма, любви к художественному слову. 
Оборудование:  портреты Абая, плакаты-высказывания Абая, домбра, библиотечка произведений Абая. 
Форма организации:  торжественная линейка. 
План мероприятия : 
Вступление. 
Стихи о временах года. 
Слова назидания (челлендж) 
Викторина от Жиренше 
Песня «Көзімнің қарасы» 
Ход  мероприятия: 
Ведущие 1 
-Құрметті қонақтар мен оқушылар! Абай Құнанбаевтың қалдырған өшпес әдеби мұрасы қашан да түн қойнауынан 
нұр сәулесін шашқандай халқына құрмет етуде. Абай перзенті бар халық - бақытты халық.   
Ведущие 2: 
Дорогие друзья! Мы  открываем линейку, посвященную 175-летию со дня рождения великого казахского поэта 
Абая Кунанбаева.  
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 Чтение стихотворения «Абай» 
Что это? Абая ли это портрет? 
Могущества слава и песни расцвет! 
Умом и отвагою равно велик, 
Какой же с Абаем сравнится поэт? 
Величье акына он гордо вознес, 
Грядущего славным примером возрос. 
Аргын и найман удивились ему, 
Словам, уподобленным яркости звезд. 
Ведущий1: 
Абайды оқыңыз. - Егер сіз жақсылық пен жамандықты, әділдік пен қиянат туралы білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз.  
- Адамгершілік пен арлылық, махаббат пен залымдық туралы білгіңіз келсе, Абайды оқыңыз!  
  Ведущий2:  
  В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения великого Абая. 
Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай (каз.Абай «внимательный», «осторожный»), данное матерью, 
закрепилось за ним на всю жизнь. 
Абай родился в 1845 году в Семипалатинской области, среди голубых Чингисских гор. Он был сыном главы рода 
Тобыкты, степного царя, властного и коварного Кунанбая. По происхождению и по воле отца Абай должен был 
стать таким же правителем, как и Кунанбай. Но судьба пытливого и талантливого от природы Абая сложилось по-
иному. Акыны и сказатели воспитали в нем искрению любовь к родному народу, его истории и богатому 
культурному наследию, от матери он унаследовал доброе сердце, в котором с каждым днем росло возмущения 
против насилия и зла, чинимого баями 
Ведущий2:  
Одно из наиболее значимых мест в творчестве Абая занимают стихи о временах года. 
Весна – одно из самых прекрасных времен года! Это обновление природы и человека, пробуждение кормилицы-
земли к жизни. И  сейчас мы с вами услышим прекрасные стихи Абая Кунанбаева. 
Чтение стихотворения «Весна» 
Как весенней порою шумят тополя! 
Ходит ветер, цветочною пылью пыля, 
Все живое обласкано солнцем степным. 
Пестроцветным ковром расцветает земля. 
Верблюжонка верблюдица громко зовет, 
Блеют овцы, в кустах птичий гомон встает, 
Мотыльки – над травой и в ветвях тополей, 
Заглядевшихся в светлое зеркало вод. 
 Чтение стихотворения «Лето»: 
В разгар весны и след простыл зимы, 
Зеленый бархат покрывает лик земли, 
Боясь отстать, выходят твари к солнцу, 
Блага Отца спешат принять они. 
Верблюдов и овец окот - в загонах шум, 
От крыльев птах в оврагах – гуд и гул. 
Когда любуются водой деревья и цветы, 
Река, как пава, изгибается, журчит. 
Невесты-девицы наряд готовят к лету, 
Цветы и маки украшают землю. 
В степи воробушки, соловушки в логу, 
Кукушки в скалах, а удоды – «гу-гу-гу!» 
 
Чтение стихотворение «Осень» 
Тучи мрачно окутали весь небосвод – 
Это осень в дождях и туманах ползет, 
И застывшую землю, от стужи дрожа, 
Кобылица напрасно копытом скребет. 
Нет уж больше травы на просторе степей, 
Смеха больше не слышно и гама детей, 
А деревья, иссохшие как старики, 
Тянут к небу безлистые руки ветвей. 
И уже ни травинки вокруг не найти, 
Пылью ветер заносит дороги в степи. 
Будь ты проклят, обычай глухой старины, 
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Что мешает нам в юртах огонь развести! 
Чтение стихотворения «Зима»: 
Қыс 
Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,Басқан жері 
сықырлап, келіп қалды.Дем алысы - үскірік, аяз бен қар,Кәрі құдаң - қыс келіп, әлек салды.Ұшпадай бөркін киген 
оқшырайтып,Аязбенен қызарып ажарланды.Бұлттай қасы жауып екі көзін,Басын сіліксе, қар жауып, мазаңды 
алды.Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда,Алты қанат ақ орда үй шайқалды.Әуес көріп жүгірген жас балалар,Беті-
қолы домбығып, үсік шалды.Шидем мен тон қабаттап киген малшыБет қарауға шыдамай теріс айналды.Қар 
тепкенге қажымыс қайран жылқыТитығы құруына аз-ақ қалды.Қыспен бірге тұмсығын салды 
қасқыр,Малшыларым, қор қылма итке малды.Соныға малды жайып, күзетіңдер,Ұйқы өлтірмес, қайрат қыл, бұз 
қамалды!Ит жегенше Қондыбай, Қанай жесін,Құр жібер мына антұрған кәрі шалды.КүзВедущий 1: 
 А вы знаете, что такое Челендж? Молодцы! А мы вам расскажем что такое Абай-челлендж.   Абай-челленж - 
поэтическая эстафета, участники которой читают произведения великого казахского поэта и мыслителя Абая 
Кунанбаева.В истоках эстафеты стоят девятилетняя школьница Ляйлим-Шамшырак и президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. Именно Ляйлим первая прочла стихотворение Абая и бросила вызов президенту страны. 
Неожиданно для девочки и ее родителей глава государства принял вызов. Затем он передал эстафету министру 

образования и науки Асхату Аймагамбетову, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой и талантливому 
певцу Димашу Кудайбергену.В челлендже уже приняли участие, помимо президента Казахстана, пресс-секретарь 
главы государства Берик Уали, министр образования и науки Асхат Аймагаметов, министр культуры и спорта 
Актоты Раймкулова, министр информации и общественного развития Даурен Абаев, посол Казахстана в России 
Имангали Тасмагамбетов, всемирно известный певец Димаш Кудайберген, композитор Игорь Крутой, 
"серебряный голос России", народный артист Олег Погудин, российская певица Валерия, генеральный директор 
российского телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров, известный казахстанский режиссер Акан Сатаев, 
спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой и многие другие. Ведущий: Больше всего на свете, 
больше собственной жизни Абай Кунанбаев любил свой народ. Все думы и помыслы великого мудреца были 
посвящены будущему страны казахов. Предвидя наступление нелегких, подчас тревожных времен, Абай оставил 
своим потомкам слова напутствия, которые составили целую книгу – «Қара сөздер – Слова назидания».Давайте и 
мы примем участие в эстафете ,посвященной чтению  произведений великого Абая.Ғылым таппай 
мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба,Бес нәрседен қашық бол:Өсек, 
өтірік, мақтаншақ,Еріншек бекер мал шашпақ.Будь моя власть, я бы отрезал язык любому, кто уверждает, что 
человек неисправим. Человек, запомнивший слова мудрых,сам становится благоразумным.Мудрые мира давно 
заметили: человек ленивый, как правило, труслив и безволен; безвольный — труслив и хвастлив; хвастливый — 
труслив, глуп и невежествен; глупый — невежествен и не имеет понятия о чести, а бесчестный побирается у 
лентяя, ненасытен, необуздан, бездарен, не желает добра окружающим.Ведущий2: 
 Абай – величайший поэт Казахстана, почитаемый во всех уголках нашей Родины.   
Ведущий 1:  Дорогие гости  ,а кто это к нам идет? 
Ведущий 2: Да это же  Жиренше. 
 Ведущий 1: Здравствуй, мудрый Жиренше! Добро пожаловать на нашу линейку! 
Жиренше: Я приглашаю вас поучаствовать в викторине: 
1. Что означает имя «Абай»? – Осторожный, предусмотрительный 
2. Каким именем Абая Кунанбаева нарекли при рождении? – Ибрагимом 
3. Как звали маму Абая Кунанбаева? – Улжан 
4. Как звали отца Абая Кунанбаева? – Кунанбай 
5. Бабушку Абая звали ...? – Зере 
6. Известное произведение «Слова назидания» принадлежат перу ...? – А. Кунанбаева 
7. Абай Кунанбаев родился на земле ..? – Семипалатинской обл. 
Жиренше: Молодцы, ребята! Хорошо отвечали, я дарю вам книжки со стихами Абая. 
Ведущий2:  
Музыка и поэзия – едва ли не самые ценные жемчужины человеческой культуры и сейчас мы с вами услышим 
прекрасную песню Абая Кунанбаева. 
Песня:  «Көзімнің қарасы» 
Ведущий2:  
Сегодня мы с вами почтили память великого мудреца, поэта и композитора Абая Кунанбаева. И я верю, что 
присутствующие здесь участники и гости поэтической  линейки не забудут прозвучавших здесь назиданий Абая 
своим далеким потомкам. 
 
ЖҮНІС САХИЕВ «ДАБЫЛ» ӘҢГІМЕСІ  
Исина Алданыш Жолбарысбековна 
Ынтымақ жалпы орта білім беретін мектебі 
Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Сейфуллин селолық округі 

Пәні Қазақ әдебиеті  



235 
 

Бағалау критерийі Шығарма композициясын талдайды. 
Үзіндімен жұмыс жүргізеді. 
Сыни көзқарастарын білдіреді 

Ресурстар 
(https//kk/m/Wikipedia/org 
/wiki/% DO%A1%DO%BO% 

ілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: 
композициялық талдау жасайды, 
тұжырымдайды. 
Пәнге қатысты сөздік қор мен сөз 
тіркестері: ғарыш, тас,үңгір, жазу,саяхат 
Диалог пен жазу үшін қолданылады: менің 
ойымша, бесаспап жүк кемесі, Талас таңба 
жазуы 

 
Кесте  

Құндылықтарға баулу Адамгершілік, отбасылық  құндылық,тілге 
құрмет 
 

 
Талас ескерткіштері туралы суреттер 

Пәнаралық байланыс Тарих,ежелгі дәуір әдебиеті  
 

Алдыңғы білім Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық 
әңгімесі 

Түрлі түсті қағаздар 

Сабақ барысы Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері  

Сабақтың басы 1 Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу 
2 «Бір тілек» әдісі арқылы сыныпқа 

 
Оқулық  

Мұғалімнің аты-жөні Исина Алданыш Жолбарысбековна 

Оқулық «Арман-ПВ» баспасы  

Сабақ тақырыбы Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық әңгімесі 

 Оқу мақсаты 8.2.1.1-композицияны  тұтастан бөлшекке,бөлшектен тұтасқа қарай талдау  

Сабақ мақсаттары 
 

Барлық оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады. 
Көпшілігі орындай алады:сюжеттік-композициялық талдау жасай алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады, сыни көзқарасын білдіреді 
 

Сынып 8 

Пәні Қазақ әдебиеті  

Мұғалімнің аты-жөні Исина Алданыш Жолбарысбековна 

Оқулық «Арман-ПВ» баспасы  

Сабақ тақырыбы Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық әңгімесі 

 Оқу мақсаты 8.2.1.1-композицияны  тұтастан бөлшекке,бөлшектен тұтасқа қарай талдау  

Сабақ мақсаттары 
 

Барлық оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады. 
Көпшілігі орындай алады:сюжеттік-композициялық талдау жасай алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады, сыни көзқарасын білдіреді 
 

Сынып 8 

Пәні Қазақ әдебиеті  

Мұғалімнің аты-жөні Исина Алданыш Жолбарысбековна 

Оқулық «Арман-ПВ» баспасы  

Сабақ тақырыбы Жүніс Сахиев «Дабыл» фантастикалық әңгімесі 

 Оқу мақсаты 8.2.1.1-композицияны  тұтастан бөлшекке,бөлшектен тұтасқа қарай талдау  

Сабақ мақсаттары 
 

Барлық оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады. 
Көпшілігі орындай алады:сюжеттік-композициялық талдау жасай алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: композицияны тұтастан бөлшекке, 
бөлшектен тұтасқа талдай алады, сыни көзқарасын білдіреді 
 

Сынып 8 
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психологиялық ахуал туғызу,топқа бөлу 
«Қайта жаңғырту» әдісі арқылы берілген 
тірек сөздерді пайдаланып шығарма 
мазмұнын еске түсіреді. Тірек сөздер: 
Жасаған, саяхат,жазба ескерткіштер, 
тастағы жазу 
Қалыптастырушы бағалау «Қошемет 
сөздер» 

Сабақтың ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сабақтың соңы 

1-тапсырма.Сәйкестендір 

Оқиғаның басталуы Тастағы жазу 

Оқиғаның дамуы Бесаспап жүк емесі 

Оқиғаның шиеленісуі Ақтауға саяхат 

Оқиғаның шарықтауы Қонақтар барған үңгір 

Оқиғаның шешімі Жасағанның ауылға 
келі 

  

2-тапсырма 
Үзіндіге дейін, үзіндіден кейін қандай оқиға болды?Үзіндінің  әңгіме 
композициясында алатын орны қандай? 228-бет,1-абзац 
3-тапсырма . Оқушылар әңгіме бойынша негізгі ойды табады.  Сыни тұрғыдан 
көзқарасын білдіре пікірлеседі. Топ бойынша жұмысын бөліп алады.  
1-топ. Әңгіменің менталды картасын дайында. 
2-топ. Әңгіме желісі бойынша рөлдік ойын. 
3-топ. Шығарманың композициялық ерекшелігін анықтап, талдау 
Проблемалық сұрақтар 
 Қазақ жазуының болашағы  қандай деп ойлайсыңдар? Латын жазуына деген 
көзқарастарың... 
ҚБ «Екі жұлдыз, бір тілек» 
Дескриптор -тірек сөздерді пайдаланады;-шығарма мазмұнын еске түсіреді; 
-оқиғаны сәйкестендіреді,жауап береді; 
-үзіндімен жұмыс жүргізеді; 
-сыни тұрғыда көзқарасын білдіреді. 
«ПОПС» әдісі1.Пікір. Тақырып бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазу. 
2.Дәлел. Пікірді бір сөйлеммен дәлелде.3. Мысал келтіру. 
4.Қорытынды. 

 

 
 
 
 
Рефлексия 

 
 

Үйге Қосымша материалдардан Талас жазуы  туралы ізденіп келу 
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     Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына  арналған қысқа мерзімді жоспарлау 

 
   Тапсырмалар 
Сабақ барысындағы мұғалім мен оқушының іс-әрекеті: 
Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айтады. Қайырлы күн, достым! Әр күнің сәттілікке толсын! 
Өткен сабақты тексеру 
Өткен сыныптан өткен тақырыптарды қайталатамын.Кемшіліктерді анықтап, түзетемін, бағалаймын. 
Тапсырманы айтады, тапсырма бойынша сұрақтарға жауап береді. 
1.Қызығушылықты ояту 

Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында «Мемлекеттік тіл-менің тілім» атты 
бейнебаянын көрсетемін. «Ой шақыру» әдісін пайдаланып, «тіл» сөзіне  ассоциограмма құрғызамын. 
Әр оқушы тақтада ілулі тұрған плакатқа маркермен өз түсінігін жазады. 
2.Мағынаны тану 
1. Сөздікпен жұмыс. А) Интерактивті тақтадан тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен таныстырамын, аудармасын 
айтамын. Оларды оқимын, оқушыларға қайталатамын. 
Тыңдалым.Оқылым. Жаңа сөздерді тыңдайды, қайталайды. Айтылым. Дұрыс айтылуымен ауызша жаттығу 
жүргізеді. 
2. Мәтіналды жұмыс. 
А) Тыңдалым.Оқылым.Айтылым. 
Оқулықтағы 1-тапсырманы орындатамын. 
Тыңдалым.Оқылым.Айтылым. Сөйлемдерді тыңдайды,оқиды, өз ойын айтады. 
Ә)Оқылым.Жазылым. Оқулықтағы 2-тапсырманы орындатамын. 
Оқылым.Жазылым.Қанатты сөздерді оқиды. «Түсіндірме сөздіктің» көмегімен сөздердің мағынасын анықтайды, 
тіл туралы өзіне ұнаған мақалдар мен нақыл сөздерді жазып алады. 
3.Тілдік бағдар. Көмекші есімдерді меңгертемін. 
Көмекші есімдерді меңгереді. 
А)Жазылым. Оқулықтағы 3,4 тапсырманы орындатамын. 
Жазылым.Кестеге көмекші есімдер тіркескен сөздерді жазады, толықтырып, көп нүктенің орнына тиісті сөзді 
қояды. 
Ә)Айтылым.Оқулықтағы 5-тапсырманы орындатамын. «Кім жылдам» ойынын ұйымдастырып, жұптық жұмыс 
орындатамын. 
Айтылым.Ойын шарттарын орындайды. 
4. Мәтінмен жұмыс. 

Сыныбы  7 

Пәні  Қазақ тілі мен әдебиеті 

Мұғалімнің аты-жөні  Ибраимова Назира Садыковна 

 Оқулық 1-бөлім 

Сабақ тақырыбы Көп тіл білгім келеді 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

7. Т2 Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау; 

7.О6 Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын 
дәлелеп жеткізу. 

7.ТБ1.1. Мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, жазбаша,ауызша жұмыстарды 
қолдану. 

Сабақтың мақсаттары: Барлығы: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді, ақпараттың өзектілігін анықтайды. 

Көбі: мтіндерден көмекші есімдерді ажырата біледі, жазбаша, ауызша жұмыстарды 
қолданады. 

Кейбірі: тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз 
ойын дәлелдеп жеткізеді. 

Күтілетін нәтижелер: Тыңдалған мәтіннен мазмұнын түсінеді, мәтін егі негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді 
табады, қазақ тілінде көптілділік жайды ақпарат бере алады, қазіргі көптілділік жағдайын 
сипаттайды. 

Жаңа сөздер Шет тілдері, тіл үйрену курстары, тілдік деңгей, белсенді сөздер. 

Сабақта 
қолданылатын 
материалда : 

Интерактивті тақта, тақырыпқа қатысты буклеттер, слайдттар, плакаттар, маркерлер, 
«Мемлекеттік тіл-менің тілім» бейнебаяны, кесте, смайликтер. 

Оқыту әдістері: Әңгімелесу,түсіндіру,сұрақ-жауап, «Шаттық шеңбері» тренингі, «Ой шақыру» әдісі, 
ассоциограмма  «Кім жылдам?» ойыны,жұптық жұмыс, концептуалды кесте, «Қос шеңбер 
ішіндегі танысу» тәсілі, кластер, диалог, «Ішкі және сыртқы шеңбер» техникасы 

Дереккөздері: Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік. 
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А) Оқылым.Айтылым. Оқулықтағы 6-тапсырманы орындатамын. 
Оқылым.Айтылым. Мәтінді түсініп оқиды, мазмұнын өз сөзімен айтады. 
Ә) Айтылым. Оқулықтағы 7,8 тапсырманы орындатамын. 
Айтылым. Мәтін мазмұны бойынша бірнеше сұрақ қояды, ақпараттың дұрыстығын тексереді. 
Б)Жазылым. Оқулықтағы 9-тапсырманы орындатамын. 
Жазылым. Көмекші есімдерді пайдаланып, сөйлем құрап жазады. 
5. Мәтінмен жұмыс 
А) Тыңдалым. Оқулықтағы 10-тапсырманы орындатамын. 
Тыңдалым. Тіл үйренушілерді өз тәжірибесі туралы пікірін тыңдайды. 
Ә)Жазылым. Оқулықтағы 11-тапсырманы орындатамын. 
Жазылым. Тіл үйренушілердің пікірін концептуалды кестеге толтырады. 
6.Сергіту сәті. «Қос шеңбер ішіндегі танысу» тәсілін пайдаланып, тақырып аясында сұхбат құрғызамын. 
Оқушылар екі шеңберге бөлініп, бір-біріне қарап тұрады. Өзара әңгімелесіп, сұхбат құрады. 
3. Ой толғаныс 
Жазылым.Оқулықтағы 13-тапсырманы орындатамын. 
Жазылым.Қосымша қайнаркөздерден қазақ тілі туралы ақпарат жинайды. "Қазақ тілі қандай тіл?» тақырыбына 
кластер құрастырады. 
4. Бекіту 
А) Айтылым. Оқулықтағы 14-тапсырманы орындатамын. 
Айтылым. Тіл туралы мақал-мәтелдер нақыл сөздерді қолданып, «Көп тіл білу үшін...» тақырыбында диалог 
құрады. 
Ә) « Есте сақта!» айдарымен берілген сөйлемдерді оқытамын, талдатамын. 
Оқушылар сөйлемдерді оқиды, талдайды. 
5. Бағалау 
Формативті бағалау. Оқушылардың өзара бағалауы бойынша қорытынды бағаны өзім қоямын. 
Оқушылар «ішкі және сыртқы шеңбер» техникасы бойынша өзара бір-бірін бағалайды. 
6.Үйге тапсырма: Оқулықтағы 12-тапсырманы орындау. 
7. Рефлексия 
Түрлі смайликтер таратып беремін. Оқушылар сабақтан алған әсерлерін смайликтерді көрсету арқылы көңіл 
күйлерін білдіреді. 
 
 
 

Қазақ мэтрі 95 жаста! 
   Оспангалиева Сауле Галымбековна  

Алматы қаласы  
№12 Ш.Уәлиханов атындағы 

 мамандандырылған гимназиясы 
музыка пәнінің мұғалімі 

«Музыка – адамзаттың әмбебап тілі ғой. Ол біздің жан-дүниемізді байытып, әсіресе, ұлттық сана-салтымызға 
баулитын сиқырлы куш. Мен Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларын тыңдаған сайын осындай ойға қаламын.»  
                                                                                                                                          Д. Қонаев 
Биыл 1 сәуірде қазақ музыкасының сайып қыраны, әйгілі куй-композитор, дирижер, Қазақ КСР халық әртісі, КСРО 
халық әртісі, халық қаһарманы біздің мектебіміздің түлегі Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 95 жыл толып отыр. 
Биылғы мерейтой ауқымында атқарылған іс-шараларда еліміздің мәдени өміріндегі айтулы оқиғалар ретінде есте 
қалатындығы сөзсіз .  
  Иә, операдан бастап, поэма, кантата, балет, увертюра, пьеса, жеке домбыраға күй, жеке дауысқа өміршең әндер 
жазды. Әдетте, музыканың барлық саласында көсіліп жазу әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Ерекше табиғи 
дарыны бар адамдарға ғана бұйырған. Нұрғиса атамыздың феномені сол – ешкімді қайталамайтын, ешкімді 
көшірмейтін, ешкімнен нота «ұрламайтындығында». Шығармаларының барлығының да шоқтығы биік жігерге 
толы, патриоттыққа толы, сүйіспеншілікке толы. Ұлттық музыка мәдениетімізде өшпестей із әрі мол мұра 
қалдырған жан-жақты дарын иесі еді. Абай атындағы «Опера және балет» театрында, «Құрманғазы» атындағы 
халық аспаптар оркестірінде бас дирижер, сондай-ақ, «Қазақфильм» кино студиясында бас музыкалық редактор 
болып көп жыл бойы жемісті еңбек етті. Сонымен қатар аты аңызға айналған «Отырар сазы» фольклорлық-
этнографиялық оркестірін құрып, ұлттық музыкамыздың әуені мен ұлттық аспаптарымыздың мүмкіндіктерін әлем 
жұртшылығына танытуға сүбелі үлесін қосты. Осындай шоқтығы биік, дәулескер күйші, көзі тірісінде «музыканың 
Махамбеті» атанған Нұрғиса аталарының ізбасарлары біздің мектепте де тәрбиеленуде. Гимназиямызда музыкаға, 
домбыраға баулу жақсы жолға қойылған.  Соның нәтижесінде бастауыш сыныптан бастап, мектепті тәмамдағанға 
дейін қолдарынан домбыра тастамайтын оқушылар баршылық. Олардың қоржындарында Нұрғиса аталарының 
«Ата толғауы», «Әлқисса», «Көш керуені» сынды шоқтығы биік шығармалары бар. Гимназиямызды Республика 
халқына қара домбырасымен танытып, нұрдың үстінен нұр құйып журген шәкірттеріміз деп:  Буру Батуханды, 
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Ақанғали Әлиді, Еркін Елзатты, Үдербаев Тамерланды, Ұлаш Інжуді, Бурамбаев Ілиястарды атап айтуға болады. 
Осы шәкірттеріміз алдағы уақыттарда Еуропа мемлекеттеріне барып, өнерлерін паш етуді жоспарлап отыр. 
Аталарының жолын беріп, абыроймен оралуларына ұстаздары тілекші!   
Музыка әлемінде Нұрғиса атамыздың өзі бір дәуір. Кешелі-бүгін домбыра ұстаған, күй шалқытқан қазақтың талайы 
Нұрғиса Тілендиевтің шәкірті. «Бақыт» деп осыны айтатын болар...  
  Оңалбекқызы Лайлә  
Шымкент қаласы, № 69 ЖОББМ 
Қазақ тілі мен әдебтеті пән мұғалімі 
Қазақ тілі мен әдебиетің оқытуда кіріктірілген сабақтардың маңызы 
Еліміз өркениетті елдер қатарына қосыламыз деп қарыштап қадам басып жатқан тұста, білім жүйесіне де тың 
өзгерістер енуде. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты 
– ұлттық және жалпыадамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай 
жасау» делінген. Осы бағытта жұмыстану үшін білім сапасын арттыру ісіне ерекше мән беру қажеттілігі артады. 
Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне байланысты. Ал педагогикалық шеберлік пен іскерлікті 
дамытуда жаңа технологияны қолданудың маңыздылығы зор. Оқытудың жаңа технологиясы — оқытудың тиімді 
әдіс-тәсілдерін қолдануды, оқытудың әр түрлі әдістері мен формаларын біріктіруді, оқу материалын тиімді 
пайдалануды, оқудың сапасына білім мен біліктілікті жүйелеуді жүзеге асырады. 
Кіріктірілген сабақтар 
Ұлағатты ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың «Мұғалім қандай болса мектеп те сондай» деген сөзінде терең мағына 
жатыр. Сол үшін де қазіргі ұстаз – ертеңгі болашақ кепілі. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік туын бекем ұстап, 
өздерінің білімдері мен тәрбиесін келер алдыңғы буынға тапсыру міндеті тұр. 
Қазіргі заманның ұстазға қояр басты талабы – ақпараттандырылған жан – жақты, дүниетанымы кең, тәрбиелі әрі 
саналы шәкірт сомдауы. Сапалы білімге жету жолында ұстаздың аянбай еңбек етуі керек. Оқытудың тиімді әдіс–
тәсілдерін, қазіргі заманауи инновациялық технологияларды меңгеруі шарт. 
Оқу жоспарларында мектепте оқытылатын ғылымдар да диалектикалық мазмұнды негізге сүйене отырып, 
филология, математика, жаратылыстану, қоғамтану, өнер, технология, дене шынықтыру салаларына бөлініп, жеке 
пәндерге тармақталып кетеді. Оқу жоспарында пәндер арасындағы кірігу анық көрсетілген және олар пәнаралық 
байланыстың моделі әрі білім мазмұнын жаңа сапаға көтереді. 
Философиялық – педагогикалық ұстаным жағынан бұл технология – жеке тұлғаның ойлау дәрежесі мен бүкіл 
адамзат қауымы санасының сан ғасырлық даму дәрежесін ретке келтіруші, үйлестіруші қозғаушы күш. 
Кіріктіру ұстанымының басты қағидасы – ғылыми-жаратылыстану және қоғамдық гуманитарлық білімдерді жеке 
білім аймағында шартты түрде қарастыра отырып, оқушыларға әлемнің біртұтастығы жайлы ғылыми-синтездік 
білім беру болып табылады. 
Бүгінгі жаппай қолданылып жүрген жаңа технологияның өзі кіріктірілген болып саналады. Қазіргі педагогикалық 
технологияда пәнаралық байланыс кіріктірілген білім берудің моделі болып саналады. Пәнаралық байланыс 
оқытудың кешенді жүйесін құрай отырып, әртүрлі білім салаларының ортақ тақырыптарын, кейде ортақ элемент, 
бөлім, дәйек, теория, ұғым заңдарды біріктіріп, құрылымдық және ғылыми-мазмұнды блоктар жасайды. 
Оқу пәндерінің бірігу шарттары: 
- зерттеу нысандарына сәйкес келуі немесе өзара жақын болуы; 
- кіріктірілген оқу пәндерінде зерттеу әдістерінің бірегейлігі немесе ұқсастығы; 
- кіріктірілген оқу пәндерінің жалпы заңдылық, жалпы теориялық тұжырым негізінде құрылуы. 
Әрбір пән оқушыға қажет білім, білік, дағды қалыптастырса да, оқушы жеке тұлға ретінде өзін-өзі танытуда. өз 
мақсатына жету жолында жалпы өмір тәжірибесінде жинақталған әмбебап білім, білік пен дағдыға сүйенеді. Бұл 
жалпы құзіреттілікке алып келеді. Пәнаралық байланыс пен оқушы бойында жалпы құзіреттілікті қалыптастыруда 
тікелей байланыс бар. Оқу бағдарламаларында әр пәннің қалыптастыратын білім, білік, дағды мөлшері жеке 
анықталса да, тұлғаның өмір сүру аймағында олар өзара байланысты құзіреттілікке ие болады. Өйткені оқушы 
өмірлік мәселелермен кездескенде, әрбір пәннен алған білімін саралап жатпай, бойындағы интегративті білімнің 
кең, жалпы әлуеті мен дағдысын пайдаланады. 
Кіріктірілген сабақтардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
Артықшылықтар: 
- ұстаз үлкен ізденіс жұмыстарын жүргізеді (түрлі ақпарат көздерінен, интернеттен, т.с.с.); 
- оқушылардың сабаққа, пәнге қызығуы; 
- басқа пәндердің қажеттілігін оқушылардың түсінуі; 
- сабақ барысында барлық мүмкіндікті пайдалану (компьютер, ОТҚ – Ы, т.б) 
Кемшіліктер: 
- сабақты тек белгілі бір шектеумен түсіндіруге мәжбүрсің; 
- әр мұғалім өзінің сөзін айтады, бірақ байланыстың жоқтығынан оқушылар тек белгілі байланыстармен шектеліп 
қояды; 
- нәтиже күтпейміз. Сабақ сол сыныпта ғана өткізіледі. 

http://engime.org/sabatar-toptamasi-birmsheler-jene-kopmsheler.html
http://engime.org/sabati-tairibi-himiyali-elementter-jaj-jene-krdeli-zattar-ou-m.html
http://engime.org/bilim-berudegi-jaa-tehnologiyalardi-oldanudi-maizdilifi.html
http://engime.org/bilim-berudegi-jaa-tehnologiyalardi-oldanudi-maizdilifi.html
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Оқытудың технологияларын біріктіру, оларды тиімді пайдалану жұмысы үшін көптеген ізденіс жұмыстарын жүргізу 
алынар асу, тағы бір белес екенін есте сақтағанымыз жөн. Ал сол белестерді бағындыру жолында үлкен жұмыстар 
атқару - әрбір ұстаздың азаматтық парызы. Өйткені, білім негізі мектепте қаланады. 
Кіріктірілу – бұл бір оқу материалының әр түрлі саладағы жалпы білімдермен тоғысуы, бір-бірімен етене араласып 
кетуі. Кіріктірілген сабақтар оқушыға әлем туралы, заттар мен құбылыстардың өзара байланыстары туралы біртұтас 
мағлұмат береді, олар құрылысы бойынша белгілі қалыпқа сыймайды, сондай-ақ, оқу сағаттарын барынша үнемді 
пайдалануға мүмкіндік береді. Осы тектес сабақтарда оқушылардың бейнелі ой-өрісі дамып, шығармашылық 
мүмкіндіктері ашылады. Кіріктірілген сабақтардың құрылымы нақтылығымен, сыйымдылығымен, 
орамдылығымен, сабақтың әр сатысындағы оқу материалының логикалық өзара келісімімен, материалдың зор 
ақпараттық мүмкіндігімен ерекшеленеді. 
Осы бағыт бойынша мен биылғы оқу жылында информатика пәні мұғалімімен біріге отырып, қазақ тілі пәні мен 
информатика пәндерін кіріктіріп, «Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы» атты сабақ өткізілді. Сабақ барысында 
ақпараттық технологиялар мен олардың жетістіктері туралы информатик маман түсіндіріп өтті. Сонымен қатар, 
компьютер алдында отырғанда жасалатын жаттығуларды үш топқа үш түрлі етіп жасатты. Бұл орайда информатик 
маманның ғаламтор туралы, пайдасы мен зияндылығы туралы жеткіншек балаларға түсіндіруі үлкен әсер берді. 
Сонымен қатар «Әлеуметтік желілер» атты сабағымда әлеуметтік желілер тарихы мен қолдану барысындағы 
пайдасы мен зияны туралы оқушылар түсіндіре алды.  2008 жылы өткізген 90 минуттық «Көшпенділер» 
трилогиясын қайталау» атты  сабағымда физика, биология, математика, тарих пәндерімен кіріктіріп өткізілсе,  2011 
жылы «Абайдың қазақ поэзиясына енгізген жаңлықтары» атты сабағым математика пәнімен байланыстырып 
өткізілді. Сіздердің назарларыңызға «Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы» атты сабағымды ұсынғалы 
отырмын.  
 

Сабақтың тақырыбы:  
Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы 

Мұғалімнің аты-жөні: Оңалбекқызы Л 
Шарипов С 

СЫНЫП:  7 А Қатысқан оқушылар  саны:  18 Қатыспаған оқушылар саны: 0 

Сабақ негізделген оқу 
мақсаттары 

7.О1.Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) 
ақпаратты интерпретациялау. 
7.Ж3.Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет 
беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген 
процесті сипаттап жазу 

Сабақ  нәтижесі: 
 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 
қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді.Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Тотық жұмысты брлесе 
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша 
үлестірме ресурстармен  жұмыс жасайды.Оқушылардың кейбіреуі мынаны 
орындай алады: Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, 
тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  критерийі Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 

Тілдік құзіреттілік Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртүрлі  заттар, 
топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық байланыс Информатика,  қазақ тілі. 

Алдыңғы оқу Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланғануа
қыт 

Сабақ барысы : Бағалау түрлері 

Басталуы 
5  минут 

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут 
Топтарға бөлу. «Мозаика» әдісі 
Бірнеше қағаздарын  топ құрамындағы оқушылар саны бойынша  
беске, алтыға жыртып, оларды араластырып, оқушыларға таратып 
беру керек. Оқушылар қиықтарды құрастырып бүтін сурет шығарады. 
Сол арқылы топтарға бөлінеді. 
Психологиялық ахуал қалыптастыру:  3 минут 
«Өзі туралы кластер» тренинг  
Оқушылар танысу үшін өздері туралы кластерлер құрастыруы керек.  
Олар парақтың ортасындағы шеңберге  өз есімдерін жазып, одан 
таралатын шеңберлерге  өздерінің өмірінде маңызы бар  бес негізгі 

1-топ:  
Есімше 
2-топ: Көсемше 
3-топ: Тұйық етістік 
 
«Өзі туралы кластер» 
тренинг, қағаздар, 
қалам. 

http://engime.org/integrirovannij-urok-kazahskoj-i-russkoj-literature-jarirafan.html
http://engime.org/saba-jospari-volejbol-dopti-tomennen-tura-beru-tesili.html
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рөлін жазады. Мысалы: Жанұяның еркесі, адал дос т.б 

Үй тапсырмасы 
сұрау  7мин 

«Жариялау» әдісі 
(Әрбір топ берілген сұрақ бойынша  өз позициясын жариялау керек. 
Бұл үшін топ ішінен спикер берілген уақыт ішінде (5 минут) басқа 
қатысушылар  алдында сөйлеп, топ ұстанымын жеткізеді.) 

 

Жаңа білім 
10 минут 
 
 
 

Білу және түсіну. 
Жаңа тақырыпты түсіндіретін видеоролик.  
«Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы» жөнінде видеоролик көре 
отырып, жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары 

 
Оқулық, 
мәтіндер. 

Ортасы 
6 минут 
 
 
 
 
 

Қолдану 
Қазақстанда ғаламтордың пайда болуы 

Талдау 
«Сақина салу» әдісі арқылы әр топтан бір оқушыдан 
шығып, сұрақтарға жауап береді. 
«Ыстық орындық» орындық әдісі 
(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала 
қоршай орналастырылады. 

Жаттығудың сипаттамасы: 
Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып және тақырып бойынша 
сұрақтарға жауап береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін, 
оқушылар белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей 
алады.  

 
Оқулық,қабырғаға 
ілінген  ватмандар, 
түрлі-түсті маркерлер 
 
«Ыстық орындық» 
орындық әдісі, 
сұрақтар, орындық. 

2 минут Шығармашылық тапсырма 

 

 

 

Аяқталуы  
Сабақты бекіту 
2 минут 

Синтез   
«Менің көңіл-күйім баспалдағы» 
Оқушылар стикерлерге өз есімдерін жазып (немесе смайликтің 
суретін салып) тақтада салынған баспалдақтардың біріне 
жабыстырады. Баспалдақтар «Мен толық  түсіндім!», «Мен түсінген 
сияқтымын!», «Маған көмек қажет!» деп аталады. 

 
 
«Менің көңіл-күйім 
баспалдағы» әдісі 
 
 

Сергіту сәті 1 
мин 

 

 

Қорытынды бағамдау 
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: «Сақина салу» ойыны арқылы ұйымдастырылған «Ыстық орындық» әдісі 
2: «Шығармашылық тапсырма» 
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: Видеороликтер арқылы сабақты байланыстыру 
2: Информатиканы қазақ тілімен байланыстыру 

                Қазіргі сабақтарда ақпараттық технология мен кіріктірілген оқыту технологиясын байланыстыра өту өте 
тиімді нәтиже береді. Ақпараттық технологияда біз ұстазды ақпарат беруші, бағыт – бағдар көрсетуші деп 
түсінеміз. Белгілі бір тақырып бойынша мәлімет, әдебиеттер және т.б. беріледі. Ал кіріктірілген инновациялық 
технологияда тақырыпқа байланысты мәлімет, ақпараттың барлығының жан-жақты пән мұғалімдермен 
түсіндірілуі, дәлелденуі және жеткізілуі оның басты артықшылығы болып тұр. Ұстаз әркез ізденуші бола білсе, өзі 
үшін білім жинақтайды, оқушы үшін сабақты қызықты ете алады. 
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Коучинг – сабақ  тақырыбы: 
Lesson study – сабақ зерттеу әдісі 

 
Қатбай Нҧргҥл Тҧрғынбайқызы 

Шымкент қаласы, 

М.Әуезов атындағы №96 ЖОББМ 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

 
Мақсаты: Lesson Study тәсілінің мазмұнын, идеясын анықтау. Басқалардың және өз пікірін топтық жұмыс 
арқылы  сыни тұрғыда бағалау. Ұстаздарды кәсіби қоғамдастықты құруға дайындау, тәжірибе алмасуға 
бағыттайды. 
Күтілетін нәтижелері: 
Lesson Study тәсілімен танысады ; 
• Бұл тәсілдің мұғалімдер мен оқушыларға, оқу мен оқыту сапасын көтеруге мүмкіндік беретін тиімді жақтарымен 
танысады. 
• Өз тәжірибелерінде қолдануға мүмкіндік алады.  
 Сабақта қолданылатын материалдар: үлестірмелі материалдар, бейнежазба,  А4, А3 қағаздары, маркерлер, 
интерактивті тақта. 

Уақыты Коучинг – сабақ  барысы Коучтің іс-әрекеті Мұғалімнің 
іс-әрекеті 

2минут Әр қардың артқы бетіндегі 
сұрақтарға жауап беру арқылы 
мұғалімдер шаттық шеңберін құрып, 
топтарға сурет таңдау арқылы 
бірігеді. 
 

Топқа бөлу  
І-топ: «Қазақ тілі»  
ІІ-топ: «Математика» 
ІІІ-топ: «Дүниетану»  
Суретпен топқа бөлінеді 

Мұғалімдер арасында 
психологиялық ахуал туады. 
Ынтымақтастықта топқа 
бөлінеді. 
 

2минут «Гүл  салу» әдісі арқылы топ 
ережесін құру 

Мұғалімдер гүл салу 
арқылы  ежелер құрады.  

Мұғалімдер топ ережесін 
құрады. 

2минут Мұғалімдерден сауалнама алу Сауалнама  Мұғалімдерден сауалнама 
алынады. 

5минут Lesson study туралы қысқаша 
мағлұмат беру 

Қысқаша түсінік береді 
(Видео ролик) 

 

8 минут І- топ Зерттеу сабағы дегенді қалай 
түсінесіздер?ІІ- топ 
Lesson studyдің мақсаты не? 
ІІІ –топLesson studyдың 
ерекшеліктерін ата  

Сұрақтар қойылады 
1.Зерттеу сабағы дегенді 
қалай үсінесіздер?2.Lesson  
Study-дің мақсаты 
не?3.Lesson  Study-
діңерекшеліктерінатапкөр
іңізші?  

Мұғалімдер топтаса 
отырып, сұрақтарға жауап 
береді 

 «Жеке жұмыс» 
Топтық тапсырмалар 
Пән бойынша тапсырмалар беріледі 
 

Зерттеуші топ құрылады Зерттеуші топ зерттеу 
жұмысын жүргізеді. 

10минут Постер қорғайды 
Ітоп  «Суретпен жұмыс» мәтін құрау 
ІІ топ  Есеп құрастыру 
ІІІ топ Сурет салу 

«Ойлан, жұптас, бөліс» 
әдісі 
 

Әр топтан бақылаушы 
шығып, сұрақтар алады 
Әр топ тапсырма 
орындайды. 
АВС деңгейін анықтайды 

3 минут Сергіту сәті Сергіту сәті Караокемен өлең айтады 

4 минут Жоспар құру жоспар 
 

 

2 минут «Ашық микрафон » әдісі 
Әр топқа сұрақтар қойылады. 
  

 Мұғалімдер сұрақтарға 
жауап береді 

2 минут «Всё в твоих руках»Видео ролик  Кері байланыс парағын 
толтырады 
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Қазақ әдебиеті 
7-сынып 
Сабақ тақырыбы: 4-бөлім. Көксерек 
 М.Әуезов «Көксерек». 
Көксерек пен Аққасқаның шайқасы 

Мектеп: Ш.Уәлиханов атындағы №12 мамандандырылған гимназия 
 

Уақыты:  Мұғалімнің аты – жөні: Бостанова Назира Ленсқызы 

Сынып: 7 Т1 Қатысқан оқушылар саны:  Қатыспағандар: 

Оқу мақсаты Б/С2. Заманауилығы мен жаңашылдығы 
7.Б/С2.Әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына 
заманауи тұрғыдан баға беру 

Сабақтың 
 SMART 
мақсаты 

S Сын тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалану «Блум 
таксаномиясы» арқылы әдіс тәсілдерді қолдана отырып, тақырып 
жайлы білімдерін тереңдету. 
М Тақырыпты меңгерту барысында психология бойынша білімдерін 
тереңдету мақсатында «Миға шабул»,  «Әдеби сұхбат», «Хат келді», 
«Көршіңмен бөліс», «Ұялы телефон», «Plicers» пайдалану және 
тақырып бойынша түрлі тапсырмалар арқылы өзіндік нысаны мен 
зерттеу жолдарының құндылықтарын дамыту 
A  Түрлі әдіс тәсілдер арқылы шығарма жанрын анықтау  
R  Шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге 
шыңдау 
T Сын тұрғысынан ойлау технологиясының нәтижесінде шығарма 
мазмұнын 40 минуттық сабақ барысында білімдерін қалыптастыру.
  

Бағалау критерийі Шығарма мазмұнын  толық түсінеді; 
Әдеби шығарманың жанрын анықтайды; 
Берілген тақырып шеңберінде жеке көзқарастарын білдіре 
алады; 
Сұрақтарды жүйелі құрастыра алады; талқылауға белсенді қатысады; 

Тілдік мақсат 
 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер : 
дала тағысы ,қатігез , табиғат перзенті , тақырып ,идея ,сюжет. 

Пәнаралық байланыс АКТ, өзін-өзі тану ,бейнелеу ,тарих 

АКТ –ны қолдану дағдылары Таныстырылым ,бағалау. 

Құндылықтарды игерту «Мәңгілік ел» құндылығы: 
Тарихтың ,мәдениет пен тілдің біртұтастығы 
Құрмет ,ашықтық ,ынтымақтастық ,Қазақстандық патриотизм және 
азаматтық жауапкершілік 
 

Тілдік міндеттер Адам, табиғат, мінез, достық, тағдыр, өмір, итаяқ,т.б. 
 

Алдыңғы білім 
 

Көркем шығармаға сыни шолу жасау 

Жоспар 

Сабақ 
кезеңдері 

Жоспарланған іс - әрекеттер  Ресурстар 

Сабақтың 
басы 
 
1 мин 
 
 
       4 мин 
 
 
 
 

Ұйымдастыру 
Сыныпқа психологиялық ахуал туғызу ,топқа бөлу. 
Сынып оқушылары бір-біріне жақсы көңіл күй тілей отырып,4 
топқа бірігеді. 
 «Телекөпір» әдісі  
«Хабар»телеарнасындағы бүгінгі жаңалықтар топтамасында 
гимназиямыздың қазақ тілі әдіс бірлестігінде жоспарланған іс-
шара жайында және мектебіміздің директоры Рахима 
Бөлекбайқызының мектеп тарихы жайлы сұхбаты. 

 
Түрлі түсті галстук 
 
 
Интерактивті тақта 
 
 
 
 
Микрафон 
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4 мин  
 
Сабақтың 
ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 мин 
 
 
 
 
 
 

 
Білу,түсіну 
«Әдеби сұхбат» әдісі 
Сынып көшбасшысының журналистік сауалдары 
Журналист,студия қонақтары, көрермендер өткен сабаққа 
шолу жасайды.  
-Құрмаш бөлтірікті не үшін асырады? 
-Адамдар бөлтірікті өлтіргенде нені ескермеді? 
-Қасқырлар ұясын адамдардың талқандауы дұрыс па? 
-Қасқырды қолға үйретуге бола ма? 
Дескриптор: 
- Оқушылар диалог құрай алады. 
- Берілген сұрақ шеңберінде сыни тұрғыда ойланып, нақты 
жауап береді.  

- Проблемалық 
сұрақтарды талқылап,өз 
ойларын тұжырымдайды. 
 
 

 
Жаңа сабақты болжау 
«Мозайка»әдісі арқылы 4 сұрақ таңдалады ,сұрақтың артында 
Көксерек пен Аққасқаның айқасы бейнеленген.Сурет арқылы 
жаңа сабақты болжау. 
Қолдану 
 «Хат келді»әдісі арқылы әр топқа тапсырма беріледі. 
1-топ  Мұхтартанушылар 
2-топ  Сөз зергерлері 
3-топ  Әдебиеттанушылар 
4-топ Жас ғалым 
 
Дескритор: 
Тақырып аясында ізденіс жұмыстарын жүргізеді. 
Оқиға желісін  көркем тілмен жеткізеді. 
Шығармаға сюжеттік талдау жасайды. 
Түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып,шығарманың 
жаңашылдығын анықтайды. 

 
Талдау, жинақтау Мәтінмен жұмыс  
Венн диаграммасы 
 

 
 

Көксе
рек 

Аққасқа 

Ұқсастығы 

  

Айырмашылығы 

 
Дескриптор: 
 -Мәтінмен жұмыс істей алады 
-Айырмашылығы мен ұқсастығын ажыратады 

 
 
 
 
Интербелсенді тақта 
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-Өзара және өзін-өзі бағалай алады 
Кейіпкерлер сөйлейді: 
1.Құрмаш 
2.Құрмаштың апасы 
3.Көксерек 
Бағалау 
Қорытынды 
 «PLICKER» әдісі бойынша тест тапсырмалары 
М.Әуезовтің «Көксерек» повесі бойынша тест тапсырмалары 
1.  М.Әуезовтің ең алғашқы драмалық шығармасы 
«Еңлік-Кебек» +  
«Қалқаман-Мамыр» 
«Қарагөз» 
«Жетім» 
2. М.Әуезов қай өлкеде дүниеге келген? 
Солтүстік Қазақстан облысы 
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Шығыс Қазақстан облысы +  
Батыс Қазақстан облысы 
3. М.Әуезов қай ақынның танылуына ықпал етті? 
Сәкен Сейфуллин 
Абай Құнанбаев + 
Ілияс Жансүгіров 
Бейімбет Майлин 
4. Көксеректің өкпесіне қара пышағын сұққан аңшы есімі кім? 
Қасен 
Құрмаш 
Жұмаш 
Бейсембай +  
5. Көксеректің серігінің аты... 
Ақ қасқыр +  
Аққасқа 
Қара ала төбет 
Ереймен иті 
                                                                                                                                                                           

Соңы 
4 мин 
Үйге 
тапсырма 

 Рефлексия.  
«Ұялы телефон» әдісі 
Эссе «Менің сүйікті кейіпкерім» 
 

Арнайы парақшалар 

Қосымша ақпарат 

Дифференциациялап оқыту – 
Оқушыларға көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғарыоқушыларғақандаймінд
еттер қоюды жоспарлайсыз? 

Бағалау – Оқушылардың 
білімін қалай тексересіз? 

Пәнаралық байланыс  
Қауіпсіздік ережелері  
АКТ-ны қолдану 
Құндылықтарменбайланыс 
(тәрбие элементі) 
 

Коммуникативті дағдыларын 
дамыту мақсатында құрылған 
топтар/жұптар қабілеті төмен 
оқушыларды қабілеті жоғары 
оқушылардың қолдау 
көрсетуін меңзейді.  

Топтар арасында жұмыс 
жасау, талқылауды тыңдау 
немесе талқылауға көмек 
беру, қажетіне қарай топтар 
немесе жеке оқушыларға 
қолдау көрсету, марапаттау 
Оқушылар бірін-бірі 
бағалайды 

Пәнаралық байланыс:АКТ, өзін-өзі тану, 
бейнелеу 
Белсенді оқыту әдістерін қолдану, 
Оқушылардың жас ерекшелігін сақтау, 

Рефлексия 
 

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. 
Сабағыңызға қатысты сол жақ бағанда келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
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 Сабақ мақсаты/оқу мақсаты қаншалықты жүзеге асты? Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Оқыту ортасы қандай болды? Дифференциациялап оқыту өз мәнінде жүзеге асты ма? 
Өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім 
және неліктен? 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Жҧмасейтова Ағима Рыспағанбетқызы  

Ақтӛбе қаласы  

Ғ.Ақтаев атындағы № 6орта мектеп 

Бастауыш класс мҧғалімі 
В данной статье говорится об эффективности обновленного содержания образования в начальных классах.. 
This article deals with the effectiveness of the updated content of education in primary school. 
 
                       Елбасы Н. Ə. Назарбаев: «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін білуге тиіс, 
оларды оқыту нəтижесі сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру қажет» 
екендігін айтты. Осы орайда Министрлік 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының қадамдарын жəне Білім мен ғылымды дамытудың 2016- 2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатындағы жаңартылған білім мазмұнына кезең-кезеңмен 
көшу жұмыстарын бастады. Жаңа оқу жылынан бастап еліміздің барлық мектептеріне Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің тəжірибесі бойынша жаңартылған білім мазмұны бірінші сыныптан бастап енгізілді.Осы ретте ол 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған жаңартылған мазмұн 30 мектепте  сынақтан 
табысты өткенін мəлім етті. 
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау 
жүйесін енгізу жəне оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке жəне сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім 
берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан 
ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тəжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым- қатынасқа түсу, 
жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жəне оны 
тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту əдіс- тəсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 
бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 
Жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі: 
Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым); 
Ойлау дағдылары (білу, түсіну, қолдану, талдау, салыстыру, бағалау); 3.Шығармашылық ойлау дағдысы 
Логикалық ойлау дағдысы 
Сыни ойлау дағдысы 
Алгоритмдік ойлау дағдысы 7.Критикалық ойлау дағдысы 8.Проблемалық ойлау дағдысы 9.Технологиялық ойлау 
дағдысы 10.Тілдік құзіреттілік дағдысы 
11.Оқушылардыңкоммуникативтікдағдыларындамыту; 
Бағдарлама аясында мұғалім үшін мыналар маңызды болмақ: Мұғалім шебер сұрақ коюшы болуы қажет, себебі? 
Ықтимал себептері 
-Оқудағы олқылықтарды анықтау үшін; 
-Оқушылардың ойларын бағыттау үшін; 
-Бағалау үшін; 
-Келесі сұрақтарға түрткі болу үшін; 
-Тақырыпты қайта қарау үшін; 
-Қызығушылықты немесе білуге құмарлықты ояту үшін; 
-Күрделендіру үшін; 
-Сұрақ-жауап пен сын тұрғысынан ойлауды модельдеу үшін; 
-Түсінуге көмектесу үшін; 
-Бағамдау үшін. 
Тиімді сұрақтар қандай болады? 
Ашық сұрақтар оқу үдерісін бəрінен тиімді жақсартады. Олар сөйлеу мен ойлауды жетілдіреді. Жабық 
сұрақтар"иə”/"жоқ”деп қана жауап беруді қажет етеді. Олар пайдалы болуы мүмкін, бірақ сөйлеу мен ойлауды 
жетілдірмейді. 
Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: «Ойлау жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас 
балаға ойлау тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың 
жанына дұрыс əсер ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек». Оқу 
материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау 
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қабілетінің дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған 
оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала логикасын дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану 
арқылы жетуге болады. 
Бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы деген дұрыс тұжырым. Кіші мектеп 
жасындағы оқушылардың негізгі ерекшелігі - білімді қызығушылықпен алуы. Ол үшін оқу үрдісін бала 
талпынатындай жəне қызығатындай ұйымдастыру қажет. Алдына қойған мақсатқа жету үшін мұғалім кез келген 
технологияны таңдауға ерікті. Білім беруде тиімді нəтижеге жету үшін оқыту əдістері мен құралдарын іріктеу, оқу 
үрдісін құру – мұғалім құзырындағы іс. 
Бастауыш білім берудегі бекітілген негізгі талаптар мен қағидаларға, баланың психологиялық ерекшеліктерін 
ескере жұмыс жасаса, онда мұғалім үшін оқыту жетістіктерінде алынбайтын қамал жоқ деп есептеймін. 
Өзіме ұстаным ететін негізгі қағидаларым: 
Əрбір сабақта білім беру, даму жəне тəрбиелеу мақсаттарының бірлігі сақталуы керек. Əрбір сабақ оқыту
 процесінің басты заңдылықтарын жүзеге асыруға   ықпал   етуі   қажет.   Сабақта   белгілі   бір    
білімді    баяндай    отырып,  оқушылардың пайымдауын дамыту, олардың ойлау қабілетінің дамуына ықпал ету 
жəне оларды қоршаған дүниеге лайықты қатынасын қалыптастыру, оларға осы қатынастар негізінде мінез- құлық 
дағдысын сіңіру қажет. Тұлғалық қасиет қалыптасуы үшін алған білімнің оқушылардың мінез-құлқын 
айқындауына, оларда қажетті тұлғалық қасиеттің қалыптастыруына ұмтылу керек (жұмыс орнындағы 
мəдениеттілік, тапсырманы орындау сапасын жауапкершілікпен қарау, оларды   орындаудағы 
 қиындықтарды жеңу). 
Əрбір сабақ дидактиканың барлық принциптеріне жəне бəрінен бұрын оқыту мен өмірдің ғылымилығы мен 
байланысына жауап беруі керек. Кез-келген оқу пəні бойынша кез келген сабақ - ол процестін бір бөлігі, сондықтан 
да оқып-үйретуді ғылыми танымда нақтылықтың критерийі рөлін атқаратын өмірмен, практикамен байланыстыра 
білуге, ал оқу процесінде - оқуға ынталықты, оған оң көзқарасты, айналадағы ортаның құбылыстарын түсіндіру 
үшін теориялық білімдерін практикада қолдан білу дағысын қалыптастыруға тиіс. 
Əрбір сабақ, ең алдымен, сабақтың тақырыбымен жиі ауыстырылатын айқын дидактикалық мақсатпен сипаттауы 
керек. 
Əрбір тақырып бойынша бірнеше сабақ өткізілуі мүмкін жəне олардың əр қайсысының өзінің нақты дидактикалық 
мақсаты болуы тиіс: оқушыларды ойлау операцияларымен қаруландыру (классификаиялау, көшіру, жалпылау, 
т.б.), білімін практикада қолдануға дағдыландыру, оқуды тақырып бойынша жекелеген фактілермен таныстыру, 
теориялық қорытындыларды өз бетінше тұжырымдау дағдысын қалыптастыру жəне т.б. 
Сабақтың барлық кезеңдерінде оқушылардың танымдық қызметін жандандыру мақсатында оқытудың əр алуан 

əдістері мен тəсілдерін пайдалану. Оқушыларға кез-келген бірыңғай ұзақ ықпал ету (мысалы: ұзақ ауызша 
түсіндіру) олардың ынтасының ыдырауына, енжарлыққа алып келуі мүмкін. Олар сабақта алаңдайды, 
мұғалімнің ақпаратын қабылдамайды. Сондықтан да əрбір сабақта оның əрбір кезеңдерінде оқушылар 
қызметінің түрлерін орынды өзгертуге ұмтылу керек. Ол үшін əлсін-əлсін əр түрлі сезім органдарына 
əсер ететін, тиімдірек. танымдық қызметке жағдай туғызатын, оқытудың əр алуан əдістері мен 
тəсілдерін пайдалану қажет. 

- Сабаққа дайындалғанда, қашан, сабақтың қай бөлімінде қандай əдіс, 
тəсіл немесе құрал пайдаланылатынын жеткілікті ойластыру қажет. Дегенмен, 
сабақта қызмет түрлерін ауыстыруда оқушылардың жас ерекшеліктері, 
сыныптың ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Балалардың барлығы барлық уақытта 
қызметтің бір түрінен екіншісіне ауыса алмайды. 

Мен оқушылар сергек болуы үшін сабақ эмоционалды болуы керек, бұл олардың 

белсенділігін арттыру тəсілдернің бірі деп санаймын. Сабақта əр түрлі проблемалық ситуацияларды 

пайдалану да эмоционалдылыққа жағдай жасайды, оқушылардың танымдық кызметін жеделдетеді. 

Əр сабақта оқушылардың білімін үздіксіз есепке алуды жүргіземін. Оқыту процесі кез-келген сабақта 

тұрақты кері байланыс болған жағдайда тиімді болатынына тəжірибеде көзімді жеткіздім. Сабақтың 

əрбір кезеңінде оқушының оқу материалын игеру деңгейін біліп отырамын, өйткені ол осы деңгейдің 

үнемі өсіп отыруына жағдай туғызады. Сондықтан да оқушылардың білімін бақылаудың əр алуан 

түрлерін пайдалану керек. Осы мақсатта əр түрлі компьютерлік бағдарламалар, жазбаша 

тапсырмалар, сауалнамалар, перфокарталар пайдаланылуы мүмкін, олар білімді тексерудің 

нəтижесін бірден алуға мүмкіндік береді. Бұл жерде ең бастысы - əрбір мұғалімде оқушының 

сабақтағы танымдық кызметінің нəтижесін бағалау үшін байқағыштық қасиеті жақсы дамуы керек. 

Жаңа материалды баяндағанда мүмкіндігінше оны алдыңғы өткен тақырыппен 

байланыстырамын. Əрбір сабақ техникалық оңтайлы жəне дидактикалық қамтамасыз етілгеніне зор 

көңіл бөлемін. 
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Кез-келген пəн бойынша əрбір сабақтың өткен жəне алдағымен байланысы. Кез-келген сабақ 

басқалардан оқшауланып қарастырылмауы керек, ол сабақтың жалпы жүйесіндегі белгілі бір буын 

болуы керек. Мұғалім белгілі бір пəн бойынша сабаққа дайындалғанда өтксн сабақты жақсы елестете 

білуі керек. Біщлің мектептің əрбір мұғалімі өз мүмкіндігінс қарай сабақтың материалын өткен 

материалмен байланыстыруға тырысады. Сондай-ақ алдағы сабақтың құрылымы меп мазмұнын да 

жақсы білуді жоспарлайды. Бұл бастауыш педагогтар үшін өте маңызды екенін біз жетік түсінеміз. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қазандағы № 487-ІV Заңы . "Білім туралы",15-бет. 
Жаңашыл əдіс-тəсілдер арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру. Əдістемелік оқулық, 5-бет. 
Компьютерді қолданудың педагогикалық мəселелері Қ. Шəдиев, Қазақстан мектебі, №5, 2006-7 б. 
К.Өстеміров, А.Айтбаева. Қазіргі білім беру технологиялары. 2014ж. 
SMK.EDU.KZсайты 
Ахаев А.В. Здоровьесберегающие технологии обучения. Учебно- методическое пособие. – Усть-Каменогорск: 
Издательство ВКГУ имени С. Аманжолова, 2004. – 68с 
Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая 
поддержка: Сб. метод.мат. для админ., педагогов и шк. психол. – М.: Образовательный центр 
«Педагогический поиск», 1997. – 112 с. 
 
 

Күні: 17.01.2019ж. Мектеп: № 78 жалпы орта білім беретін 
мектебі 

Мұғалімнің аты-жөні: 
Сауытбекова Айман 
Асылбекқызы 

Сынып:  7 «А» Қатысқан оқушылар саны: 24 Қатыспағандар: 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: ІІІ бөлім.Балалар мен үлкендер  

Сабақтыңтақырыбы : Ашу түбі-кейіс 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқыту 
мақсаттары  ( оқу бағдарламасына 
сілтеме) 

7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік 
тұрғыдан талдау   
 

Сабақтың мақсаттары  -барлық оқушылар   көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, 
үзінділерді  жатқа айтады; 

 -оқушылардың көпшілігі әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты 
гуманистік тұрғыдан талдайды; 

 -кейбір оқушылар  талдау барысында өзіндік ой пікір қосады; 

Тілдік мақсаттар  Тіл мәдениетіне үйрене отырып, лексикалық сөздік қоры толығады. 
  Пәнге қатысты сөздік қор, термин:тұлғалық болмыс, гуманист, 
кейіпкер бейнесі 

Бағалау критерийлері - көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа 
айта алады; 
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан 
талдай біледі; 
-талдау барысында өзіндік ой пікір қосады; 

Сабақта қамтылатын құндылықтар тарихтың, елдің біртұтастығы 

Пәнаралық байланыс тарих, 

АКТ қолдану дағдылары презентацияны пайдалана білу 

Бастапқы білім Баянның батырлығы Алашқа аян 

Жоспар 

Жоспарланатын 
уақыт 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер  Дереккөздер 

 
Сабақтың басы 
10 мин. 

  1.Шаттық шеңберін құрып, жағымды эмоциялық көңіл күй орнату 
  2. Топқа бөлу (Абылай,Баян, Ноян) 
(топбасшы сайлау, топ ережесін жасау,топ атын қорғау) 
  3. Сабақ мақсатын хабарлау 
  4. Өткен сабақ 
«Баянның батырлығы Алашқа аян»  
1.Шығарманы композициялық құрылысына талдау. 

 
 
Қима қағаз 
 
 
оқулық,  
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Аты:Батыр Баян 
Авторы:М.Жұмабаев 
Тақырыбы:Идеясы:Жанры:Кейіпкерлері: 
Сюжеттік-композициялық  құрылысына талдау: 
Шығарманыңбасталуы  Оқиғалар байланысы Дамуы  
Шиеленісуі.Шешуі:Бекітусұрағы“Батыр Баян” поэмасында Мағжанның  
суреттеуінде Баянның батырлығы алашқа аян, Абылайдың аса 
құрметтеген серігі. Бірақ ол құрметті атақ, даңққа лайық па? 
Егер сен Баянның орнында болсаң...Дескриптор  - шығарманың 
сюжеттік құрылымын анықтайды;  - сұрақтарға жауапбереді. 
Қалыптастырушы бағалау «Басбармақ» әдісі, «Отшашу»әдісі, 
«Бағдаршам»әдісі, «Бес саусақ»әдісі 

 
 
 
 
 
Бонус 
 

Сабақтың ортасы 
25 мин 
 
 

Жаңа сабақ 
Ашу түбі-кейіс 
1.«Ой шақыру»  
Кейіс дегенді қалай түсінесіңдер? 
Гуманизмдеген не?2.Бейнебаян 
3.«Хикаят картасы»Суреттерді құрастырып,оқиғаның қай кезеңі 
суретелгенін анықтайды.Дескриптор 
- жаңа сөздердің мағынасын ашады; 
-суреттерді дұрыс құрастырып,оқиға кезеңін аықтайды; 
Қалыптастырушы бағалауБонус алу арқылы бағалау, «Бас 
бармақ»әдісіТоптық жұмыс 
І топ  Баян бойындағы адамгершілік қасиеттер туралы поэмадан 
дәлелдер келтіре отырып, талдаңыз.ІІ топКөркемдегіш құралдарды 
сәйкестендіріңізІІІ топ  Поэмада көрініс тапқанадамгершілік пен ұлттық 
құндылықтарды топтастырыңыз. Мысалдар арқылы дәлелдеңіз 
Конверт-сұрақ1.Баян батыр ел намысын ойлаушы күрескер ме, әлде 
ашу-ызаның құрбаны, қылмыскер ме?2. Баянның іс-әрекеті /інісін 
өлтіруі/ саналы, мақсатты әрекет пе, әлде қызғаныштан туған әрекет 
пе?3. Ноян ел намысын аяққа басушы сатқын ба, әлде албырт сезім, 
махабаттың құрбаны ма?4. Қалмақ қызы неге «сұм сұлу» деп аталған?  
Бекіту сұрақтары«3 неліктен»әдісі 
Неліктен Батыр Баян екі жасты өлімге қиды? 
Неліктен Ноян қалмақ қызының ұсынысын қабыл алды? 
Неліктен  Батыр Баян Абылай ханның пікірімен келіспеді? 

 
 
 
оқулық 
 
АКТ 
сурет 
 
 
 
 
 
 
 
флипчарт 
оқулық 
 
 
 
бонус 
 
 
бонус 
 

Сабақтың соңы 
 
5 мин 

Кері байланыс 
«SMS-хабарлама» әдісі арқылы сабақты қорытамыз.Бүгінгі сабақ  
маған ұнады (ұнамады)CебебіЕрекше қиын ойымша, оның себебі 
Ең қызықты болғаныМенің  мұғалімге  ұсынысым     
Үйге тапсырма:«Батыр Баян» поэмасындағы ашу мен ақылдың, сана 
мен сезімнің таласын өз көзқарасыңызбен талқылап, эссе түрінде 
жазыңыз (120 сөз). 

Ұялы телефон 
суреті 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Көшбасшылық таны-тып, «Бүгінгі 
сабақтың жұлдызы» атануды ұсынамын. 

Бағалау –«Басбармақ» әдісі 
Бонус санына қарай «Бүгінгі 
сабақтың жұлдызын» 
анықтау. «Отшашу» арқылы 
қошемет көрсету 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы. 
АКТ –ны пайдалануда техника 
қауіпсіздігін ескеремін 

Пәні: Қазақстан 
тарихы 

Мұғалімнің аты-жөні:  Адилаева Улбала Кадирбековна 
Мектебі: Шымкент қаласы №78 жалпы орта білім беретін мектебі           

Сыныбы: 6 Қатысқандары: 24      Қатыспағандары: - 

Тақырыбы:   Түріктердің материалдық және рухани мәдениеті 

Күні: 12.12.2019 ж. 

Мақсаты: 6.2.2.2 ортағасырлық сәулет өнері ескерткіштерімен танысу   
6.2.3.2 Әл-Фарабидің және басқа да ғалымдардың ортағасырлық ғылымның дамуына 
қосқан үлесін анықтау. 

Жалпы мақсат Тақырыпты  түсініп оқи білуге баулу. Тілін, сөздік қорларын дамыту арқылы сабаққа 
деген қызығушылығын арттыру 

Күтілетін нәтиже Оқушылар тарих жайлы қалыптасқан түсініктерін топпен талқылайды, біледі, 
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терминдермен, даталармен және картамен жұмыс істеу қабілеттерін дамиды  

7 модульдің 
қолданылуы 

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  бағалау”, 
“Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және көшбасшылық”. 

Қолданылатын 
әдіс-тәсілдер 

Кім жылдам, Кім алғыр, Жигсо, Ойлан бірік бөліс 

Қолданылатын 
ресурстар 

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук 

Ұйымдастыру 
кезеңі 
 
 
 
Тренинг 

Шаттық шеңберін жасай отырып, оқушыларды санау арқылы  
топқа бөлу 
1-топ: Кесенелер 
2-топ: Қалалар 
3-топ: Ғалымдар 
Отырардағы той 

Оқушылардың 
мұндағы мақсаты 
топтасу санау арқылы  
өз жұптарын тауып, 
бір топ болып құралу 
 
Біз үлкен отбасы 

Сабақ 
кезеңдері 

Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті 

Білім  
 
Қызығушы
лық 
тарын  
ояту 

«Таза тақта»      
арқылы үй 
тапсырмасын 
қайталаға 
сыныптқа 
сұрақтар беру  

Үйге берілген тапсырманы сұрақ-жауап арқылы 
диалогқа түсіруСлайда үй тасырмасын қайталау 
ға сұрақтар жасалып, интерактивті тақтада 
көрсетіледі.1. Жібек жолының халықаралық 
қарым-қатынас жағынан жандана бастаған 
кезі2. Қытай императоры У-Дидің 138 жылы 
Батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі 
неше жылдан кейін оралған?3. Ұлы Жібек 
жолының атауын кім ұсынды?4. Жібекжолында 
валюта ретінде не жүрді? .Жібек 
олыарқылыасылтұқымдыжылқыларқайдантасы
лды?6. Керуен жолының Шығысқа шығатын 
негізгі қақпасы7. Сауданыңбастыорталықтары 
8. Керуен жолдары торабында орналасқан қала 
1.Жібекжолына«Ұлы» өзініңқ 
осылуыныңмәні.2. Жібек жолының басы 
басталаынжер3. Жібексатуда Қытай 
мемлекетімен бәсекеге түскен ел4. Соғды 
тілінде жазылған қолжазба Жібек жолы арқылы 
жеткізіліп, осы уақытқа дейін сақтаулы тұрған 
ел5. Византия шеберлерінің қолынан шыққан 
күміс құмыралар табылған қала.6. Ұлы Жібек 
жолы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне қай 
жылы енгізілді? 
7. Қытай императорының атынан жібектен 
жасалған әшекейлі киімдер кімге жіберілді? 
1. Қытайдың әдемі фарфордан жасалған 
ыдыстар табылған қала2. Сауда жолына 
байланысты 568 жылы дипломатиялық келісім 
жасасқан елдер3. Буддизм дінінің тараған 
аймағы4. Жібек жолының әлеуметтік-
экономикалық жағынан әлсіреуіне, сауданың 
бәсеңдеуіне себеп5. ХVII ғасырдан Ұлы Жібек 
жолының әлсіреуіне себеп6. Жібек жолының 
бағыттарының өзгеріп отыру себебі7. «Ұлы 
Жібек жолы» бағдарламасының қорытынды 
конференциясы қайда өтті? 

Мұғалім берген тапсырманы 
орындау Слайдта жазылған 
барлық қайталау сұрақтары 
мен тапсырмалар 
интерактиті тақтамен 
беріліп, әр топ өз 
білгендерін, білетіндерін 
сыни тұрғыдан ойлау 
арқылы нақты дәлелдермен 
жауап береді 
Б.з.д. ІІ ғ ортасы 
13 
Рихтгофен 
Жібек 
Орта Азиядан 
Жетісу 
Тараз, Испиджаб 
Отырар 
Кең байтақ Шығыс өлкелері 
мен батыс өлкелерін 
байланыстырып жатуында 
Соғды 
Жапония 
Тараз 
2014 ж. 
Иран шахына 
Талғар 
Түрік қағанаты, Византия 
мемлекеті 
Оңтүстік Қазақстан 
Монғол шапқыншылығы 
Теңіз жолдарының ашылуы 
Халықаралық саяси 
жағдайға байланысты 
Парижде 

Түсіну «Кім  алғыр» 
әдісіОқушыларға 
жарыс  ретінді 
топпен 
сайыстыру 
мақсатында 
тапсырмалар 
беру 

Жаңа сабақты бастамас бұрын ой қозғау 
мақсатында оқушыларға сұрақ арқылы өткен  
тақырыпты еске  түсіруге байланысты бірненше 
сұрақтар дайындау 
«Адасқан әріптер» 

Оқушылардың мұндағы 
мақсаты берілген сұрақтарға 
жауап беріп, өз ой-
пікірлерімен санаса білу 
Топпен жұмыс жасау 
Жаңа сабақтың тақырыбын 
табу 
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  Бейнекөрсетілім Дәптерлеріне қажет 
жерлерін жазып отырады 

Қолдану «Тарих» (10 мин) 
«ЖИГСО  әдісі» 
пайдаланамыз 
 

Осы көрстелген жаңа тақырыпты оқушыларға 
қысқаша түсіндіру мақсатында осы көрсетілген 
әдіс бойынша жаңа материалдарға байланысты 
ресурстар беру, өз бетерінше дайындық жасату 
КесенелерҚалаларҒалымдар 
 

Оқушылардың мақсаты 
мұғалімді тыңдау, өз 
ойлары мен пікірлерін айту 
Әдіс бойынша жаңа 
тақырыпты меңгереді және 
өз пікірлерін ортаға салады., 
бір-біріне түсіндіреді 

 Сергіту сәті 1-топқа: Жібек жолының арқасында көп елге 
тарап, қазіргі кезге дейін жеткен 
2-топқа: Оның алғашқы түрлерін 1876 жылы 
Американдық профессор А.Г.Белл ойлап тапты. 
Оның бір басында микрафонда дыбыс 
толқындары электр тогының толқындарына 
айналады. Осытолқындар бәсеңдемеген қалпы 
2 мыс сым арқылы қажетті қашықтыққа жетеді, 
екінші басында электр толқындары қайтадан 
дыбыс толқындарына айналады. 
Қазір оның жаңа түрлері шыққан. 
3-топқа: 1884 жылы Левис Эдсон ойлап тапқан. 
Оның жаңа түрін Ласло Биро ойлап тапты. 
Алғашқысы 1938 жылы шықты. Осылайша бүкіл 
әлемге тарады. Қазірде біздің столымызда 
таптырмайтын затқа айналды. 
Күнделікті қолданамыз 

(Болгар бұрыштары) 
 
 
 
 
 
 
(телефон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(қаламсап-ручка) 

Талдау «Ойлан бірік. 
Бөліс 
» арқылы 
тақырыпты 
талдау 

Тақырыптың мағанасы мен идеясын талдау 
үшін әр топқа тапсырма беріледі, әр топ өз 
тапсырмасын орындаған соң екінші топқа 
ұсынады 1-«Тұлғаны таны»2-Кесененің аттарын 
тап.3-Рөлдік ойынШал келе жатыр еді, қарсы 
алдынан бір кісі кездесті:-Сәлеметсіз бе, 
ақсақал? Қайда болдыңыз?-Қалада бай 
саудагерде-Саудагер сізге не берді?-Ат 
басындай алтын-Ол қайда?-Атқа 
айырбастадым-Ал, ат қайда?-Өгізге 
айырбастадым-Ал, өгіз қайда?-Қойға 
айырбастадым-Ең жақсысы мына бір қап ұнды 
алыңыз да қойыңызды маған беріңіз 

Берілген тапсырманы 
уақытылы орындау, 
сұрақтарға нақты жауап 
беру керек.Тапсырмаларын 
бір –біріне көрсету арқылы 
ой бөліседі, тақырыптың 
мағанасын аша отырып 
өзара топпен талалдайды 
Оқушылар осы көріністегі 
шалдың әрекетін ойланып 
және бір экономикалық 
сөзді ғана пайдаланып, оны 
қалай атауға болады? 
 

Жинақтау Пікірлер тоғысы Кесене, қалалар кеше-бүгін-ертең Өз ойларын ортаға салу 

Бағалау Өзін-өзі бағалау 
(2 мин) 

Бағалау парақшасы мен бағалау шкаласын 
тарату 

Өзін өзі топпен бағалайды  

Рефлексия  Микрофон әдісі Оқушыларға сұрақтарға жауап береді Сұрақтарға жауап беру 

Үйге 
тапсырма 

23-24 оқу 
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ата: 03-04.10.2019г.                                                                                  ФИО учителя: Айтжанова Гульмира Хоршибаевна 

Урок: 15 Школа:   ОСШ№54 г.Шымкент 

Тема урока: §14. М.О. Ауэзов. «Сирота» 

КЛАСС: 8«АӘБ»                                                       Количество присутствующих  Количество отсутствующих 

Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 
уроке  

С8.1.3.1  –   понимать   содержание   прозаических,   драматических   и поэтических 
произведений/ фрагментов, определяя ключевые моменты развития сюжета или конфликта; 
Г8.2.5.1 – участвовать в диалоге по значимым проблемам, аргументируя свою точку зрения 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: 
сравнивать тексты, понимать основную и детальную информацию сообщения; 
формулировать вопросы по тексту; правильно употреблять существительные с 
прилагательными; передавать события, соблюдая последовательность 

Большинство учащихся будут уметь: 
формулировать проблемные вопросы по тексту; согласовывать имена прилагательные с 
именами существительными; составлять диалог, аргументируя свою точку зрения 

Некоторые учащиеся смогут: 
находить в тексте художественно-изобразительные средства; понимать главную 
информацию 

Языковая цель Учащиеся могут: 
строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы уст- ной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: сирота, слезы, горе, бабушка, мальчик. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке:русский. 
Вопросы для обсуждения: Кого называют сиротой? 

Предыдущее обучение Этот раздел  построен  на  знаниях  и  навыках,  приобретенных в предыдущих классах, в том 
числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на анализ 
текста, на формирование грамотности речи. 

План 

План.сроки  Планируемые действия Ресурсы 

2мин I. Организационный момент. 
Психологический настрой. Приветствие «Здравствуйте!» 
Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук сво- его соседа, 
начиная с больших пальцев, и говорят: 
желаю (соприкасаются большими пальцами); успеха (указательными); 
большого (средними); во всём (безымянными); и везде (мизинцами); 
Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 

 

Начало урока ІІ.Актуализация знаний. 
Прочитайте названия произведения. Как вы думаете, о ком будет 
говориться в рассказе? 
(Деятельность учащихся) К Прогнозирование учащимися темы урока 
ІІІ.Изучение нового материала 
Презентация «Жизнь и творчество Мухтара Омархановича Ауэзова». 
К (Деятельность учащихся) просматривают презентацию. 
Читаем и говорим. 
1. Упр. 1. Прочитайте пословицы. Какая тема их объединяет? Объясните их 
смысл. 
1) Не раз сирота кулаком слёзы утрёт. 2) Пастух рад лету, пчела – цвету, а 
сирота – привету. 3) В сиротстве жить – слёзы лить. 4) Тогда сироте и 
праздник, когда белую рубаху дадут. 5) На бедного сироту все камни летят. 
2.  Прочитайте  отрывок  из  рассказа  «Сирота»  М.О.  Ауэзова  (в 
сокращении). Кого называют сиротой? Объясните смысл этого слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультурная 
минутка 

Середина урока IV. Освоение изученного материала. 
(К.Г) Работа с текстом. Метод «Граффити на доске» Обсуждаем 
произведение 
Упр. 3. Обсудите вопросы, разделив их на «тонкие» и «толстые». 
Дайте ответы. Ответы подкрепляйтестроками из текста. 
Упр. 4. Обратите внимание на описание пейзажа в начале  рас сказа и в 
конце. Найдите и прочитайте отрывки из текста, где говорится о природе. 
Соответствуют ли они настроению сироты? Какие художественные 
средства использованы автором? (Деятельность учащихся) К Учащиеся 
записывают  
свои мысли, предложения, идеи на доске. 

Учебник 
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Урок: 51 Школа:   ОСШ№54  г.Шымкент    ФИО учителя: Салимбаева Шолпан Жолдыиевна 

Тема урока: §47. Когда-то они жили на земле. 

КЛАСС:                                                        Количество присутствующих: 12 Количество отсутствующих: 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке  

С8.1.3.1 – понимать содержание прозаических, драматических и поэтических 
произведений/фрагментов, определяя ключевые моменты развития сюжета или 
конфликта; 
П8.4.3.1 – представлять информацию в виде презентации, в том числе содержащей 
таблицу, схему, диаграмму, график 

Ожидаемый результат Все учащиеся смогут: передавать события, соблюдая последовательность; 

Закрепление изученного материала. 
(И) (Деятел.учащихся) Учащиеся выполняют задания, заполняют таблицу. 
Анализируем художественно-изобразительные средства 
Упр. 6. Дополните таблицу примерами художественно изобразительных 
средств из текста рассказа «Сирота». 
Объясните смысл казахской пословицы: «Бессловесен тот, кто одинок. Он 
безмолвен, как мертвец в могиле. Одинокий путник не ходок, он и в поле 
не поднимет пыли». Как данная пословица перекликается с сюжетом 
рассказа «Сирота»? 
Определите тему, сюжет, композицию 
Заполните «литературную пирамиду» по пунктам. 
 
 
 
 
 

Конец урока Домашнее задание. 
Домашнее задание 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС» Напишите эссе на тему 
«Как можно было помочь Касыму?» Критерии оценивания письменных 
работ:соблюдает структуру текста-рассуждения; 
раскрывает тему;использует однородные члены предложения, 
вопросительные, восклицательные, побудительные предложения; 
демонстрирует хороший уровень грамотностиРефлексия 
Стратегия «Телеграмма». Кратко написать самое важное, что уяснил с 
урока с пожеланиями соседу по парте и отправить.(Критерии успеха к 
уроку)Критерии успеха: 
Уровень мыслительных навыков: знание и понимание 

Критерии оценивания Дескрипторы 

Пересказывает прослушанный 
материал 

Перескажет выборочно содержание 
текста 

Использует ключевые 
слова/словосочетания; 

Определяет главную и 
второстепенную 
информацию текста; 

Демонстрирует грамотную речь 
 

 Учебник  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стикеры 
 
 

Дополнительная информация 

Дифференциация 
Как вы планируете 
поддерживать учащихся 

Оценивание 
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания учащихся 

Межпредметные связи Соблюдение 
СанПиН 
ИКТ-компетентность Связи с ценностями 

Учащимся можно 
предложить тексты для 
чтения разного уровня 
сложности. 
Учащимся, которые 
работают в высоком 
темпе, можно 
предложить 
дополнительные задания 

Наблюдение учителя в ходе реализации 
приема 
«Одна минута». После чтения текста 
№1 – взаимооценивание по стратегии   
«2  звезды  и 1 пожелание». 
После выполнения дифференцированного 
задания по вариантам (чтение и анализ 
текста) учитель оценивает выполненные 
работы на основе дескрипторов. 

Физкультурная минутка. 
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=qqBQt7aLq5I 

Художественный прием прием «Пример из текста или рассказа» 

Эпитеты 
хмурый вечер, сумрачная прохлада, 

тяжелые тучи, …, 
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называть слова одним словом или сочетанием; находить определенно-личные 
предложения 

Большинство учащихся будут уметь: создавать тексты на основе представленного 
материала; различать главную, второстепенную и детальную информацию из текстов 

Некоторые учащиеся смогут: определить тип односоставного предложения; составлять 
диалог, опираясь на текст 

Языковая цель Учащиеся могут: строить логично и последовательно речь, соблюдая нормы устной и 
письменной речи 
Ключевые слова и фразы: многолетняя мерзлота, ледники, динозавры. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 
Вопросы для обсуждения: Что такое литературный язык? Основные признаки 
литературного языка? 

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в 
том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на 
анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

План.сроки  Планируемые действия Ресурсы 

0-2 мин I. Организационный момент. 
Создание коллаборативной среды. 
Игра «Хорошее настроение». Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня 
хорошее настроение. Посмотрите друг на друга – улыбнитесь! 

Компьютер. 
Интерактивная 
доска. 

Начало урока  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середина урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализация знаний. 
Прочитайте ключевые слова. Предположите, какую информацию вы получите 
из текстов урока. 
Ледник, растения, животные, многолетняя мерзлота, реликты, 
исчезновение, динозавр. 
(Деятельность учащихся) К Каждый ученик высказывается, при этом он 
может повторить то, что сказал его одноклассник, в случае совпадения точек 
зрения. Главное – мнение каждого важно и услышано! Учащиеся определяют 
тему урока. 
Упр. 1. Прочитайте текст. О чём в нём говорится? Какова его тема? Что нового 
вы узнали? Проведите беседу по содержанию текста. 
Изучение нового материала. Презентация.  
Учимся применять правило! 
Определённо-личные предложения – односоставные предложения, 
обозначающие действия или состояния непосредственных участников речи — 
говорящего или собеседника. Сказуемое (главный член) в них выражается 
формой 1-го или 2-го лица глаголов единственного или множественного 
числа:  
1) Люблю тебя, мой край родной!  
2) Откуда едешь?  
3) Пойдемте в парк. 
4) Сходите в зоопарк.  
Предложения эти по своему значению очень близки к двусоставным 
предложениям.  
Почти всегда соответствующую информацию можно передать двусоставным 
предложением, подставив в предложение подлежащие я, мы, ты, вы. 
Упр.3.Прочитайте. Найдите определённо-личные предложения. Докажите, 
что в них необязательно употреблять подлежащее. 
Деятельность учащихся) К Ученики выполняют задания. 
Взаимопроверка. (Передают соседу, проверяют по слайдам на доске) 
IV. Освоение изученного материала. 
Упр. 4. Спишите, заменив, где возможно, с помощью местоимений 
определённо-личные предложения двусоставными и наоборот. Почему это 
легко сделать? Изменяйте при необходимости порядок слов. 
Возьмите на заметку! 
Определённо-личные предложения характерны для разговорной речи, 
особенно для диалога. 
Упр.  5.  Продолжите  запись  в  виде  диалога  из  6–8 
реплик. Используйте определённо-личные предложения. 
Прочитайте предложения, отметьте галочкой только определённо-личные 

Эпиграф 
Ключевые слова 
 
Учебник 
 
https://ww 
w.youtube. 
com/watch 
?v=g- vb3mCWa eA 
 
 
 
Маркеры, 
стикеры 
 
Учебник 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
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Конец урока 

предложения. 
Упр. 6. Прочитайте микротексты и определите их темы. Раскрывают ли они 
содержание урока? 
V. Закрепление изученного материала.  
Работа над развитием связной речи. Лингвистический турнир. 
-Животный или растительный организм, сохранившийся как пережиток 
древних эпох. 
-Перевод слова ископаемое на родной язык. 
-Животное, что в переводе с греческого означает 
«ужасный ящер». 
Животные с чешуйчатой водонепроницаемой кожей. 
Домашнее задание. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».  
Подготовьте лингвистический рассказ об определённо- личных 
предложениях 
Критерии оценивания домашней работы: 
-правильность изложения материала; 
-логика изложения материала, чёткость. 
Рефлексия.  
Как проходило занятие? Что было удачно? 
Что было неудачно? 
Что вы хотите изменить? 
В какой поддержке вы нуждаетесь? 
Критерии оценивания: 
Учащийся достиг цели обучения, если… 
-дает полный ответ на вопрос, высказывая свое мнение; 
-использует фразы для диалога; 
-соблюдает произносительные нормы (ударение, 
корректное построение фраз и предложений). 

 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник 
 
 
 
 
 
 

 
 

УРОК 11 Школа: ОСШ№54 г.Шымкент 

Дата: 09.10.2019 г. Ф.И.О. преподавателя: Есиркепова Акгул Пазиковна 

КЛАСС: 3  Количество присутствующих: 12 Количество отсутствующих:- 

 Тема урока: Терпение и труд, все перетрут 

Цели обучения, 
которым посвящен урок 

3.2.2.1 создавать высказывание на основе темы, предложенной учителем 
3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме 

Учебные цели Умеют выразительно читать текст, делать выводы по прочитанному. 
Знают имена прилагательные и их вопросы, имена существительные единственного и 
множественного числа. Применяют в письменной и устной речи имена прилагательные, имена 
существительные в нужном роде и числе. 

Предполагаемый 
результат 

Все учащиеся смогут: участвовать в речевой ситуации; понимать содержание прочитанного; 
составлять словосочетания имя существительное + имя прилагательное; 
записывать в тетрадь словосочетания, предложения.  
Большинство учащихся смогут: читать выразительно текст, используя виды чтения; находить в 
словосочетании имя прилагательное, задавать к нему вопрос, определять род и число; 
самостоятельно записывать в тетрадь слова, словосочетания по памяти.  
Некоторые учащиеся смогут: находить информацию в Толковом словаре, использовать ее в  
своих ответах. 

Языковая цель Основные термины и словосочетания: 
Толковый словарь Смысл пословицы 
Используемый язык для диалога / письма на уроке: 
Ударение, ударные и безударные звуки. 

Материал прошедших уроков Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме «Имя существительное», «Имя 
прилагательное» на русском языке. 

План  

Планируемое время Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока 
10 мин. 

Организационный момент. Организационный моментурока. 
Психологическийнастрой. 
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Актуализациязнаний. 
(Ф) Учитель предлагает посмотреть отрывок мультфильма «Трудолюбивая 
старушка» (начало 3 мин.). 
Перечислить героев и дать им характеристику, подумать, можно ли 
одобрить их поведение и почему? (Деятельность учащихся) Смотрят 
мультфильм, делают вывод: мышка, кошка, муха, внук – ленивые, 
такими быть нельзя. Сообщение темы и цели урока. 

 
http://mults.info/mults/
?id=357 8 

Середина урока 
   30 мин. 

Физминутка «Две сестрицы, две руки». 
(Ф) Прием «Шифровальщик». Учитель предлагает расшифровать 
предложение и записать его в тетрадь: 
  УРОКЭТОБОЛЬШОЙТРУД 
(Деятельность детей) Составляют предложение. 
(ФО) Взаимопроверка. Стратегия 
«Мишень» Участники «стреляют» в мишень, делая отмету «+». Отметка 
соответствует его оценке результатов состоявшегося взаимодействия. 
Если участник низко оценивает результаты,то он «стреляет» ближе 0, а 
если высоко в 10. 
(Ф) Учитель предлагает назвать выделенные буквы и их звуки. В паре 
сравнить свой ответ с ответами на карточке. 
(П) (Деятельность учащихся) 
Учащиеся в паре сравнивают ответы 
Переделывают и ответы так, чтобы существительные стояли в 
единственном числе. 
(ФО) Оценивание. Прием 
«Аплодисменты». 
Учащиеся оценивают правильность ответа 
громкостьюаплодисментов. 
(Ф) Учитель предлагает вспомнить правила ударения: 
Вспомни! 
Ударение – это выделение голосом одного из слогов. 
Гласный звук в ударном слоге называется ударным, а остальные гласные 
в слове – безударными. 
Прием «Послушай-прочитай- повтори». Учитель предлагает прочитать 
слова, голосом выделяя ударный слог, понаблюдать и сравнить. 
(Деятельность учащихся) Слушают и повторяют за учителем, читают и 
повторяют самостоятельно, делают вывод: 
На какой слог падает ударение в словах на казахском языке? 

Физминутка «Две 
сестрицы, две руки» 
Учебник,  
задание 4. 
 
 
infourok.ru›prezentaciy
a…temu-udarnie-
i…glasnie… 
 
 
yandex.kz/images›удар
ные ибезударные 
гласные памятка 
 
 
yandex.kz/images› 
аудиоза-пись из 
радиопередачирадион
яня 
 
 
Учебник,  
задание 5. 

  Конец урока  4. Итог урока. 
(К, Ф) Вспомните, чему вы научились на этом уроке, что было для вас 
сложным, легким в исполнении. 
Рефлексия «Закончи предложение». Нужно быть трудолюбивым, 
чтобы….Урок Я на уроке Итог 
интересно 1. работал 1. понял материал 
скучно 2. отдыхал 2. узналбольше, чемзнал 
безразлично 3. помогал другим 3. не понял 
В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет 
осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку 
уроку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от 
того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно 
попросить учащихся аргументировать свой ответ.  
На уроке я работал 
Своей работой на уроке я 
Урок для меня показался 
За урок я 
Мое настроение 
Материал урока мне был 
Домашнее задание. 
Упражнение 9.  
Найти пословицы о труде, уметь объяснить смысл. 

 
 
Учебник,  
задание 3. 
 
 
 

 
 

http://mults.info/mults/?id=357
http://mults.info/mults/?id=357
https://yandex.kz/images/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB&amp;stype=image&amp;lr=10295&amp;noreask=1&amp;parent-reqid=1498996834375518-13691533566990016045148391-sas1-1393&amp;source=wiz&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB&amp;stype=image&amp;lr=10295&amp;noreask=1&amp;parent-reqid=1498996834375518-13691533566990016045148391-sas1-1393&amp;source=wiz&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB&amp;stype=image&amp;lr=10295&amp;noreask=1&amp;parent-reqid=1498996834375518-13691533566990016045148391-sas1-1393&amp;source=wiz&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-udarnie-i-bezudarnie-glasnie-klass-802410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-udarnie-i-bezudarnie-glasnie-klass-802410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-udarnie-i-bezudarnie-glasnie-klass-802410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-udarnie-i-bezudarnie-glasnie-klass-802410.html
https://yandex.kz/images?parent-reqid=1498997108172872-16925552694967041936149453-sas1-1606&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images?parent-reqid=1498997108172872-16925552694967041936149453-sas1-1606&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0&amp;stype=image&amp;lr=10295&amp;noreask=1&amp;parent-reqid=1498997108172872-16925552694967041936149453-sas1-1606&amp;source=wiz&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0&amp;stype=image&amp;lr=10295&amp;noreask=1&amp;parent-reqid=1498997108172872-16925552694967041936149453-sas1-1606&amp;source=wiz&amp;uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1333-wh-586-pd-1-wp-16x9_1366x768
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Қыз инабаттылығымен әдемі,әдептілігімен сәнді 

(дӛңгелек үстел) 

Жаймаева Қанағат Ібрақымқызы  

Тҥркістан облысы,  

Арыс қаласы, Саналы елді-мекені,  

«Қаражантақ» жалпы орта мектебі  

мектеп психологі 
Міндеттері: Қыздарды әдептілікке, әдемділікке, инабаттылыққа,сыпайлыққа,  ата-баба дәстүрін біліп, үлкенге ізет, 
кішіге ілтипат көрсетуге білуге. Иманды да инабатты қазақ қыздарының бейнесін қалыптастыру.Күтілетін нәтиже                                                                                                         
-Қыз баламен ана арасындағы ыйластықты нығайту.-Қыз баланың жеке бас гигиенасына  анасы мен сынып 
жетекшісінің  көңіл қоюын бағыттау-Жан ұядағы қыз бала тәрбиесіне ата-анасының жауапкершлігін арттыру. 
Көрнекіліктер:  Слайд,стикерлер, шарлар, сұрақ қағаздары.  
Барысы. 
Құрметті көрермендер, аналар, қонақтар, ұстаздар. Ақыл –ой, білім мен ептілігімізді сынауға арналған «Қыз 
инабаттылығымен әдемі-әдептілігімен сәнді»дөңгелек үстелге қош келдіңіздер! Жарық пен жылу, от пен суық жоқ 
жерде тіршілік те жоқ. Ал осылардың көктегі көзі – күн болса, жердегі көзі адамзат. Адамдардың бір – біріне 
мейірімі мен ұлағатты тәрбиесі тіршілікті сақтайды. Тәрбиесі түзелмей, елдің көсегесі көгермейді, отбасы 
түзелмей, болашақ түзелмейді.     Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің мақсаты: Әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін қыз баланың 
бойына сіңіре отырып, қыз балаға келешекте ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың құт-берекесі екенін ұғындыру. 
Әдептілікке, сыпайлыққа, инабаттылыққа, мейірімділікке, төзімділікке, шыншылдыққа тәрбиелеу.Ана деген 
ақылшың   Анаң барда батылсын   Ұясында кім болса да Тек қана анаңа жақынсың- дей отырып, жалпы қыз 
баланың отбасындағы тәрбиесі оларды өмірге бейім, еңбекқор, білімді де әдепті, сезімтал да саналы, өнегелі де 
биік етіп тәрбиелеу ананың міндетті, сондықтан ортамызда  8 

а 
– 8

ә 
сыныптағы қыздардың аналарын қошемет. 

Алдымен бүгінгі біздің кешіміздің мақсатымен және жоспарымен таныстырып өтейін: 
1.Аналарға сұрақ қою арқылы пікір алмасу.  
2.Жалғасын тап (анасының әнін қызы жалғастырады)                                        3.Шаш күтімі туралы мектеп 
медбикесінің кеңесі.                                               4.Мақал –мәтелдерді жалғастыр5.Балаңызды қаншалықты білесіз?                                                                                      
6.Шақырылған қонақтарға сөз беру.  
І .Бүгінгі кешімізде аналарымыздың пікір алмасуда ойларын дамыту мақсатында кезекті сұрақ—жауапқа 
біреміз. 
1.Қыз бен ана арасындағы байланыс қандай болу керек?                                                 2.Қыз бала тәрбиесіндегі 
мақсатыңыз қандай?                                                                               3. Қыз балаға қатал болу керекпе?                                
4.Қызыңыздың денсаулығына, жеке бас гигиенасына көңіл бөлесіз бе?                               5. Киім таңдауға сіздің көз 
қарасыңыз басымдаума?                               6.Қызыңызға қандай ұлттық тәрбие бере аласыз?            
7.Қыз тәрбиесіндегі басты құралыңыз.              
8.Қызыңызға не үйреттіңіз?               
9.Қыз тәрбиесіндегі әже жауапкершілігі қандай?               10.Қызыңыздың бойындағы екі жақсы қасиетін атаңыз? 
II.Жалғасынтап анасының айтқан әнін қызы жалғастырады.   
1.Желсіз түнде жарық ай.              2.Айттым сәлем қаламқас.   3.Көзімнің қарасы.4.Басқа тойды тойламасаң тойлама.  
 Ш.Медбикенің кеңесі шаш күтімі.  
Шаш-адамның, әсіресе әйелдің көркі. Жастықтың өзі сұлулықтың, нәзіктіктің белгісі. Бұрын, Шығыс қыздарының 
шаш өсіруі, әдемілігі бүкіл әлемге әйгілі болған. Абай арудың сұлулығын былай суреттеген: Білектей арқасында 

өрген бұрым Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырынКәмшәт бөрік, ақ тамақ, қара қастыСұлу 
қыздың көріппе ең мұндай түрін? Әрине,әдемі шаш өсіруде оңай емес, шашты жақсы өсіру 
үшін оны жиіжуып, тарап, күту қажет. Шаш күтімі туралы 
кеңестер: (практикалық)1.Жұмыртқаның сарысын әбден көпіргенше араластырып, оған аз ғана 
өсімдік майын қосып, шашты жуады. Мұнан кейін шаш талшықтары жалтырай түседі. 2.Егер 
шаш жиі түсетін болса, жуар алдында 15-20 минутке сарымсақ шырынын шаштың түбіне жағу 
керек. 3.Өте құрғақ және сезімтал шашты ашыған айранмен жуу керек.  
ІV.  Мақал мәтелдер 
Тәннің ләззаты-саулығында 
Жанның ләзаты-білімінде деп келесі  кезек мақал-мәтелге берейік. 
Мында ата-аналар қазақ халқымыздың қыз тәрбиесіне қатысты мақал –мәтелдерді 
айтамыз.Мысалы: Қыз өссе елдің көркі. Қыз бала өкпешіл болса қалыңмалы көп болар. 
V.Балаңызды қаншалықты білесіз?    
1.Эльмира апай Қызыңыздың сыныптағы жан досы кім? 1.Әсел                                                                                                                
Сыныптағы жан досың кім? 2.Гүлзат апай                                                                                                                              
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Қызыңыз қандай тағамды сүйіп жейді?               2.Айзада                                                                                                                                               
Қандай тағамды сүйіп жейсің?                               3.Дана апай                                                                                                                       
Қызыңыздың соңғы оқыған кітабы?                     3.Дидар                                                                                                                                   
Соңғы оқыған кітабың?                                    4.Гүлчехра апай                                                                                                              
Қызыңыз қандай түсті киімдерді жақсы көреді?                                                                               
4.Аяулым             Қандай түсті киімдерді жақсы көресің?           5.Гүлфайруз апайҚызыңыз қандай 
пәнге қызығады?        5.Мадина                Қандай пәнге қызығасың?            
6.Айнұр апай           Қызыңыздың салмағы қанша?           6.Зейнеп                Өз салмағың қанша?                                    
7.Майра апай          Қызыңыздың аяқ киім өлшемі 7.Гүлназ      Аяқ киім өлшемің қандай?           
8.Айжан апай      Қызыңыздың бой өлшемі қанша?      8. Сания          Өз бойыңның өлшемі қанша  
Әйелдер мен қыздарға қатысты тыйымдар мен ырымдар 1.Қонақ қыз босағаға емес, қарттар 
отыратын құрметті орынға отырады. Әйтпесе үй иесі бақытсыздыққа ұшырайды. 2.Қыздар мен 
әйелдер үлкен адамдардың жолын, алдын кесіп өтсе бақытсыз жағдайға ұшырайды. 3.Кір 
жуған суды жолға, аяқ астына төгуге болмайды. Кірдің суын басқан адам жаманшылыққа 
ұшырайды. 4.Қыз балаға аяғын созып, көселіп отыруға болмайды. 5.Қыз балаға ер адамның 
жүзіне тіке қарауға болмайды  көз қиығымен қарау дұрыс болады.6. Қыз балаға қатты дауыстап 
сөйлеуге, күлуге болмайды. 7.Төркініне келген қыз төрде отырса төркіні байиды. 
VI.Шақырылған қонақтарға сөз беру.  
1.Тәрбие бастауы анада  деп қазіргі қыздарды болашақ аналар деп санаймыз, осы қазіргі 
қыздар тәрбиесіне қалай қарайсыздар?   2.Қыз бала инабатты, ибалы бала болу керек, қазіргі 
көп қыздардың бойында осы қасиет неге азайып барады?                                                                                                      
3.Қазақ халқымыздың салт-дәстүрі бойынша қыз баланы қандай бағытта тәрбиелеген?                                                                                                                      
4.Ұлттық салт –дәстүрін білу, оның негізгі астарын түсініп, атадан балаға мирас ету қазіргі таңда 
әсіресе, қазақ қыздары үшін ауадай қажет нәрсе деп ойлайсыз ба? Неге? 
VII.Қорытынды Елбасымыздың : «Әйел-бесік иесі. Демек, әйелдің жайы түзелмей, бесігіміз 
түзелмейді, бесігіміз түзелмей-еліміз толық түзелмейді» деген сөздері ананың есінде қалыпты. 
Өз басым қазақ қыздарының ішкі жан дүниесінің сұлулығына, мәдениеттілігіне, әдептілігіне 
өзге жұрттар таңдай қағып қараса екен деп армандаймын. Қаракөздеріміз бұрымды шашымен, 
инабатты мінезімен, ақылдығымен, кіршіксіз арымен әрқашан басқалардан ерекшелене білсе 
екен деймін. Заманның талабы өзгерсе де, бойындағы ұяндық нұрын сөндірмей, қазақ қызына 
тән болмысын бұзбай жүру. Гүл өссе жердің көркі Қыз өссе елдің көркі дегендей қазақ қызы 
деген атқа лайық ата-анаға сөз келтірмейтін, ұлттық дәстүрімізді құрметтеген, инабатты, ибалы, 
білімді болып өсейік! 
 
 

Unit 6: The world of work 
Term Asking questions in class 
 
 
 
 
 
 
 
 

School Karajantak  
Teacher name: Ramankul Gulbahram 

CLASS: 5 Number 
present:  

absent: 

Learning objective(s) 
that this lesson is 
contributing to 

 5.S2  ask simple questions to get information  about a limited range of 
general topics ( Language quiz) p.725.S3  give an opinion at sentence level 
on a limited  range of general and curricular topics5.S7  use appropriate 
subject-specific vocabulary and syntax to talk about a limited range of 
general topics5.R4  read with some support a limited range  of short 
fiction and non-fiction texts5.R7  recognize typical features at word, 
sentence and text level in a limited range of written genres5.W3  write 
with  support factual descriptions at text level which describe people and 
animals5.UE14 use Present Simple ( question form) to ask and answer 
questions on a limited range of  familiar general and curricular topics 

Lesson objectives All learners will be able to: 
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Complete the questions and write your answers. Then ask your partner 
the questions. 

Most learners will be able to: 

Invent more ”Do you…” questions using verbs from the box. Then ask and 
answer the questions. 
Order the words to make questions. 

Some learners will be able to: 
 
 
Make up a dialogue. 

Language objectives Present Simple: question forms 

Value links Teamwork: Learners will work well together in pairs/ groups showing 
respect and being polite with each other.  

Cross curricular links   

ICT skills Projector  

Previous learning Language and communication 

Plan 
Planned timings Planned activities  Resources 

Beginning 
 
2 min 
5 min 
 

Greeting.Setting the aim of the lesson 
Pre- learningWhat school subject do you 
like?What job would you like to do? 
What languages do you speak? 

English plus SB. 
Page 73-74 
PPT 
 

Middle 
10 min 
 
10 min 
 
10 min 
 

Activity 1 (P,I) 
Complete the questions and write your 
answers. Then ask your partner the 
questions. 
Activity 2 (P,I) 
Invent more ”Do you…” questions using 
verbs from the box. Then ask and answer 
the questions.Activity 3 (P,I)Order the 
words to make questions. Think of your 
answers.Alternative 1Activity 3Students 
can make up a dialogue.Alternative 
2Students can test their classmates using 
the key phrases and vocabulary from other 
units 
Formative Assessment 

1. I (to play)  guitar very well. 

2. Helen (to write)  a novel. 

3. We (to want)  to watch a movie. 

4. They (to need)  a break. 

5. She (to dance)  like a superstar. 

6. We (not to see)  any difference. 

7. He (not to expect)  any progress. 

8. Allen and Matilda (to travel)  around 
the world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keys  
Play 
Writes 
Want 
Need 
Dances 
Don’t see 
Doesn’t expect 
Travel 
Doesn’t eat 
Don’t like 
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9. David (not to eat)  apples.   

10. I (not to like)  this show. 

1.  A (to sing) ? 

2.  he (to drive)  a bus 
or a car? 

3.  you (to know)  my 
name? 

4.  they (to take)  bank 
cards? 

5. What  you (to do) ? 

6. When  you usually (to wake 

up) ? 

7. How long  it usually (to 

take) ? 

8. What exactly  Anna (to 

want)  to tell? 

9. Where  you (to live) ? 
 

Does sing? 
Does drive? 
Do know? 
Do take? 
Do  do? 
Do wake up? 
Does take? 
Does want? 
Do live? 

End 
3 min 

Feedback: Learners give their own opinion 
on the learnt material 
Homework: WB p.46 
 

 

Additional information 

Differentiation – how do 
you plan to give more 
support? How do you plan 
to challenge the more able 
learners? 

Assessment – how are you planning 
to check learners’ learning? 

Cross-curricular links 
 
 
 

More-abled students 
support less-abled students 
More able students can 
make up a dialogue. 

Feedback on the work 
Students write a telegram to the 
teacher in which they describe what 
they understood and what was 
difficult for them 

 

 

ТЕМА УРОКА:  РАССКАЗ Школа:  ШГ №64 им.Ж.Аймауытова 

Дата:15.10.18     Класс: 7  ФИО учителя:  Абдуллаева Жаннар Дуримбаевна 

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке  

С2 7.1.2.1-понимать значение слов учебно-образовательной 
тематики. 
Г1 7.2.1.1-владеть словарным запасом,включающим 
эмоционально-окрашенную лексику, термины. 
Г4 7.2.4.1-создавать аргументированное высказывание 
(рассуждение с элементами описания и/или повествования) 
на основе личных впечатлений и наблюдений 
Ч1 7.3.1.1-понимать главную и второстепенную информцию 
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сплошных и несплошных текстов, связывая информацию с 
общеизвестными, повседневными знаниями. 
Ч5 7.3.5.1- составлять сложный план 
П3 7.4.3.1-представлять информацию в виде иллюстраций, 
сюжетных рисунков, комиксов, с использованием ИКТ 

 
 
Ожидаемый результат 

Все учащиеся смогут:Сравнивать тексты; отличить 
диалогическую речь от монологической речи; правильно 
употреблять существительные с прилагательными;передавать 
события, соблюдая последовательность;называть слова 
одним словом или сочетанием;  

Большинство учащихся будут уметь:представлять 
информацию в виде таблицы, схемы ;составлять постер  на 
заданную тему; 

Некоторые учащиеся смогут:составлять диалог,опираясь на 
текст;находить в тексте художественно-изобразительные 
средства, создавать аргументированное высказывание на 
основе личных впечатлений и наблюдений. 

Языковая цель Учащиеся могут: строить речь логично и последовательно, 
демонстрируя нормы устной и письменной речи 
Ключевые слова и фразы: рассказ, вступление, завязка, 
кульминация, заключение. 
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский.Вопросы для обсуждения: К какому стилю речи 
относится рассказ? Какие произведения написанные в жанре 
рассказа ты знаешь? 

Предыдущее обучение 
 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в 
предыдущих классах, в том числе на тех, которые направлены 
на восприятие и оценку аудио материалов, на анализ текста, 
на формирование грамотности речи. 

План 

Планируемые сроки Планируемые действия  Ресурсы 

0–2 мин IОрганизационный момент. 
Созданиеколлаборативной среды. 
Ребята! Давайте улыбнемся друг другу и 
пожелаем удачи.А чтобы наш урок был 
интересным ,полезным надо выполнить 
некоторые условия.Давайте вспомним 
их. 
На уроке будь старательным 
Будь спокойным и внимательным 
Говори все четко внятно 
Чтобы все было понятно 
Если хочешь отвечать 
Надо руку поднимать 
Если друг стал отвечать 
Не спеши перебивать 
А помочь захочешь другу 
Подними спокойно руку! 

Учебник. 
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Делимся на две группы при помощи 
желтых и красных цветов. 
Сегодня на уроке ваши ответы будете 
оценивать стикерами  на оценочном 
листе. 

Начало урока 
 
 
 
 

II. Актуализация знаний. Вспомним, о 
чем мы говорили на прошлом уроке.А 
проверим мы это при помощи 
«Волшебного сундучка» 
1Какие литературные жанры вы знаете? 
2Что такое рассказ? 
3Расскажите про  структуру рассказа? 
4 Как ты понимаешь 
олицетворение?5Приведите примеры 
из «Четырех художников» 
6Что такое сравнение? 7Приведите 
примеры 
- Ребята вслушайтесь в эти 5 звуков -
 любовь, как вы понимаете значение 
этого слова? 
- А сейчас посмотрите его значение. 
- А какая бывает любовь? /сыновья, 
материнская, горячая, взаимная, 
безответная…/ 
- Вы когда- нибудь испытывали страх? 
А что это такое? 
III. Изучение нового материала. На этот 
вопрос мы ответим сегодня на уроке, и 
поможет нам в этом рассказ уже 
известного нам писателя И. Тургенева. 
Что мы знаем о Тургеневе? Кто 
подготовил сообщение о писателе? 
Презентация «Жизнь и творчество 
И.С.Тургенева» 
Сегодня познакомимся с рассказом И. 
Тургенева "Воробей".  
А какие это птицы –воробьи? 
Рубрика "Это интересно"   
Сообщения учеников о воробье 
Словарная разминка. 
АЛЛЕЯ САДА - дорога с рядами 
деревьев, посаженными по обеим её 
сторонам. 
ДЕТИЩЕ - то же, что ребёнок (сын или 
дочка) (устар.) 
ЖЕРТВОВАТЬ - подвергать опасности; 
поступаться кем -, чем-нибудь, ради 
кого -, чего-нибудь. 
БЛАГОГОВЕТЬ – относиться с 
уважением, с глубочайшим 
почтением (устар.) 

Учебник 
 

Ключевые слова 
 
Учебник 

 
Иван Сергеевич 
Тургенев 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
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Трепетал от ужаса – бояться, дрожать. 
Первичное чтение рассказа и 
выявление первичного восприятия 
текста. 
1. Чтение произведения И.С. Тургенева 
«Воробей». 
3.Ответьте на «тонкие» и «толстые» 
вопросы 
- Понравился ли вам этот рассказ? 
- Поделитесь своим впечатлением о 
прочитанном рассказе. 
- Что вас особенно поразило? 
- Слушая рассказ, менялось ли ваше 
настроение? 
-Какова тема рассказа? 
- Совпадает ли тема рассказа с его 
названием? 
Ответы учеников 
Ключевые слова:гнездо, аллея, дичь, 
собака, воробей 
Памятка № 1.Структура рассказа. 
1 Вступление- указание места, времени 
и участников события. 
2 Завязка-момент, с которого 
начинается событие и от которого 
зависит его развитие. 
3 Кульминация-момент наивысшего 
напряжения в развитии события. 
4 Развязка - заключительный момент 
действия. 
5 Заключение - итог происходящему. 
К.П. Ученики выполняют задания, 
проводят взаимооценивание  стратегия 
«2 звезды и 1 пожелание». 

Середина урока 
 

Работа по группам 
1 группа Работа в группах. ( Придумайте 
вопросы, которые начинаются  с 
данного слова…) 
1. ПОЧЕМУ?2. НАЗОВИ .3. ПРИДУМАЙ.4. 
ОБЪЯСНИ. 
5.ПРЕДЛОЖИ.Синквейн Воробей  
2 группа Составить план 
Синквейн Трезор 
Физкультурная минутка 
V. Закрепление изученного материала. 
Найдите в рассказе «Воробей» 
вступление, завязку, кульминацию, 
развязку, заключение используя 
опорную схему. 
Литературный диктант 
(Г) (Деятельность учащихся) учащиеся 

Учебник 
 
 



264 
 

составляют план, используя в нем 
слова, обороты, предложения из 
авторского текста. 

Конец урока Прием «Верные и неверные 
утверждения» выявляет уровень 
усвоения полученной информации на 
данном уроке.  
(И) Укажите верные(В) или неверные (Н) 
ответы. 
Домашнее задание.1Упр.104. 
2Выучить отрывок из текста 
РефлексияЯ дарю вам сердечки.  Пусть 
эти сердечки послужат настоящими 
символами любви ко всему, что вас 
окружает, и вы сможете наполнить их 
словами любви (в прозе и в стихах) к 
близкому, любимому вам человеку. А 
может выразить своё отношение к 
старому воробью или дать совет 
молодому воробышку (например, 
беречь сердце своих родителей). 

 

Күні: 
 

Сыныбы: 7 Мектебі: ЖББ Ұзынкөл орта мектебі 
Пәні: Ағылшын тілі 
Пән мұғалімі: Урахаева Муксина Сарсенбаевна, І 
санатты, сарапшы 

Сабақтың тақырыбы Revision Lesson «Welcome to the Knowledge Island» 

Жалпы мақсаты Лексика - грамматтикалық білімдерін тексеру және сыни 
ойлау қабілеттерін шыңдау. 

Күтілетін нәтижелер А. Лексика - грамматтикалық тапсырмаларды орындайды.  
В. Тілдік және сөздік қорлары жетіліп, логикалық ойлаулары 
артады. 
С. Өз ойларын еркін ашық айтуға үйренеді, қорытынды 
жасайды. 

Сабақ түрі панорамалық сабақ. (маршруттық карта) 

Тапсырмалар Сұрақ - жауап, суретті суреттеу, деңгейлік тапсырмалар. 

Керекті жабдықтар Интерактивті тақта, слайдтар, тақырыпқа сай суреттер. 

Сабақ барысы: 

Үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған  
№30 мектеп-гимназиясы 

Асқарова 
Жұлдыз 
Мұфталқызы 

Пәні Дүниетану 2 сынып 

Сабақтың тақырыбы Қазақстан халқы 

Сілтеме Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған 
«Дүниетану» оқулығы Алматы «Атамұра» 2013, «Электрондық 
оқулық»  2-сынып 

Жалпы мақсаты 2.3.5.3.  Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын 
түсіндіру. Халықтары достығының маңыздылығын түсінеді. 
Халықтар достығы мерекесінің мағынасын ажыратады. 
Қазақстандағы ұлт өкілдерінің арасындағы келісім не үшін 
қажет екенін баяндайды 
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Міндеттері Логикалық ойлау қабілеттерін арттыру 

Оқу нәтижесі 1.Оқушылар өзіндік ойларын еркін жеткізе білуге үйренеді.  
2.Тіл байлықтарын қалыптастырып, жақсы мен жаман 
қасиеттердің ара -жігін ажырата білуді түсінеді. 
3.Түрлі мазмұндағы логикалық ойлануға берілген 
тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың нақтылы-
логикалық ойлау қабілеттері дамиды, топта жұмыс жасау 
арқылы бір-бірінің ойын тыңдауға үйренеді. 

Тапсырмалар 1.Топтық жұмыс  
2. Электрондық оқулықпен жұмыс 
3. Оқулықпен жұмыс 
4. Шығармашылық жұмыс 
5. Әр топқа тапсырмалар 
6. Әңгіменің негізгі идеясын ашу тапсырмалары 
7. Ой қорытындылау 

Дерек көздер, жабдықтар Интерактивті тақта, суреттер, бояу, қарындаштар, постерлер, 
үлестірмелі материалдар,суреттер, стикерлер, ғаламтор көзі, 
АКТ желісі 

Оқыту әдістері 1.АКТ 
2.СТО 
3.Оқыту үшін бағалау. 
4.Оқытудағы жаңа тәсілдер 
5.Жеке жұмыс 
6.Топтық жұмыс 

Уақыты Сабақтың барысы Оқушы іс-әрекеті 

Мұғалімнің іс-әрекеті 
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1 ми 
1 мин 

Қазақ елі қашаннан да жыр елі,

Тарихында тұлғалар кӛп киелі.

Қазақстан аясында бұрыннан,

Бірнеше ұлт бірге ӛмір сүреді.

Бір-бірімен тату-тәтті тұрады,

Бәрінің де Қазақстан тұрағы.

   2 мин 
 

 
 
 
 

Бірлігіміз жарасқан,

Достығымыз жалғасқан.

Біз бақытты баламыз,

Мақал-мәтел айтамыз.

 
 

 
 
 

         
 

 
 

Қазақстан халқы

 
 
 
 
 

Менің тілер тілегім

Болашағым байлығым,

Туған жерім қазынам.

Мен арнаймйн ақ тілек,

Қабыл алшы  мекенім.

 

1. Оқушылармен амандасу 
2.Оқушылардың сабаққа қатысын 
тексеру3.Психологиялық ахуал. 
Оқушылармен шеңберде тұрып 
амандасуҚазақ елі қашаннан да жыр 
елі,Тарихында тұлғалар көп киелі. 
Қазақстан аясында бұрыннан, 
Бірнеше ұлт бірге өмір сүреді. 
Бір-бірімен тату-тәтті тұрады, 
Бәрінің де Қазақстан тұрағы. 
-Арайлап атқан әр таңымыз, қуаныш пен 
бақытқа толы болсын! 
Топқа бөлу: 
Берілген әріптерден Бірлік, Татулық, 
Достық 
сөздерін шығарып, 3топқа бөлінді. 

Топ  ережесін құру 
1.Топтағы оқушылардың пікірін тыңдау 
2.Ойымызды еркін, тиянақты баяндау 
3.Келесі топтың ойын тыңдау 
4.Уақытты үнемді пайдалану 
5.Ұялы телефонды өшіру 
«Кім шапшаң?» ойны 
Бірлігіміз жарасқан, 
 Достығымыз жалғасқан. 
Біз бақытты баламыз, 
Мақал-мәтел айтамыз 
(Бірлік, Татулық, Достық туралы 
мақал-мәтел айтқызу) 
Тортық жұмыс 
Топтық жұмыс 

Қазақстан

Отан Астана

Мемлекет

тік тіл

Тәуелсіз

Тарих

Елбасы

табиғат

кӛп

ұлтты 

бейбітші

лік

Рәміздер

Бай ел

 
Сергіту сәті 

 
Сәйкестендіру 

Ұлттық тағамдар
Орыс

Корей

Ӛзбек

Ұйғыр

Қазақ

  Балалар 
амандасып, 
шаттық шеңберін 
жасап, сабаққа 
дайындалады. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Постерде 
оқушылар 
топтастыру 
жұмысын 
жасайды 
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Ұлттық аспаптар
Орыс

Корей

Ӛзбек

Украин

Қазақ

 
 

Ұлттық киімдер
Орыс

Корей

Ӛзбек

Грузин

Қазақ

 
 
«Проблемамен саудалас» 
стратегиясы 
Проблемалық сұрақ:  
-Адам өз өміріне не қажет екенін қайдан 
біледі? - Не себептен еліміз «Қазақстан 
Республикасы» деп аталады?- 
Қазақстанда неліктен көп ұлт пен 
ұлыстар тұрады ?- Халыққа не үшін 
мемлекетік тіл қажет?Қазақстан 
Республикасы деп аталатынын  
түсіндір..Қазақстанда тұратын ұлттарды 
атап беріңдер.Мемелекеттік тіл неге 
қажет екенін дәлелде. 
«Менің тілер тілегім»  
Болашағым байлығым, 
Туған жерім қазынам. 
Мен арнаймйн ақ тілек,  
Қабыл алшы  мекенім.  

 
Рефлексия.  Кері байланыс. 

 
Бағалау: 
Әр топ мүшесі   геометриялық пішіндер 
арқылы өзін-өзі бағалайды. 

 
Топ мүшелері бір 
бірімен ақылдаса 
отырып, бір-бірін 
бағалайды.Топ 
мүшелері   топтың 
жұмысын 
формативті 
бағалап отырады. 
Оқушы мен 
мұғалім арасында 
кері байланыс 
жүзеге асады  

 

 

 
\ 
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Үйге тапсырма : 
 «Қазақстан халқы» тақырыбын оқу. 
 

 
 

34 

5 
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Пән:  қазақ тілі 
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   
1-бөлім: Қазақстанның ежелгі 
қалалары және Ұлы Жібек жолы 

Мектеп: Ақтөбе қаласы, №76 ЖББОМ 
Мұғалімнің аты-жөні: Султангалиева И.Н. 

Сынып: Күні: Қатысқандар: Қатыспағандар: 

7 «В» 20.11   

Сабақ тақырыбы «Қазақстанның ежелгі қалалары және Ұлы Жібек жолы» 
тарауын қайталау 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары  

7.1.6.1 – тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз 
пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру; 

7.2.2.1 – талап етудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына 
сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана 
білу; 

7.5.1.4 – одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша 
жұмыстарда орынды қолдану. 

Сабақтың мақсаттары Барлығы: тыңдалым материалын түсінеді; 

Көбі: тыңдалым материалы бойынша сұрақтарға жауап береді; 

Кейбірі: одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша 
жұмыстарда орынды қолданады. 

Тілдік дағдылар Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер: 
Көне қала, Ұлы Жібек жолы. 

Құндылықтарды дарыту Құрметтеу: оқушылардың топтық және өз бетімен жұмыс 
жасау дағдыларын жетілдіре отырып, бір-біріне құрметпен 
қарауға шақыру; 
Тәрбие: рухани құндылықтар мен көне жәдігерлерді құрмет- теуге 
тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс География, тарих, өзін-өзі тану 

АКТ қолдану дағдылары Интербелсенді тақта 

Бастапқы білім Кейіпкерлерге талдау 

Сабақ барысы 

Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 
5 минут 

«Жүректен-жүрекке» тренингі. Оқушылармен сәлемдеседі, жоқ 
оқушыларды түгендейді. Оқушылар мұғаліммен сәлемдеседі, бір-
біріне жақсы тілектер айтады. Топтық жұмыс. «Броундық 
қозғалыс» әдісі. Оқушыларға мәтін құрау үшін «ұлы Жібек жолы» 
деген тақырып береді. Аталған тақырыпқа қатысты 
сыныптастардан ақпарат жинайды. Олармен ой бөліседі. Мәтін 
құрастырады. 

А4 парағы мен 
маркерлер 

Сабақтың ортасы 
30 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс. А) 
Жазылым. Айтылым. Оқу 
лықтағы 1-тапсырманы орындатады. Жұптық жұмыс орындатады. 
Қайнаркөздерден Ұлы Жібек жолындағы өзің қалған көне 
қалалардың біріне қатысты ақпарат жинайды, «Көне қала сыр 
шертеді...» тақырыбында тұсаукесер өткізеді. 
Ә) Оқылым. Жазылым. Оқулықтағы 2-тапсырманы орындатады. 
Мәтінді оқиды, айтылған ойдың негізінде диалог мәтін құрап 
жазады. 
2. Сергіту сәті. Қазақстанның ежелгі қалалары жайында 
фотоколлаж дайындатады. 

интерактивті 
тақта, слайдтар, 
«Отырардың 
күйреуі» фильмі, 
кітап көрмесі, 
тақырыпқа 
қатысты 
альбомдар, 
буклеттер, 
смайликтер. 
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Оқулықтағы 3-тапсырманы орындатады. Қазақстанның ежелгі 
қалалары туралы жазған ақын-жыраулар мен жазушылардың 
шығармаларын мәнерлеп оқу бойынша байқау өткізеді. 
3. «Білгенге маржан» айдарымен берілген мақал- мәтелдерді 
оқиды, талдатады. Мақал-мәтелдерді тыңдайды, өз пікірін 
айтады. 
«Ұлы Жібек жолы — қазақ елінің бастауы» деген тақырып береді. 
Пікірталас ұйымдастырады. 

Сабақтың соңы 
(5 минут) 

Рефлексия 
         Кімге сабақта түсінікті болды            осы белгі      жаққа 
барып тұрады.  
     Бүгінгі                         тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса 
мына белгіге барып тұрамыз.  

 

Қосымша ақпарат 

Дифференциация – Сіз оқушыларға 
Көбірек қолдау көрсету үшін не 
істейсіз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай тапсырма 
беруді көздеп отырсыз? 

Бағалау – 
Оқушылардың 
ақпаратты 
қаншалықты 
меңгергенін қалай 
тексересіз? 

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік ережелері 
АКТ-мен байланыс  
Құндылықтармен байланыс 
(тәрбиелік элемент) 

Ойлану 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
жүзеге асырымды болды ма? 

  

 
Алматы  облысы 

                                                                                        Райымбек  ауданы 
                                                                                        Қызылшекара  ауылы 

                                                                                      «К.Байшығанұлы  атындағы  орта            
                                                                                       мектебі   өзін-өзі  тану  пәнінің    

                                                                                       мұғалімі  Алмагул  Мусабекова 
 

Мақсаты: Дұрыс әрекет құндылығы арқылы уақыттың адам өміріндегі 
маңызын түсіндіру.  
Міндеттері: 
Білімділік: Оқушыларды уақытты бағалай білуге үйрету. 
Дамытушылық: Оқушылардағы бойындағы жауапкершілік қасиеттерін 
дамыту. 
Тәрбиелік: Оқушыларды уақыт қадіріне жете білуге тәрбиелеу. 

Ресурстар: 
(материалдар, 
дереккөздер) 
bilim-all.kz 

Сабақтың барысы: 
Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлеметсіңдер ма,менің сүйікті шәкірттерім! Бүгін бізде ерекше күн 
және ерекше сабақ. Сондықтан Қ.Мырзалі аталарың айтқандай сөзді 
жүректеріңмен ұғып,тыңдай біліп, тыңдата біліп,айналамызға  күн 
шуағындай  шуақ шашып жүрейік. 
Топқа бөліну. 5-құндылық бойынша 
Шаттық шеңбері«Сәлеметсің бе!» 
Оқушылар кезек-кезек көршісінің аттас саусақтарына қолын тигізеді. 
Бас бармақтан бастайды: 
Мен саған тілеймін (бас бармағын тигізеді); 
Табыс (сұқ саусақ); 

(слайд№3) 
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Үлкен (ортаңғы); 
Барлығында (атаусыз); 
Барлық жерде (шынашақ); 
Сәлеметсің бе! (алақанын тигізеді). 
3.5 Т – ережесі: 
Тәртіп. 
Талап.  
Тыныштық. 
Тазалық. 
Татулық.     Балалар ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, 
оқып - білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, 
бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. 
   «Ой қозғау» 
 

1.   «Ой қозғау» 
Балалар тақтадан нені көріп тұрсыңдар?Домбыраны сабақтың 
тақырыбымен байланыстырып мағынасын ашып көрелік.Оқушылар өз 
ойларын ортаға салады.Мысалы домбыра уақытпен бірге жасап келе 
жатқан ата-бабаларымыздан  қалған мұра десек ,сонымен қатар 
пернелерін өзіміздің іс-әрекеттерімізге ,өміріміздің әрбәр сәтіне  теңеп 
көрелік.Домбыра пернесін дұрыс бассақ одан шыққан әуенде сазды, 
мәнді болатыны сияқты, уақыттың әрбір сәтін дұрыс іс-әрекеттерге 
арнасақ, өмірімізде мәнді мағыналы болмақ. 
Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 
«Уақыт-мезгіл пернесі» 
     3.Сабақтың дәйексөзі. 
 «Уақыттың бос өткені - өмірдің бос кеткені» 
                                            Халық даналығы 
(Оқушыларға  айтқызып, дәптерлеріне жаздырту,мағынасын 
оқушыларға айтқызу,сұрақтарға жауап алу) 
Сұрақтар:  
Уақытты қадірлей алып жүрсіз бе? 
Уақытты тиімді пайдалануда өз тәсілдеріңіз бар ма? 
Өміріңізде «уақытым бекер өтті» деген өкінішті сәттер болды ма? 
Дәйексөзден қандай ой түйіңіз? 

 

  

5. Оқиға айту (Мұғалім сыйы). 
Өмірдің мәні1 
Бағзы бір заманда бір кісі өмірдің мақсатын түсінгісі келіпті. Әрі 
ойлайды, бері ойлайды. Бірақ санасын торлаған сауалға жауап таба 
алмайды. Енді бұл сұрақты көрген-білген адамдарынан сұрай бастапты. 
Бірақ ешкім де тұщымды жауап бере алмайды. Ауылдарды, көрші 
қалаларды аралап: «Маған бұл өмірдің мақсатын айтып беріңдерші» 
деп сұрастыра береді. Қанша жақсы болса да, алынған жауаптар бұл 
кісіні қанағаттандыра алмайды. «Еее, мұның жауабы жоқ екен ғой» деп 
күдерін үзетін шаққа жетеді. Сол кезде бір адам: «Сонау таудың арғы 
жағында көп жасаған қария бар. Содан сұрап бір көр. Бұл 
Айтқан жерге жетіп, әлгі қартқа арнайы келген сауалын тастайды.Сонда 
ақсақал: «Шырағым, бұл сұрағыңа жауап беремін. Бірақ алдымен сені 
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кішігірім бір сынақтан өткізуім керек. Соған көнесің бе?» - дейді. 
–Ойбай-ау, әрине көнемін. Сол үшін ел кезіп, жер кезіп жүрген жоқпын 
ба? Айтыңыз сынағыңызды. Қария бұл кісінің қолына бір қасық 
ұстатады. Сөйтеді де, оның бетіне дейін шүпілдетіп зәйтүн майын 
құйып береді: «Енді сен осыны ұстап мына бақшаны бір айналып 
келесің. Бірақ байқа, қасықтан бір тамшы май төгіліп кетсе, сынақтан 
құлағаның» деп ескертіп қояды. Жолаушы жақсы деп келіседі де, 
бақшаны айналып кете барады. Біраз уақыттан соң қайтып келеді. 
–Қалай, майды төгіп алған жоқсың ба? 
–Жоқ, бір тамшысы да төгілген жоқ. 
– Ал енді айтшы, бақшаның гүлдері әдемі ме екен? 
–Атам-ау! Оны қайдан білейн, менің есіл-дертім мына қасықта болған 
жоқ па? 
–Ендеше, бақшаны тағы бір айналып шық та, енді маған бақшаның 
көркемдігін айтып бер. 
Жолаушы бір айналып қайтып келеді. 
–Бақша қалай екен, -дейді қария. 
–Әдемі екен, ата! Өте әдемі екен. 
Осы тұста данышпан қарт сәл ғана жымияды да: «Бірақ қасықтағы 
майың не болды?», - дейді.  
Қараса, бір тамшы да май қалмапты. 
Осы бір өмірлік сабақтан кейін: «Қарағым, енді жақсылап тыңдап ал! 
Бұл өмірдің мәні сенің оған қарауыңа байланысты өзгере береді. Өмір 
бойы бір-ақ нәрсе көріп, қартайып қалғаныңды да байқамауың мүмкін. 
Сондай-ақ бұл дүниенің барлық ғажайыптарына таң қалып, оның 
жаратушысының шеберлігіне таң қалып, ағып жатқан уақытыңа мән 
беруің мүмкін. Біле білсең, бұл өмірдің мәні сенің оған көзқарасыңа 
жасырылып қойған», – дейді данагөй қария. 
Сұрақтар:  
Өмірдің мәні ақиқатты тану дегенге қалай қарайсыздар? 
Адамдардың қандай қасиеттері өміріңізге шуақ сыйлайды? 
Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? 
Адам баласы қайткенде өмірге сүйіспеншілігін арттыруға болады? 
 5. Әңгімелеу. 
Оқушыларға оқулықтан тыс уақыт тақырыбына байланысты қызықты 
ойлар мен кеңестерді әңгімелеу. 
Уақыттың ерекшеліктері: 
Тез өтеді 
Адам баласының ғұмыры «қамшының сабындай» қысқа. Ең ұзақ өмір 
сүрген Нұх пайғамбарға өлім періштесі: «Дүние қандай екен?» деп 
сұрағанда, ол: «Дүние екі есігі бар үй сияқты екен, бір есігінен кіресің 
де, екіншісінен шығып жүре бересің» депті. 
Қайтып келмейді және орны толмайды 
Әрбір өткен күн, таусылған сағат, жылжыған сәтті қайтару мүмкін емес, 
демек олардың орны да толмайды. Үлкен білім иесі Хасан әл Басри: 
«Әр таң атқанда, күн адам баласына: Ей адам баласы! Мен жаңа бір 
жаратылыспын, сенің амалдарыңа куә боламын. Мені пайдаланып қал, 
мен өтіп кетсем Қияметке дейін қайтып келмеймін» дейді, деп өсиет 
айтқан. 
Адамда бар нәрсенің ең қымбаты 
Уақыт - адамда бар нәрселердің ең қымбаты. Хасан әл Басри: «Ей адам 
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баласы! Сен топталған күндерден тұрасың. Бір күнің кетсе сенің бір 
бөлігің кетті», дейді. 
6. Ал, енді балалар осы сұрақтарға танымал жұлдыздарымыз не деп 
жауап берген екен? (тақтадан Әкім Ысқақ ,Роза Рымбаева ,Сәкен 
Майғазиевтыңның суреттері мен жауаптары жазылған слайд 
көрсетіледі 
Әкім ЫСҚАҚ, ақын-сазгер: 
«Ұмытпа! Сен өмірдің тұрғыны емес, жолаушысы ғанасың!» 
1. Өмірдегі ең үлкен жоғалту – уақытты жоғалту. Шындығында бәріміз 
де уақытқа тәуелдіміз. Жас кезімде уақыттың қадірін ұға алмаған 
сәттер болды. Ал есейген сайын бос уақыт деген мүлде болмайды екен. 
Уақыт алдындағы жауапкершілік үнемі маза бермейді. Сондықтан 
мүмкіндігінше бәріне үлгеруге тырысып бағамын. 
2. «Ұмытпа! Сен өмірдің тұрғыны емес, жолаушысы ғанасың!» деген 
сөзді жиі қайталаймын. Қонаққа көп барудан да қашқақтауға 
тырысамын. Өйткені аяқталмаған жұмыстар қаншама?! 
3. Зымыраған уақыттың тегершігі ешкімге бағынбайды. Және өткеніңді 
қайтара алмайсың. Өкінішті сәттерімнің бары рас. Ал жалпы алғанда, 
өміріме өкпем жоқ. 
Роза РЫМБАЕВА, әнші, Қазақстанның Халық әртісі:Уақытымды тиімді 
пайдаланбағанда, Роза Рымбаева болмас едім 
1. Әрине. Өйткені менің әр күнім, әрбір сағатым, әр минутым белгілі бір 
жоспарғақұрылған. Қаншама кездесулерім, гастрольдік сапарларым 
бар. Сондықтан ешқашан уақытымның бос өткен кезі болған емес. Ал 
жолға шыққанда газет 
журналдар оқып, тынығамын. 2. Мен таңғы сағат 7:00ден кешке дейін 
не істейтінімді қағазға түртіп, жазып жүремін. Және сол бойынша 
жұмыстарымды іске асырамын. Уақытты тиімдіпайдаланбаса, белгілі 
бір жоспармен жүрмесе, өнер адамына өте қиын. Өйткені уақыт өте 
жылдам. Еш нәрсеге үлгере алмауың мүмкін. 3. Ешқашан «уақытым 
бекер өтті» деп өкінген емеспін және олай ойлауға уақытымда жоқ. 
Бала күнімнен еңбек етуге тырысып, әрбір күнімді 
жоспарлауғадағдыландым. Кейін сол қасиетім әдетіме айналып кетті. 
Егер мен осылай қатаңтәртіппен жүрмегенде, өзөзіме сынмен 
қарамағанда, елге танымал әнші РозаРымбаева болмас едім 
Сәкен МАЙҒАЗИЕВ, «МузАрт» ансамблінің әншісі:Кейде жалқаулық 
жар бермейді1. Өнер адамы болғандықтан уақытымыздың басым 
бөлігі жолда өтеді.Сондайуақыттарда кітап, газет оқуға тырысамын. 
Кейде уақыт бола тұрып, тиімдіпайдаланбай, жалқаулыққа жол беріп 
қоямын. Ғаламтор желілерінен шетел әншілерінің ізденісін, соны 
жаңалықтарын көрейінші деп отырып, уақытымды түкке пайдасы жоқ, 
болмайтын бір нәрселермен өткізіп алып жатамын. Сондайкездерде  
«әттегенай, уақытым босқа кеттіау!» деп өкінемін. 2. Қаншалықты 
тырысқаныммен, уақытты жүйелі пайдалануға дағдылана 
алмайаққойдым. Оның үстіне аяқ астынан жұмыстар шығып, 
шақыртулар, кездесулер болып қалады. Сондықтан уақыт үнемдеуде, 
дұрыс пайдалануда арнайы тәсілдерім жоқ. 3. Студент кезімде «шіркін, 
Ресей жұлдыздары секілді керемет әнші болсам ғой» деп бос арманға, 
қиялға берілетінмін. Бірақ кейін «МузАрт» тобының 
мүшесі болғанымда сол армандарымның босқа кетпегеніне көзім жетті. 
«МузАрттай» ансамбльдің әншісі болғаныма Аллаға шүкіршілік 
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айтамын. 
7.. Шығармашылық жұмыс 
1. Тапсырма .Топпен жұмыс.  Постер қорғау.«Уақыттың жаулары» 
талдатамын, түсінуге жағдай жасаймын.Екі топқада беріледі. 
 1-топ тапсырмасы 
Түсініксіз мақсаттар; 
Тыңдай білмеу; 
«Жоқ» деп айта алмау; 
Асығыс шешімдер; 
Бәрін бірден орындауға үмтылу; 
¥мытшақтық; 
2-топ тапсырмасы 
Толық ақпараттың болмауы; 
Өзіндік тәртіптің жоқтығы; 
Жоспарлай білмеу; 
Тосын шешімдер; 
Бастаған істі аяғына дейін жеткізбеу. 
Қ.Б: «Жарайсың ,жауабың өте тамаша» қолдау көрсетемін. 
Тапсырма 2.Уақыт өлшемдерін сәйкестендіріңдер,  мағынасын ашып, 
бір уақыт өлшеміне  мысал келтір(Екі топқада беру). 
Ас пісірім.  2-3 сағаттық мезгілді білдіретін өлшем 
Ет асым.      2-3 сағат шамасындағы мезгіл өлшемі 
Ет пісірім.    Асқан ет пісетіндей уақыт 
Ет қайнатым.    Қазанға салған ет қайнайтындай  мерзім 
Қайнам.                   Қазан қайнам. Қазанның қайнау уақытының өлшемі 
Сүт пісірім.     Өте қысқа мерзімді білдіретін өлшем 
 Тапсырма 3.Суреттерге қарап уақыт туралы ой қозғайық 

 
 
Тапсырма 4. «Сонда біз өмірді тиімсіз өткізуге келдік па?» - деген 
тақырыпта  панелдік дискуссия жүргіземіз. 
1 –топ сарапшылар тобы 
2-топ сұрақ қоюшылар тобы  
(Сұрақ қоюға дайын отырайық.) 
Сарапшыларға қоятын сұрақтарыңыз бар ма? 
1.Уақыт көшкен керуен деген мақалды қалай түсіндіресіңдер? 
2.Уақыт емші дегенге келісесіңдер ма? 
Тапсырма 5 «Желаяқ»  ойыны   
  Уақытқа байланысты  мақалдар 
ІҮ. Жаңа ақпарат «Артық болмас  білгенің» 
Пенде баласы уақытқа тәуелді. Өйткені, оған шектеулі ғұмыр берілген. 
Адамның өмірі – туылған сәті мен өлім аралығындағы мерзім. Сол 
себепті, уақыттың құны ерекше. Еш нәрсені пайымдамайтын парықсыз 
пенде ғана өзіне берілген шектеулі уақыттың бағасын ескермейді. Өтіп 
жатқан әрбір сәт өміріміздің қайтып келмес бөліктері. Адам қымбат, 
бағалы бұйымдарын – алтын немесе ақшасын жоғалтса, оны тауып, 
орнын толтыра алады. Ал, өткен уақыт қайта айналып келмейді 
Мысалы, Абай атамыз: 
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Сағаттың шықылдағы емес ермек, 
Һәмишә өмір өтпек ол білдірмек. 
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, 
Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек. 
Сағаттың өзі ұры шықылдаған, 
Өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған. 
Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді, кетті, 
Қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман…, – десе шығыстың шайыры 
Ахмад Шауһи: 
Жүрек айтар: бір сәт тоқтап тұра алман, 
Тұрмайды өмір қызық пенен құмардан. 
Ескертемін, ей адамзат, өмірің 
Минуттар мен секундтардан құралған… – дейді. 
 63 жыл  өмір сүрген адам 
Күніне 8 сағат жұмыс істесе, оның өмірінің 21 жылы жұмыс істеуге 
кетеді екен. 
Тәулігіне 8 сағат ұйықтаса тағы бір 21 жылы ұйқыға кетеді. 
6 жылы тамақ ішуге, 5 жылы сапарларға, 
2 жылы телефонмен сөйлесуге, кететін көрінеді. 
1 тал темекі шегуге 6 минут уақыт бөліп,  бір күнде 10 тал темекі 
шексеңіз 60 минут яғни, 1 сағат уақытыңыз кетеді. Осы уақытты 
1 жылға көбейтетін болсақ, жылына 365 сағатыңыз желге ұшады 
Бірде «Мені жарты сағаттан кейін оятыңызшы» деп, көз ілмек болған 
Эйнштейнді қызметшісі біраз тынықсыншы деп бір сағаттан кейін 
барып оятса керек. Тұра сала жалма-жан сағатқа қараған ғалым жарты 
сағаттан кейін оятпаған қызметкеріне қатты ренжіп, «Ал жарты 
сағатымды қайтарып беріңіз онда» депті. «Ұрланған заттың орнын 
басқа нәрсемен толтыруға болады, ал ұрланған уақыттың орнын 
ешқашан толтыра алмайсың»,  деп Гете де уақыт мәселесіне салғырт 
қарамағандығын дәлелдеген.. 
 Тыныштық сәті: 
Балалар, қанекей сабағымыздың соңында жайлы әуен аясында 
жанымызды тыныштандыра отырып, бүгінгі алған әсерлерімізді ой 
елегінен өткізелік. Жүрегіміздің лүпілін тыңдайық, әр соққан жүрек 
лүпілі уақыт өлшемі - сағаттың тырсылындай. Әрбір соққан жүрек 
лүпіліне бір-бірден әдемі моншақтарды тізіп жатқандаймын. Көз 
алдымызға әдемі тізілген моншақтарды елестете отырып сабағымызды 
аяқтаймыз. 
Жүрек айтар бір сәт тоқтап тұра алман, 
Тұрмайды өмір қызық пенен құмардан. 
Ескермейтін, ей адамзат, өмірің 
Минуттар мен секундтардан құралған дегендей әр сәттеріңіз мағыналы 
да мәнді өте беруіне тілектеспін. 
ҮІІІ. Экологиялық уақыт өлшемдері 
Ай туғанда 
Алғаш қар жауғанда 
Жұлдыздар өшкенде 
Күн батарда 
Күн арқан бойы көтерілгенде 
Күн төбеге көтерілгенде 
Қансонарда 
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Таң бозарып атқанда 
Шөп сарғайғанда 
Біле білгенге уақыт – ол мүмкіндік. Мүмкіндікті дер шағында 
пайдаланып қалмаса, «қолын мезгілінен кеш сермесі» анық. 
«Қайта айналып бұрылмайтын, бұлдыр» уақытты өте тиімді пайдалану 
керек. Осы себепті болар еңбекқор қытай халқы да уақыт мәселесіне 
келгенде: «Сағат сатып алсаң да, уақыт сатып ала алмайсың» деп 
безектейді екен. 
 8. Сабақтың қорытынды сәті. 
    Жүректен жүрекке 
Бізге берілетін уақыттың әрсекундына дейін өз уақытымызды 
қуанышымыз үшін өз орнымен жұмсауға міндеттіміз. 
1 жылдың қадірін білгің келсе, сыныпта қалған оқушыдан сұрағайсың. 
1 айдың қадірін білгің келсе, 8 айлық нәрестесін дүниеге әкелген 
анадан сұрағайсың 
1 аптаның қадірін білгің келсе, апталық журнал шығаратын 
редактордан сұрағайсың. 
1 сағаттың қадірін білгің келсе бір- бірін асыға күткен ғашықтардан 
сұрағайсың 
1 минуттың қадірін білгің келсе, пойыздан қалып қойған жолаушыдан 
сұрағайсың 
1 секундтың қадірін білгің келсе, жол апатынан алдын алуға үлгермеген 
көлік жүргізушісінен сұрағайсың 
1 мили секундтың қадірін білгің келсе, әлемдік жарыста күміс жүлде 
алған желаяқ жолаушыдан сұрағайсың. 
Бүгінгі уақытпен өмір сүр, ертеңгі күнге үмітпен қара. 
Ең қиын жоғалту — уақытты жоғалту. 
Ақша-қымбат,өмір-қымбаттырақ, ал уақыт-одан да қымбат. 
Сезім мен күшке қарағанда, уақыт пен сабырлық көп нәрсе береді. 
Тыныштық сәті: 
Балалар, қанекей сабағымыздың соңында жайлы әуен аясында 

жанымызды тыныштандыра отырып, бҥгінгі алған әсерлерімізді ой 

елегінен ӛткізелік. Жҥрегіміздің лҥпілін тыңдайық, әр соққан жҥрек 

лҥпілі уақыт ӛлшемі - сағаттың тырсылындай. Әрбір соққан жҥрек 

лҥпіліне бір-бірден әдемі моншақтарды тізіп жатқандаймын. Кӛз 

алдымызға әдемі тізілген моншақтарды елестете отырып сабағымызды 

аяқтаймыз.Жҥрек айтар бір сәт тоқтап тҧра алман, 

Тҧрмайды ӛмір қызық пенен қҧмардан. 

Ескермейтін, ей адамзат, ӛміріңМинуттар мен секундтардан қҧралған 

дегендей әр сәттеріңіз мағыналы да мәнді ӛте беруіне тілектеспін 

 

1. Топпен ән айту 
2. Тоқтар мен Бейбіт  «Уақыт». 

7. Ҥй тапсырмасы. 

1. №29 – сабақ. Жҧмыс дәптеріндегі 1 – тапсырманы орындау. Берілген 

ойды оқып, ӛз тұжырымыңызды ұсыныңыз.Ҧйықтар алдында ӛткен 

кҥніңді ӛзіңнің не істеп,не тындырғаныңды ой елегінен бір ӛткізбей 

тҧрып, кӛзіңді жҧмушы 

2. Келесі сабақ. №30, «Н. ШәкузадаҧлыныңТыныс алуға зейін қою.. 

«Гҥл отырғызу».  

Оқушылар сабақтан алған әсерлерін жапыраққа жазып, ҥйдің суреті 

салынған плакатқа отырғызады 

Баяу музыка қойылады. 
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Бҥгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге тҥсіріп, 

жҥрегімізге сақтайық.  

Уақыт керемет сый, сол себепті әр кезеңді дҧрыс пайдалана 

білейік! 

                                                                                                 

Кулымбетова Роза Бегимбетовна 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі  

мектеп тренері 

                                                                          Тҥркістан облысы Шардара ауданы 

"Сырдария" жалпы орта мектебі 

 

Тақырыбы :  1-сабақ: Бірлескен және топтық жҧмыс.Топтарда жҧмыс 
жҥргізу әдістемесі.2-сабақ: Сыныптағы оқу ҥдерісі мен 
ондағы ӛзгерістерді басқару. Оқыту және оқу 
әдістемесіне ӛзгеріс енгізу қажеттілігін негіздеу. 
Мҧғалім мен оқушының кӛзқарастары. 

Мақсаты:  Мҧғалімдер  топта  ҧйымдастыру әдістемесіне  талдау 
жасайды және ынтымақтыстықта оқыту туралы 
қорытынды шығарады. 

Оқу нәтижесі:  Мҧғалімдер топта  және сапалы тҥрде жҧмыс 
істейтіндердің арасындағы айырмашылдықты ескере 
отырып, шағын топтағы жҧмыс моделін қҧрады және 
оқыту мен оқу әдістемесіне ӛзгеріс енгізу керектігі 
жӛнінде негіздеме айтады. 

Тҥйінді идеялар:  Мҧғалімдердің бір-бірімен бірлескен жҧмысының 
бірінші сабағын ҧйымдастыру сапасы оқудың бҧдан әрі 
қарай жҥретінін тҥбегейлі әсер етеді. Осыған 
байланысты сергіту сәтінен (разминка) бастап, 
тренерлер сабақтарында қолданатын оқыту мен оқу 
тәсілдерінің негізінде тиісті модельді қҧру арқылы 
шағын топтардағы жҧмысты ҧйымдастыру әдістемесіне 
мысалдар келтірген маңызды. 

Сабақ барысы 

Уақыты  Тапсырмалар тҥрлері Мектеп тренерінің іс-
әрекеті 

Мҧғалімнің 
іс-әрекеті 

Ресурстар 

(1-сабақ ) 

 
20мин 

«Кӛзқарас» 
таныстырылымы 
«Достық» танысу 
шеңбері 

Шеңбер қҧрып, танысу 
жолдарын айтады. 

Ӛздерінің 
бойында 
кездесетін 2 
ҧнамды 
қасиет, 1 
ҧнамсыз 
қасиеттерін 
айтады. 

 

« Тәттілер» әдісі 
арқылы топқа бӛлу 

Тренердің кӛмегімен 
топқа бӛліп отырғызу. 
 

 Алған     
тәттілерге 
қарай 3 
топқа бӛлініп 
отырады. 
Мҧғалімдер 
сауалнаманы 
толтырады . 

фигуралар 
 
 
Сауалнама  Сауалнама алу.  «Танысайық» 

жаттығуын (Білім беру 
платформасынан 
алынған сауалнаманы 
беру 

20 мин Миға шабуыл. 
«Қаздар сабағы » 
бейнежазбасын   кӛру, 
ой бӛлісу. 

Бейне 1.Сіздер 
сабақтарыңызда 
қаншалықты жиі 
топтық жҧмысты 

Бейне жазба 
бойынша ӛз 
пікірлерін 
ортаға салады 

Бейнежазба 
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Сҧрақтар: 
Мына бейнежазбадан 
қандай ой 
түйіндедіңіздер? 

қолданасыздар? 
2.Осы тапсырманы 
неліктен топпен 
орындау жеңілдеу әрі 
тиімді болды деп 
ойлайсыздар? 
3.Топпен тапсырманы 
орындау барысында 
қандай әрекеттер 
орындалды? Тағы 
қандай топ ережесін 
қҧруға болады Т.б. 
Содан кейін топтық 
жҧмысты қалай 
ҧйымдастыру және 
пайдалану керектігін 
талқылайды. 

10 мин Шағын топпен жҧмыс 
істеу ережелері 

Топтық ереже 
қҧрастырып, топпен 
талқылау 

Топпен 
талқылайды. 

 

10 мин Топтық жҧмыс туралы  

нҧсқаулық пен жҧмыс 

(Ҥлестірмелі 

материалдар 5-13 бет 

Нҧсқаулықпен   жҧмыс Топпен 
талқылайды 

СТО әдісі 
Слайд №2. 

15 мин Топтық жҧмыс жҥргізу 

мақсаттары.Топтағы 

бірлескен жҧмыс 

жҥргізу себептері .  

 Постер.Топтық жҧмыс  
барысындағы дамитын 
дағдылар 

Топпен 

жҧмыс постер 

қорғау. 

 

 

5 мин Сергіту сәті. «Сурет 
салу»ойыны 
Ойынның ережесімен 
таныстырады. 
 

Нҧсқау:Мҧғалімдер 
екі-екеуден 
отырып,парақтарды 
бастарына қойып,бір-
бірінің суретін салады. 
Бҧл жаттығу топпен 
жҧмыс жасағанда 
тиімді.         
     Тапсырманы 
орындауда не қиын 
болды? 
     Тапсырманы 
орындауда  қандай 
тәсілді қолдандыңыз., 

Мҧғалімдер 
нҧсқаулық 
бойынша 
тапсырманы 
орындайды 

МАН 4-8 бет 

10 мин Шағын топтарда 
талқылау кезінде ,ӛз 
тәжірибесі туралы 
идеялар ҧсыну 

 Шағын топтарда 
талқылау 

Идеялар 
ҧсынады. 

 

 (2 сабағы ) 
10 минут Мҧғалімдер бойында 

жоғары белсенділікті 
қалыптастыру 
мақсатында, 
мҧғалімдерге шеңбер 
болып тҧрып, ХХІ  
ғасырдың  мҧғалімі» 

Мҧғалімдердің 
белсенділігін арттыру 
мақсатында ӛз ойларын 
ортаға салады. 
 

Ӛз ойларын 
ортаға салады 

 



279 
 

қандай болу 
керек?Мҧғалімдердің 
белсенділігін арттыру 
мақсатында ӛз ойларын 
ортаға салады. 
 

.  
10 минут 

Бейнежазба. «2016 
жылы Қазақстанда 
жаңартылған білімді 
енгізу» 

Диалогқа кӛмектесу 
мақсатында  бейне 
жазба кӛрсету 

Бейне жазба 
бойынша ӛз 
пікірлерін 
ортаға салады 

 

 
15 минут 

Мҧғалімдердің 
кӛзқарастары: 
ресурспен таныстыру 
мақсатында  
Мҧғалімдер неліктен 
ӛзгеруі керек? 
Білім беру 
платформасынан 
таныстырылым ҧсыну. 

   

15минут Бейнежазбамен 
таныстыру  
«Оқушылардың 
кӛзқарасы»,«Оқушылар 
пікірі» бейнежазбасын 
ҧсыну. 

Мҧғалімдерге сҧрақ 
қойылады:    «Сіздің 
оқушыңыз сізге 
ешқашан айта 
алмайтын сӛйлем 
қандай?» 

Бейне жазба 
бойынша ӛз 
пікірлерін 
ортаға салады 

 

20мин Қазақстандық 
мҧғалімдердің мінсіз 
оқушы туралы 
кӛзқарасын басқа елдегі 
мҧғалімдердің 
пікірімен салыстыру 
мақсатында тапсырма 
ҧсыну. 
Ресурсты мҧғалімдерге 
бермес бҧрын ӛздеріне 
ойлануға мҥмкіндік 
беру.  
«Мінсіз оқушының» 
сипатын беру . 
Ҥлестірмелі 
материалдың 25-27 
беттерін ашып 
оқимыз.Әр тҥрлі бес 
елдегі  мінсіз 
оқушының  
сипаттамасын 
талдау.(20мин). 

Бір топқа «мінсіз 
оқушы», ал басқа екі 
топқа «Қазақстанның 
мінсіз оқушысы» 
моделін бірігіп жасап, 
тапсырманы постерге 
орындауды тапсыру. 

Әртҥрлі бес 
елдегі мінсіз 
оқушының 
қасиеттерін 
салыстырады, 
постер 
жасайды. 
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10мин Топтағы жҧмыстарды  
ҧйымдастыру 
әдістерімен 
танысу,меңгеру 
мақсатында: 
1топ: Мозайкалық 
әдісті қолдану. 
2топ: Шеңбердегі сабақ 
ережелерін кӛрсету. 
3топ: Талқылау 
стратегиясының 
кӛмегімен ілгерілеу 
 әдістерін қолдану 
арқылы топтық 
тапсырмалар орындау. 

   

5мин Сергіту сәті    
5 минут «Мен ҥшін бҥгін қҧнды 

болды, себебі »  
Мҧғалімдер ӛз ойларын 
осы сҧрақ негізінде 
жеткізеді. 
Мҧғалімдерге«Блоб  
ағашы» арқылы ӛзін-ӛзі 
бағалауды ҧсыну. 

   

Тема: 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
УРОК 47. Сказки 

Пушкина 

Школа: № 75 имени Ж. Жабаева 

Дата:19.02.2020г. Ф.И.О. преподавателя: Тогызбаева А. О. 

КЛАСС: 3 В Количество присутствующих: 12 Количество отсутствующих: 0 

Цели обучения, 

которым посвящен 

урок 

3.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка, 

загадка, рассказ, пословицы)                                                                                                                                          

3.5.2.2 писать раздельно предлоги со словами с, у, в 

Предполагаемый 

результат 

выразительно читать тексты разных жанров;   писать соответствующие 

числительные;   называть отличительные признаки стихотворения на 

примере данного произведения;     прочитать выразительно 

стихотворение 

Языковая цель Основные термины и словосочетания:                                                                             

Жанр, стихотворение, сказка, загадка, рассказ, пословицы                                               

Используемый язык для диалога / письма на уроке:                                                      

Перечисли признаки жанра           Из контекста определи значение слова 

Критерии 

оценивания 

выразительно читают тексты разных жанров;                                                                                   

называют отличительные признаки стихотворения на примере данного 

произведения.                читают выразительно стихотворение 

Воспитание 

ценностей 

Общность истории, культуры и языка 

Межпредметные 

связи 

Казахский язык, физкультура 

Материал Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме на родном и 
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прошедших уроков русском языке. 

План 

Планируемое время Запланированная деятельность Ресурсы 

Начало урока 

10 мин. 

Организационный момент.Приветствие 

учащихся на двух языках.       Психологический 

настрой.                                        Выберите рыбку. 

Ребята давайте разделимся на две группы. 1-я гр.-

Рыбак. 2-гр. Рыбка.  Прочитайте, что написано с 

другой стороны. Это пожелание золотой рыбки 

на урок.                                                                                   

- А как вы думаете, о чем будет сегодня урок?                                             

- Правильно, сегодня у нас Сказка А.С.Пушкина 

о рыбаке и рыбке.                                                                                            

Учитель обращает внимание учащихся на 

портрет писателя на доске, сообщает тему и цель 

урока.    - К нам в гости приплыла золотая рыбка. 

У неѐ есть загадка ля вас. Это ваше домашнее 

задание.      У меня есть карандаш,                                                             

Разноцветная гуашь,      Аквар, палитра, кисть                                                                       

И бумаги плотный лист.                                                             

А ещѐ мольберт-треножник,                                                      

Потому что я … художник. 

 

 

Учебник, задание 8. 

Стр.31. 

 

 

 

 

Учебник. Упр.8  
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Середина урока 

3 ин. 

3. Изучение нового материала. (Деятельность 

учащихся)  Слушание.                                                                                       

Послушайте о великом русском писателе 

Александре                   Сергеевиче Пушкине.                                                                

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский 

поэт и                                               писатель. В 

детстве маленький Саша очень любил слушать    

сказки, которые ему рассказывала няня Арина 

Родионовна. Став поэтом, он написал разные 

чудесные сказки. Его сказки знают и любят люди 

из разных стран. По сказкам А.С.Пушкина 

созданы  мультфильмы, кинофильмы, спектакли.                                                                                   

Дескриптор: Учащиеся отвечают на вопросы.                                         

1.Кто Александр Сергеевич Пушкин?   (великий 

русский писатель)                                                                                                 

Ф.О. смайлики                                                                                          

2.Как звали няню Пушкина?     (Арина 

Родионовна)                                             3.Что 

любил слушать в детстве Пушкин?    (сказки)                              

4.  Чтение.   Метод «Лестница» читают сказку.                                                                                         

Белка песенки поѐт, да орешки все грызет.                                          

И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи 

кругом.                  Идет на право песнь заводит, 

на лево сказки говорит.                   Жил старик со 

своею старухой                                                                    

У самого синего моря.                                                                              

Они жили в ветхой землянке                                                            

Ровно тридцать лет и три года.                                                         

Старик ловил неводом рыбу,                                                        

Старуха пряла свою пряжу.                                                                                  

Раз он в море закинул невод, -                                                                         

Пришѐл невод с одною тиной.                                                     

Он в другой раз закинул невод –                                                      

Пришѐл невод с травой морскою,                                                            

В третий раз закинул он невод –                                                              

Пришѐл невод с одною рыбкой,                                                                        

С не простою рыбкой – золотою.                                                                

Как взмолится золотая рыбка!                                                              

Голосом молвит человечьим:                                                      

«Отпусти ты, старче, меня в море,                                                        

Дорогой за себя дам откуп:                                                          

Откуплюсь, чем только пожелаешь».                                         

Удивился старик, испугался:                                                                       

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила.                                                        

- Молодцы, вы хорошо читаете.                                    

Дескриптор:учащиеся читают сказку 

поочередно.                                 Ф.О. смайлики                                                                                             

А теперь посмотрим Сказку о рыбаке и рыбке.                                                                        

5. Говорение. Метод «Ты мне, я тебе»                                                                                           

- Определите 

жанр: стихотворение, сказка,загадка, рассказ, 

пословицы.                                                                                 

Презентация к 

уроку. 

 

Учебник 

задание 1. 

Учебник 

задание 2. 

Ютуб. Сказка о 

рыбаке и 

рыбке.Союз 

мультфильм 1950. 

Сказка А.С.Пушкина 

 

Задание 3 
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1.- Кто жил у синего моря? (старик со 

старухой)                                          2.- Сколько 

лет старик ловил рыбу? (33 года)                                                 

3.- Кого поймал старик? (Золотую рыбку)                                        

Дескриптор: определяют жанр и отвечают на 

вопросы. произведения      Ф.О. смайлики                                                              

Физминутка                                                                             
6.  Письмо.     Метод «Ментальная карта»                                                                                    

Предлоги с, в, у со словами пишутся 

раздельно!                Например: У самого синего 

моря.                                                       В ветхой 

землянке.                                                                           

Пришѐл невод с одною рыбкой.                                           

Актуализация знаний. (К, И) Работа с текстом.                     

Выделите в тексте все предлоги С, В, У.                                        

Дескриптор: Выделяют 10 предлогов.                                        

Ф.О. смайлик 

7.  Учитель предлагает познакомиться с 

информацией для любознательных, узнать 

лексическое значение устаревших слов, 

соединить слова и лексическое значение.              

Дескриптор: Работают с лексическим значением 

устаревших слов.Соединяют слова и его 

лексическое зна 

 7. Итог урока. Отгадывают ребус: рыбак                            

Оценивание за урок: «Отпусти рыбку».                                             

Если вы набрали за урок 15-17 баллов, то 

получили оценку «5» и можете отпустить рыбку 

в море.                                                    Если вы 

набрали за урок 12-14 баллов, то получили 

оценку «4» и можете отпустить рыбку в 

аквариум.                                          Если вы 

набрали за урок 7-11 баллов, то получили оценку 

«3» и можете отпустить рыбку на берег моря.                

Дескриптор: учащиеся отпускают свою рыбку.                          

Домашнее задание. Упражнение 4.  Допиши 

слово                     Рефлексия:                                                                                                      

Как проходило занятие?                                                                                                 

Что было удачно?                                                                                  

Что было неудачно?                                                                                  

Что Вы хотите изменить?                                                                         

В какой поддержке Вы нуждаетесь 

 

Коучинг тақырыбы:   «Оқушының уәжін арттыру жолдары» 

 

Коуч:  қазақ тілі мен әдебиеті пән мҧғалімі Темірбекова Кҥлзия Жанабайқызы 

Мақсаты: Оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру жолдарын анықтап, оқушылардың 

дағдыларын дамытуға деген уәжін қолдап отыру 

 

Коучинг міндеті Оқыту сапасын арттыруда оқушы уәжін арттырудың маңызды екенін 

тҥсіну;Оқушылармен ҧйымдастырылған оқу ҥдерісіне белсене қатысу,  
Проблемаларды шешудің тəсілдерін үйрену;Оқушылардың 
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өзінің ойлауы мен оқуы туралы ойлана алуына жағдай 
жасау;Оқушыларға өздеріне қызықты салаларда сұрақ 
құрастыруға көмектесу;Топтық жұмыс жүргізуді көздейтін 
жаттығуларды енгізу;Оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынас 
жасап, диалог құруға ынталандыру; 

Оқу нәтижелері  сыни тҧрғыдан ойлауға дағдыланады;  

ойлау деңгейлерінің тапсырмаларын қарастырады;  

Тҥйінді идеялар Ойлау деңгейінің қадамдары 

Сыни тҧрғыдан ойлау 

№ Уақыт

ы 

Жаттығулар 

(тапсырмалар) 

Коуч әрекеті Қатысушылар 

әрекеті 

ресурстар  Кері 

байланы

с 

1 10.00 – 

10.03 

Психологиялық 

ахуал:  
Күн – көңіл-
күйі 
жоғарБұлт – 
əсері орташа 
Жаңбыр – 
ешқандай əсер 
жоқ 
Жасыл 
шөптер – 
көңілді, жақсы 
əсер 

Қатысушылар

ға тренингтің 

шартын 

тҥсіндіреді. 

Кҥн,бҧлт,жаңбыр,ш

ӛп суреттерін салу 
 

Стикерле
р  

 

 

2 10.03 – 

10.07 

Топқа  бӛлу  

«Білім», 

«Ӛнер», 

«Еңбек» 

Қатысушылар

ға шартын 

тҥсіндіреді 

Мақал-мәтелдермен 

топқа бӛлінеді 

  

5 10.15 – 

10.20 

Топтық жҧмыс. 

Бейнефильм 

кӛрсету 

Тоқтар Абыз 

  «Қақпақсыз 

қақпақ» 

1-топ: мақсатқа 

жетудегі 

оқушының ішкі 

уәжін  ӛсірудің 

тиімділігі неде? 

2-топ: Бҧл 

тапсырмадан 

тҥйген 

ойыңызды 

сабақта қалай 

қолданар едіңіз? 

3-топ: Мақсатқа 

жетуді 

ҧйымдастыруды

ң қандай 

жолдарын 

ҧсынасыз? 

Ой бӛліске 

шақыру 

 

 

Видео бойынша ӛз 

пікірлерін ортаға 

салу 

Постер қорғау 

 

 

Ойбӛліс  

Бейнефиль

м кӛрсету 

 

6 10.20 – 

10.23 
Кері байланыс 

«3+3+1» әдісі 

бойынша  

Кӛрсетілімнен 

түйген 

ойларыңызды 
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 жазыңыз 

7 10.23 – 

10.28 

Бейнефильм 

кӛрсету Т.Абыз 

«Қазақ сӛздері 

дертті жазады»  

Бейнефильм 

ҥзіндісін 

кӛрсетеді 

Бейнефильм 

ҥзінідісін қарайды 

Бейнефиль

м кӛрсету 

 

8 10.28 – 

10.32 
1-топ    
Бҧл фильмнен 

не байқадыңыз? 

1-ыдыстағы 

кҥріштің 

қҧлпыру себебі 

неде деп 

ойлайсыз? 

 2-топ Жақсы 

тілек пен 

ниеттің әсері 

қандай ?  

2-ыдыстағы 

кҥріштің 

қараюына не 

себеп болды деп 

ойлайсыз? 

3-топ 

3-ыдыстағы 

кҥріштің кӛгеру 

себебі неде? 

Осыны ӛмірмен 

байланыстырып 

айта аласыз ба? 

 

Ӛз ойыңызды 

ортаға 

салыңыз 

 

Берілген тапсырма 

бойынша  

       Ойбӛліс 

Топтық 

жҧмыс 

 

8 10.32-

10.35 

 «Попс» 

формуласы 

«1+1+1+1» 

стратегиясы 

Тапсырманы 

тҥсіндіреді 

Кӛрсетілім 

бойынша ӛз 

пікіріңді дәлелде 

  

9 10.35 – 

10.38 

Кері байланыс 

«Ҥш сыншы» 

Кері байланыс 

орнату әдісін 

тҥсіндіреді. 

Әрекеттер мен 

жасалған 

жҧмыстарды ой 

елегінен ӛткізіп, 

коучингке кері 

байланыс жасайды. 

  

1

1 

10.38–

10.40 

Қорытындылау  

 

ІС ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУ: ТӘЖІРИБЕНІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ 

 
Ташетова Гулбаршын Бактияровна 

№1 ЖОББМ, Жезқазған қаласы 
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       «Ел мен елді, халықпен халықты теңестіретін нәрсе, ол – білім» - деп ұлы тұлға М.Әуезов айтып 
кеткендей, білім – бұл қоғамның ең жауапты, ең қастерлі саласы. Сондықтан, Қазақстан 
Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының мақсатын білімнің қолжетімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру деп алып 
отыр. Осы өзгерістер еліміздің мектептерін ғана өзгертіп қоймай, сонымен бірге ұстаздардың 
сабақ беру әдіс-тәсілдерін де  өзгертуді талап етіп отыр.  
Іс-әрекеттегі зерттеу және тәжірибені дамыту. Теориялық  идеяларды іс жүзінде тексеруді, оқыту 
тәжірибесін өзгерту және бұл өзгерістің ықпалын бағалауды және практиктің кәсіби дамуын 
көздейтін іс-әрекетті зерттеу тәсілі «педагогикалық тәжірбиені жалпы тұжырымдамалық түсінуді 
жақсартуға мүмкіндік туғызып, соның негізінде практик-мұғалімде өзінің сыныптағы жұмысы 
жайлы өз теориясын құруға көмектеседі» *1+. 
        Практик зерттеуінің мәні – өз тәжірбиелік білімін үнемі толықтырып отыруында *2+. Іс-
әрекеттегі зерттеуде мұғалім сыныптағы жағдайды зерттеп, оған қатысты болжам жасай алады. 
Бұл ретте зерттеуде ең маңыздысы жүйелілік. Белгілі бір ситуацияның болу себебін анықтау үшін, 
қайталанып отыратын спираль тәріздес зерттеу айналымы қандай да бір жағдаятты жан-жақты 
жүйелі түрде бақылап, белгілі бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді.болашақтағы 
тәжірибемізді өзгертуге немесе бір нәрсені басқаша жасауға рефлексияны дамытады. «Мәселені 
жақсырақ түсіну және тәжірибені жақсарту мақсатында өз тәжірибесі бойынша іс-әрекеттегі 
зерттеу жүргізетін практик-мұғалімдер» тұжырымдамасының жақтаушылары К.Левин, С.Нофки 
(АҚШ), Л.Стенхауз, Дж.Эллиот, ДжРаддок, Б.Сомех (Ұлыбритания) бұл зерттеудің негізгі 
қағидаттары тәжірибенің өзгеруі, практиктің жеке кәсіби өсуін көрсетеді деп атап көрсеткен *1+.    
Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізуге бағытталған бес қадамды негізге ала отырып, іс –әрекеттегі зерттеу 
жүргізу үшін негізгі бағыттар мен басымдылықтар анықталып, осы сыныптағы білім сапасын 
арттыру мақсатында  төмендегідей жоспар құрылды. 
1. Іс-әрекеттегі зерттеуге арналған тақырыпты таңдауды негіздеу. 
2. Іс-тәжірибеге енгізілген өзгерістер және пайдаланылған дерек жинау әдістері. 
3. Тәжірибеге өзгерістерді енгізу. 
4. Іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу үдерісіндегі шектеулер және бұдан кейінгі іс-тәжірибеге жасайтын 
ықпалы. 
5.Деректерді талдау, қорытындылау және оқытудағы келешек өзгерістерді жоспарлау. 
        Іс-әрекетті зерттеудің негізгі мақсаты білімді жаңадан жасаудан гөрі практиканы жақсарту 
болып табылады. Білімді жасау  және қолдану осы негізгі мақсатқа бағынады және байланысты 
болады. «Іс-әрекеттегі зерттеу адамдардың тәжірибесін, тәжірбие туралы түсінігін және тәжірибе 
жүргізілетін жағдайды түсінуін өзгертеді. Ол жаңа үлгілерді – жаңа өмірлік бағыттарды 
қалыптастыра отырып, «сөйлеу», «тәжірбие» санаттарының мазұнын өзгертеді. Бұл тәжірибе  -
басқа тәжірибелерді өзгертетін метатәжірибе. Метатәжірибе өз кезегінде басқа тәжірибелер 
қалыптастыратын дәйектерді, әрекеттер мен байланыстарды өзгертеді» *4+. Осы ретте бұл 
үдерістің зерттеуге қатысатын және қамтылатын адамдардың үдеріске қаншалықты 
психологиялық тұрғыдан дайын екендігі, қалыптасқан ой-көзқарасын өзгеріске бейімділігі, 
қатысушылардың қаншалықты қарым-қатынасының ынтымақтастық іс-әрекетке төзімділігі, яғни 
біздерге жаңа ұғым болып табылатын зерттеу мәдениетінің қалыптасқандығы маңызды. 
      Іс әрекетті зерттеу – Action research (сөзбе-сөз-Іс-әрекетті зерттеу) –оқыту мен оқу тәжірибесін 
жетілдіру мақсатында бірізді, тізбектелген, жоспарланған іс-әрекеттерді орындауды, сондай-ақ 
зерттеу барысында алынған нәтижелерге жүйелі түрде мониторинг жүргізуді көздейтін үдеріс. 
Жұмыс бағыты: Желілік қоғамдастық арқылы жаңа білім бағдарламасын жүзеге асыруда 
сабақтағы зерттеу әдіс-тәсілдердін тиімді пайдалану 
Желілік қауымдастықтың мақсаты: әріптестер арасында өзара тәжірибе алмасу,  проблемаларды 
ортаға салып, шешу жолдарын бірлесіп шешу және тиімді әдіс-тәсілдерді  талқылау, салыстыру. 
Сонымен қатар бір-бірлеріне қолдау көрсету болып табылады.    
Жезқазған қаласының №1 жалпы орта білім беретін мектебінде Назарбаев Зияткерлік 
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мектептерінің іс-тәжірбиесін насихаттау мақсатында 2019 жылдың 20 желтоқсанда желілік 
мектептер аясында «Сабақтағы зерттеу» тәсілі бойынша тәжірбие алмасу өтті.  Тәжірбие алмасуға 
қалалық білім бөлімінен әдістемелік кабинеттің меңгерушісі, әдіскерлері, №8 гимназия, 3, 10, 11, 
13, 15 мектептерінен пән мұғалімдері арнайы шақырылды. «Сабақты зерттеу» тәсілі, Lesson Study 
зерттеу бойынша мектепте бес шығармашылық топ құрылып, зерттеу тақырыбы бойынша мақсат, 
міндеттері айқындалған.  
Жезқазған қаласының №1 жалпы орта білім беретін мектебінде Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің іс-тәжірбиесін насихаттау мақсатында 2019 жылдың 20 желтоқсанда желілік 
мектептер аясында «Сабақтағы зерттеу» тәсілі бойынша тәжірбие алмасу өтті.  «Сабақты зерттеу» 
тәсілі, Lesson Study зерттеу бойынша мектепте бес шығармашылық "Іскерлік мектеп", "Самғау", 
"Ұшқын", "Зерек", "Өрлеу" топтары зерттеу тақырыбы бойынша сабақтар өткізді.  
Қазіргі таңда әр ұстаздың  алдына қoйып отырған басты міндеттерінің біріоқытудың әдістәсілдерін
 үнемі жетiлдiрiп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру. Оқыту процесінде па
йдаланылып отырған әртүрлі әдістәсілдер мен жаңа технологиялар өз нәтижелерін беруде. Олар б
аланың жеке қасиетін аша отырып, оның танымдық қабілетін  қалыптастыру және білімін кеңейтуг
е, тереңдетуге жағдай жасап отыр. Ұстаз болу үшін ең басты мәселе оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жа
ңа педагогикалық технологиялар білім алушының  жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық
 ойының дамуына ықпал етеді. [1,40-бет+ 
Практик зерттеуінің мәні – өз тәжірибелік білімін 
үнемі толықтырып отыруында 

                           Сабақта 
оқу мақсатына жету үшін әр топ мүшелері бірлесе жұмыс атқарып, қысқа мерзімді жоспар құруда 
тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, тапсырмалар мен дескрипторлар құрастырды. 
Бағдарлама бойынша «Іскерлік мектеп» тобы 5ә сыныбында  «Сабақ үрдісінде диалогтік оқытудың 
тиімділігі» зерттеу тақырыбын басшылыққа ала отырып, Қазақстан тарихы пәнінен қоғамдастық 
мүшелері «Алтын адам» археологиялық олжасы тақырыбында дайындаған ҚМЖ бойынша  
Жантасова Асем Уристемовна сабақ өткізді. Сабақта «Кубизм», «Рөлдік ойын» әдістерін тиімді 
қолданса, оқушыларды бағалауда ауызша, бас бармақпен бағалап отырды. Фокус тобы А,Б,С 
деңгейдегі оқушылардың сабаққа қатысуын бақылап, олардың іс-әрекетін анықтады. А,Б,С 
деңгейіндегі оқушылар өз дегейінде ғана білімдерін көрсетті. Жалпы сынып оқушылар сабақта 
белсенділік танытып, сабақ мақсатына жетті.     
"Самғау" тобы 7 б сыныбында "Оқыту мен оқудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы 
оқушының оқудағы белсенділігіне ықпал ету" зерттеу тақырыбы бойынша ағылшын тілі пәнінен 
«Who is the best?» тақырыбында пән мұғалімі Алькенова Аягөз Ардақовна сабақ өткізді. Топ 
мүшелерінің тиімді әдіс –тәсілдерді таңдау нәтижесінде сабақ жоғарғы деңгейде өтті, «Үштік әдіс» 
(ойлан, жұптас, топтас), «Ақиқат-жалған әдісі», «Еркін әңгіме әдісі» әдістері қолданылды, тәжірбие 
алмасуға келген мұғалімдер қатарынан қызығушылық туғызды.  
"Өрлеу" тобы 6ә сыныбында "Оқушылардың оқу дағдысын арттырудағы тиімді әдіс тәсіл" зерттеу 
тақырыбы бойынша Жаратылыстану пәнінен «Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өңдеудің ірі 
орталықтарын атау және көрсету»тақырыбында  пән мұғалімі Абайдулла  Ақмарал Абайдулла 
өткізді. ҚМЖ құрастыруда топ мүшелері сынып оқушыларының деңгейін ескере отырып 
«Қазынаны іздеу әдісі», «Қағыпал әдісі», «Қиынды қағаз әдісі»  алды.  Мұғалім әр тапсырманы 
өткізген сайын оқушыларды «Мадақтау», «Медальмен мадақтау» бағалау түрлерімен бағалады. 
Жалпы сынып оқушылар сабақта белсенділік танытып, сабақ мақсатына жетті.       
"Ұшқын" тобы 3д сыныбында «Сабақ үрдісінде диалогтік оқытудың тиімділігі» зерттеу тақырыбы 
бойынша жаратылыстану пәнінен «Судың тіршілік үшін маңызы» тақырыбында Ахметова Мереке 
Тажибаевна өткізді. Топ мүшелерінің таңдаған әдіс-тәсілдері сабаққа тиімді болды. «Қадам басу 
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Сабақ  Мектеп: 94 ЖОББМ 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні : Садибекова Ләззат Балтабаевна 

СЫНЫП:  9   Қатысқан оқушылар  саны:  23 Қатыспаған оқушылар саны:  1(себепті) 

Сабақтың 
 тақырыбы:  

Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы 

ойыны», «Болжау», «Джигсо» әдістерін қолданды. Оқушыларға әр әдістегі тапсырмалар қызықты, 
түсінікті болды. Тапсырмалар орындалған соң «Жапондық бағалау», «Кестедегі күлегешті түртіп 
бағалау» жүргізілді.  Оқушылар қолшатырға өз пікірлерін, сабақтан алған әсерлерін жаңбыр 
тамшысы арқылы білдірді.    
"Зерек" тобы 2ғ сыныбында "Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын жетілдіруіне ықпал ету" 
зерттеу тақырыбы бойынша дүниетану пәнінінен «Қандай көлік түрлері бар?» тақырыбында 
Бекетова Торғын Аманбайқызы топ мүшелерімен бірлесе құрған ҚМЖ-дағы «Ой қозғау», 
«Сәйкестендіру», «Тақырыптық түйінді сөздер» әдістері бойынша сабағын өткізді. Оқушылардың 
білімін «От шашу», «Бағдаршам» арқылы бағалады.         
     Тәжірбие алмасуға келген әріптестерімізбен ой бөлістік.  
 Желілік қоғамдастық арқылы мұғалімдер бір-бірімен тәжірибе алмасуы тиімді, себебі өз 
мектебіміздің ішінде ғана емес, басқа мектептер арасында да байланыс жүріп тұрады. 
Мұғалімдердің кәсіби қалыптасуына, шығармашылық деңгейінің өсуіне, жаңашылдыққа 
ұмтылуына қауымдастық септігін тигізеді. Қоғамдастық мүшелері жоспарланған жұмыстарды 
жүргізе отырып, көшбасшы, үйлестіруші және дамытушы ретінде мұғалімдердің педагогикалық 
тәжірибесіне, мектептің дамуына өз үлестерін  қосады деп ойлаймын.  
     Жалпы қорыта айтқанда, аталған әдіс — тәсілдерді сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, 
баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, шығармашылығын 
қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп 
жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды. 
Яғни, білім алушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға үйренеді ұжымда 
ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа кез-келген пәндер  осындай 
әдістерді пайдаланса, тиімді болатындығын айтуға болады. Осыдан кейін ғана жан-жақты 
дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті рухани бай тұлға қалыптастыра 
алатынымызға сеніміміз мол. 
 Әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. 
2. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру 
курстарының   бағдарламасы.   Назарбаев Зияткерлік мектебі, Кембридж университеті.  2013 жыл. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық І деңгей. 
3.  Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру 
курстарының   бағдарламасы.   Назарбаев Зияткерлік мектебі, Кембридж университеті.  2012 жыл. 
Мұғалімге арналған нұсқаулық ІІІ деңгей. 
4. «Интербелсенді оқу әдістемесін мектепте қолдану» Оқу құралы /Әлімов А.Қ, Астана, 2014ж. 
«НЗМ» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. 
5. Іс-әрекеттегі зерттеуде деректермен жұмысты қалай ұйымдастыруға болады. /Қ.С.Аблраманова, 
Ж.Д.Жансүгірова. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығы 
6. Ғылыми-педагогикалық зерттеу тәсілдері оқу үдерісін жетілдірудің қуатты құралы ретінде. 
Әдістемелік құрал./Г.С.Сапарова, И.И.Айдарханова, Д.А.Адильжанова. - Астана: «Назарбаев 
Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 
7. Lesson Study бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулық/Т.Чичибу, Л.Ду Тоит, А.Тулепбаева. – 
Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 
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Сабақ 
негізделген 
 оқу мақсаттары 

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі 
рөліне талдау жасау; 

Сабақ  нәтижесі: 
 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:  
Махамбет туралы  білімдерін толықтыра отырып, өлеңдерін талдау. 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:  
Халықтың мұңын жоқтаған ойшыл, ұлттың азаттығын аңсаған батыр ақын 
Махамбеттің  
тағдырынан хабардар ету. Өлеңдерінің тақырыбы мен идеяларын ашу. 
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  
Махамбеттің тағдырынан хабардар ету. Өлеңдерінің тақырыбы мен 
идеяларын ашу. 

Бағалау  
критерийі 

Тақырып   ұғымын  біледі, түсінеді және өлеңді түсінуге пайдаланады.  
Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 
Жауынгер ақынның өлеңдерін тыңдау, ойлау қабілеттерін, сөздік 
қорларын және ауызекі сөйлеу тідерін дамыту. Ақын поэзиясында 
қозғалған ең маңызды проблема – басқа түскен қиындыққа қарсы төтеп 
беру, еріктілік, теңдік, бостандық сезімдерін білім алушылардың 
саналарына ұялатады.  

Тілдік 
құзіреттілік 

Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерМетафоралар: алдаспаным 
Өз заманындағы халықтың басынан кешкен қиындығына шыдамаған өр 
рухты батырдың өлеңдерінде өрілген дүние азаттық сарын, ар - намыс пен 
ұлттық рухтан тұрады.  

Ресурстар Топтық жұмысқа арналған құралдар, ақылдың алты қалпағы, сабаққа 
байланысты слайдтар, Махамбет өміріне байланысты деректі фильм, 
оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған дулыға,қылыш, сауыт, 
дорба  және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық 
 байланыс 

Тарих, қазақ тілі ,ән  

Алдыңғы оқу «Кеңесары- Наурызбай»поэмасы 

Сабақтың жоспары 

Жоспарланған 
уақыт 

Сабақ барысы  Бағалау 
түрлері 

Сабақтың 
басталуы 
5  минут 
 
 
 
 
 
 

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут 
Психологиялық ахуал қалыптастыру:  2 минут 
Дәйексөз :«Ерлік табиғаты тылсым. Нағыз ерлер ер атанам 
деп ерлік жасамайды. Ерлік адамның өз болмысынан 
шықпақ. Ерлік жасап атымды қалдырам дегендер де 
болады, бірақ олар туралы әңгіме бөлек. Ал бүкіл болмысы, 
ғұмыры ерлікке толы жандар болады, міне, сондай адам - Ер 
Махамбет» (Ғарифолла Есім) 
Оқушыларды топқа бөлу.(Дулыға, қылыш, сауыт суреттері  
арқылы бөлінеді,топ басшысы сайланып,бағалап отыру үшін 
 бағалау парағы беріледі).  
Қызығушылықты ояту: «Ақын», «Батыр», «Күйші» сөздерінің 
мағынасын  
ашу. Осы үш қасиет те бойынан табылатын кім ойымызға 
келеді? 
Оқушылардың жаңа сабақты болжауы 

 
1-топ:  
Әдебиетшіл
ер 
2-топ:  
Тарихшылар 
3-топ:  
Зерттеушіле
р 
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Бейне баян көрсету. «Жұмыр қылыш» күйі ойнап тұрады 
 

Жаңа білім 
10 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  І  «Дулыға тобы (Тарихшылар) 

 
ХІХ ғасырдың І жартысында қандай тарихи оқиға болды? 
Шаруалар көтерілісінің шығу себебі не? 
Оны кім бастады? 
  ІІ « Сауыт» тобы (Әдебиетшілер)  
 «Махамбет кім?» деген сұраққа жауап бере отырып, өз 
ойлары мен  
пайымдауларын Махамбет суретінің маңайына 
топтастырады.Махамбет кім?Оқушылар топта талдап, 
топтастырады.  
  
 
 
 
Махамбет-”қара қазан, сары бала” қамы үшін күрескен 
халқының  батыры 

Махамбет-алдағы жеңістен күдер үзбеген, 
жас ұрпаққа сенім артқан оптимист ақын. 
Махамбет-туған жер үшін найзалы күреске шақырған өршіл 
романтик ақын.Махамбет-туған жерін қызғыштай қорғаған 
асыл ер. Махамбет-халқының мұң-зарын тебіреніп толғаған 
жырау-күйші. 
     ІІI « Қылыш» тобы (Зерттеушілер)                             
Жылдар сөйлейді стратегиясы  1. 1803 жыл  
2. 1824-1828 жылдар Орынбор қаласында Жәңгірханның 
ұлы   Зұлқарнайынның қасында болды. 
3. 1829-1835 жылдарТүрмеге қамалады. 
4. 1836-1838 жылдар Батыс Қазақстандағы Исатай 
Тайманұлы бастаған          шаруалар көтерілісінің жалынды 
жыршысы,        ұйымдастырушысы бол. 
5. 1838-1841 жылдар 1838жылы 12 шілдеде Ақбұлақ 
бойындағы    шайқаста Исатай қазаға ұшырап , Хиуа жақта 
екі     жылдай жасақ жинауға әрекет жасады. Бөкей                                         
ордасына жасырын өтіп, ел ішін паналады. Ақын                                        
өмірінде ауыр да сүргінді жылдар жалғасып, 1841                                         
жылдың 4 наурызында Махамбет ұсталып                                         
Орынборға жеткізіледі.6. 1845-1846 жылдар7.1846 жылы  
Ақын қаза тапты . Зираты Атырау облысы ,                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махамбет 
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Махамбет ауданындағы Қараой деген жерде .Дескриптор: 
-Көтерілістің шығу тарихын анықтайды, ақынның бейнесін 
ашады;.  Қалыптастырушы бағалау: Топтық  бағалау. 

Ортасы   
10 минут 
 

2. Поэзия минуты.     Махамбет жырларын жатқа айту  
және мағынасын ашуІ топ.  Арман – мақсаты жырланған өлеңдеріІІ топ. Көтеріліс 
кезіндегі туындылары ІІІ топ.  Жыраулар поэзиясының мендік дәстүрін жалғастырушы 
ақын. 

3. «Кім шапшаң?» (білімдерін тексеру).  Тақтада қынапқа 
жебелер салынады , жебенің бастарына сұрақтар 
жасырылады. (Оқушылардың жауабы) 
 Оқулықтан 150 – беттегі 3- тапсырманы орындаймыз. 
 4.«Ақылдың алты қалпағы» тәсілі арқылы түсіндіру. 
Оқушылар «Ақылдың алты қалпағын» киіп,ақынның 
өлеңдерінен   түйген ойларын  түсіндіреді 
 «Ақ қалпақ»- ақын өлеңдерінде көтерілген  мәселеге 
қатысты            талассыз деректерді келтіреді; 
«Сары қалпақ»- кейіпкерлер өмірінің сәтті кезеңдерін 
баяндайды; 
«Қара қалпақ»- кейіпкерлер өмірінің сәтсіз тұстарына 
тоқталады; 
«Көк қалпақ»- талдау жасайды,топтар «Не үшін?Неге?Неге  
                          байланысты?деген сұрақтарға жауап іздейді; 
«Жасыл қалпақ»- кейіпкерлер өміріне қатысты тың идеялар 
мен                           болжамдар ұсынады; 
«Қызыл қалпақ»- ақын өлеңдерін оқу барысында бастан 
кешірген                          сезімдерін тұжырымдайды; 
  5 Ақын өлеңдеріне поэтикалық талдау.  
Оқушыларға өлең топтамаларды тарату. Өлеңдерден 
көркемдегіш құралдарды       табу. 
(Аллитерация,ассонанс,анафора,эпифора,теңеу,эпитет,психо
логиялық параллелизм,риторикалық сұрау ,метафораларды 
табу).«Ұлы арман» өлеңі бойынша эпитет- орама 
мылтық,жалаулы найза, теңеу- 
түлкідейін,бөрідейін,қайталау-елбең-елбең,аллитерация-
жауырынына,жалаулы,жау, метафора- асыл; 
 «Ереуіл атқа ер салмай» өлеңі бойынша теңеу-терлігі 
майдай ерімей.Эпитет-қу толағай,ереуіл ат,егеулі найза,ұлы 
түс Аллитерация-Тебінгі терге шірімей,Ассонанс-Ереуіл атқа 
ер салмай,Эпифора-Ат үстінде күн көрмей; 
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 «Тарланым» өлеңі бойынша Риторикалық сұрау-Таудан 
мұнартып ұшқан тарланым! Арызым айтсам өтер ме?Теңеу-
Керіскедей шаңдозым,(дай,дей жұрнақтары арқылы 
қатыстық сын есімдер жасалып тұр,зат есімнен сын есім 
тудырушы жұрнақтар). 

Аяқталуы  
Сабақты бекіту 
10 минут 

 Қараой жері көрсетіледі («Жұмыр қылыш» күйі жәй әуенде 
естіліп тұрады)Пікірталас«Махамбет өлеңдерін  бүгінгі  
жастар  тыңдай  ма? 
1. Махамбет өмір сүрген кезең  мен  қазіргі  кездегі  өмірді  
салыстыру2.Махамбет өлеңдерінің тәрбиелік  мәні  не? 
3.Бүгінгі  өмірде Махамбеттер бар ма? 

«Ойлан – 
жұптас – 
бөліс» әдісі 
 

Бағалау  
 
2 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кері байланыс 
3 минут 

Дескриптор 
 1. Өлеңдердің мазмұнын ашады 
2.Өлеңдердің идеясын анықтайды 
3.Ақын бейнесін табады 
Бағалау критерийі. «Микрафон» әдісі. Мұғалім жеке 
оқушыларға микрафон ұсыну арқылы топтарды бағалатады 
және ұсыныстар айтқызады. 

 
Бағалау парақшасы. Дұрыс жауапқа 5 балл. 

Оқушының  
 аты-жөні 

Үй  
тапсыр 
масы 

Поэзия  
кезеңі 

Кім  
шап 
шаң? 

Ақыл 
дың 
 алты  
қалпағы 
 

Ақын  
өлеңдері 
не  
поэтика 
лық  
талдау 

  
Балл  

       

       

       

       

       

       

 Үй тапсырмасы. «Бүгінгі күннің батыры» тақырыбына 
ойтолғау жазу.Кері байланыс БББ кестесі 
 

Білемін Білдім Білгім келеді 

   

Қорытынды бөлім. 
Осыдан кейін мұғалім Махамбеттің алдағы жеңістен күдер 
үзбеген,  
жас ұрпаққа сенім артқан оптимист ақын екенін айта келе, 
Махамбет 
 жағып кеткен үміт отын жағады. (Майшам жағады) Әр 
топтан бір бала 
 өз тілегін айтып, келесі топқа ұсынады. Келген қонақтарға 
да ұсынуға  
болады. 

 
Бағалау  
парақшасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексиял
ық 
 шеңбер 
 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Сіз қосымша Бағалау - Оқушылардың Пəнаралық байланыс 
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көмек көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Сізқабілеті 
жоғарыоқушыларға 
тапсырманыкүрделендіруді 
қалайжоспарлайсыз? 

үйренгенін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз? 

Қауіпсіздік жəне еңбекті 
қорғау ережелері 
АКТ-мен байланыс 
Құндылықтардағы 
байланыс 

РефлексияСабақ / оқу 
мақсаттарышынайы ма? 
Бүгін оқушыларне білді? 
Сыныптағы ахуалқандай 
болды?Мен жоспарлаған 
саралау шараларытиімді 
болды ма?Мен берілген 
уақыт ішіндеүлгердім бе? 
Менөз жоспарымақандай 
түзетулеренгіздім жəне 
неліктен? 

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. 
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сəйкес 
келетін сұрақтарға жауап беріңіз. 

Қорытынды бағамдау 
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1:                         2: 
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1:                      2: 
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 
жетілдіруге көмектесетін не білдім? 

Пікір 
    Әлемге түбегейлі өзгеріс әкеліп жатқан  жаһандану заманында барлық білім алушылар  үшін 
алған білімдері мен үйренген дағдыларын кез келген жағдайда қолданып, іскерлік ортада жаңа 
мүмкіндіктерге ие болуы өте маңызды.Сондықтан біз, мұғалімдер, оқушыларды өзгелермен 
ынтымақтастықта өмір сүруге дайындай отырып, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға 
ықпал етуіміз керек, жаңа мүмкіндіктер беруіміз керек.Заманауй білім беру- жаңа көзқарасты, 
жаңашылдықты талап етеді. Барлық оқушы өздері өмір сүретін әлемде жеке тұлға болып 
қалыптасуы тиіс. Жаһандану ғасырында шәкірттерін өмір сүруге және адам болуға баулу -  ұстаз 
алдындағы басты мақсат болу керек. Мақсатқа қол жеткізу  мұғалімнен көп ізденісті талап 
етеді. Ли Якокка: «Сізде керемет идеялар болуы мүмкін,  егер сіз оларды дамыта алмасаңыз, 
олар сізді ешқандай жетістіктерге алып келмейді» дегендей мұғалім  әрбір сабағында белсенді 
әрі тиімді  әдіс- тәсілдерді үнемі  қолданатын  болса,біріншіден сабақ қызық өтеді, қызық 
болған жағдайда сабақ жақсы меңгеріледі, есте сақталады. Екіншіден қолданылған әдістер 
оқушыларды жаңаша ойлауға,өздерінің пікірлері мен эмоцияларын басқаларға еркін жеткізуге 
мүмкіндік алады, жаңа идеяшыл,жаңа көзқарасты оқушы пайда болады, өз бетінше шешім 
қабылдауға дағдыланады. Бұл – ұстаздың жетістігі!  
Жалпы, өзім сабақта тым- тырыс отырғанды құптамаймын, қажетті жерде баланың шулағаны 
да дұрыс деп білемін, бала пікір айтады,тартысады, қорытынды жасайды.Сабағымда қолданған 
әдістердің біреуіне ғана тоқталғым келіп отыр.Сабақтың ән, әуенмен тығыз байланыста болуы  
баланың психологиясына жақсы әсер береді, сондай- ақ баланың ашылуына әдемі мүмкіндік 
деп ойлаймын. Сондықтан да сабағымда Махамбет Өтемісұлының «Жұмыр қылыш» күйін 
тыңдатып, ұлттық құндылықтарымызды бейнебаян арқылы көрсеттім.Нәтижесі байқалып 
тұрды. Сабақта халық әндері мен күйлері ойналып тұрса, баланың жанына бұлақтай мөлдіреп 
құйылып жатса, керемет әсер болары сөзсіз! 
Кенжебаева Галия Закарияевна    
     Батыс Қазақстан облысы    Зеленов аудандық білім 
 беру бөлімінің «Мичурин жалпы орта білім  
беретін  «мектеп – балабақша» кешені  
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қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. 
Шеберлік сынып сабағы бойынша қысқа мерзімді сабақ жоспары 
 

Мұғалімнің аты- 
жөні: 

Кенжебаева Галия Закарияевна 

Мектебі: Зеленов ауданы, Мичурин жалпы орта білім беретін мектеп-балабақша 

Тақырыбы: Оқушының оқу құзіреттіліктерін дамытудың тиімді жолдары 

Жалпы мақсаты: Қатысушыларды жеке тұлғаның оқу құзіреттіліктерін сабақ үдерісінде 
дамытудың тиімді жолдарын іздестіруге және зерделеуге шақыру. 

Оқыту нәтижесі: Мұғалімдер: 
топтық жұмыс арқылы әдістемелік шешім жолдарын іздестіреді, 
ақпаратпен ой бөлісіп, пікірлеседі; 
өз іс-тәжірибесін ортаға салып, озық педагогикалық идеяларды 
сараптайды. 

Сабақтың барысы:  Мұғалімнің іс – әрекеті                                     
Топқа бөлу: Әке, ана туралы өлең жолдары 
арқылы топқа бөлемін. 4 топ 
болады.(айтылым, оқылым тыңдалым, 
жазылым)Жан әке, шертіп сезім домбырасын,  
Кеудемді қуанышқа толтырасың.  
Арманның асқарына құлаш ұрсам,  
Алдымда асқар тау боп сен 
тұрасың.   Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, 
Бір адам бар - ол өзіңсің, анам! 
Мейірімге бір өзіңнен қанам,  
Жылуды да жүрегіңнен алам.  

Қатысушының іс - 
әрекеті 

   І. Қызығушылықты ояту.  (Қызықты жазулар 
стратегиясы)  
1. Бұл кім?2. Ол қандай?3. Кімен кездесті? 
4. Не деп айтты?5. екеуі бірігіп не істеді? 
6. Немен бітті? 
 

Қағазды бүктеп отырып 
жазады. Жазғандарын 
бір – біріне көрсетпейді. 
Болғасын оқып 
таныстырады. 

Берілген мәтін бойынша топпен 
жұмыстанады.Мәтін. Бала Асан.       Ауылда 
өскен пәк, сәби көңілді бала Асан қалада оқи 
бастады. Бұған дейін атасы мен әжесіне 
алаңсыз еркелеген бала өзіне беймәлім жаңа 
тұрмысқа үйрене алар емес.  Қалада бәрі 
басқаша. Айнала у-шу, бітпейтін қозғалыс.  
    Асан сыныптастарымен де достаса алар 
емес. Асанның өз ойын толық айтып 
әңгімелесугеде құлқы жоқ. Әке – шешесі 
қанша өбектеп, бар айтқанын орындаса да 
ауылдағы ата – әжесін сағынып, үнемі іштей 
мұңаяды. Осылайша Ансаның өзіне түсініксіз 
өмірі қалада жалғаса берді. Міне бүгінгі күн 
де келіп жетті.  Балалық шағын ауылда 
бастап, қалаға келіп тәрбиеленген Асанның 
өміріндегі үлкен кезең – ҰБТ тапсырып, 
мамандық таңдау кезеңі келіп жетті. Алайда, 
ол бұл сынға толық дайын емес еді. ҰБТ-дан 
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қажетті балды да жинай алмады. Себебі, ол 
қалада өз ортасын таба алмай, атасы мен 
әжесінің мейіріміне шөлдеп, жетімсіреп өсті. 
Өзінің ана тілінде де алаңсыз сөйлеп, 
әңгімелесе алған жоқ. Өзіне сенімді адал дос 
та таба алмады. 

Тапсырма 
(Практикалық 
жұмыс   ) 

1 топ: «Айтылым» тобы мәтін бойынша өз 
көзқарасыңызды білдіріңіз. 3 идея айтыңыз. 
2 топ: «Тыңдалым» тобы мәтіннен негізгі 
сөйлемді тауып, мәтінге ат қойыңыз. 
3 топ. «Оқылым» тобы мәтінді суреттеңіз. 
Плакатқа суретін салыңыз. 
4 топ: «Жазылым» тобы сіз осы оқиғаны 
қалай аяқтар едіңіз. Эссе жазу. 

Топпен жұмыстанады. 

Постер қорғау: Тапсырманы орындап болғасын постер 
қорғайды. 

Топпен. 

Бағалау: Бағалау крийтерителері жазылған 
парақшалар таратамын. 

 жоғары орташа төмен 

1.Өз 
көзқарасын 
білдіруі 

   

2. Шешім 
шығаруы 

   

3. 
Қорытынды 
пікір 
білдіруі 

   

4. 
Жүйелілігі 

   

5.    

6.     
 

Кестені толтырады 

Кері байланыс: Кері байланыс парағы үйлестіремін. 
Ұйымдастырылған шарадан өз іс – 
тәжірибеңізге не ала алдыңыз?Ұсынысыңыз! 

Кері байланыс парағын 
толтырады. 

 
Оқушылардың жазылым дағдыларын қалыптастыру                                                                   

 
Карасаева Самал Муратовна 
Жоғары санатты , І деңгейлі 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
        Кеңтүбек ЖББОМ 

  Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы 

Кеңтүбек ЖОББМ 
Күні:09.12.2019ж 

Тренердің аты-жөні 
Карасаева Самал Муратовна 

Сабақтың тақырыбы:     Оқушылардың жазылым 
дағдыларын қалыптастырудағы әдіс-тәсілдер 

Қатысқандар: Бастауыш сынып 
мұғалімдері,қазақ,орыс, ағылшын 
тілдерінің ұғалімдері   

Коучинг сессия  Мақсаты: .Оқушы сауаттылығын арттыру мақсатында жазылым 
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жоспары  
 

тапсырмаларын орындатуға бағытталған әдіс-тәсілдер бойынша 
тәжірибе алмасу,жаттығу. 
Күтілетін нәтижелері: Мұғалімдер сауаттылықты арттыруға бағытталған 
жаттығулар жасау арқылы  тәжірибе алмасады.   

 Коучтің іс-әрекеті 
 

Мұғалімдердің іс-әрекеті 

Тренинг «Сурет салайық» ширату 
жаттығуын орындатады. 
Жаттығуды орындау үшін нақты 
нұсқаулық береді. 
1.қағаз бен қалам алуды 
тапсырады. 

Мұғалімдер шеңберге 
тұрып,төбесіне қағаз қойып оған 
қатар тұрған көршісінің суретін 
салады. 
 

 Көңіл күйді анықтау.эмоция 
туғызу. 

Мұғалімдер суреттерге қарап 
тұрып, көршісін суреттейді,көңіл 
күйін бағалайды. 

 

Ой шақыру 
 

Осы салған суреттегі сызбаларына 
оқушы жұмысы ретінде қарап 
баға берулерін сұрайды. Мәселе 
туғызу. 

Оқушылардың жазу 
сауаттылығындағы, жазу 
тазалығындағы кешіліктер мәселесі 
туындайды. 

Мәселе Оқушылардың жазу сауаттылығы, көркем жазуының төмендеу себепті, 
бұл кешілікті қалай шешуге болады? 

Ақпарат беру Жазылым продуктивті дағдылар қатырына жатады.Продуктивті дағды-
тілді қолданып сөйлеу немесе жазу.Жазылым хабарды қағаз бетіне 
түсіруді қамтамасыз етеді.Біз жазу арқылы коммуникацияға түсу үшін 
әріптер мен сөздерді пайдалана отырып, сөйлем құрай алуымыз 
керек,ал сөйлемдерді топтастыру арқылы біз ойымызды жеткізе 
аламыз. 

   

 Тренер әрекеті Мұғалім әрекеті 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тақтадан тірек сөздер көрсетеді.Ол 
сөздерді еске сақтау арқылы  
дәптерлеріне жазуға нұсқау 
береді. 
Жұптық жұмыс.  
Топтағы көрші отырған әріптесімен 
жазған сөздерін тексеру  
тапсырылады.. 
Редакциялау әдісі   
2-Тапсырма . Осы сөздерді 
қатыстыра отырып мәтін 
құрастыру.. 
Нұсқаулық : Мәтіндегі 
сөйлемдердің бірі-бірінің мәнін 
толықтыратын жүйелі ой 
байланысы болуы шарт.  
 3- тапсырма.Жазған мәтіндерін 
тақтаға ілу тапсырылады. 
 Галерея әдісімен тақтаға ілінген 
мәтіндерді мұғалімдер  сынып 

Тақтадағы сөздерді көру арқылы 
еске сақтағанын қағазға түсіреді.  
Жұптық жұмыс. Топтағы көрші 
отырған әріптесімен жазған 
сөздерін тексереді. 
Сұрақ : Кім қанша сөз жазды? 
Жарыс туғызу. 
Мұғалімдер қалып қойған 
сөздерін редакциялау әдісі 
арқылы бір-бірінің қателерін 
түзейді. 
Әр мұғалім сөздерді қатыстырып 
мәтін құрайды. 
Мұғалімдер ұнаған мәтіндерді 
таңдап,алып кетеді және неге 
таңдағанына баға береді.  
Мұғалімдер неге оған бұл мәтін 
ұнағанын айтады. Бұл тапсырма 
арқылы оқушының сауатты 
жазуға, таза жазуға, 
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Кері байланыс ішімен еркін  жүріп ұнаған мәтінді 
алу керек. Тақтада таңдалмаған 
мәтін қалмау керек. 
Неліктен сіз бұл мәтінді 
таңдадыңыз? 

сыныптасының жақсы баға 
беруіне тырысып, ынталы 
орындауына тиімді әдіс екенін 
түйеді. 

Ақпарат беру  
 
 
 
 
 
 

Оқу бағдарламасында жазылым бөлімінде эссенің бөлімдерін меңгеру 
(кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды), мекен мен оқиғаны сипаттайтын не 
суреттейтін эссе жазу оқу мақсаттары қамтылды. 
Оқушыға эссе бөлімдерін жазуды үйрету үшін ,ең алдымен, оқушыға 
абзац жазуды үйрету қажет.Абзац дегеніміз- бір азат жолдан екінші 
азат жолға дейінгі күрделі синтаксистік тұтастықты білдіретін мәтін 
бөлігі.Абзац жазудың негізгі шарттары:*Мәтіндер негізінен бірнеше 
абзацтан тұрады.*Бір абзацта бір ой толықтай ашып жазылады.*Әр 
абзац тақырыптық сөйлемнен, қолдаушы сөйлемнен және қорытынды 
сөйлемнен тұрады. *Тақырыптық сөйлем- абзацтың негізігі идеясын 
көрсетеді.*Қолдаушы сөйлемдер- тақырыптық сөйлемдегі ойды 
ашатын сөйлемдер.*Қорытынды сөйлем- абзацтағы ойды 
қорытындылайтн сөйлем.*Ойды толықтыру үшін деректер мен 
мысалдарды да қосуға болады.*Абзац жаңа азат жолдан бастап 
жазылады. 

Тапсырма Эссе жазу.Топтық жұмыс. Тақырыптар беріледі. Сол тақырыпқа эссе 
жазады. Шарты : Эссе құрылымын сақтау. Дәйексөзді басшылыққа алу.  
1.Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. 2.Ана тілің- асылың, оны білмеген 
масылың.3.Өзіңе қарай дос таңда, Күшіңе қарай жүк көтер. 

Кері байланыс Өзіндік тәсіл- көпке ортақ.Мұғалімдер сауатты жазуға үйретуде ортақ 
ұсыныстар, әдістер , кеңестерімен бөлісті. 
Бүгінгі тренингтегі әдістердің оқушыларға сабақта пайдалануға 
тиімділігі жөнінде пікір қалдырды. 

 
МЕКТЕПТІҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ОНЫ 

  ІСКЕ АСЫРУ 
Жолдыбаева Думан Спатаевна 

директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
«№16жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы 
 

                   Бұл мақалада өткен жылдарға талдау жасай отырып, мектептің даму бағдарламасын 
жүзеге асыруда мақсат, міндеттері қойылып, іске асатын бағыттары туралы айтылған.  
Қазіргі мектепті басқару үлгісі негізінде  мектептің даму бағдарламасын құру- білім беруді 
жетілдірудің басты талабы болып табылады. Білім саласында түбегейлі өзгерістер болуда. Білім 
беру әлемнің барлық өркениетті елдерінің негізгі даму индикаторы болып табылады және 
қоғамның экономикалық дамуының басты факторларының бірі болып табылады. Жаңартылған 
білім беру мазмұнында білім саласын жетілдіру үшін жаңа даму бағдарламасы 
қажет.Мектептің даму бағдарламасын жүзеге асыру барысында аралық және қорытынды 
сараптау жүргізілді. 2016 жылдан бастап барлық деңгейлердегі білім беру жүйесі өзгеріске 
ұшырады, мемлекеттік қызметтерді көрсетудің бірқатар рәсімдері цифрландырылды, орта 
білімнің жаңартылған мазмұнына көшу жүйелі түрде жүргізілді, талапкерлерге жылына төрт рет 
ҰБТ тапсыру мүмкіндігі берілді. Мұғалімдерді аттестаттау ұлттық біліктілік тесті арқылы жаңа 
форматта өтеді, бұл олардың жалақысын көтеруді де айқындайды. «Педагог мәртебесі туралы» 
Заң аясында мұғалімдер кәсіптерінің беделін көтеру бойынша шаралар кешені іске асырылатын 
болады.   
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            Мектебіміздің даму бағдарламасын жасаған кезде де жаңа талаптар қойылды, болашағы 
бар міндеттерді іске асыруға бағытталған жұмыстар қаралды. Бұл бағдарлама арқылы 
заманауи білім беру үрдісінде жаңа мүмкіндіктерге, жаңаша  талаптарға қол жеткізе аламыз. 
Сол себепті мектептің даму паспорты дайындалды. Өткен жылға сараптама  толығымен 
жасалып, соның нәтижесінде алдағы уақытқа мақсат, міндеттер қойылды. №16 жалпы орта 
білім беретін мектебінің  SWOT талдауы 

КАДРЛЫҚ РЕСУРСТАР 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

Жоғары деңгейлі 
педагог кадрлардың 
болуы; 
ЖМ бағытында 
ағылшын тілінде 
сабақ беретін 
педагогтердің болуы; 
педагогтердің жаңа 
білім беру жүйесі 
бойынша 
санаттарының 
көтерілуі; 
қашықтықтан өтетін 
байқауларға қатысуы 

мұғалімдердің 
шығармашылық 
жұмыспен 
айналысуының 
төмендігі; 
деңгейлік курсты, 
тренерлік курсты 
оқыған 
мұғалімдердің 
аздығы; 
біліктілік 
санаттарына сәйкес 
өз жұмысына 
талдау жасай 
алмауы 

педагогтарды 
біліктілігін арттыру 
үшін көтермелеу 
жүйесін құру; 
деңгейлік оқыту, 
курстарға жіберу; 
рейтинг дайындау; 
мұғалімдердің өз 
шеберлігін 
арттыруда 
қоғамдастық 
жұмысының ықпал 
етуі 

Жас мұғалімдердің 
кетіп қалуы; 
білікті мұғалімдердің 
зейнеткерлік жасқа 
жақындауы; 
денсаулығының 
төмендеуі 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛДЫҚ - ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСУРСТАР 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

«Автокөлік ісі» 
кабинетін тиімді 
пайдалануы; 
компьютерлік 
сыныптар, спорт зал, 
оқу- әдістемелік 
әдебиеттермен 
қамтамасыз етілу. 
робототехника 
кабинеті; 
оқу кабинеттерінің 
жеткіліктілігі; 
әдістемелік кабинет 

Ерекше 
балалардың 
қажеттіліктеріне 
бейімделген 
кедергісіз білім 
беру ортасының 
болмауы; 
модификацияланға
н кабинеттердің 
ескіруі; 
 

Оқу- тәрбие үрдісін  
ақпараттандыру, 
радио, интернет, 
әлеуметтік 
желілерді 
пайдалану, 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету; 
оқу-  материалдық, 
техникалық, 
ақпараттық 
ресурстарды тұлға 
дамуына бағыттау 

Ерекше балалардың 
қажеттіліктеріне 
бейімделген 
кедергісіз білім беру 
ортасына 
қаржыландырудың 
жеткіліксіздігі 

АҚПАРАТТЫҚ  РЕСУРСТАР 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

Интернет желісіне 
қосылу;оқыту 
сапасына мониторинг 
жүргізу;«Білімал» 
электронды журнал; 
Ата- анамен, 
оқушымен 
ақпараттық байланыс. 

Мектеп сайтының 
дұрыс жұмыс 
істемеуі; 
электронды білім 
ресурстары. 

Онлайн оқыту 
мүмкіндігін жүзеге 
асыру; 
қашықтықтан 
байқауларға 
қатысу, 
семинарлар 
педагогикалық 
кеңес өткізу. 

Білім алушылар мен 
педагогтардың 
интернет желілерін 
дұрыс 
пайдаланбауы; білім 
алушылардың 
қауіпті ақпараттарды 
алуы. 

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 



299 
 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

Мектепте 
жаңартылған білім 
беру және үштілдікті  
енгізу бойынша іс 
шаралардың болуы 
Lesson Stady жүргізу. 
Оқушылардың білім 
сапасы мониторингі 

Педагогтердің 
оқыту жүйесін 
өзгертуге деген ескі 
көзқарасы. 
Lesson Stady 
жүргізуде 
жинақылықтың 
жоқтығы. 

ЖОО мен байланыс 
орнату білім 
арттыру 
курстарына, 
семинарларға 
жіберу 
Іс- тәжірибе алмасу 

Кейбір оқушылар 
мен ата- аналардың 
жаңартылған білім 
беру мазмұнына 
дайын еместігі; 
баласының оқуы 
мен тәрбиесіне көніл 
бөлмейтін ата- 
аналардың, 
жағдайсыз 
отбасылардың 
көбеюі. 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ. 
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестаттауды, ОЖСБ, 
ҰБТ нәтижелерінің оң 
болуы ; 
мектеп түлектерінің 
«Алтын медаль», 
үздік аттестатқа 
аяқтауы; 
байқауларға, 
олимпиадаларға 
қатысушылар мен 
жеңімпаздар 
санының көбеюі; 
білім сапасының 60% 
болуы 

орта буында білім 
сапасының 
төмендеуі, 
салыстырмалы 
динамика; 
бітіруші 
түлектердің өз 
шешімімен 
мамандық тандай 
алмауы; 
үлгерімі төмен 
оқушылармен,  
дарынды 
балалармен жұмыс 
жүйесінің әлсіздігі; 
 

оқушылардың жеке 
білім алу 
бағыттарын іске 
асыру; 
мұғалімдер мен ата 
аналардың білім 
беру нәтижелеріне 
қызығушылығы; 
оқушылардың  
«Ізденіс» ғылыми 
қоғамының 
жұмысын 
жандандыру; 
 
 

ҰБТ, ОЖСБ, 
қорытынды 
ттестаттау кезінде 
тиым салынған 
құрылғыларды 
пайдалануы;жақсы 
оқитын қушылардың 
колледждерге, 
лицейлерге кетіп 
қалуы, басқа жаққа 
қоныс ударуы;х 
алықаралық 
зерттеулер (PISA, 
TIMSS, PIRLS) ; 
дарынды балаларға 
шамадан тыс 
тапсырмалардың 
міндеттелуі 

БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТЫҚ ҰСТАНЫМЫ БАР ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨЗІН ӨЗІ 
БАСҚАРУДЫ ІСКЕ АСЫРУ 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

«Мәңгілік Ел», 
«Рухани жаңғыру» 
бағдарламалары 
негізінде жүргізілген 
тәрбиелік іс -шаралар, 
жұмыстар; 
мектеп дәстүрлерінің 
болуы; 
ата -аналарды 
ісшараларға қатысуға 
тарту; 
«тәуекел тобындағы» 
балалармен жұмыс; 
ата -ана комитеті мен 

Ұйымдастырудың 
жеткіліксіз дамуы 
ата- аналардың 
балалардың оқу- 
тәрбиесіне деген 
жауапкершілігінің 
төмендеуі, 
отбасының 
тәрбиелік рөлінің 
әлсіреуі; 
Сынып ішіндегі 
көшбасшылық, 
өзін- өзі басқару 
жүйесінің  әлсіздігі; 

Мектепте басқару 
моделін жетілдіру; 
әр түрлі 
инновациялық 
педагогикалық 
технологияларды, 
тәрбие жұмысының 
формалары мен 
әдістерін енгізу; 
«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы 
негізінде 
көрнекіліктерді 
жаңалау; 

Өскелең ұрпақтың 
азаматтық сана 
сезімінінің 
қалыптасуына БАҚ -
тың теріс әсері, 
интернетке 
тәуелділік; 
мектеппен 
ынтымақтастыққа 
ықыласы жоқ ата-
аналардың болуы; 
діни экстремизмнің  
дәстүрден тыс 
діндердің мектеп 
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қамқоршылық 
кеңесінің жұмысы; 
әлеуметтік жағдайы 
төмен оқушылармен 
жұмыс; 
Әскери- патриоттық 
тәрбиеге ерекше 
назар аударылып 
оның ықпалының 
күшеюі; 

Тәрбие жұмысы 
бойынша озат 
тәжірибелерді 
жинақтап 
насихаттау 
жұмысындағы 
кемшіліктер 

Оқушылардың 
білімге, ғылымға 
деген 
қызығушылықтары
н жетілдіру 
мақсатында 
«мамандармен», 
өңдіріс 
орындарына т.б. 
экскурсия жасау. 

тәрбиесіне тигізетін 
зияны; 

Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру және іске асыру 

мықты жақтары әлсіз жақтары мүмкіндіктер қауіпті жақтар 

Салауатты өмір 
салтын ұстану ; 
ыстық тамақпен  
қамтамасыз ету; 
қосымша білім 
берумен және спорт 
секцияларының 
болуы 

оқушылардың 
қозғалыс 
белсенділігінің 
жеткіліксіздігі; 
денсаулығы әлсіз 
оқушылардың 
көбеюі 

оқушылар мен ата -
аналарға бірлескен 
іс шаралар өткізу; 
таза ауада 
қозғалыс 
белсенділігіне 
байланысты 
байқаулар 
ұйымдастыру 

кейбір оқушыларда 
дұрыс тамақтанумен 
спорттық киім 
кешектің болмауы; 
 

I. Мектепті дамыту Паспорты 
«Сәтбаев қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№16 жалпы орта білім беретін 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  
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 МДБ нормативті-
құқықтық қолдау 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан 
Республикасының Заңы. 
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 
ақпандағы № 407-IV Заңы. 
«Мұғалімнің мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 
293-VI Қазақстан Республикасының Заңы. 
 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 
желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
Бала құқығы туралы конвенция (Нью-Йорк, 20 қараша 1989 ж.) 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 
маусымдағы № 77 қаулысымен бекітілген) 
«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-II 
Заңы; Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан 
халқына арнаған «Қазақстан-2050 Стратегиясы: мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 02.09.2019 жылғы 
Қазақстан халқына жолдауы. «Конструктивті қоғамдық диалог - 
Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі» 
2019-2025 жылдарға арналған «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын 
іске асыру контекстінде білім берудің тұжырымдамалық 
негіздерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 1919 жылғы 15 
сәуірдегі № 145 бұйрығы). Мектеп Жарғысы 

Миссия 
Тұлғаның бәсекеге қабілеттілігін арттыру- жалпыадамзаттық 
құндылықтар негізінде тәрбиелеу және оқыту 

МДБмақсаты 
Бәсекеге қабілетті, білімді,  зияткер, ұлттық құндылықтар 
негізінде тәрбиеленген тұлға қалыптастыру.  

МДБ міндеттері 

Үздіксіз практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің 
және мектебіміздің сапасын бағалаудың жаңартылған  жүйесіне 
ену; білім алушылардың зияткерлік, рухани адамгершілік және 
физикалық дамуын қамтамасыз ету;педагог кәсібінің мәртебесін 
қамтамасыз ету, педагогтің жеке тұлғалық өсуіне қолдау көрсету; 
білім беруді басқару және қаржыландыру жүйесінің вертикалін 
енгізу;цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы 
материалдық-техникалық базамен жарақтандыру;тиімді 
идеяларға қол жеткізу мақсатында мұғалімдердің кәсіби деңгейін 
көтеру, қоғамдастық жұмысын жалғастыру. 

МДБ күтілетін 
нәтижелері 
(Нысаналы 
индикаторлар және 
МДБ көрсеткіштері) 

педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, 
педагогикалық білім беруді жаңғырту бойынша іс шаралар 
орындалады, жұмыстар жүргізіледі; 
оқытудың  қауіпсіз және жайлы ортасы қамтамасыз етіледі; 
үздіксіз практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің 
және мектебіміздің сапасын бағалаудың жаңартылған  жүйесіне 
енеді;  білім алушының зияткерлік, рухани- адамгершілік және 
физикалық дамуын қамтамасыз етіледі;цифрлық 
инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы материалдық-
техникалық базамен жарақтандырылады;білім беруді басқару 
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және қаржыландыру жүйесінің вертикалі енгізіледі. 
мұғалімдердің кәсіби даярлықтан өтуіне жағдай жасау, ізденімпаз 
ұстаздардың шығармашылығын, педагогикалық шеберлігін 
дамыту, озат тәжірибелері таратылады;оқушыларға сапалы білім 
беру үшін педагог кадрларды білім жетілдіру курстарына, 
критериалды бағалау курстарына жіберіледі;оқушылардың өз 
мүддесі мен қызығушылығын, талап-тілегін қанағаттандыруына, 
бойындағы қабілетіне сай білім алуына мүмкіндік жасалады; 
 инклюзивтік топқа жататын оқушыларға білім беруде  әлеуметтік 
ортаға бейімдеу жұмыстары жүргізіледі;дарынды оқушыларды 
анықтау және дамыту жұмыстарын жалғастырылады;НЗМ 
тәжірибелерін білім беру үрдісінде жалғастыру арқылы іс 
тәжірибелер таратылады 

МДБ Бағдарламасы 
дамуының негізгі 
бағыттары 

бағыт. Білім беру сапасының дамуы.бағыт. Адами ресурстарды 
дамыту. бағыт. Басқарудың алқалық формасын дамыту. бағыт. 
Оқу процесінің жағдайын жасау.бағыт. Жетекші мектеп жұмысын 
дамыту 

Бағдарламаны іске 
асыру мерзімі 

кезең. 2020-2021-  дайындық кезеңікезең. 2021-2024 -  іске асыру 
кезеңікезең. 2024-2025 -   нәтижеге жету кезеңі 

 
 МДБ  5 бағытты қамтиды.Соның бір бағытын қысқартып  үлгі ретінде ұсынуды жөн көрдім.  2- 
стратегиялық бағыт. Адами ресурстарды дамыту 
           Мақсаты: Педагог кәсібінің мәртебесін қамтамасыз ету, педагогтің жеке тұлғалық өсуіне 
қолдау көрсету, педагогикалық білім беруді жаңғырту 
Міндеттері: 
- педагогтердің білім беру деңгейлері арасындағы сабақтастықты қамтамасыз ету бойынша 
және  оқушыларға сапалы       
    білім беру үшін;    
         - педагогикалық біліктілікті жетілдіру курстарына жіберу; 
- педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыруда және талантты педагогтерді қолдау мақсатында 
қауымдастыққа ену; 
- педагогтердің кәсіптік беделін арттыруға ықпал ететін байқаулар ұйымдастыру; 
- мұғалімдердің кәсіби даярлықтан өтуіне жағдай жасау, ізденімпаз ұстаздардың 
шығармашылығын, педагогикалық шеберлігін дамыту, озат тәжірибелерді тарату; 
- педагог кадрларды білім жетілдіру курстарына, критериалды бағалау курстарына жіберу. 

 Мақсатты 
индикаторлар 

Аяқтау 
нысаны 

Бір
л.ө
лш
емі 

Факт 
2019-
20 
о.ж. 

Жоспарлау мерзімінде 

2020-
21 жыл 

2021-
22 жыл 

2022-
23 
жыл 

2023-
24 жыл 

2024-
25 жыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индикатор 1. 
Педагог – зерттеуші,  
педагог – сарапшы, 
педагог – 
модераторлардың 
үлесі 

Стат. 
Деректер, 
куәлік беру 

% 42,8 51 53 53 55 55 

Индикатор 2. 
Үздіксіз білім беру 
курстарына 
қатысатын 
оқытушылардың 

сертификат ад
ам 

18 15 10 13 15 17 
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саны (білім арттыру, 
жаңартылған білім 
беру мазмұны, 
критериалды 
бағалауқайта 
даярлау, т.б) 

Индикатор 3. 
Ғылыми –зерттеу 
оқытушылары мен 
магистранттарды 
үлесі 

Стат. 
Деректер 

% 1,2 2 2 1 2 2 

                               Мақсатты индикаторға жетудің жолдары, құралдары мен әдістері: 
Көрсеткіш 1. 
Семинар, вебинар, курс,   
коучингтер арқылы педагогтердің 
кәсіби өсуіне жағдай жасау 

семина
р 

сан
ы 

семина
р, курс 

семинар
, 
вебинар, 
курс, 
коучинг 

семинар
, 
вебинар, 
курс, 
коучинг 

семина
р 
бинар, 
курс 
оучинг 

семинар 
ебинар, 
курс 
оучинг 

семинар
, 
вебинар, 
курс, 
коучинг 

Көрсеткіш 2. 
Әр түрлі деңгейдегі педагогикалық 
байқауларға, олимпиадаларға,   
ғылыми –практикалық 
конференцияларға  қатысатын 
мұғалімдердің үлесі 

Стат. 
Дерект
ер, 
грамот
алар, 
жинақ 

% 50 50 55 60 65 70 

         

Іс-шаралар Факт 
2019-
20 
о.ж. 

2020-
21 жыл 

2021-
22 жыл 

2022-
23 
жыл 

2023-
24 жыл 

2024-
25 жыл 

«Педагог мәртебесі туралы» Заңды оқып, 
оның баптарын ата – аналар қауымы мен 
оқушыларға түсіндіру 

+      

Оқыту мен білім беру сапасын жақсартуға 

деген ынтасын арттыру ҥшін мҧғалімдердің 

еңбек жағдайларын жақсарту 

+ + + + + + 

Педагогтерді аудиториялық және 

қашықтықтан оқыту нысанындағы курстарға 

жіберу 

+ + + + + + 

 Мҧғалімдердің ҥздік жҧмыстарын, 

сабақтарды веб-сайттарда, Интернетте 

орналастыру 

+ + + + +  

Action Research және Lesson Study арқылы 

оқытудың дербес практикасын жетілдіру,  

басқа педагогтермен тәжірибе алмасу 

 + + + + + 

Жас маман мен тәлімгердің жҧмысы. Ең алғаш 

мҧғалім болып жҧмысқа кірген адамға 

бейімделу  ҥшін тәлімгерлердің практикалық 

кӛмек кӛрсетуі. 

+ + + + + + 

Мектепке магистр дәрежесі бар мамандарды 

тарту 
+ + + + + + 

Мҧғалімдердің форумын ҧйымдастыру + + + + + + 

«Жыл мҧғалімі» байқауына қатысу + + + + + + 

«Әдістемелік идеялар» байқауы  + + + + + + 

Педагог мәртебесі – ел мәртебесі + + + + + + 

Мҧғалімдерді критериалды бағалау 

курстарына жіберу 

курс + + + + + 
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Жоғары және бірінші  санатты біліктілігі 

жоғары  деңгейдегі педагог қызметкерлердің 

«Педагогикалық идеялар  TEDx» 

конференциялар ӛткізу 

 + + + + + 

«Ҧлы ашылулар кішкентай идеялардан 

басталады» атты TEDх, REDх  конференциясы 
 + + + + + 

TEACHING SCHOОL мәртебесіне ҧмтылу (ӛз 

тәжірибесін басқа мектептерге тарату 
  + + + + 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы;2.Білім беру мекемесінің басшыларының анықтамалығы, 2020ж 

 

 

Ҧзақ мерзімді жоспардың тарауы:                    Мектеп:Ақтӛбе қаласы,Елек  орта  мектебі.       

6.2.А Рационал сандарға амалдар қолдану 

 

Кҥні: Мҧғалімнің аты-жӛні: Жилкибаева Ляззат  Ныгметуллаевна 

Сынып: 6 Қатысқандар саны:Қатыспағандар саны: 

Сабақ 

тақырыбы 

Рационал сандарды бӛлу 

Сабақта қол 

жеткізілетін 

оқу 

мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасын

а сілтеме) 

6.1.2.16. Рационал сандарды бӛлуді орындау. 

Сабақ  
мақсаттары 

Барлық оқушылар: 
Таңбалары бірдей және әртҥрлі  сандарды бӛлуді орындау; 

Оқушылардың басым бөлігі: 
Рационал сандарды бӛлуді есептер шығаруда қолдану. 

Кейбір оқушылар: 
Рационал сандарды бӛлу ережесін қолданып, мысалдар келтіру. 

Бағалау 
критерийлері 

Рационал  сандарды бөлуді орындайды. 

Тілдік  
мақсаттар 

Оқушылар: 

- екі теріс және таңбалары әр тҥрлі  сандардың бӛліндісі туралы сипаттайды; 

- есептер шығаруда рационал сандарды бӛлу амалының ережелерін тҥсініп 

қолданады. 
Пәндік лексика және терминология: бөлінгіш, бөлгіш, оң сандар, 
теріс сандар, таңбалары əртүрлі сандар, таңбалары бірдей сандар, 
санның модулі. 
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер 

1. Рационал сандарды қосу ҥшін... 

2. Рационал сандарды азайту ҥшін... 

3. Кӛбейтіндісі  1-ге тең болатын екі санды .......... сандар деп 

атайды. 

4. Бӛлшекті бӛлшекке кӛбейту ҥшін.......... 

5. Натурал санды бӛлшекке бӛлу немесе бӛлшекті натурал 

санға бӛлу ҥшін......... 

Құндылықтар 
ды дарыту  

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы аясында тапсырмалар 
оқушылардыңбірлесіп, ынтымақтастықта бірігіп, топтасу  арқылы 
жүзеге асады. 

Пәнаралық  
байланыстар 

Өзін – өзі тану 
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Бастапқы 
білім  

Жай бөлшектерді, ондық бөлшектерді бөлу. Рационал сандарды қосу, 
азайту, көбейту. 

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурста
р 

Сабақтың басы 
7 мин 

І. Ұйымдастыру:  
а) Сынып оқушыларымен амандасу 

ә) Оқушыларды тҥгендеу 

б) Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

(Оқушылар ортаға шақырылып  шеңбер бойына тҧрады, 

осылайша бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, тілек айтады). 

1. Ҧжымдық жҧмыс. Топқа бӛлу: стикерде ауызша есептеулер 

жазылып,  мәні оң сан болатындар 1-топ, мәні теріс сан 

болатындар 2-топ, мәні 0-ге тең болатындар 3-топ болып 

бірігеді. 

1.   -5·1,3=-6,5                                 7.   -7·0=0 

2.    0,1·0=0                                      8.   -2·(-0,8)= 1,6 

3.    4,7·(-1)=-4,7                              9.   (-1,6)·(-5)=8 

4.    -0,5·(-3)=1,5                             10.   0·9,78=0 

5.    4·(-2,5)=-10                              11.   (-12)·(-5)=60 

6.    -6·0,8=-4,8                                12.   -0,31·0=0 

Топтық жҧмыс. «Конверттегі сҧрақ» әдісі. Ӛткен сабақты 

бекіту мақсатында ӛткен сабақ бойынша сҧрақтар жазылып, 

конвертке салынады.Оқушылартоп болып  конверттегі 

сҧрақтарға жауап береді. 

1.  Таңбалары әр тҥрлі сандарды кӛбейту ҥшін....................... 

2.Санды 0-ге кӛбейткенде ........ 

3.Екі теріс санды кӛбейткенде ................ 

4.Кӛбейтіндісі  1-ге тең болатын екі санды .......... сандар деп 

атайды. 

5.Бӛлшекті бӛлшекке кӛбейту ҥшін.......... 

6.Натурал санды бӛлшекке бӛлу немесе бӛлшекті натурал санға 

бӛлу ҥшін......... 

7.Теріс санды 0-ге кӛбейткенде.... 

8. Рационал сандарды қосу ҥшін... 

9. Рационал сандарды азайту ҥшін... 

Бағалау:   "Ҥш шапалақ" әдісі арқылы оқушылар жауаптарына 

қарай бірін-бірі бағалайды.Егер жауап толық болса ҥш 

шапалақ, жартылай болса екі шапалақ, толық болмаса шапалақ 

саны азаяды. 

Саралау: «Конверттегі сҧрақ» әдісі бойынша ӛткен 

тақырыпқа шолу жасауда таңдау бойынша саралаймын. 

 
 
 
 
 
Оқушылар 
барлығы 
айтады. 
 
 
стикерлер 
 
 
 
 

 
Конвертте 
сұрақтар 
болады. 
 
 
 

 

Сабақтың  
ортасы  25 мин 
 
 
 
 
 
12 мин 
 
 
 
 

Постер арқылы жаңа тақырыпты өткен тақырыппен 
байланыстыру 
Топтық жұмыс.«Кластер әдісі» 
Топтарға таңбалар ережесі беріледі. Соған байланысты 
оқушылар ереже қорытып шығаруы тиіс. Мысал келтіру 
керек. 
1-топқа:  (-) : (+)→ (-) 
                (+): (-) → (-) 
Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары əртүрлі болса, 
бөліндінің мəні теріс сан болады. 

Таңбалары әр түрлі сандарды бөлу үшін: 
-Бөлінгіштің модулін бөлгіштің модуліне бөлу керек; 

Флипчарт, 
маркерле
р 
 
 
 
 
Алдамұра
това Т.А. 
Математи
ка,  
6 сынып  
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10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Шыққан бөліндінің алдына «-» таңбасын қою керек. 
Мысалы:                 себебі                

2-топқа:  (-) : (-) → (+) 
                (+) : (+) → (+) 
Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары бірдей болса, бөліндінің 
мəні теріс сан болады. 

Таңбалары бірдей сандарды бөлу үшін: 
-Бөлінгіштің модулін бөлгіштің модуліне бөлу керек; 
-Шыққан бөліндінің алдына «+» таңбасын қою керек; 
Мысалы:          бөліндісін табайық.  
    Сонда               себебі               
3-топқа:  0: (+) 
                0: (-) 
Нөл  санын кез келген 0-ден өзге санға бөлгендегі бөлініді 
нөлге тең: 

              
Мысалы:         , себебі          Санды нөлге 
бөлуге болмайды. 
Бағалау: топтар бірін – бірі «+», «-» арқылы  бағалайды. 
Саралау:«Кластер» əдісі арқылы ресурс жəне мəтін 
бойынша саралаймын. 
Оқулықпен жұмыс 
Әр топқа 3 бағандағы есептер беріледі. Тапсырма топқа 
беріліп, интерактивті тақтадан жауаптарын тексеремін. 
№610-611  
Бірінші бағанды 1-топқа; 
Екінші бағанды  2-топқа; 
Үшінші бағанды 3-топқа 
№610 

1)              2)              
          1.8             
          54              
3)               

            
            

№611 

1) 
 

 
       

 

 
                2)   ( 

 

 
)     

  
 

 
   

 

 
  

 

 
  ( 

 

 
)     

( 
 

 
)       

 

  
     ( 

 

 
)     

 
3)( 

 

 
)  ( 

 

  
)    

  
 

 
   

 

 
      

 
 

 
 (  

 

 
)   

 

 
 

Дескриптор:  
-Теріс санды оң санға бөле алады; 
-Оң санды теріс санға бөле алады;  
-Теріс санды теріс санға бөле алады. 
Бағалау:"Меннен саған бір жұлдыз" əдісі арқылы есеп 
шығарып отырған оқушыларды бағалаймын. 
Саралау:Топпен жұмыс кезінде қарым – қатынас 
формалары бойынша жəне диалог негізінде саралаймын. 
«Фишбоун» әдісі. Әр топқа əр түрлі есептер беріледі, 
оқушылар топтарымен бірлесіп есепті шығарып, қорғайды. 
1 топ: 

 

 
 ( 

 

 
)      

 

 
 

2 топ:
 

  
 

 

 
   

 

 
    

3 топ: 
 

 
 ( 

 

 
)    

 

 
 

1-бөлім. 
Алматы, 
«Атамұра
», 2015. 
167-бет. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Алдамұра
това Т.А. 
Математи
ка,  
6 сынып  
1-бөлім. 
Алматы, 
«Атамұра
», 
2015. 169-
бет. 
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Балықтың басына есептің берілгенін, қаңқаларына 
(жоғарысына) есептің шешу ретін, (төменгісіне) 
формулалар, таңбалар, ережелер; құйрығына есептің 
шешуін жазады. 
Дескриптор:  
-Теріс санды оң санға, оң санды теріс санға бөле алады;  
-шыққан бөліндіні қосып, азайта алады 
- есептің шешуін табады. 
Бағалау: өзара бағалау. Әр топ бір-бірлерін «Келісемін», 
«Келіспеймін» деп ауызша бағалайды. 
Саралау:«Фишбоун» әдісі арқылы сабақтағы 
жылдамдық (темп)  бойынша саралаймын. 

Сабақтың  
соңы 8 мин 

 
 
 
 
 

6 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 мин 

«Мысық пен күшік» әдісі. 
Бұл тапсырма таңбаларды есте сақтау үшін 
арналған.Берілген суреттердің орналасуы бойынша есеп 
құрастырады. Тапсырма интерактивті тақтада жазылып 
тұрады. Әр оқушы жеке жұмыс жасайды, 3-4 оқушының 
пікірі тыңдалады. 

 
мысық – теріс сан 
 
күшік – оң сан  
 

 
 
Дескриптор:  
-Теріс санды оң санға бөледі; 
-Теріс санды теріс санға бөледі; 
-Оң санды теріс санға бөледі;  
-Оң санды оң санға бөледі. 
Бағалау: «Ақыл-ой ағашы» арқылы топтың əр мүшесі 
ақыл- ой ағашы  қолдана отырып,  ағаштағы өз орынын 
белгілеп, анықтайды. 
Саралау:«Мысық пен күшік» әдісі арқылы нəтиже 
немесе жауап бойынша саралаймын. 
Үйге тапсырма:№610-611 4) бағаны  
Рефлексия. «Мишень» әдісі 
Бөліктерін толтырады. 

1. ..... тапсырманы орындау кезінде маған қызық 
болды. 

2. Жаңа тақырыпты игеру кезінде.....жаңалық болды. 
3. ..... топтық жұмыс кезінде белсенділік таныттым. 
4. Бүгін сабақта маған .....түсінікті болды. 

Жауаптарын стикерге жазады. 

 

Интеракти
вті тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алдамұра
това Т.А. 
Математи
ка,  
6 сынып  
1-бөлім. 
Алматы, 
«Атамұра
», 
2015. 169-
бет. 

 

 

Саралау  Бағалау Денсаул
ықауіпсіз
дік 

«Конверттегі сұрақ» әдісі бойынша 
өткен тақырыпқа шолу жасауда 
таңдау бойынша саралаймын. 
«Кластер» әдісі арқылы ресурс және 
мәтін бойынша саралаймын. 
Топпен жұмыс кезінде қарым – 
қатынас формалары бойынша және 
диалог негізінде саралаймын.  
«Фишбоун» әдісі арқылы сабақтағы 
жылдамдық бойынша саралаймын. 

Сҧрақтарға жауап берген 
оқушыларды қолдау, қолпаштау 
арқылы бағалау.Тапсырманы толық 
дҧрыс орындаған оқушыларды 
мадақтау. Сабақ бойында 
қалыптастырушы бағалау 
жҥргізіледі. Яғни топтар бір бірін 
бағалайды. Қалыптастырушы 
бағалау тапсырмаларын орындағанда 
оқушыларды жетелеу мақсатында 

Сынып  
ішінде 
оқушы 
қауіпсіздігі 
қадағалау 
Матем 
атика оқу 
кабинетінд
е тазалық 
пен 
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«Мысық пен күшік» әдісі  арқылы 
нәтиже немесе жауап бойынша 
саралаймын. 
 

ӛзім «Ауызша бағалау» жҥргіземін. 
Мақсатым оқушыларды алға қарай 
жетелеу. «Ақыл-ой ағашы» арқылы 

топтың әр мҥшесі ақыл- ой ағашы  
қолдана отырып,  ағаштағы ӛз 
орынын белгілеп, анықтайды. 
Сабақ  соңында «Мишень» әдісі 

бойынша рефлексия аламын. 
 

қауіпсіздік 
ережесін 
сақтау. 
 

Сабақтың тақырыбы:  
Наурыз кӛктем мерекесі 

Мҧғалімнің аты-жӛні:Алдабаева 
Маржан Абаевна 
Кҥні:     

СЫНЫП:  7В 
 

Қатысқан оқушылар  саны:   
 

Қатыспаған оқушылар саны:  

Сабақ негізделген 
оқу мақсаттары 

7. сӛйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербалды тілдік қҧралдарды қолдану 
7.О6. мҧғалімнің кӛмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау 

Сабақ  нәтижесі: 
 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген 
және қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жҧмыс жасайды. Сҧраққа 
жауап береді. 
Оқушылардың кӛбісі мынаны орындай алады: Топтық жҧмысты брлесе 
орындайды.Ӛз бетінше жҧмыс жасайды. Сҧраққа жауап береді. Қосымша 
ҥлестірме ресурстармен  жҧмыс жасайды.  
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып 
бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  
критерийі 

Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
Мәтін бойынша тапсырмаларды орындай алады 
Тақырыпқа қатысты мақал мәтелдерді жазады 
  

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бӛлуге арналған кеспе қағаздар  ИКТ, топтық 
тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Пәнаралық 
байланыс 

Музыка, қазақ тілі, Қазақстан тарихы 

Сабақтың жоспары 
Жоспарланған
уақыт 

Сабақ барысы : Бағалау тҥрлері 

Басталуы 
8-10  минут 

Ҧйымдастыру кезеңі  2 минут 
Психологиялық ахуал қалыптастыру: «Қызыл гҥлім-ай» 
би 
Сынып реттілігін қадағалау. Оқушыларды тҥгелдеу. Оқу 
қҧралдарын байқау. Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет 
қол шапалақтаймыз!Ұйымшыл боламыз десек 2 рет  
Белсенділік танытамыз десек 3 рет шапалақтаймыз! 
Топтарға бӛлу. «Қағаз қиындылары»Бірнеше қҧттықтау 
қағаздарын  топ қҧрамындағы оқушылар саны бойынша  
беске, алтыға жыртып, оларды араластырып, оқушыларға 
таратып беру керек. Оқушылар қиықтарды қҧрастырып бҥтін 
сурет шығарады. Сол арқылы топтарға бӛлінеді 
 

 
1-топ:  
Жазушылар 
2-топ: 
Зерттеушілер 
3-топ: 
Этнографтар 
 
 



309 
 

Жаңа білім 
10 минут 
 
 
 
 
 
 

Білу және тҥсіну (текст про Наурыз) 
«Жариялау» әдісі 
Наурыз – кӛне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстҥрі дҥние жҥзі 

халықтарының кӛпшілігінің тҧрмыс-салтында бағзы замандардан 

орын алған. Бҧл мейрамды ежелгі гректер ―патрих‖, бирмалықтар ―су 

мейрамы‖, тәжіктер ―гҥл гардон‖, ―бәйшешек‖, ―гҥлнаурыз‖, 

хорезмдіктер ―наусарджи‖, татарлар ―нардуган‖, буряттар ―сагаан 

сара‖, соғдылықтар ―наусарыз‖, армяндар ―навасарди‖, чуваштар 

―норис ояхе‖ деп тҥрліше атаған. Әбу Райхан Бируни, Омар һайям, т.б. 

еңбектерінде шығыс халықтарының Наурызды қалай тойлағандығы 

туралы мәліметтер мол. Мысалы, парсы тілдес халықтар Наурызды 

бірнеше кҥн тойлаған. Олар бҧл кҥндерде әр жерге ҥлкен от жағып, 

отқа май қҧяды; жаңа ӛнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды; 

жеті ақ кесемен дәстҥрлі ҧлттық кӛже ―сумалак‖ ҧсынады; ескі 

киімдерін тастайды; ескірген шыны аяқты сындырады; бір-біріне гҥл 

сыйлап, ҥйлерінің қабырғасына дӛңгелек ою – ―кҥн символын‖ 

салады; ҥйдегі тіреу ағашқа гҥл іледі; тҥрлі жарыстар (жамбы ату, т.б.) 

ҧйымдастырады.  

Дәстҥр бойынша бҧрын Наурыз мейрамын бҥкіл ауыл-ел болып, 

әсіресе жастар жағы тҥгелдей таң шапағатын қарсы алудан — 

тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гҥл егу рәсімін 

ӛткізуден бастайтын. Қызықшылық онан әрмен халық ойындарымен 

(«Айқыш-ҧйқыш», «Ақ серек пен кӛк серек», «Алқа қотан», т.б.), ән 

салып, би билеумен, ақындар айтысымен, «Қызғалдақ» 

мерекесімен, қазақша кҥреспен, ат жарысымен жалғасып кете беретін 

де, тҥнге қарай «Алтыбақан» айналасындағы тамашамен аяқталатын. 

Наурыздың 22 кҥні Наурыз мейрамы (жаңа жыл) екенін қазақ 

баласының кӛбі біледі. Наурыз туралы кӛптен бері, жыл сайын 

газеттерде жазылып келеді. Бҧл мейрам бҥкіл ҧлтқа ортақ.  

1-топ Жазушылар – Наурыз мейрамы туралы ӛлең жазады 

2-топ Зерттеушілер – Наурыз мейрамы жайлы зерттеп, айтады 

3-топ Этнографтар – Наурыз мейрамының тарихы туралы айтады 

Оқулық, 
мәтіндер. 

Ортасы 
10 минут 
 
 
 
 

Қолдану 
Дәптермен жҧмыс. 
Жаңа білім мазмҧнымен танысу. Мақал-мәтелдерді қолданып, 
айту.Әр топ мақал-мәтелдерді жазып, жарысып оқып 
шығады. 

Оқулық,қабырғ
аға ілінген  
ватмандар, 
тҥрлі-тҥсті 
маркерлер 

Аяқталуы  
Сабақты 
бекіту 
10 минут 

Синтез  «Ойлан – жҧптас – бӛліс» әдісі 
 Сабақты бекіту мақсатында оқушыларға «Қазіргі таңда 
Наурыз мейрамын тойлаудың маңызы неде?»  
 
 
 
 
 

«Ойлан – 
жҧптас – 
бӛліс» әдісі 
 
 
 
 
 
 

Бағалау  
 
5 минут 
 
 
Кері 
байланыс 

Бағалау парақшасы 2 жҧлдыз 1 тілек 
Әр топ оқушылары бір-бірін екі жҧлдыз бір тілек әдісі 
арқылы бағалайды. Сабақ барысында оқушылардың ҧнаған  
екі тҧстарын және бір тілекті айтады.«Рефлексиялық 
шеңбер» 
Тілек ағашы Кері байланыс ретінде оқушылар алма тәріздес 
стикерлерге қорытынды сӛздерің жазады. Қызыл стикерге – 

 
Бағалау 
парақшасы 
 
 
 
Рефлексиялық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D2%9B%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD
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3 минут мен бәрін тҥсіндімЖасыл стикерге-  тағы да ..... білгім келеді 
Сары – мен кӛп мәліметті тҥсінбедім ......... 

шеңбер 
 

Ҥйге тапсырма: оқу, дәптермен жҧмыс. 

 

Тема педсовета: Духовные и культурные ценности школы 

 

                                                                                                                                        Алдабаева К.Г.  

заместитель директора по воспитательной 

 работе КГУ ОШ № 29 г. Алматы 
 

Подтемы: 1.Что такое культура?  

                  2.Культура и ценности школы.  

                  3.Имидж учителя. 

                  4.Пожелания и 13 признаков учителей. 

1.Деление на группы  «Шашу» .По названию конфет будут сформированы группы. Назовите 

свою команду.  

Игра на сплочение коллектива «Старая сказка на новый лад». Каждой команде раздается начало 

сказки, которую они должны закончить , рассказывая по очереди, но на новый лад. Времени на 

обсуждение не дается (экспромт).1. «Курочка Ряба» русская народная. Жили себе дед да баба, 

И была у них курочка Ряба.Снесла курочка яичко:Яичко не простое, Золотое... 

2. «Сказка три медведя» русская народная Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она 

заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и вошла. 

В домике этом жили три медведя…3. Сказка «Волк и семеро козлят» Петр Носов Жила-была 

коза, сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор искать корм. Как 

только уйдѐт, козлятки запрут за нею избушку, а сами никуда не выходят. Воротится коза, 

постучится в дверь и запоѐт:…2. Вступительное слово заместителя директора по 

воспитательной работе: Тема нашего педсовета выбрана не случайно.В рамках обновления 

образования, выдвигаются новые требования как к учителю, так и к школе. Потому пришло 

понимание, что будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технического 

прогресса и экономического роста. Оно все больше определяется ролью личности, готовой 

решать главные социально-экономические проблемы на благо и во имя человека. По данным 

ЮНЕСКО, одной из причин этого явления стала переоценка ценностей мировой цивилизации, в 

процессе которой общество подошло к осознанию необходимости воспитания человека 

культуры с планетарным мышлением, способного активно участвовать в социальном прогрессе, 

изменяя себя и окружающую деятельность. 

       В разные времена и в разных странах было написано много книг о культуре поведения, и 

целые своды правил предназначались людям разных социальных сословий. Одной из таких 

книг была книга «Юности честное зерцало…», изданная еще при Петре I. В настоящее время 

воспитание культурного человека остается одной из главных задач. Цель воспитания – 

воспитание человека культуры, а основная задача учителя – создание культурной среды 

развития личности ребенка. Так что же такое культура? 

А) В каждой группе вы должны написать ассоциации, возникающие со словом культура-

выступления групп  Б) Что по - вашему означает понятие культура? Дать определение понятию 

культураВыступление группСлово «КУЛЬТУРА» в переводе с латинского означает 

возделывание, воспитание,  образование, развитие, почитание.3. Существует еще одно понятие 

– это понятие «КУЛЬТУРА ШКОЛЫ». Что же такое культура школы, из каких элементов она 

состоит, какое влияние оказывает на обучающихся нам предстоит выяснить.Как вы понимаете  

термин  школьная культура? И как она связана с эффективностью работы школы? » ваше 

мнение вы отразите на ватмане , работая в группах.Выступление групп  

Вывод: Это профессиональная культура учителя: умение учителей ладить между собой, 

находить общий язык с родителями учащихся и, конечно же, с учениками. Понимать, любить 

детей.  Это и культура отношений: умение учащихся и учителей жить мирно одним большим 
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коллективом; не зависимо от таланта, нации, вместе участвовать во всех внеклассных 

мероприятиях; помогать друг другу в учебном и воспитательном процессе.Это и 

организационная культура: наличие традиций в школе, их роль в школьной жизни. Культура 

школы существует в любом образовательном учреждении, независимо от того: осознается она 

членами школьного сообщества или нет. 

Процесс сохранения и развития культурного потенциала школы зависит от деятельности 

каждого педагога, от его вклада в формирование нравственно-правовой, эстетической и 

организационной культуры учебного заведения, в развитие культуры речи и мышления 

учащихся, в обогащение культурными ценностями учебно-воспитательного пространства урока 

и внеклассного мероприятия. 

Таким образом, культуру школы нужно рассматривать, во-первых, как систему коллективных 

ценностей, норм и традиций уклада совместной жизнедеятельности детей и взрослых; во-

вторых, как интегральную характеристику индивидуальности школьного сообщества; в-

третьих, как важнейший фактор социализации обучающихся. И в этом процессе одну из 

главных ролей имеет имидж учителя. 

4. Подтема: «Имидж учителя». Вступительное слово. Имидж – загадочное красивое слово – 

появилось в нашем языке в конце 80-х годов. В переводе с французского и английского языков, 

как было уже сказано выше, оно означает ―образ‖. Причем под ―образом‖ нужно понимать не 

только визуальный зрительный образ, но и образ мышления, действий, поступков. Это умение 

общаться, искусство говорить и, особенно, слушать. Правильно выбранный тон разговора, 

тембр голоса, изящество движений во многом определяет тот образ, в котором мы предстаем 

перед учениками и коллегами. Это прежде всего культура учителя, непосредственность и 

свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, обратный путь постановки и 

решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в сценарии урока, 

внутренний настрой на творчество, самообладание в условиях публичности и многие другие 

составляющие. 

Важнейшим компонентом мастерства педагога является педагогическая техника. 

В понятие «педагогическая техника» включаются две группы: 

1 группа связана: 

- с умением педагога управлять  своим поведением, 

-с умением владеть своим организмом (мимика, пантомимика), 

-с умением управлять эмоциями, настроением, техникой речи- дыхание, постановка голоса. 

2 группа связана: 

-с умением воздействовать на личность и коллектив ( состоит из таких элементов, как техника 

педагогического общения, техника создания дисциплины, техника организации режима и т.д.) 

Хорошее владение воспитателем педагогической техникой – условие ,необходимое для 

эффективной его работы. Отмечая роль педагогической техники в работе воспитателя, 

А.С.Макаренко  говорил, что хороший воспитатель умеет разговаривать с ребенком, владеет 

мимикой, может сдерживать своѐ настроение, умеет организовывать, ходить, шутить, быть  

весѐлым, сердитым», каждое движение педагога воспитывает. 

ХХI век – Век Высоких Технологий, сделавший быт комфортным и нетрудоемким. А что же 

педагогика? Как и прежде она видоизменяется согласно времени. Массовое производство 

компьютеров обеспечило интенсификацию и наглядность учебного процесса. Появилась 

возможность получать образование, не выходя из дома (дистанционные курсы, семинары). 

Всемирная паутина предоставляет широкий спектр услуг: электронная почта, новости из 

первых уст, быстрый доступ к любой информации. Все это, несомненно, является необходимым 

современному преподавателю, от которого требуется широкий кругозор, выходящий далеко за 

рамки его предмета. Динамичность жизни в 21 веке требует сжатой, но емкой подачи 

информации. Вот почему преподаватель сегодня всегда ―на гребне волны‖. Лишь одна черта 

осталась неизменной: учитель-воин. Только его оружие –это не меч, как в древности, а слово. 

Он воин за душу ребенка. И успех в этой борьбе зависит не только от его собственных усилий, 

но и от окружающей действительности: семьи, сверстников. 

5.Смотр видеоролика «Школа 2030-Король хитрости» 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/videnie/
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А что является имиджем современного педагога: В группах педагоги высказывают свои мнения 

и в итоге получаем следующие определения- 

Образ (то, что возникает с приходом человека и остается, когда человек уходит); 

Внешний аспект (манеры, походка, жесты, мимика, одежда, прическа); 

Внутренний аспект (интеллект, помыслы, эрудиция, духовность, интересы); 

Процессуальный аспект (темперамент, темп, пластичность, деятельность, эмоции); 

Ядро имиджа (позиции, установки, легенда)-должно соответствовать психологии победителя: 

- высокая самооценка- оптимизм- вера в добро- умение чувствовать и сопричаствовать 

происходящему- умение меняться, воспринимать новое.  

ВЫВОД: Имидж современного учителя таков: тонкий психолог, улавливающий вибрации 

детской души и способный эту душу бережно сохранить; разносторонне образованный, 

умеющий сопоставлять и анализировать факты действительности. Одним словом, современный 

преподаватель – социально интегрированная личность. 

При подготовке педсовета я провела анкетирование среди учащихся. Результаты анкеты среди 

учащихся: 1.Если бы я был учителем: Я была бы круче всех; то я не кричал бы из-за улыбки на 

лице; был бы добрым, вежливым и честным; я бы за всеми следил и переживал; я не буду 

учителем никогда; я бы застрелился;я бы хорошо относился к детям; я бы уважал учеников; не 

повышал голос;вела бы себя как наши учителя; мои уроки были бы только позитивными; не 

тролил бы детей; на всех урока проводил бы игры ,коллективное обсуждение 

2.Что хотелось бы изменить в отношениях учителей ко мне: непонимание; ругань в наш адрес; 

что бы рассматривали и мою позицию; чтобы меня любили; Ничего; оскорбления учителями  

учеников; 

5  хороших качеств наших учителей:доброта,заботливость,возвращение телефонов, 

справедливость,чувство юмора,креативность,мудрость, 

5 негативных качеств хорошо тебе известных учителей которые на твой взгляд 

непривлекательны: сарказм, не умеет слушать детей, злость,  жестокость, ненависть к детям. 

Тактичны ли учителя по отношению к ученикам: да ,но не все, неуверен, не все, те кто мудры 

Все ли учителя видят в учениках личность: ха-ха-ха никто, да, мало кто, да есть у нас такие 

учителя. 

6.Проделать упражнения: 

1) «Зеркало» в паре; 

2) «Говорящий взгляд» в команде.  

учителям раздаются карточки с заданием. Каждой группе  по очереди предлагается выполнить 

задание, предложенное в карточке. 

Задание: Скажите одними глазами: 

1 Потише, вы мне мешаете! 

2 Смелее, попробуй ответить. 

3 Молодец! Прекрасный ответ. 

4 Ты сегодня опять без тетради?! 

5 Прошу внимания! 

 6. Я жду тишины! 

7.Заключительная часть: Одной из слагаемых культуры школы, несомненно , 

является профессиональная культура учителя или, говоря современным языком, корпоративная 

этика.  

Сегодня, когда условия жизни, знания, требования к современному человеку меняются очень 

быстро, невозможно научить школьника всему, что ему потребуется через несколько лет, когда 

он окончит школу. Но, успешность его жизненной и профессиональной карьеры, личное 

счастье человека зависит от его собственной активности и нравственных качеств. Важнейшая 

задача школы, семьи, социального окружения – создавать условия, в которых дети и подростки 

осваивают общепринятые ценности, приобретают опыт деятельности, в которой эти ценности 

проявляются, учатся видеть и решать разнообразные проблемы, достигая общественного 

признания и удовлетворения личных ожиданий, амбиций. Анкетирование учащихся 

(отношение к школе) показывает, что потенциал, над чем работать у нас есть.  
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       .Ведь школа – это и есть корпорация людей одной профессии, и естественно, их в первую 

очередь объединяют общие профессиональные интересы. Но не только это. Корпоративная 

этика – это свод норм и правил поведения. Казалась бы, профессия одна, профессиональные 

интересы одни – давать знания учащимся, - но как по-разному учителя это делают. А как 

трудно детям приспосабливаться к нам, педагогам. Говорят, учительский труд нелѐгок. А если 

подумать, то ведь нашим ученикам с нами ещѐ труднее: посидите в одном классе на 6-7  уроках 

в день – и без лишних комментариев будет понятно, как к концу учебного дня изматываются 

дети. Вроде бы мы делаем одно дело, но как по-разному. А хорошо бы, чтобы переход от 

одного учителя к другому был плавным: одни требования, похожие методики обучения, 

отношения… Понятно, что все мы разные, и добиться такого единообразия невозможно, да и не 

нужно. Но облегчить существование детей в школе возможно, если все учителя будут 

подчиняться одним требованиям, соблюдать педагогическую этику. Лет 30 назад в книге 

«Малыш и Карлсон» автор дал такое определение школе устами «симпатичного, в меру 

упитанного мужчины»: «Школа – это такой завод, куда приходят дети посмотреть, как работает 

учитель». Время идѐт, жизнь изменилась, и сейчас такой учитель уже малоинтересен. Роль 

учителя в школе изменилась. Теперь мы утверждаем, что дать знания учащимся – мало, надо 

научить детей ещѐ и жизненным навыкам. Навыкам и умениям, которые помогут детям выжить 

в нашем быстроменяющемся мире. Учитель, которого описывает Карлсон, не способен это 

сделать. Надо менять отношение к системе преподавания, отношение к детям. В центре любой 

школы стоит ученик. Мы, учителя, существуем для него и ради него каждый день переступаем 

порог школы.   

8.Рефлексия  

9.Слайд пожелания учителям. 

 
Табысты оқу-заман талабы 

 
Ажибаева Ақбопе Батырханқызы 

Түркістан облысы Сарыағаш ауданы №  74 ЖОББМ 
 
 

   Қазіргі білім беру саласының басты мақсаты-бәсекеге қабілетті, ойлау деңгейлері жан-
жақты дамыған тұлға даярлау екені баршаға аян. Мектеп – үйрететін қоғамдық орта болса, 
оның жүрегі, әрине, мұғалім. Ал, ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ең  ерекше тұс-
оның сабақты түрлендіріп, тұлға жүрегіне жол таба білуінде. 
    Осындай ерекше шығармашыл ұстаздардың шәкірт жүрегіне жол тапқан үздік сабақтары 
тәжірибе алмасу мақсатында сәуір айының алғашқы онкүндігінде мектебімізде Биология-химия 
пәндерін оқытуда білім алушылардың зерттеушілік дағдысын дамыту  тақырыбында облыстық 
форум өткізілді. 
       Аталмыш форум  аудандық білім бөлімінің әдіскері  К. Кабулованың  ұйымдастыруымен  
жоспарланған  болатын. Форумға  қатысушылар, ең  алдымен, «Мектеп  зертханасынан 
ғылымға жол» атты  зертханалық жұмыстарды  тамашалаумен бастады. Осы сәтте мектеп 
ауласында жас көркем өнерпаздар үйірмесінің көңілге жағымды қазақтың күйлері де 
көрермендерге ерекше  қуаныш  сыйлады. Аталған іс-шараны облыстық  «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру  мекемесінің  аға оқытушысы  Ж. Райымкулова форумның мақсаты туралы өз ойын 
айтып, ХХІ ғасыр- ғылым ғасыры, ғылымды дамытпайынша  оның саласын, іргелі және 
қолданбалы салаларын сабақтастыра жетілдірмейінше , біздің өркендеуіміз, рухани түлеуіміз 
мүмкін емес екенін тілге тиек етті.  Форум барысы  ауданның үздік мұғалімдерінің  үздік 
сабақтарына енумен жалғасты. Олар өзара тәжірибе алмасып, өз білім  қоржындарына  
заманауи үлгідегі  жаңашыл сабақтарының әдіс –тәсілдерін ендірді . Сонымен бірге, сабақ 
барысындағы  қалыптастырушы бағалау, сабақтың  сегіз  сәтін ұйымдастыру, кіріктірілген сабақ, 
мұғаліммен оқушы  арасындағы  кері байланыстың  орнауына  аса  мән берген  қатысушылар 
жарқ еткен жаңалықты қағып алып отырды. 
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    «Жаңа  адамды  жаңашыл ұстаз ғана тәрбиелейді»  дегендей жаңалықтың  жаршысы болған 
жоғарыда  аталған ұстаздардың сабақтары қазіргі бағалаумен айтсақ, «өте керемет»  деп 
бағаланды. 
      Форум барысы  ашық сабақтардан соң, оқушыны  ғылыми зерттеуге баулу  бөліміне  ұласты.  
Бұл бөлімде «Өрлеу» біліктілікті арттыру  мекемесінің  аға оқытушысы  Р. Жұманова  кәсіби  
шебер  ұстаз кез-келген  ерекше қабілетті оқушыны  дарынға айналдыра алатын  ұлы ұстаз 
екенін айта отырып, бүгінгі таңда өзекті, қоғамға  қажетті, ғылым сырын енді аша бастаған жас 
жеткіншектерді қолдап, бағыт бағдар керектігін тілге тиек етті.   
       Әлемдік  өркениетке  бет алған бүгінгі қазақ елінің болашағы  білімді ұрпақтың  қолында 
екенін  Р. Жұманова   сөз соңында сабақтады. Форумының соңғы бөлімі жас білім 
алушылардың ғылыми жоба жұмыстарын қорғаумен жалғасты. Мұнда мектеп қабырғасында 
жүріп -ақ зерттеушілік қабілетін жанына серік еткен оқушылардың табиғи дарындылығын 
дәріптейтін сәттеріне куә болдық. Тағылымы  мол тамаша форумның соңында  қатысушыларға 
алғыс білдіре отырып, үздік деп танылған ашық сабақтар мен ғылыми жоба жеңімпаздарына  
облыстық марапаттар берілді. 
       Сонымен бірге  осындай игі істің ұйытқысы болған  аудандық  білім бөлімінің әдіскері  К.  
Қабылова мен қатысушыларға  жағымды жағдай, көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, құрмет білдіргені 
үшін мектеп  ұжымына алғыс білдірді. 
       Бала бойындағы дарындылықты жетілдіріп, дамыта  білетін  білім мен іскерлік әрбір ұстаз 
бойынан  табылатын  тамаша қасиет бүгінгі қатысушыларда байқалғанына  тәнті  болдық. 
 

Абай жолы-халық жолы 
 

Асмаганбетова Асемгул Есеновна  
Қарағанды қаласы, №46 жалпы білім беретін орта мектеп 

 
Биыл ұлы ақын және ойшыл, қазақ халқының ұлы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 

жыл. Абай философиясы өзінің халқы, мәдениеті мен тілі туралы дана ойларымен кейінгі 
қазақстандықтардың кейінгі ұрпақтары үшін құнды рухани мұраға айналды. Абай өнегесінің 
құны дәуір алмасқан сайын артпаса, кемімейді. Ол баршаға түсінікті әрі күллі адамзатқа ортақ. 
Оның қара өлең болып өрілген және қара сөз болып төгілген оралымды ойлары әлі күнге дейін 
өмірлік бағдар болып келеді. 
Абай халықты той тойлауға емес, еңбек етуге, рухани кемелденуге шақырды. Абайдың ұлағаты 
әлі күнге дейін маңызын да, құндылығын да жоғалтқан жоқ. Сондықтан біз оның терең 
ойларына, келешектің келбетіне үңілген көрегендігіне таңырқаудан жалыққан емеспіз. Абай 
ілімі бүгінгі бірқатар бағыттарға орайлас келеді. 
Білім игеру мәселесі жөнінде тұжырымды, пайымды ойларын айтып кеткен. Біз бүкіл әлемді 
ақыл-ой мен парасатты пайым арқылы ғана мойындата аламыз. Заман талабына сай білім алу 
интеллектуалды ұлт қалыптастыруға жол ашады. Тәрбие мәселесі ең басты назарда тұру 
керек. Сондықтан, өскелең ұрпаққа дұрыс бағыт берген жөн. Ақынның "Пайда ойлама, ар ойла, 
талап қыл артық білуге" деген өсиетін әрдайым санаға сіңіру қажет. Жаңа кәсіп игеру-әрбір 
азаматтың саналы парызы деп санаймын.  Ақын әр қазақ өз ісінің шебері болса деп армандады. 
Әсіресе бәсекелестікке толы алмағайып заманда мұның мәні зор. Абай: "Мал керек болса, қол-
өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды" дейді. Біз еңбекке, жаңа өнер игеруге 
деген көзқарасымызды түбегейлі өзгертуге тиіспіз. Байлықтың да, бақыттың да кілті – өзің 
сүйген кәсіпте. Ынтымақ мәселесі  Абай әрдайым қоғамның береке-бірлігін арттыруға ден 
қойды. Ол "Біріңді, қазақ, бірің дос, көрмесең істің – бәрі бос" деп, елді татулыққа шақырды. 
Ақынның ғибратты ғұмыры мен шынайы шығармашылығын ұлт болып бірлесуімізге, ел болып 
дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылыққа айналдыруымыз керек. Себебі Абайдың ой-
тұжырымдары әлі күнге өзектілігін жойған емес. Абай шығармашылығы – адамзатқа арналған 
рухани азық.  
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 Қазақты Абайдан артық сынап, Абайдан асып, кемшілігін тап басып айтқан жан жоқтың қасы. 
Айтсадағы, өз қандасына өшігіп, сүрінген сәтін пайдасына жаратқандар мен аз қазақты 
айлашарғымен ыдыратқысы келетін сыртқы күштер ғана. Апайтөс даласында алшаң басқан 
Алаш баласының күллі тіршілігі мен салт-дәстүрін, бүтін тарихын, кем-кетігін қара өлеңмен 
түгендеген жандар болса, солардың арасындағы шоқтығы биігі - Абай. Бүкіл тіршілігі табиғатпен 
байланысып, көшпелі тұрмыс салтымен біте қайнасқан қазақ жұртының желкенін желге ілестіру 
- Абайдың ең асқақ мақсат-мүддесі еді. Өзі айтқандай «Баласын медресеге біл деп берді, Шен 
алсын, қызмет қылсын деп бермеді». Қазақтың бұқарасын тым жабайы, тым қараңғы, беделсіз 
де тұрақсыз көретін сырт көздер алтын шыққан жерді белден қазуды көздеді. Әйткенмен, өз 
жауһарымызбен қоса, жасынан Шығыс пен Батыстың ғылымы мен мәдениетін қатар меңгерген 
хакім Абай қазақ баласының есепсіз мал жиғанын емес, оқу мен өнерге ден қойғанын қалады.  
Ақын шығармаларын оқи отырып, біз оның адам жаны мен уақыт талабын жете түсінген дарын 
иесі болғандығына көз жеткіземіз. 
Абай өзінің адамгершілік, гуманистік, қоғамдық, эстетикалық ізденістерін бүкіл дүние жүзі 
мәдениетінің жетістіктерімен ұластырып, өзі де жаңа биік деңгейге көтеріле түсті, сол арқылы 
бүкіл адамзаттық идеяларға жол тапты. 
Ол қазақ поэзиясының, халық даналығының барша жақсы тәжірибесін бойына сіңіре отырып, 
ұлттық поэзияны, өнерді, қоғамдық ойды байытты, жаңа сапалық биікке алып шықты. Қалай 
десекте, Абай - XX ғасырдағы қазақ ағартушылығы мен ұлт поэзиясының маңдайына біткен 
алтынға бергісіз тұлға болды. Өлеңдері өмершеңдігін жоғалтпаған ақынның есімі де ел 
жадында мәңгі сақталары анық. 
Биыл ұлы ақынымыздың 175 жылдық мерейтойын тойлап жатырғанымызда тағы бір жағымды 
жаңалық болды. Абай Құнанбайұлының туған күні-10 тамыз-елімізде Абай күні болып 
белгіленді. Бұл мереке республика бойынша бірінші рет аталып өтті.  Бұл мерейлі күнді ұлт 
ретінде ұзақ күткеніміз рас. Өшкені жанып, өлгені тірілген қазақ ұлысының ұлықтар 
құндылықтары, әрине көп. Соның ішінде Алаш баласының рухани құбыласы – Абай құбылысын 
ерекше құрметтеу баршамызға бұлжымас парыз. Абай күні – қазақтың ізгілік пен өркениет 
өріне басқан тағы да бір қайырлы қадамы! 
 

Бөлшек –рационал өрнектерді тепе-тең түрлендіру 
 

 
Жамбыл облысы Байзақ ауданы 

         Сарыкемер ауылы  №1 мектеп-гимназия  
Мұғалім: Нурмаганбетова Орынгул 

 
Өткізілу түрі:  «Биоинтернет» картасы. БиС технологиясы . Мұғалімге арналған методикалық 
құрал  7 сынып. 
 
Сабақта  қойылған бағалар: 

Баға  «5» «4» «3» 

Оқушы саны 7 4 4 

%  47% 27% 27% 

 
Сабақтың мақсаты:бөлшек рационал өрнектерді түрлендіру тақырыбы бойныша оқушылардың 
білімдерін бекіту оқушылардың  63%  білім сапасын өздерінің түсіндірулері арқылы көрсету. 
Оқушыларды ынтымақтастыққа , ұжымдық жұмыс жасауға әсер ету.Пәнге деген 
қызығушылықтарын арттыру. 
Сабақтың міндеті: технологиялық картаның регламентін орындау. 
Күтілетін нәтиже: қойылған мақсатқа жету. 
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1 Ұйым-
дастыру 

Мұғалімнің сөзі:. Сабақ формуласы:  есеп 
шығару +түсіндіре білу = бекіту 
Ұран -  бәріміз алға! Алға ! 
3.Сынып көшбасшысының сөзі. 

Тақтаның оң жақ шетінде 63% 
білім сапасын көрсету нормасы 
жазылады.. осы карта бойынша 
жұмыс жасау тәртібі 
түсіндіріледі.Сынып 
көшбасшысына сөз беріледі. 

2  Эксперттерге схема бойынша түсіндірме 
жұмыс жүргізу. 

 

3 1 цикл.  
Алған 
білімдері
н қолдана 
алу. 

Сынып тапсырма алады ТКШ-АКШ-ЖКШ. 

нұсқа ТКШ АКШ ЖКШ 

1  №5 №8 №10 

2  № № № 

3 № № № 

Тапсырманы орындап болған соң оқушылар 
дәптерлерімен алмаспайды.Мұғалім «Қалам 
қолда- бұл қателік» деп айтады.  
Мұғалім барлық тапсырмалардың жауаптарын 
тақтаға жазып шығады. 
Тапсырманы орындауларына байланысты  
«Альфа», «Бета», «Гамма» топтарына бөлінеді. 
Тақтаға барлық тапсырманы дұрыс орындаған 
оқушылар шақырылады.Мұғалімнің өзі 
олардың тапсырмаларын тексереді.  Бұл 
«Альфа» тобы болып табылады. 
Енді тақтаға екі тапсырманы дұрыс орындаған 
оқушылар шығады. Оларды  Альфа тобы ндағы 
оқушылар тексереді.. Бұл топ «Бета» тобы 
болады. 
1 қатар- Альфа, 2 қатар- Бета, 3 қатар- Гамма. 

Тапсырмалар  5+30 формулаы 
бойынша тексеріледі. 
Адьфа: 
ТКШ-АКШ-ЖКШ 
Бета:  (кез келген екеуі) 
ТКШ-АКШ,  
немесеАКШ ЖКШ, 
немесеТКШ-ЖКШ. 
Гамма: 
ТКШ, немесе барлық 
тапсырмалар орындалмаған 

4 Алған 
білімдері
н өздері 
өздігімен 
қолдана 
алуы 

Альфа тобындағы оқушылар санын анықтау 
үшін мен былайша жасаймын. Егер  Альфа 
тобында: 
Егер «Альфа» тобында  1 ғана оқушы болса ,  
«Бета» тобынан қатесін  түзеу үшін 5 оқушы 
шақырылады. 
2  оқушы болса, 4 оқушы; 
 3 оқушы болса,  3 оқушы; 
4 оқушы болса, онда  2 оқушы; 
5  немесе одан артық болса, 1 оқушы. 
Кесте (схема) бойынша  оқушылар жақсы 
түсіндіре алулары керек.Алдымен мұғалімнің 
өзі бір оқушыдан сұрау арқылы эксперттердің 
жұмыстарын көрсетіп береді.Схема бойынша 
қалай түсіндіру керек екенін көрстеді. 

Мұғалім схема бойынша барлық 
эксперттерге оқушылармен 
қалай жұмыс жүргізу керек 
екенін көрсетеді.Тақтада тек 
«Бета» тобының оқушылары ғана 
жұмыс жасайды,олардың 
әрқайсысы  егер дұрыс қатесін 
түзете алса, тренер болу құқығын 
алады. бірақ олар «Альфа» 
тобына кіре алмайды. 

5 Бақылау 
және өзін 
өзі 
бақылау. 

Мұғалім тақтадағы матрицаға бағыттарын 
көрсету арқылы «Альфа» тобындағы 
эксперттердің және «Бета» тобындағы тренер 
болып тағайындалған оқушылардың 
маршрутын көрсетіп береді.. Эксперттер 
бармаған оқушылар да бос отырмайды, схема 
бойынша дайындалып отырады. 

Жұмыс аяқталған соң эксперттер 
және тренерлер матрицаға 
дұрыс орындаған оқушыларды 
белгілеп отырады. Сынақ 
тапсырған оқушылар саны 63%-
дық білім сапасын көрсету керек. 
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Мұғалім эксперттердің жұмысын бақылап 
тұрады. Барлық оқушы «Биоинтернет» картасы 
бойынша жұмыс жасайды. 

6 Коррекци
я 

Жұмыс аяқталған соң мұғалім әрбір эксперттің 
және тренердің өз ойларын тыңдап шығады.   

«Биоинтернет» картасындағ 
басты мақсат мұғалімнің өз 
көмекшілері- эксперттерін 
дайындай алуы,онсыз жоғары 
білім сапасына жету мүмкін 
емес. 

7 Рефлекси
я 

Сыныпқа тапсырма беріледі. Екі  нұсқада.  
Тапсырманыорындап болған соң оқушылар 
дәптерлерімен алмаспайды.Мұғалім «Қалам 
қолда бұл қателік» деп айтады.  

Уақыт  5+30 тек қана  «Бета» 
және «Гамма» топтары үшін. 

8 2 цикл Тапсырма орындау аяқталған соң  этап 
толығымен қайталанады.тапсырмалар 
орындау этаптары шектелмеген,егер 63% білім 
сапасы орындалса, онда бұл технологияның 
келесі картасы  «Жаттықтырғыш» картасына 
көшуге болады. 

 

9 Бағалау  Баға мынадай деңгей бойынша қойылады: 
Альфа – «5» , Бета – «4», Гамма–«3».Егер 
оқушы Альфадан бетаға немесе керісінше, 
бетадан Альфаға көшетін болса, «4» 
қойылады. .егер Бетадан Гаммаға немесе 
Гаммадан Бетаға көшсе «3».қойылады. Екілік 
қойылмайды. Өйткені бос отырған оқушы 
болмайды. 

Мұғалім сыныптың қалай жұмыс 
жасағанын қорытындылайды. 

10 Үйге 
тапсырма, 
Қорытын
дылау. 

1.«Альфа» тобы № 299. 2.«Бета» тобы№ 297. 
3.  «Гамма» тобы  № 288.Альфа тобындағы 
оқушылар саны- 7 ғана, ол 63 %-дық білім 
сапасын көрсете алмады. Сондықтан тағы да 
осы карта бойынша жұмыс жасалынады. 
Келесі картаға әзірше көше алмаймыз. 

Мұғалім Альфа тобындағы 
оқушыларға «Бета» және 
«Гамма» тобындағы 
оқушылардың үй 
тапсырмаларын орындауларын 
қадағалауды тапсырады.  

 
Бостанова Динара Ленсовна 
Алматы облысы Іле ауданы  

Өтеген батыр кенті №24 лицей 
Педагог-зерттеуші 

Бастауыш сынып мұғалімі 
 

Мектеп: Іле ауданы 
Өтеген батыр кенті 
 № 24 лицей КММ 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі 
VI. Қоршаған ортаны қорғау. 

Сабақ  тақырыбы:  Құмы да қымбат туған жер 

Күні Мұғалімнің есімі  Бостанова Динара Ленсовна 
 

Сынып 4 сынып Қатысқандар саны Қатыспағандар саны 
 

Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты 

4.2.8.1 – эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды 
тұстарын талдау және салыстыру. 
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Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:Шығарманың маңызды тұстарын түсінеді, мұғалімнің 
көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның желісін анықтайды,  
шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құрастырады. 
Көптеген оқушылар: Өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған, өзге 
шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып пікір білдіреді. 
Кейбір оқушылар:Мәтіндегі негізгі ойға сын айтады, «Неліктен? Не 
үшін?» деген сұрақтарға жан-жақты жауап береді. 

Бағалау 
критерийлері:  
(жетістік 
критерийлері, табыс 
критерийлері, 
күтілетін нәтиже) 

1.Шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтайды. 
2. Мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, мүмкін болатын жауаптарды 
болжайды. 
3.Мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, 
дамуын мен аяқталуын анықтап, шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар 
құрастырады. 
4.Жазбаша шығармашылық жұмыстар жүргізіледі.  
5.Көркем шығармаға пікірін білдіруге және оны дәлел келтіреді. 
6. Шығарманың жанрлық ерекшелігін атайды. 
7. Шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекетіне сыни баға береді. 

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері: 

1.Білу және Түсіну. 
2.Қолдану. 
3. Жоғары деңгей дағдылары. 

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар.  Айтылым, Тыңдалым, Оқылым, Жазылым. 

Терминология. Сөз тіркестері:  
Қабырғасына бату – Пәтуа     Сексеуіл-   Құм - 

Диалог құруға арналған  пайдалы тіркестермен фразалар. 
Бөтен жердің гүлінен   Туған жердің тікені артық. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
1. Қойшы Бархан құм даланың қандай өзгерістерін көрді? 
2. Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттаған? 

Құндылықтарды 
дарыту 

Оқушылар бірлесе жұмыс жасайды, ортақ мәмлеге келеді 
(ынтымақтастық,  құрмет)  тұған жерге деген сүйіспеншілігі  арттырады 
(патриотизм және жауапкершілік, еңбек пен шығармашылық.) 

Пәнаралық 
байланыстар 

Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану. 

АКТ қолдану 
дағдылары 

https://bilimland.kz тапсырмалары, https://imektep.kz бейнеролик. 
 

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім 

Табиғатты қорғау халықаралық одағының тіршілікті қорғауды қолға алуы. 
Қызыл кітап туралы түсініктері. 

Ресурстар Оқулық 4 сыныпқа арналған Әдебиеттік оқу     111-113 
бет.https://kk.m.wikipedia.kz, https://baribar.kzhttps://bilimland.kz 

Қолданылатын 
көрнекіліктер мен 
жабдықтар (қажет 
болса) 

Постерге А3 парағы, маркерлер, желім, стикер. 

Сыныптағы 
денсаулықты сақтау 
мен қауіпсіздік 
ережелерін 
қадағалау 

Сергіту сәттері мен белсенді іс- әрекет түрлері. Осы сабақта 
қолданылатын қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары. 
(қаламды қаламсалғышта ұстау, қалам лақтырмау, партада дұрыс отыру.) 

https://bilimland.kz/
https://imektep.kz/
https://kk.m.wikipedia.kz/
https://baribar.kz/
https://baribar.kz/
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Саралау Сабақтың мақсаты сараланады, соған байланысты орындалатын 
тапсырмаларында оқушылардың нәтижесі мен қарқыны сараланады. 
Топтық, жұптық жұмыстарында қолдау көрсету сараланады. 

Бағалау Оқушыларға сұрақтар қою, кері байланыс беру. Оқушылар 
дескрипторлар бойынша өзін-өзі және бірін бірі тексереді. 

Сабақ барысы 

Жоспар 
ланған 
уақыт 

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар  

Сабақтың 
басы 
1 мин 
 
 
 
 
1 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин 
 
 
 
 
 
2 мин 
 
 

1.1Ұйымдастыру кезеңi.Түгендеу, сабаққа дайындық.  
(Ұжымдық жұмыс) Амандасу.  
Көктем келгенде құлпырады әлем- Сәлем! 
Нұрын төккен көктегі күнге – Сәлем! 
Сәлем беру ата-салтымыз бәрімізге – Сәлем! 
Қасмыдағы досыма мен айтамын – Сәлем!                                                                                                                     
1.2. Жұмыс ережесін келісу Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!Уақытты үнемдейміз!Нақты,дәл жауап береміз! 
Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды 
көрсетеміз!Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 
1.3.5 Т әдісі – еске түсіру.1.Тәртіп.  2.Талап.   3.Тыныштық.4. 
Тазалық.5.Татулық.1.4.Алдыңғы білімді еске түсіру. («Мен 
зерттеушімін» әдісі)Айтылым 109 бет  «Қызыл кітап» ұнаған 
шұмағын жаттап ал. Үлкендердің көмегімен «Қызыл кітапқа» кірген 
еліміздегі жануарлар тұралы қысқаша хабарлама жаса. 
ҚБ « Екі жұлдыз, бір тілек»1.5. «Миға шабуыл»стратегиясы 
Туған жердей жер болмас, 
Туған елдей ел болмас. Осы мақал – мәтелдің мағынасын қалай 
түсінесің?  
ҚБ «Негізгі сәттер» әдісі. 
Рефлексия. Берілген тапсырманы орындауда қандай қиындықтар 
болды? 
Сабақтың тақырыбын хабарлау.  Оқу мақсатын таныстыру 
Сабақ барысындағы бағалау Қолдау көрсету кері байланыс беру. 
Жазылым. Жұмыс дәптерімен жұмыс. 
«Табыс баспалдағы» арқылы жүзеге асатыны жайлы айту. 

 
 

Оқушылар 
амандасып
, 
психология
лық ахуал 
тудырады. 
Жұмыс 
ережесі. 
 
5 Т кестесі 
 
Алдыңғы 
білімді 
еске түсіру  
тапсырма 
-лары 
Оқулық 109 
бет 
Миға 
шабуыл 
Бағалау 
сабақ бойы 
Бір жүйеде 
«Табыс 
баспалдағ
ы» арқылы 
жүзеге 
асады. 

Сабақтың 
ортасы 
25 мин 

ІІ.Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру. 
2.1. Белсенді оқу тапсырмалары(топта, ұжымда)  
Ұжымдық жұмыс. 
«Суреттер сөйлейді» әдісі.Сипаттап айт 1. Өзіңнің 
ауылыңды/қалаңды несімен мақтанасың. Ойыңмен бөліс. 
Күтілетін нәтиже:  Бұл сабақта оқушылардың  қала және ауыл 
адамдарының тіршілігі  туралы   түсінігі қалыптасады,  қала мен 
ауылдың  ерекшеліктерін негізгі айырмашылығын анықтауға 
үйренеді. 
ҚБ бағалау «Мүмкін» әдісі мен сұрақ қоя отырып, оқушыларға 
болжалды  жауаптарды ойлануға және зерделеуге мүмкіндік беру 
үшін, арасында  

 
 
 
 
Қала мен 
ауыл 
суреттері. 
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«мүмкін» деген сөз орамын қолдана отырып бағаланды. 
2.3 Кестемен жұмыс. 
2.4 Оза оқыту тапсырмасы. Оқушылар ізденіс жұмысы. Автор 
жайлы мәлімет іздеп келеді.«Тұлғаны танып ал» әдісі.Оралхан 
Бөкей – мағлұматтарын толықтыру. 
ҚБ «Көршіңізге айтыңыз» әдісі. 
Оқылым  
2.5. Мәтінмен жұмыс.Интерпретация. «Барлық білім-
кітапта»«Алма-кезек оқу» әдісі.Түсініп оқы «Құм мінезі».  
2.6«Әдеби күнделік» толтыру.  
2.7.«Үш бірлік» әдісімен мәтінді әңгімелеу. 
ҚБ «Топтық жауаптар» әдісі 
2.8.Жеке жұмыс функционалдық сауаттылықты арттыруға 
бағытталған тапсырма. «Идеал тапсырма» әдісі. 
1. Қойшы Бархан құм даланың қандай өзгерістерін көрді? 
2. Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттаған? 
3. Мәтіннен қазақ халқының жерге деген сүйіспеншілігін тауып, 
оқы. 
4. Мәтіндегі негізгі ойды төмендегі мәтелді пайдаланып, түсіндір. 
Бөтен жердің гүлінен 
Туған жердің тікені артық. 
Дескрипторы: 
1.Өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған, өзге шығармадағы 
ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып пікір білдіреді.  
2.Берілген тапсырмаларды орындайды.  
3.Сұрақтарға жауап беріп, өз пікірін дәлелдейді.  
ҚБ. «Түсініктеме арқылы бағалау» әдісі. 
2.9. Топтық жұмыс. 1 топ – «Ақыл ой» (ментальная карта) 
картасын толтырады.2 топ – 5 жол өлең « sinkvein»3 топ –
«Қабырғадағы рөль» сипаттама беру.ҚБ «Идея – туралы пікір» 
әдісі арқылы бағаланды. Шағын топтағы оқушылардың үні 
ескерілді. Cыныппен қорытындылау. 

 
 
 
 
Кесте ,оқул
ық 
Автор 
жайлы 
жинап 
келген 
мәліметті 
ортаға 
салады. 
 
Оқулық 
Мәтін 
«Құм 
мінезі» 
 
 
 
 
Сұрақтар 
 
 
Кері 
байланыс 
 
«Ақыл ой» 
картасы, 
постер 
 

Аяқталуы 
7 мин 
 

3.Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.  
Тыңдалым«Әнші құм» кинометафора.Ой толғаныс кезеңі. 
3.1Тапсырма  № 4.Пікіріңді айт.а) Бархан құмнан қашып, көшіп 
кеткісі келеді;ә) Бархан құмның аянышты халін түсінеді, бірақ 
шарасыз.Дескриптор: Өз пікірлерін айтады. 
ҚБ. «Бақылау, сұрақтар қою, бірін-бірі бағалау.» әдісі. 
3.2 Рефлексия «Табыс баспалдағы» 

Сыныппен сабақ мақсаттарын қорытындылау. 

Тапсырма 
ны  
орындаған  
оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері 
байланыс 
орнату. 

1 мин Үй тапсырмасы. Құмға не Барханға өз атыңнан хат жаз немесе 
Құмның атынан Барханға хат жаз. 

 

Қосымша ақпарат 
 

Қорытынды бағамдау 



321 
 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1.Сабақтағы оқушылардың өз ойларын ереін жеткізуі. 
2. «Идеал тапсырма» әдісі өте сәтті шықты. 
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1. Тыңдалым кезінде«Әнші құм» кинометафора әдісі  оқушыға керемет ой салды. 
2. Рефлексия «Табыс баспалдағы» 
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не 
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек? 
1. 5 жол өлең « sinkvein» әдісі  кезінде толық сұрау керек екен және  айырмашылықтары болуын 
қадағалау. 
2. 

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ҮШТІЛДІЛІКТІҢ ДАМУЫ 

Сейсембаева Л. М. 
Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы 

 «Үштөбе ЖОББТМ (РО)» КММ 
 

Аннотация. Бұқар жырау ауданында «Үштөбе жалпы орта білім беретін тірек мектебі 
(ресурстық орталық)» КММ-де жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерінің 
сабақтарында үштілділіктің дамуы.  
Тірек сөздер: үштілділік, жаратылыстану-математика бағыты, ағылшын тілі, кіріктірілген сабақ, 
вариатив сабақ. 

Қазақстан Республикасының Президенті – ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 
халқына арнаған ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында: «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары 
елге айналуымыз керек» және «Қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық 
қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нәтижелі өтудің көмекші тілі 
ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы керек» деп атап көрсетті.  
Кез келген мемлекет үшін тіл – халықтың аса құнды, баға жетпес мұрасы және тәуелсіздіктің 
нышаны. Еліміз көпұлтты болғандықтан, халқымыз әр түрлі тілдерде сөйлейді. Көпшілік орыс 
тілін жақсы меңгергендіктен, орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылып 
келеді.  
Қазіргі заманда ағылшын тілін меңгеру заман талабына айналып отыр, себебі бұл тіл қазақ 
жастарының білім алуына жол ашуда. Сонымен қатар, ағылшын тілін жақсы меңгеру еліміздің 
бәсекеге қабілетті бола алуына кепілдік береді. Көп тілді меңгеру ел азаматтарының өздеріне 
ғана емес, ел үшін де орасан зор пайдасын әкелмек. Сондықтан, қазіргі қоғамда көп тілді болу 
кез келген адамды жаңашылдыққа, тың өмірге бастайтын жол болып саналады. Оның себебі, 
бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да алатын маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айнала 
отырып, елінің дамуына өз үлесін қосады *1+. 
Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, берері де мол. 
Ол – жаһанданудың кепілі. Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік 
ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену 
үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек.  
Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы үштілді білім беруді 
енгізуде заманауи CLIL әдісін белсенді қолдану өте тиімді. Бұл әдіс оқушылардың тілдік қарым-
қатынас қажеттілігі мен мүмкіндіктерін ана тілінде ойлануларына жағдай жасайды және бір 
мезгілде екі пәнді бірдей оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, алайда негізгі назар тілге 
де, тілдік емес пәнге де аударылуы мүмкін. Сондай-ақ, ағылшын тілін жаратылыстану бағыты 
пәндерімен  кіріктіріп оқыту барысында қолданылатын әдіс-тәсілдерін атап көрсетер болсақ, 
олар: 
Оқушыларды әр түрлі терминдерді жатқа айтуға дағдыландыру;  
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Сөздер мен сөйлемдерді жаздыру арқылы бір-бірімен өзара тексерулер жүргізу; 
Жаңа мәтіндер арқылы оқушылармен жұмыстар жасау; 
Оқушылар арасында диктанттар жүргізу; 
Диалогтік немесе монологтік түрде оқушыларды бір-бірімен тілдесуін дамыту бойынша 
жаттығулар орындау; 
Әртүрлі ИКТ қолдану *2+. 
Кіріктірілген сабақтарды ағылшын тілін толық меңгерген дайындығы жоғары дәрежеде болған 
мұғалімдер өткізе алады. Оған қоса, сабақ жүргізу үшін оқушылар толықтай оқулықтармен 
қамтылуы тиіс. Бұқар жырау ауданында кейбір мектептерінде жаратылыстану-математикалық 
бағыты бойынша  вариативтік пәндерді үштілде сабақ жүргізілуде. Соның ішінде «Үштөбе 
жалпы орта білім беретін тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ-де жаратылыстану 
пәндерінің ішіндегі химия пәнінің вариатив сабағы сегізінші сыныптарда 201-2018 оқу жылынан 
бастап  үштілде жүргізлеі бастады. Биылғы оқу жылында биология пәнінің вариатив сабағы 
үштілде жүргізілуде.  Мектебімізде үштілділікті дамыту барысында төменде көрсетілген (кесте 
1) жоспар жасалған және қарқынды жүзеге асырылуда.  
Кесте 1. 2018-2019 оқу жылындағы «Үштөбе ЖОББТМ (РО)» КММ-де үштілділікті дамыту 
жоспары 

№ Наименование мероприятии Ответственные 
исполнители 

Форма завершения Срок 
исполнения 

1 Разработка учебных 
программ по ведению 
трехъязычия  

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

Программы Сентябрь  

2 Разработка 
терминологических словарей 
по биологии и химии. 

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

Терминологические 
словари 
 

Сентябрь 

3 Ведение уроков по трем 
языкам 

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

По графику  В течении 
года 

4 Оформление 
информационного стенда в 
школе для учащихся и 
родителей по трехъязычию 

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

Стенды Октябрь 

5 Проведение внеклассных 
мероприятий с 
использованием трёх языков 

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

Открытые уроки  Ноябрь 
Декабрь  

6 Участие в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах и 
т.д. учеников и учителей 

Салжанова А.С. 
Нуржанова П  

Анализ В течении 
года 

7 Обобщение опыта по 
внедрению трехъязычия 

МО ЕМН Рефлексивный 
анализ результатов 
апробации 
трехъязычного 
обучения 

В конце 
каждой 
четверти 

8 Конкурс «Полиглот» для 
учителей и учащихся 

МО ЕМН Конкурс Январь  
Февраль  

9 Размещение статей и 
публикации по трехъязычию 
в газетах, журналах 

Учителя  Готовые публикации В течении 
года 

10 Активное участие в 
семинарах, конференциях по 
внедрению трехъязычия  

Учителя  Семинары, 
конференции 

В течении 
года 
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Бұл пәндер Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі бекіткен негізгі орта білім 
беру деңгейінің 7-9 сыныптарына арналған жаңартылған мазмұндағы типтік оқу 
бағдарламасына сәйкес дайындалған оқулықтарға ұқсас «Express Publishing» баспасының 
«Chemistry» және «Biology» оқулықтармен оқытылады. Үштілде тиімді оқыту үшін 
интербелсенді тақталар мен тілдік бағдарламалар енгізілген компьютерлермен жабдықталған 
кабинеттерде оқушылардың машықтануына толық жағдай жасалған. 
Химия пәнін ағылшын тілі пәнімен байланыстыра оқыту барысында 8-сыныптарда өтілетін 
«Elecrtons in atoms» атты тақырыпта өтілетін сабақта төмендегідей тапсырмалар қолдануға 
болады *3+: 
 

 
Сурет 1. Тапсырма үлгісі «Атом құрылысын анықта» 

Информатика және физика пәндері сабақтарында үштілділік бойынша арнайы вариатив 
сабақтар өткізілмесе де, сабақ уақытында ағылшын тілінің терминдері үнемі қолданыста 
жүреді. Информатика пәніндегі негізгі белгі жүйелері ағылшын тілімен бірдей болғандықтан 
оқушылар үштілді белгі жүйелерінің толық түсініп, сабақта еркін игереді. Мысалы, WWW— 
World Wide Web,  Wi—Fi — Wireless Fidelity, GPRS —  General Packet Radio Service және тағы 
басқа абревиатуралар қолданылады. Бұл пәнге және ағылшын тіліне қызығушылық тудырады.  
Үштілді тереңдетіп оқыту бағдарламасын іске асыру кезінде оқушылар ауызша түрде де, 
жазбаша түрде де грамматикалық құрылымдарды қолдана және айыра білуге дағдыланады. 
Коммуникативтік мақсаттарды іске асыру барысында оқушылардың қызығушылығын ескере 
отырып, тілдік материалдарды дұрыс таңдай білу, лексикалық сөздік қорын молайту, оқу-
танымдық әрекеттерді өз беттерімен орындай алу жаңа ақпараттық технологиялары 
қолданылады.  
Қорыта айтқанда, үш тілді меңгеру өте маңызды. Ол оқушылардың ой-өрістерін кеңейтеді, 
халықаралық достыққа, мәдениетке тәрбиелейді. Оқушының жеке тұлға ретінде дамуына 
жағдай жасауға бағыт алып отырған бүгінгі білім беру жүйесінде әлемдік стандарттар 
талабының негізгі компоненттерінің бірі деп танылған көптілділік оқытуға көңіл бөлу – бүгінгі 
заман тапсырысы болып табылады. Мұғалім оқытудың жаңа технологиясын жан-жақты 
меңгеріп, соңғы жарық көрген ғылыми- әдістемелік әдебиеттердегі тәжірибелі ұстаздардың 
оқыту әдістерін оқып үйреніп, оларды өз жұмысында орынды қолдана білуі керек. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Еліміздің ертеңі бүгіні жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 
тағдыры ұстаздардың қолында». 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
Үштілділік – жаңа заман сұранысы. Еламан Рашитов. http://ziyaly.org/pages/kog-2.html 
Мартынова М.В. Интегрированное обучение. Педагогические технологии. типы и формы 
интегрированных уроков. Методические рекомендации. http://ido.tsu.ru/ss/?unit=199 
Michael O’Callaghan., Pat Doyle. Chemistry 8 grade // Учебник. – Express Publishing, 2018 

 
Қашықтықтан оқыту  ерекшеліктері                                                          
Алматы облысы, Райымбек ауданы 

                                                   К. Байшығанұлы атындағы ОМ  
                                                                                Бастауыш сынып мұғалімі 

 Манобаева Гҥлдария  

 

http://ziyaly.org/pages/kog-2.html
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=199
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        Коронавирус індеті экономикаға, кҥнделікті ӛмірге және білім саласына кӛптеген ӛзгерістер 
әкелді. Қазір технологиялар мектепте қосымша білім беру немесе ойын-сауық ретінде ғана емес,  
сонымен қатар оқушыларды толықтай оқыту ҥшін де таптырмас қҧрал болып табылады.      Тарап 
жатқан індетке байланысты қазір барлық оқу орындары қашықтан оқу режиміне ауысты. Сонымен 
қатар кӛптеген адам ҥйден жҧмыс істей бастады. Олар оқу мен жҧмыс істеу  барысында қарым-
қатынасқа ыңғайлы 5 онлайн - платформаның бірін таңдап жҧмыстар жҥргізуде.  Қазіргі қашықтан 
оқыту жҥйесі ел болашағына жауапты міндет. Бҧл тҧста оқушы мен ҧстаз және ата-анаға артылар 
жауапкершілік жоғары болып отыр.       Ақпараттандырылған  ғасырда озық технологияны жетік 
меңгерген жеткіншектер машықтанып жатқанын байқап отырмыз. Бҧл бейімдеу қабілетіне сынақ 
болмақ. Біздің қазіргі алдымызға қойған негізгі мақсатымыз: білім сапасын арттырып болашақ 
әлемдік білім беру кеңістігіне ену деп ойлаймын. Жалпы қашықтан оқыту дәстҥрлі  мектепті 
толықтай алмастыра алмаса да   мамандардың айтуынша, ӛмірде болатын тҥрлі жағдайларды 
ескерсек қашықтықтан оқытуға эпидемиялық жағдайда ғана емес,  басқа уақытта да даяр болуымыз 
қажет.   

Қашықтан оқытуды ҧйымдастыруда  ата-аналарға арналған жадынама 

 

Алматы облысы Райымбек ауданы  

                                                                                    К. Байшығанҧлы атындағы орта мектебінің 

                                                         Бастауыш сынып мҧғалімі:  

                                                                      Смайлова Жазира Бейсенбайқызы 

 
          Баршамызға мәлім қазір әлемдегі пандемияға байланысты Қазақстан мектептері 
қашықтықтан оқуға кірісті. Қашықтықтан оқудағы мҧғалім мен қатар ата-ананың да атқаратын 
рӛлі зор. Атап айтқанда баламен бірге кҥн режимін жасау, баланың қолдаушысы кеңесшісі 
болу, жаңа тәжірибені қабылдау, қҧрылғылармен қамтамасыз ету,  балаға бағыт беруге 
кӛмектесу. Сондай-ақ баланың аз уақыт онлайн болуын, кӛп уақытын ӛз бетімен жҧмыс 
жасауын, ҥй тапсырмаларын уақытында орындап, мҧғаліммен кері байланыста болуын, 
қосымша тапсырмалар орындауын, әдеби кітаптар оқуын, телеарна сабақтарын уақытында 
кӛруін  қадағалау.  Оқушы ӛзінің кӛп уақытын ҥйде ӛткізетін болғандықтан балаңызбен бірге 
таңғы жаттығулар жасау, тәжірибелер жасау, дҧрыс әрі бірге тамақтану, би ҧйымдастыру, кітап 
оқу, ӛлеңдер жаттау, бірге фильм кӛру, ҥй шаруасына тарту ҧсынылады.           Қорыта 
айтқанда, елімізде болып жатқан жағдайларға тҥсіністікпен қарап, ертеңгі болашағымыз ҥшін 
ҥйден шықпай білім алуда ҧстазбен бірге болыңыз... 
 
 

Раздел  долгосрочного плана: Характер и 

внешность человека 

Школа: Уилская казахская средняя 
школа им.Ж.Жусубалиева 

Дата: 06.02.2019 ФИО учителя: Тумышева Жанна 
Битимбаевна 

Класс: 6 Участвовали:  Отсутствовали: 

Тема урока 
И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука» 

Учебные цели для достижения на 
этом уроке   (ссылка на учебную 
программу) 

6.2.3.1 -соблюдать лексические нормы, связанные с 
выбором соответствующих слов, избегая повторов; 
6.3.1.1-понимать основную информацию, определяя тему, 
цель или назначение текста; 
6.4.3.1-представлять информацию в виде схем, 
иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов, в т.ч. с 
использованием ИКТ. 

Цели урока Все смогут: определять тему, основную  мысль текста, 
поддерживать диалог, представлять информацию в виде 
иллюстраций; 

Большинство смогут: анализировать   произведение, 

высказывать простые оценочные суждения,участвовать в 

диалоге, представлять информацию в виде иллюстраций, 



325 
 

сюжетных рисунков, комиксов; 
Некоторые   смогут: отвечать на вопросы, направленные 

на оценку содержания текста и  выражать своѐ мнение по 

теме или поднимаемой проблеме, представлять 

информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, 

комиксов с использованием ИКТ. 

Критерий оценивания Знание, понимание, навыки высокого порядка. 

Языковые цели 

 

Полиязычие: воз-арба- cartload. лад- татулық- friendship, 
мука- азап- suffering, поклажа-жҥк- luoqage, пятиться- 
шегіну- move back, рваться-ҧмтылу- tear, согласие- 
келісім-agreement. 

Привитие ценностей 

 

 

Ценности, основанные на идее «Мәңгілік Ел». Воспитание 
нравственных качеств:  доброжелательности,  
отзывчивости, дружелюбия, единства и согласия . 

Межпредметная связь Казахский язык, казахская литература, английский язык 

Предшествующие знания по теме 

 

Урок построен на знаниях и навыках, приобретенных в 
предыдущих классах, в том числе на тех, которые 
направлены на восприятие и оценку аудио, видео 
материалов, на анализ текста, на формирование 
грамотности речи. Учащиеся имеют представление о 
литературных произведениях из раздела "Характеры и 
внешность человека" 

 

Ход урока 

Запланированны
е этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке   

 

Ресурсы 

Начало урока 
 
 

3 минуты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 минуты  

1.Организационный момент.  Создание коллабриа-

тивной  среды. Прием «Говорящие руки» ( Прием 

направлен на эмоционально-психологическое сближение 

учащийхся, на улучшение взаимопонима-ния). 

Учащиеся  образуют два круга: внутренний и внешний, 

стоя лицом друг к другу. Учитель дает команды, которые 

учащиеся  выполняют молча в образовавшейся паре. 

После этого по команде учителя  внешний круг двигается 

вправо на шаг. 

Команды: 

Поздороваться с помощью рук. 

Побороться руками. 

Помириться руками. 

Выразить поддержку с помощью рук. 

Пожалеть руками. 

Выразить радость. 

Пожелать удачи. 

Попрощаться руками. 

Деление на группы по картинкам. 
2.Актуализация знаний 

Задание-активатор (И)  Прием «Незаконченное 

предложение» Продолжите и дополните  
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пословицы.(Задание направлено на определение темы 

урока) 

Сам погибай, а товарища… (выручай). 

В согласном стаде волк не… (страшен). 

Друг познаѐтся в … (беде). 

Где лад, там и … (клад). 

Нет друга, так ищи, а найдѐшь… (береги). 

Один за всех, все за… (одного). 

Дружно – не грузно, а врозь – хоть… (брось). 

Ссора до добра не… (доведѐт). 

Не имей сто рублей, а имей… (сто друзей) 

С кем поведѐшься, от того и… (наберѐшься). 

Дружный табун и волков не… (боится). 

(Учащиеся выходят на тему.Сегодня мы будем говорить 

о дружбе и согласий) 

 

 

 

Карточки с 
пословицами 

 

Середина урока 
 
 
 

  5  минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1. (П) Прием  «Слушание с пометками» 

Посмотрите фильм о биографии И.А.Крылова. 
Запишите  основные моменты жизни писателя.  
(Задание направлено  на формирование навыков  
совместной работы, управления  информацией). 

ФО «Формативный тест» (учащиеся отвечают на 

вопросы по биографии писателя, ) 

1.  Иван Андреевич Крылов родился 2 
февраля 1769 года.  

Да/нет 

2.  Он родился в городе Самаре.  Да/нет 

3.  Его семья жила бедно.  Да/нет 

4.  Детство Ивана Андреевича 
Крылова прошло в Москве.  

Да/нет 

5.  Крылов выучил несколько языков.  Да/нет 

6.  Крылатые фразы из басен Ивана 

Андреевича Крылова  стали 

поговорками.  

Да/нет 

7.  В первой книге Крылова  были 

рассказы.  

Да/нет 

8.  Крылов баснописец?  Да/нет 

9.  Крылов интересовался театром.  Да/нет 

10 Крылов создал более 20 басен  Да/нет 

Задание 2.(Г.)  

1-группа  Прием «Ключевые слова»  На основе 

ключевых  слов составьте  рассказ-предположение. 

(Задание направлено на развитие мыслительных навыков 

) 

1-группа 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

Понимает основную 
информацию, 
определяя  тему 
произведения 

- читает ключевые слова; 

- определяет  
тематическую группу 
слов;-определяет тему; 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=P6lh

vk4xu9c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6lhvk4xu9c
https://www.youtube.com/watch?v=P6lhvk4xu9c
https://www.youtube.com/watch?v=P6lhvk4xu9c
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3  минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 минут  
 
 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает 
лексические нормы, 
связанные с выбором 
соответствующих слов 

-составляет рассказ; 

-использует лексику, 
соответствующую 
рассказу. 

2-группа Стратегия «Диаграмма Венна» Просмотрите 

мультфильм по одноименной басне И.Крылова«Лебедь 

щука  и рак» и заполните  «Диаграмму 

Венна».Запишите, сходство и различие  рассказа  1 –

группы и басни.(Задание направлено на развитие 

логического и аналитического мышления) 

2-группа 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

Понимает  основную 
информацию, 
определяя тему 

 

 

 

 

 

- смотрит мультфильм; 

-определяет тему; 

-определяет сходство и 
различие рассказа и 
басни;- высказывает 
свое мнение в 
соответствии с 
содержанием текста; 

ФО. «Взаимоценивание» (представитель одной группы  
оценивают работы другой  группы). 

Словарная работа. (Знакомство учащихся с терминами). 

Басня – небольшой рассказ в стихах, в котором должы 
быть иносказание, аллегория и мораль 
Иносказание – замаскированный способ выражения 
мыслей. 
Аллегория – когда под животными подразумеваются 
люди. 
Мораль - поучение  
Физминутка «Поими меня» 
(Когда говорю слово «лебедь», дети машут крыльями. 
Когда слово «рак»  – дети пятятся назад, а когда  «щука» 
– изображают плавающую рыбу) 

Задание 3. (К) 

1-группа Стратегия «Интервью» Прочитайте басню, 
ответьте на вопросы.Нарисуйте иллюстрацию к 
басне.(Задание направлено на выявление понятия 
содержания текста). 

Басня «Лебедь, щука и рак» 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
U9x6dw2LhkA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдовая 
презентация 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://deti-
online.com/basni/b
asni-
krylova/lebed-
shuka-i-rak/ 

https://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
https://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
https://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lebed-shuka-i-rak/
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Конец урока 

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 

Да только воз и ныне там 

Вопросы:-Что узнали из басни? - Что поняли? 

- Как вы думаете, случайно ли автор подобрал именно 

этих героев? 
- Что собрались делать герои басни? 
- Какое отношение вызвали у вас герои? 
- Как автор относится к героям басни? 
- Как вы считаете, для чего и зачем написана басня? 

1-группа 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

понимает основную 
информацию, 
определяет цель или 
назначение текста; 
представляет 
информацию в виде 
иллюстрации 

- читает басню; 

- понимает основную 
информацию; 

- отвечает на вопросы; 

- готовит иллюстрации 
к басне. 

2- группа Стратегия «Двухчастный дневник»  
Запишите  моменты  из  басни , которые произвели  на 

вас самое наибольшее впечатление ,  вызвали 

восторг,  удивление,   протест, какие то 

ассоциации, сравнивая с  эпизодами из личной 

жизни. (Задание направлено на  формирование  навыка 

сравнения с реальной жизнью) 

Моменты  из басни Эпизоды из личной 

жизни 

  

2 -группа 

Критерии 

оценивания 

Дескрипторы 

понимает основную 
информацию, 
определяет цель или 
назначение текста 
представляет 
информацию в виде 
схем 

- читает басню; 

- понимает основную 
информацию; 

- записывает моменты из 
басни; 

-сравнивает с эпизодами из 
реальной жизни; 

- заполняет таблицу.  

ФО«Две звезды и желание»(Учащиеся комментируют 

работы друг друга, указывают на два положительных 

момента – «две звезды» – и на один момент, который 

заслуживает доработки, «желание».) 

 Домашнее задание (диференцированное) 
- чтение басни по ролям- инсценировка басни- выучить 

басню наизусть- создание иллюстраций, комиксов, 

презентации к басне, в том числе и с ИКТРефлексия 

«Телеграмма» ((Задание направлено на  обобщение 

материала, самоанализ). 
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2 минуты  
 
 
3 минуты 

Напишите  телеграмму учителю, которая начиналась бы 

так ....

Было интересно …

Сегодня на уроке я узнал, что … 

Я хотел узнать  ещё  о  баснях…

Больше всего мне понравилось…

Новым для меня стало …  

Дифференциация – каким 
способом вы хотите больше 

оказывать поддержку? 
Какие задания вы даете 

ученикам более способным 
по сравнению с другими?  

Оценивание – как 
Вы планируете 

проверять уровень 
освоения материала 

учащимися?    

Охрана здоровья и соблюдение 
техники безопасности   

На протяжении всего урока 
прослеживается применение 
различных видов 
дифференциации: по цели 
обучения  с учетом 
возрастающей сложности, по 
заданиям (от простых к 
требующим более высокого 
уровня развития 
мыслительных навыков), по 
уровню поддержки (при 
работе в парах, в группах 
осуществляется поддержка 
как со стороны учителя, так и 
со стороны учащихся), 
парной работой. Оценивание 
проводится в течение урока. 
К  заданиям  разработаны 
критерий оценивания и 
дескрипторы, позволяющие 
учащимся выявить уровень 
выполнения заданий. По  
результатам выполнения  
(определяется степень  
выполнения задания и 
проводится  формативное 
оценивание ) 

Формативное 
оценивание в виде 
формативного теста. 

Взаимооценивание 
после группового 
задания 

«Две звезды и 
желание» 

Критерий оценивания 
и дескрипторы к 
каждому заданию 

 

  Технологии  охраны здоровья. 

Физкультурная минутка  «Поими меня» 

Когда говорю слово «лебедь», дети 
машут крыльями. Когда слово «рак»  – 
дети пятятся назад, а когда  «щука» – 
изображают плавающую рыбу) 

 

Формы работы на уроке:  (Г), (И), (П) 

Рефлексия по уроку  
Была ли реальной и 
доступной  цель урока    или 
учебные цели? 
Все ли учащиеся   достигли 
цели обучения? Если ученики 
еще не достигли   цели, как 
вы думаете,  почему? 
Правильно проводилась 
дифференциация на уроке?   
Эффективно ли использовали    
вы    время во время этапов 
урока? Были ли  отклонения 
от плана урока, и почему? 

Цели урока достигнуты,  были доступными, реалистичными. Все 
учащиеся раскрыли содержание басни,  определили тему, смогли 
ответить на вопросы по тексту, представили информацию в виде 
иллюстраций, рисунков, комиксов,  смогли проанализировать 
поступки героев, выразить собственное мнение.  
Дифференциация проводилась в течение  урока. Время, 
отведенное на урок,  использовалось рационально. 
Атмосфера урока была доброжелательной, учащиеся были 
активны. Отступлений от плана не было. 
 
 
 

     Пән: Сауат ашу     
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Мектеп: Ж.Жҥсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебі 
Ҧзақ мерзімді жоспар бӛлімі: Менің отбасым         
Мҧғалімнің аты-жӛні:  Даулетова Самал Сағынтайқызы   
Кҥні: 
Сынып:   1                                                                             Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы:  І дыбысы мен әрпі 
Оқу мақсаттары: 
Барлық оқушылар 
Кӛптеген оқушылар 
Кейбір оқушылар 

1.2.9.1  Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен 
сәйкестендіру 
Әріпті тану, дыбыстау, ажырату, сӛз ішінен таба алу. 
Сӛздерді буынға бӛлу, дыбыстық талдау жасау, тізбектей 
оқу. 
Сурет бойынша әңгіме  қҧрастыру, сӛйлем қҧрау, тиісті 
әріпті табу. 

Бағалау критерийлері 
 

Әріпті таниды, ажыратады. 
Дыбыспен сәйкестендіреді. 

Қҧндылықтарды дарыту  Мәңгілік ел идеясының басты 7 қҧндылығының біріншісі 
Қазақстан Тәуелсіздігі және Астана қҧндылығын 
басшылыққа ала отырып, оқушыларды еліне, бір-біріне 
деген қҧрмет кӛрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Ӛнер, әдебиеттік оқу сабағы 

Акт қолдану дағдылары бейнежазба , таныстырылым. 
Бастапқы бӛлім Ӛткен  әріптерді еске тҥсіріп,сӛздерді  буынға бӛліп 

оқиды, сӛз ішінен таба алады. 
Сабақтың барысы  
Сабақтың жоспарланған 
кезеңі 

Сабақта жоспарланған 
 іс-әрекет 

ресурстар 

Сабақтың басы 
3-5 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Амандасу; 

-Тҥгендеу; 

Оқушылардың назарын сабаққа аудару. 

Қҧрметті балалар! Бҥгінгі сабағымыз 

ерекше. Себебі бізге бір хат келді.Қасында 

тосын сыйы да жоқ емес.Ендеше осы тосын 

сыйға ие болғыларыңыз келсе,бҥгінгі 

сабаққа жақсы қатынасып,белсенділік 

танытайық. 

Бабадан қалып жеткен көрегендік,  
Еркіндік жастығында өлең өрдік.  
Арқалап аманаты келіп жеткен,  
26жыл! Құтты болсын егемендік!  
Биылғы жыл басқа жылдан ерекше. Себебі, 

тәуелсіз ел болғанымызға 26 жыл болды. 

Сол 26 жылдыққа орай біздің мектепте 

кӛптеген іс-шаралар ӛтіп жатыр.Иә,тарих 

толқынында толқып отырып, телегей 

теңіздей тасып жеткен мәртебесі биік 

тәуелсіздікке 26 жыл толды. Мереке қҧтты 

болсын!Сол шараның бірі ретінде бҥгінгі 

сабағымызды арнаймыз.  
Шаттық шеңбері. 
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ҧстап, 
алақан арқылы жҥректің жылуын сезініп  
ҥйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!Біз 
Тәуелсіз елдің болашағымыз.Біз білімді 
ҧрпақ болуымыз керек.Бір-бірімізге жақсы 
тілектер айтайық. 

Слайд 
 
 
 
Топ аттары жазылған 
қима қағаздар және топ 
аты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жалауша,тҥрлі-тҥсті 
қағаздар 



331 
 

Топқа тҥрлі-тҥсті қағаз қималары арқылы 

бӛліну.Топ ережесін еске тҥсіру 

Сабақтың ортасы 
20-25 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қайталау – білім анасы. 

Конвертте жасырынған тапсырмалар арқылы 

ӛткен әріптерді еске тҥсіреді. 

-№ 1 тапсырма (Т) 

1 –топ   Жаңылтпашты қайталау 

Олар Оралдан оралды, 

Омар Аралдан оралды. 

2- топ   Адасқан әріптерден бір санның атын 

қҧрап, жазу   (алты ) (3 тілде айту ) 

3- топ   Сӛздерді буынға бӛліп оқу. 

Ана,Алан,арал,арала,он,тана,аула,шортан,су, 

далада,сатушы,маса. 

4- топ  Сӛздерге дыбыстық талдау жасау 

Ін,ҧшақ,тымақ,қалта,ҧршық. 

Дескриптор 

Дыбыстық талдау жасайды 

Буынға бӛледі. 

Қалыптастырушы бағалау: топтар бір-

бірін бағдаршам арқылы бағалайды. 

Ширату.Дыбыстардың әлеміне саяхатқа 

шығып, бейнефильмдерді кӛріп,   І әрпімен  

танысуды жалғастырып, дәптердегі 

тапсырманы жазады. 

Бейнежазба кӛрсету.І дыбысы мен әрпі 

туралы. 

Кімнің есінде кӛп сӛз қалды? 

№ 2 тапсырма 

«Сӛздер банкісі»  

Берілген суреттердің ішінен і дыбысы 

кездесетін сӛздерді бір банкіге,і дыбысы 

кездеспейтін сӛздерді екінші банкіге салады. 

Қалыптастырушы бағалау: «шапалақ» 

арқылы   бір-бірін бағалайды. 

№ 3 тапсырма 

Буын қҧрайық (Ж) 
Ін, Іс, Іл 

Буыннан сӛз қҧрау 

Іл-гек,і-рім-шік,іл-гіш,и-не-лік. 

Тізбектей оқу 

Ін,іс,іл,ірі,тіл,шіл,тіс,іні. 

Дескриптор 

Буындар қҧрады. 

Сӛздерді тізбектей оқиды. 

Буыннан сӛз қҧрайды. 

Қалыптастырушы бағалау (ауызша): 

«Жарайсың!», «Талпын!», «Белсенділік 

таныт!»  

№4  тапсырма.Оқулықпен жҧмыс 

(Суреттердің кӛмегімен әңгіме қҧрау) (Ҧ) 

Берілген сӛздерге сӛйлем қҧрау: 

Іні,ірімшік,тіс,ін. 

Дескриптор 

 
үлестірме 
қағаздар,маркерлер,ақ 
парақшалар 
          
 
 
 

 
 
 
бейнежазба 
 
 

 

 

 

Түрлі суреттер 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергіту сәтіне 
арналған бейнежазба 
 

 
 
суреттер 
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Суретке қарап әңгіме қҧрайды. 
Кері байланыс: смайлик  арқылы бағалау 
Дәптермен жҧмыс 
Сергіту сәті 

№ 5 тапсырма (Т) 

Кім қалай сипаттайды? 

Әр топ ӛздерінің топтарына берілген 

атаудағы затты сипаттайды 

.1-топтың аты –Ілгек 

2-топтың аты-Ілгіш 

3-топтың аты-Жҥзік 

4-топтың аты-Тіл 

Дескриптор 
Заттарды сипаттап айтады. 
Қалыптастырушы бағалау: бас бармақ 
арқылы 
№ 6 тапсырма  
ҚБ.Тапсырма.Берілген суреттерге мҧқият 

қараңыз.Суреттердің қайсысы артық  деп 

ойлайсың?Неліктен? 

     
Тҥлкі                   Кітап                  Қарбыз 
Дескриптор 
Артық сӛзді тауып,себебін 
тҥсіндіреді.(Қарбыз сӛзінде і әрпі 
кездеспейді) 
Қалыптастырушы бағалау: «Ӛте керемет», 
«Жарадың!», «Еңбегімнің жемісін кӛрдім-
ау!», «Сен мені қуаньып тастадың!»,т.б. 

 
 
 
Үлестірме қағаздар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың 
соңы 
10- минут 

Рефлексия  
Бҥгінгі сабақта не істедік? 
Сабақ қызықты болды ма? 
Нені ҥйрендің? 
Неден қиналдың? 
«Еркін микрофон»әдісі арқылы бҥгінгі сабақ 
туралы ойларын білдіреді. 
Балалар,сабақтың басында сендерге бір 
қҧпия хат пен тосын сый туралы айтқан едім 
ғой,естеріңде ме?Бҥгін барлығың да сабаққа 
белсенді қатыстыңдар,сол ҥшін бәріңе де 
сыйлық таратамын.Ендеше,ҥнемі осындай 
белсенді болыңдар деген тілекпен 
сыйлықтарыңды ала қойыңдар. 

Есімдері жазылған 
қыстырғыштарды 
қызыл,жасыл,сары 
тҥстерге қыстыру 
арқылы кері 
байланыс жасалады. 
Қыстырғыштар,шаны
шқы, 
алма 
 
Әр оқушыға жасалған 
медальдар  және 
қаламдар,хат жазылған 
конверт. 

Саралау – оқушыларға 
қалай кӛбірек қолдау 
кӛрсетуді 
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 

Қабілетті оқушылар 
тапсырма Тапсырма № 
1сӛз қҧрамындағы қалып 
қойған әріптерді тауып 
жаз 

 

1. Бағдаршам арқылы бағалау 

2. Шапалақ  арқылы  

3. Бас бармақ  арқылы 

4. Смайлик арқылы бағалау 

5. Стикер арқылы бағалау 
 

1. Топпен жҧмыс 

жасағанда, 

партада дҧрыс 

отырулары 

қадағаланады 

2. Сергіту сәтін 



333 
 

Тапсырма № 2 Берілген 
сӛздермен сӛйлем қҧрау 
 
 

 
 
 

жасау кезіндегі 

қауіпсіздік 

Сабақ бойынша 
рефлексия Сабақ 
мақсаттары/оқу 
мақсаттары дҧрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы 
ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дҧрыс 
жҥргізілді ме? Сабақтың 
уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? Сабақ 
жоспарынан қандай 
ауытқулар болды, 
неліктен? 

Бҧл бӛлімді сабақ туралы ӛз пікіріңізді білдіру ҥшін 
пайдаланыңыз. Ӛз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген 
сҧрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жалпы баға  
Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?  
1: 
 2:  
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 
 1: 
 2: 
 Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге кӛңіл бӛлу қажет? 
 
 
 

 

Жаратылыстану  пәндері бойынша сабақтарда қолданылатын инновациялық әдіс-

тәсілдер (шеберлік сыныбы) 

 

Аширбекова Шолпан Темирхановна 

«Тӛрткҥлтӛбе» жалпы орта мектебі 
 

Шеберлік сыныптың мақсаты: Оқушылардың оқуын жақсарту ҥшін, мҧғалімдердің  

жаратылыстану пәндері бойынша  сабақтарда инновациялық әдіс-тәсілдерді тҥрлендіріп 

қолданып отыруына  ықпал ету. 

Кҥтілетін нәтиже: 
1.Мҧғалімдер инновациялық әдіс-тәсілдердің тиімділігін тҥсінеді; 

2.Мҧғалімдер инновациялық әдіс-тәсілдердің жҧмысты жақсартуға ықпалы тиетінін біледі; 

3.Инновациялық әдіс-тәсілдердің нәтижеге бағытталғандығын тҥсінеді; 

4.Ӛз жҧмыстарына рефлекция жасай алады; 

5.Топпен жҧмыс жасай отырып ынтымақтастық ортасы қҧрылады, болашақта бірлесіп жҧмыс 

жасауға ынталы болады 

Кӛрнекіліктер, қҧрал-жабдықтар: презентация, флипчарт, маркер, стикер, смайликтер 

Шеберлік сынып барысы: 

 Геометриялық фигуралар арқылы топқа бӛлу(3 минут) 

 Ынтымақтастық ортасын қалыптастыру. 

 Слайд арқылы тақырыпқа тҥсініктеме беру:«Физика сабақтарында қолданылатын 

инновациялық әдіс-тәсілдер» 

 Топтық жҧмыс 
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 Рефлексия 

Кіріспе:  Біз даналықты үш жолмен үйренеміз:  

Ойлану - ең ізгі жол;  

Еліктеу – ең жеңіл жол;  

Тәжірибе жолы – ең ауыр жол.  

/ Бенедикт Спиноза/ 

 

Стратегия -ұзақ уақытты қамтитын кез келген іс-әрекеттің жалпы жоспары және 

мақсатқа жету тәсілі. Педагогикалық стратегия – білім беру мақсаттары мен міндеттеріне 

қол жеткізу үшін сыныпта қолданылатын жоспарланған, әрі жүйеленген әдістер мен 

тәсілдердің жиынтығы. 

 

Шеберлік сынып мазмҧны: 

 

Жҧмыс кезеңі:  

 

Кезеңнің мазмҧны Қатысушылар-дың 

іс-әрекеті 

Уақыт

ы 

Ресурстар 

 

Геометриялық 

фигуралар арқылы 

топқа бӛлу 

 

Геометриялық 

фигуралар арқылы топқа 

бӛлу, слайд арқылы әр 

фигураның ӛзіндік 

ерекшелігін білдіру 

Мҧғалімдер ӛздері 

қалаған геометриялық 

фигураларды 

алады,сол арқылы 

топтарға бӛлінеді 

3 минут Геометриял

ық 

фигуралар, 

слайд 

 

  Квадрат. Сізде тӛзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Ӛз 

айналаңа адамдарды жинап ҧйымдастыру, реттеу және жҥйелеу қабілетіңіз 

баршылық. Сізден ҥздік администра-тор шығады  

 
Зигзаг. Сізде әсемдікті кӛре білу қабілеті жоғары қалыптасқан, сондай-ақ 

шығармашы-лық қабілетіңіз,ой- ӛрісіңіз дамыған. Сізде табиғи ӛткір 

ойлылық бар, ӛз айналаңызға қабілетті адамдарды жинай аласыз. Сізді 

шаблондар, ережелер, нҧсқаулар қызықтыр-майды. Бастаған істі аяқтауға 

тӛзімділіктің жоқтығы бӛгет жасайды.  

 
Шеңбер.Сізде адамгер-шілік жоғары дамыған.  

Сіз ӛз әріптесіңізді тыңдай аласыз және оның қайғысы мен қуанышын бірге 

бӛлісе-сіз,басқаның ауыртпалы-ғына жәрдемдесу қа-білетіңіз жоғары 

қалып-тасқан. Сізге жеке адамдар арасындағы кикілжіңдер тән емес, 

ӛзіңізді олардан аулақ ҧстайсыз. Сізден ҥздік психолог шығуы мҥмкін.  

 
Ҥшбҧрыш. Сізге басқарушылық қасиет тән. Ӛз кӛздеген мақсатыңызға қол 

жеткізуге барлық мҥм-кіншілігіңізді жасайсыз. Ӛзіңе сенімдісіз және 

жеңіске, жетістіктерге, ҧтыстарға оңай қол жеткізесіз. Айтқаныңыз-дан 

шықпайсыз, абыройлысыз.Сіз қоғам-да, ӛмірде жоғары жетістіктерге қол 

жет-кізесіз, жҧмысыңызда жоғарыға кӛтерілуге бейімділігіңіз бар.  

Ынтымақтастық 

ортасын 

қалыптастыру 

«Сіздің нағыз мҧғалім 

екеніңізді білдіретін 13 

белгі»  

Бірлесіп слайдты 

кӛріп, пікір алмасады 

5 минут Презентация   

«Инновациялық 

әдіс-тәсілдер не 

ҥшін қажет?» видео 

Әдіс-тәсілдерді не ҥшін 

тҥрлендіріп отыру 

қажеттігі туралы ой 

Видеоны кӛреді 

 

Презентациядан 

1минут 

 

 

Видео 
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Презентация 

арқылы тақырыпқа 

тҥсініктеме 

беру:«Физика 

сабақтарында 

қолданылатын 

инновациялық әдіс-

тәсілдер» 

тастау 

 

 

Сабақтарымда 

қолданылып жҥрген 

әдіс-тәсілдер және 

олардың тиімділігі 

туралы айту, кӛрсету 

ӛздеріне керекті 

мәліметтерді тҥртіп 

алып отырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презен-ия 

 

Топтық жҧмыс  «Ҥш насихат-ҥш мың 

дирхам» ертегісі 

таратылады, топтар 

берілген стратегиялар 

бойынша жҧмыс 

жасайды 

1-топ «РАФТ» 

стратегиясы 

2-топ «Ыстық орындық» 

3-топ «Жуан, жіңішке 

сҧрақтар»  

4-топ «Sinkuein немесе 

бес жолды ӛлең 

стратегиясы» 

Әр топ ӛздеріне 

берілген стратегиялар 

бойынша мәтінмен 

жҧмыс жасап, топтық 

жҧмыстарын қорғап 

шығады. 

Мәселен, «РАФТ» 

стратегиясы бойынша 

кейіпкердің атынан 

хат жазу, «Ыстық 

орындық» сҧрақтарын 

дайындау, «Жуан, 

жіңішке сҧрақтар» 

бойынша ӛз 

сҧрақтарын 

дайындайды, 

«Sinkuein немесе бес 

жолды ӛлең» 

стратегиясы бойынша 

кейіпкер туралы ӛлең 

қҧрастырады. 

Топтар жҧмыстарын 

«Екі жҧлдыз, бір 

тілек» арқылы 

бағалайды 

 

10 

минут 

Топтық 

жҧмыс 

ҥлгілері, 

«Екі  

жҧлдыз, бір 

тілек 

 

РЕФЛЕКСИЯ: «Сандық, еттартқыш, қоқыс шелегі» 

Қорытынды: «Басқаны үйреткен кісі қайталау арқылы меңгерген білімдерін нығайтумен ғана 

емес,пәнге үңілуге мүмкіндік алумен де ӛзін-ӛзі үйретеді.Сондықтан да асқан дарынды Иохим 

Форций ӛзі жайында:"Не істеп,не оқысам да соның бәрі,тіпті бір айдың ішінде-ақ ойымнан 

шығып кетеді,ал басқаларға үйреткенімді ӛзімнің бес саусағымдай соншалық айқын білемін",-

деген екен.Сондықтан ол зор табыстарға жету үшін шәкірттерінің ӛздеріне шәкірт тауып, 

оларға күн сайын ӛздері үйреніп жатқан нәрселерін үйретіп отыруды кеңес етіпті» 

Я.А.Каменский. Біздердің, деңгейлік бағдарламаны меңгерген, әріптестердің іс-

әрекеті(коучинг, тәлімгерлік, топтық жұмыстар, шеберлік сыныптар т.б.)осы даналар 

сӛзінің айқын кӛрінісі. Ӛйткені курстан ӛтпей-ақ осы бағдарламаны қолданатын мұғалімдер 

күн санап артып отыр. Қазақ халқында біреуге жақсылық жасау - үлкен сауап. Бір-бірімізден 

жақсылығымызды аямайық, үйрете жүріп, ӛзіміз де үйренуден жалықпайық! 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1.МАН, І(ілгері деңгей) 

2. Қабдықайыров Қ. Инновациялық технологияларды диагностикалау.  

3. Жҥнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – //Қазақстан мектебі, №4,  
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4. Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның қҧрылымы. – А.:Ӛркен 

5. Кӛшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын кӛтеруде пайдалану 

мҥмкіндіктері. – А.: Білім 

 

Қарабаева Аяуллым Нурашевна 

59-Қ.Жандарбеков ЖОМ КММ 

 

 Caбaқтың тaқыpыбы:   Тeмпepaтypa, тeмпepaтypaны ӛлшey  тәciлдepi,  

тeмпepaтypaның  шкaлaлapы 

 Оcы caбaқтa қол жeткiзiлeтiн 

оқy мaқcaттapы ( оқy 

бaғдapлaмacынa  ciлтeмe) 

. 8.3.1.3  Тeмпepaтypaны ӛлшeyдi жылyлық ҧлғaю  нeгiзiндe  

cипaттay 

8.3.1.2  тeмпepaтypaның  мәндepiн әp  тҥpлi шкaлa( Цeльcий,  

Кeльвин)  бойыншa  ӛpнeктey 

Caбaқ тың  

мaқcaты 

 - Тeмпepaтypa,   оның  физикaлық  мaғынacын жәнe  ӛлшey 

әдicтepiн   бiлy.-  Тeмпepaтypaның  мәндepiн  әp  тҥpлi  

шкaлaлapы  apacындaғы бaйлaныcты қолдaнып,  eceптep  

шығapy.- Тeмпepaтypaның гaз  кӛлeмiнe cызықтық  

тәyeлдiлiгi жәнe    тeмпepaтypaның  yaқытқa бaйлaныcты  

ӛзгepyiнe гpaфигiн caлy. 

Бaғaлay  кpитepийi Тeмпepaтypa, ӛлшey  әдicтepi, шкaлaлapы  тypaлы бiлeдi. 

Тeмпepaтypaның шкaлaлapы  тypaлы  бaйлaныcты қолдaнып,  

eceптeйдi.Тeмпepaтypaның  гaз  кӛлeмiнe тәyeлдiлiк, yaқытқa 

бaйлaныcты ӛзгepy гpaфигiн  caлaды. 

Тiлдiк мaқcaт Пәнгe тән лeкcикa мeн тepминология: 

Тepмомeтp,шкaлa,Цeльcийй ,Кeльвин ,Фapaнгeйт ,Peомюp  

Тeмпepaтypaны ӛлшey кeзiндe  оның шкaлaлapы  тypaлы 

aйтылғaндa   түciндipiп  ӛтeмiн. 

Диaлог пeн жaзy үшiн пaйдaлы cӛздep мeн тipкecтep: 

Шкaлa-aтмоpcфepaлық қыcымдaғы cyдың  қaтy  жәнe  

қaйнay тeмпepaтypaлapы   apaлығын  100 бӛлiккe  бӛлeдi,   

олapды  гpaдycтap  дeп aтaйды. Оcыдaн  тeмпepaтypaлық  

шкaлa aнықтaлaды   

Қҧндылықтapғa  бayлy Индycтpиялaндыpy  инновaциялapғa  нeгiздeлгeн  

экономикaлық   дaмy  жәнe  жaлпығa бipдeй  eңбeк қоғaмы   

қҧндылықтapынa бayли отыpып,  оқyшылapды 

пaтpиоттыққa, eңбeкcҥйгiштiккe  тәpбиeлey 

Пәнapaлық бaйлaныc Eceптep шығapy  бapыcындa мaтeмaтикa  пәнiмeн, 

экcпepимeнттiк  тaпcыpмaлap оpындay бapыcындa биология,   

жapaтылыcтaнy, тapих   пәндepiмeн  бaйлaныcaды.   

Aлдыңғы оқy 7-cыныптaғы  диффyзия  құбылыcымeн  жәнe бpоyндық  

қозғaлыc ұғымымeн  тaныc,  молeкyлa-кинeтикaлық  

тeоpияның  нeгiзгi  қaғидaлapын бiлeдi,  жылyлық қозғaлыc  

жәнe энepгия түpлepiмeн тaныc. 

                                                                   Caбaқтың жоcпapы 

Жоcпap  Caбaқ бapыcы  Pecyp

cтap 

Caбaқтың  

бacы 

5 минyт 

 

Caбaқтa  жaғымды пcихологиялық  aхyaл  тyдыpy мaқcaтындa cәлeмдecy 

әдeптepi aтты бeйнepолик кӛpceтeмiн 

Ҥй  жҧмыcын  тeкcepy жәнe жaңa caбaқты  aшy  мaқcaтындa "Кубик - 

рубик" әдiciн  қолдaнaмын. Кубиктің алты қыры бар, әр қырын сан 

мен белгилеп қойғанмын.  

1.Жылyлық қозғaлыc дeгeнiмiз  нe? 

2.МКТ   нeгiзгi  қaғидaлapы 

 

 

бeйнe

pолик 
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3.Тepмодинaмикa нeнi зepттeйдi? 

4.Бpоyндық  қозғaлыc  дeгeнiмiз нe? 

5. Диффyзия  тypaлы  нe  aйтacың 

6.Гaздapдa,  cҧйықтapғa,  қaтты  дeнeлepдe диффyзия мыcaл  кeлтip. 

7.  Табиғатта қандай қҧбылыстарды диффузия қҧбылына жатқыза аламыз? 

Мысалдар келтір. 

 Сынып оқушыларын  «Молекула»  әдісі мен 4 топқа болемиз. 

1-топ  Цельсий 

2-топ  Кельвин 

3-топ  Фарангейт 

4-топ  Реомюр 

4 топқа ӛздерінің топ атауларына қатысты кеспе қағаздарын, фото 

суреттермен бірге беріледі. Олармен сабақтың барысында оқушылар 

танысады. 

 
cлaйд

тap 
 
 

ҥлecтi
pмeлi 
cypeт
тep 

 
 

Жaңa бiлiм 

10 минyт 

 

 

 

 

 

Жaңa мaтepиaлмeн тaныca отыpып, тҥpтiп aлy жҥйeciмeн мәлiмeт жинaп, 

capaлaп, бaғaлay   мaқcaтындa     БББ кестесін пaйдaлaнaмын. 

Бҧл  әдic бойыншa тaпcыpмaны оқып, тҥpтiп aлy жҥйeci бойыншa жҧмыc 

жacaлaды: бiлeмiн; бiлдім; бiлгiм кeлeдi; кecтe жҥйeci бойыншa жҧмыc 

жacaйды 

Бiлeмiн Білдім Бiлгiм кeлeдi 

+   

   

Осы кесте бойынша сабақты ҥш кезеңге бӛлім ӛтіге болады. Бала 

температура туралы не білетінін сабақтың басында жазып толтырып 

алдарына қойып қояды  және сабақтың соңында  қандай қосымша 

мәліметтер алғаны туралы толық мәлімет жазады екінгі бағанға, яғни 

бҥгінгі сабақтан не білгенін жазып кӛрсетеді. Сабақтың  соңында яғни 

рефлексия бӛлімінде ҥшінші бағанға жаңа тақырып туралы тағы не білгісі 

керегі туралы жазады.  

  

 

 

 

 

оқyл

ық, 

мәтiн

дep 

 

 

 

 

 

 

Caбaқтың     

оpтacы 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТEМПEPAТYPA 

Бiздi қоpшaйтын әлeмдeгi кeйбip физикaлық қҧбылыcтap дeнeлepдi 

қыздыpy нeмece cyытyымeн бaйлaныcты. Қыздыpy кeзiндe cyық cy 

жылынып, одaн кeйiн қaйтaдaн cyитынын бiлeмiз. «Cyық», «жылы», 

«ыcтық» cӛздepiнiң кӛмeгiмeн бiз дeнeнiң қызy дәpeжeciн aжыpaтaмыз, 

физикaдa бҧл cӛздep дeнeлepдiң әp тҥpлi тeмпepaтypaдa тҧpғaнын 

бiлдipeдi. Ыcтық cyдың тeмпepaтypacы cyық cyдың тeмпepaтypacынaн 

жоғapы болaды. Жaздaғы ayaның тeмпepaтypacы қыcтaғы ayaның 

тeмпepaтypacынaн жоғapы болaды. 

Дeнeлep тeмпepaтypacын тepмомeтp кӛмeгiмeн, ӛлшeмi гpaдyc 

Цeльcий (
0
C) apқылы ӛpнeктeйдi.  

Жоғapы тeмпepaтypaдa диффyзия жылдaм ӛтeтiнiн бiлeмiз. Бҧл 

молeкyлaлapдың қозғaлыc жылдaмдығы мeн тeмпepaтypacы ӛзapa 

бaйлaныcты eкeндiгiн бiлдipeдi. Дeнeнiң тeмпepaтypacы apтқaн caйын 

молeкyлaлapының қозғaлыc жылдaмдығы ӛceдi, тeмпepaтypa тӛмeндeгeн 

caйын- кeмидi.  

Cонымeн, дeнe тeмпepaтypacы молeкyлaлapдың қозғaлыc 

жылдaмдығынaн тәyeлдi. 

Cҧpaқ 1.   
Cay aдaм дeнeciнiң aбcолют тeмпepaтypacы нeгe тeң?  

A. 36,6 К 

B. 309,6 К 

C. 100 К 
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D. 237,6 К                 Жayaп: В 

Cҧpaқ 2. 

 Дeнeнiң қызy дәpeжeciн cипaттaйтын шaмa 

A. Жҧмыc 

B. Энepгия 

C. Жылдaмдық 

D. Тeмпepaтypa      Жayaп: D 

Cҧpaқ 3. 

Ыcтық жәнe cyық cy молeкyлaлapының aйыpмaшылығы нeдe? 

A. Aтомдap caнындa 

B. Молeкyлaлap ӛлшeмiндe 

C. Молeкyлaлapдың қозғaлыc жылдaмдығындa 

D. Молeкyлaлapдың мaccacындa     Жayaп: C 

Cҧpaқ 4.   
Нeгe Apтикaны зepттeйтiн ғaлым cынaп тepмомeтpгe қapaғaндa cпиpт 

тepмомeтpдi қолдaнyды ҧйғapaды? 

 

1. Ceбeбi cпиpт тepмомeтp дәлipeк 

кӛpceткiштepдi бepeдi 

Иә/жоқ 
 

2. Ceбeбi cынaптың қaтaю 

тeмпepaтypacы cпиpттiң қaтaю 

тeмпepaтypacынaн тӛмeн 

Иә/жоқ 
 

3. Ceбeбi cпиpттiң қaтaю тeмпepaтypacы 

cынaптың қaтaю тeмпepaтypacынaн 

тӛмeн  

Иә/жоқ 
 

Жayaп: 1-жоқ; 2-жоқ; 

3-иә 

Cҧpaқ 5.  

Кeлтipiлгeн шкaлa 

бойыншa Мaдaгacкap 

apaлының 

тeмпepaтypacын 

Цeльcий жәнe 

Фapeнгeйтпeн 

aнықтaңдap 

Жayaп: 20
0
C; 68

0
 F 

Cҧpaқ 6.  
Aлмaты оқyшылapы aya paйын тыңдaғaн cоң, ayaның 

тeмпepaтypacы тypaлы пiкip 

тaлacып отыp. «Бҥгiн paдио 

бойыншa caғaт 12-дe aya 

тeмпepaтypacы –10°C дeп 

aйтқaн. Бipaқ бҧл дҧpыc 

eмec. Aбaй дaңғылынaн 

жоғapы тҧpaтын aғaм ҥйiндeгi тepмомeтp  –8°C кӛpceттi» -дeдi Доcбол. 

Оғaн Әлия қapcы шықты: «Paйымбeк дaңғылынaн тӛмeн тҧpaмын. Бiздiң 

тepмомeтpiмiз caғaт 12-дe –12°C кӛpceттi». Бaлaлapдың eкeyi дe дҧpыc 

aйтып тҧp: Aлмaтының әp тҥpлi жepлepiндe оpнaлacқaн тepмомeтpлep бip 

yaқыттa әp тҥpлi тeмпepaтypaны кӛpceтeдi. Оcыны қaлaй тҥciндipe 

aлacыңдap? 

Жayaп: cyық aya жылы ayaдaн 

ayыp. Қыcтa caлқын aya жоғapыдaн 

тӛмeн тҥceдi, cондықтaн тӛмeндe 

-

10389

31.ht

ml 
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5 мин 

 

ayaның тeмпepaтypacы тӛмeн болaды. Қaзacтaндaғы Aлмaты қaлacы 

Aлaтay eтeгiндe оpнaлacқaн, cондықтaн қaлaның оң тҥcтiк жaғы cолтҥcтiк 

жaғынaн жоғapы оpнaлacқaн. Cондықтaн бip yaқыттa Aлмaтының әp тҥpлi 

жepiндe әp тҥpлi тeмпepaтypa бaйқaлaды.  

 

Cҧpaқ 7.  

Тҧщы cy 0°C  тeмпepaтypaдa қaтaды. Қaзaқcтaндaғы Бaлқaш кӛлiнiң бip 

бӛлiгi тeк қaтты aяздapдa, aл eкiншici 0°C қaтып қaлaтыны нeлiктeн? Бҧл 

қҧбылыcты қaлaй тҥciндipe aлacыңдap? 

Жayaп: Бҧл Бaлқaш кӛлi. Оның бaтыc жaғы тҧщы aл шығыc жaғы aщы 

болaды. Ceбeбi бaтыc жaғынaн оғaн Iлi ӛзeнi қҧяды, aл кӛл оpтacынaн 

Бaлқaн тҥбeгiмeн eкiгe бӛлiнгeн  

Дecкpиптоp   

1.  Aбcaлют дeнeнiң тeмпepaтypacын бiлeдi. 

 2. Ыcтық жәнe cyық cy молeкyлaлapының aйыpмaшылығын тҥciнeдi. 

2. Тepмомeтp тҥpлepiмeн  тaныcaды жәнe гaз  кӛлeмiнiң тeмпepaтypaғa 

тәyeлдiлiгiн кecкiндeйдi. 

5. Кeльвин,  Цeльcий  шкaлaлapы  apacындaғы бaйлaныcты  бiлeдi.    

Бiлeмiн Білдім Бiлгiм кeлeдi 

+   

 +  

Жaңa caбaқты  пыcықтay  мaқcaтындa физикaлық  домино кecтeciн 

тapaтып бepeмiн. Мҧндa  бepiлгeн cҧpaқтapдың  жayaбын cәйкecтeндipiп,  

тaбy кepeк. 

           Тepмомeтp 0 мeн 100нҥктeлepi apaлығындaғы  

шкaлaны 100 бӛлiккe бӛлeдi 

       Тeмпepaтypa Тҧpaқты кӛлeмдeгi тeмп пpопоpц  

гaз қыcымын 

      Гpaдycтap Тaбиғaттaғы eң тӛмeнгi 

тeмпepaтypa -273,15 C 

     Тeмпepaтypaның caндық            

ӛлшeмi 

Ӛзiмeн жылyлық бaйлaныcтa 

болaтын қҧpaл 

    Тeмпepaтypaның         

aбcaлют нолi 

Т=(t +273,15 )K 

 Цeльcий шкaлacы Гaз мaлeкyлaлapының 

қозғaлыcының оpтaшa 

кинeтикaлық энepгия ӛлшeмi 

Кeльвин шкaлacы t=(T-273) C 

  

Жaңaдaн  мeңгepiлгeн дaғдылapды тәжipибeдe  қолдaнy  жәнe дaмытy  

ҥшiн  тҥpлi  дeңгeйдeгi тaпcыpмaлap  оқyшылapдың қызығyшылығын  

apттыpaды.   

Caбaқты 

бeкiтy 

5 мин 

Caбaқты бeкiтy мaқcaтындa "бaлық қaңқacы" диaгpaммacын 

қолдaнaмын.1) Молeкyлaлық тeоpия нeгiзiндe жылы cy мeн caлқын cyдың 

aйыpмaшылығы нeдe eкeнiн тҥciндipiңдep 
2) Тepмомeтpдi тeмпepaтypacы ӛлшeнeтiн оpтaдaн aлып қapayғa болa мa? 
Нeлiктeн?3) Aбaй болмaғaн жaғдaйдa мeдицинaлық тepмомeтpдi 
cындыpып aлyғa болaды. Нeлiктeн бҧл жaғдaйдa тӛгiлiп қaлғaн cынaпты 
бip тҥйip тaмшыcы қaлмacтaй жинaп aлyқaжeт? 
4).Қaндaй дa бip yaқыт мeзeтiндe ayaдaғы оттeгiнiң бip молeкyлacы 900м/c 
жылдaмдықпeн, aл eкiншi молeкyлa 1200 м/c жылдaмдықпeн қозғaлaды. 
Eкiншi молeкyлaның тeмпepaтypacы жоғapы дeгeн ҧйғapым дҧpыc болa 
мa?  

Гpaф

икaлы

қ 

оpгaн

aйзep: 

«Бaл

ық 

қaңқa

cы» 

диaгp

aммac
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ы  

Бaғaлay  

1 мин 

Кepi 

бaйлaныc 

3 мин 

 

Бiлeмiн Білдім Бiлгiм кeлeдi 

+   

 +  

  + 

Кepi 

бaйлa

ныc 

пиpa

мидac

ы 

Қоcымшa aқпapaт 

Capaлay – Ciз қоcымшa 

кӛмeк кӛpceтyдi қaлaй 

жоcпapлaйcыз? Ciз 

қaбiлeтi жоғapы 

оқyшылapғa тaпcыpмaны 

кҥpдeлeндipyдi қaлaй 

жоcпapлaйcыз? 

Бaғaлay - Оқyшылapдың 

ҥйpeнгeнiн тeкcepyдi 

қaлaй жоcпapлaйcыз? 

Пәнapaлық 

бaйлaныc 

Қayiпciздiк жәнe 

eңбeктi 

қоpғay epeжeлepi 

AКТ-мeн бaйлaныc 

Қҧндылықтapдaғы 

бaйлaныc 

Iшкi yәждi apттыpy мaқcaтындa  
қолдayғa мҧқтaж  оқyшылapғa  
топтық  жҧмыc, кecтe,   
экcпepимeнттiк  тaпcыpмa   бepiлeдi 
Тaпcыpмaны оpындay бapыcындa 
оқyшылapғa capaлaнғaн 
тaпcыpмaлap ҧcынылaды. Aл 
қолдayды қaжeт eтeтiн оқyшылap 
ҥшiн әp тaпcыpмa бapыcындa 
жeтeлeyшi cҧpaқтap бepiп, нәтижeгe 
тeз жәнe caпaлы тҥpдe қол жeткiзy 
мaқcaтындa дapынды оқyшылapмeн 
топтacтыpaмын. Қaбiлeтi жоғapы 
оқyшылap топтық жҧмыc 
бapыcындaғы әңгiмe –зepттey 
бapыcындa кӛшбacшылық 
қacиeттepiн кӛpceтe aлaды. 

  Әp тaпcыpмa cоңындa оқyшылap 

кeйдe мҧғaлiм тapaпынaн 

«жapaйcың, ӛтe кepeмeт» cӛздepi 

apқылы бaғaлaнca, бipдe  тҥcтi 

қыcтыpғыштap caнынa қapaй 

жҥзeгe acыpылaды. Eң кӛп 

жинaғaн топ ҥздiктep, aлғыpлap, 

зepeк оқyшылap aтaнaды. Cондaй-

aқ оқyшылap бip-бipiн «қол 

шaпaлaқтay» apқылы бaғaлaca, 

бipдe оқyшылap ӛзiн-ӛзi бaғaлaйды 

Индycтpиялaндыpy  

инновaциялapғa  

нeгiздeлгeн  

экономикaлық   дaмy  

жәнe  жaлпығa 

бipдeй  eңбeк қоғaмы   

қҧндылықтapынa  

бayли отыpып,  

оқyшылapды 

пaтpиоттыққa, 

eңбeкcҥйгiштiккe  

тәpбиeлey  

Eceптep шығapy  

бapыcындa 

мaтeмaтикa  пәнiмeн 

,экcпepимeнттiк  

тaпcыpмaлap 

оpындay бapыcындa 

биология,   

жapaтылыcтaнy, 

тapих   пәндepiмeн  

бaйлaныcaды 

 
Оқыту барысындағы қашықтықтан білім берудің рӛлі 

 

Алматы облысы Қарасай ауданы  

«Шамалған станциясындағы қазақ  
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орта мектебі мектепке дейінгі шағын 

 орталықпен» коммуналдық мемлекеттік  

мекемесінің информатика пәні мҧғалімі  

Жаңабай Ляззат Курбангалиқызы 

 

2019-2020 оқу жылында Қазақстандағы білім беру жҥйелерінің кҧрылымдарында елеулі 

ӛзгерістер болып жатыр. Оқу мен білім технологиясы қаржы қорының байыбына жетіп 

тҥсінудің, нарықты ӛркендету жолында кҥресудің тиімді қҧралына айналып отыр. Осы ретте 

қазіргі замандағы технологиялық жетістіктерге негізделген қашықтықтан білім беру жетекші 

рӛл атқарады. Дҥние жҥзі бойынша қашықтан білім беру жҥйесін ӛркендетудің басты 

мақсаттарының бірі — оқушылардың кез келген мектептер, колледждер мен университеттердегі 

оқу бағдарламалары бойынша оқып, білім алуларына жағдай туғызу болмақ. Коммуникациялық 

каналдарды ауқымды тҥрде тарату курсы маңызды міндеттерді ойдағыдай іс жҥзінде асыруға 

септігін тигізбек. 

Қашықтықтан  оқытудың білім саласындағы мақсаты - білім берудің біртҧтас ақпараттың 

жҥйесін қҧру арқылы оқушылар мен студенттердің білім деңгейін кӛтеру.   

Қашықтықтан  оқытудың білім саласындағы міндеттері: 

бір-бірімен тығыз байланысты бола отырып, мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі 

қашықтықтан оқытудың қҧрамына енуі;  

қҧру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау.  

Қашықтықтан оқытудың жергілікті жҥйесі белгілі бір білім және жекелеген қала (университет) 

шеңберінде жҧмыс атқарады, оның қҧрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, 

гимназиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жҥйенің аясында жҧмыс жасаудың алғашқы 

сатысында зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы ҧтымды пайдалана отырьш, 

ҥздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер мен 

жоғары оқу орындары жергілікті және аймактық желіні пайдаланып, шығармашылық 

жҧмыстарын таратып, оқыту ҥрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.  

Оқытудың ауқымды және жергілікті жҥйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде 

білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент - сервер, мультимедиа, 

компьютерді оқып-ҥйренуші жҥйелерге, электрондык оқулыктарға, оку-әдістемелік 

материалдарға, қашықтықтан оқыту жҥйесінің технологиясымен ҥйлесімді болып келетін, 

алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап әрі ӛміршең тҥрлері бола 

алатындай жайлы окулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады. 

Осындай сан қырлы, әрі кҥрделі мәселелерді жҥзеге асыруда оқытушының атқарар рӛлі орасан. 

Оған әрі ауыр, әрі жауапты міндет жҥгі жҥктеледі: ол курстың бағдарламасының қҧрылымын 

дайындап, оны қашықтықтан білім беру жҥйесімен астастырып бейімдейді, оқу ҥрдісінің 

барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, ӛз бетімен бақылау-пысықтау 

жҧмыстарын орындау жӛнінде ҧсыныстар береді. Бҧл ретте қашықтықтан оқыту  жҥйесінің 

әдістерінде кӛрсетілгеніндей, кӛңіл-кҥй, психологиялық қарым-қатынас бой кӛрсетеді. 

Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша жҧмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, 

оқытудың компьютерлі және тораптық жҥйелерін жетік біліп, олармен   іс жҥргізу  ісін орындау 

шарт. 

Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы іске мҥдделі басқа да 

адамдарға бірнеше талаптар қойылады: 

Оқытушы компъютермен жоғары дәрежеде сауатты жҧмыс істей білуі қажет. 

Қашықтықтан   оқытудағы   мақсаттары   мен   міндеттері,   оның   алдағы   уақытта ақпараттық 

технология және коммуникация қҧралдарының негізінде дамуы туралы білуі  қажет. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім саласындағы қызметкерлерді, 

оқушыларды таныстыра білуі қажет. 

Оқытушының ақпараттық қҧралдармен жҧмыс істеуге іс жҥзінде дағдылануы қажет. 

Оқытудың   телекоммуникациялық  қҧралдарын  қолдану   ісіне   дағдылануын қалыптастыру, 

атап айтқанда: тҧтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және ақпараттық жҥйелердегі 

ресурстарды пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет. 
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Жинақталған тҥрде оқу бағдарламасын қҧрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстардың 

әдістемелерін баяндай және курстарды ӛткізуді ҧйымдастыра білуі қажет. 

Оқу ҥрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жҥргізу ісіне жан-жақты даярлау, қашықтықтан 

оқыту жҥйесі бойынша сабақ ӛткізу ҥрдісінде ҥйлестіруші болуы қажет. 

Бҥгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесіне баса мән бермейінше, білім берудің 

ақпараттық технологияларын, дәлірек айтқанда, электрондық оқулық және бейнефильмдерді, 

басқа да электрондық басылымдарды қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы арқылы 

ендірмейінше, кез келген әлеуметтік-экономикалық саланың алға басуы мҥмкін білім беруді 

ақпараттандырудың ғылыми – орталығы ақпараттық қарым-қатынастық технологиялардың 

білім берудегі педагогикалық мҥмкіндіктерін зерттеу жолында ЮНЕСКО институтының тірек 

нҥктесіне жатады және онымен бірге қашықтықтан оқытудың спутниктік каналын ендірудің 

бірлескен жобасын жҥзеге асыруда. 

Бҧл таңда қашықтықтан оқыту жҥйесі жоғары оқу орындарында ғана емес мектеп жҥйесінде де 

орын алып отыр. Сабақ беру барысында ӛзім қолданатын мынадай платформалардың 

тиімділігіне кӛзім жетті. Мысалы: GoogleForm, Quizziz, Chatium, LearningApps, QuizLet, Prezi, 

PowToon бағдарламаларының ақпараттық жҥйесінің ӛзіндік артықшылықтары бар екеніне кӛз 

жеткіздім: оқытушының да, оқушының да оқытудың уақыты мен орнын тиімді таңдай білуі; 

білімнің тиянақтылығы; оқытушы мен оқушы арасындағы кері байланыс; білім берудің 

дифференциациясы мен тҧлғалық жекелілігі; уақыт ҥнемділігі; ата-ана бақылауы (ата-

аналардың білім беру ҥрдісін және оқытушылармен қарым-қатынасын бақылау мҥмкіндігі).  
 

Алматы облысы 
Іле ауданы 

№31 орта мектеп 
Карабасова Нурслу Кулжигитовна 

Физика пәнінің мұғалімі 
 

Ҧзақ мерзімді жоспар бӛлімі: 

Астрономия негіздері 
Мектеп: №31 орта мектеп 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:  Карабасова Н.К 

Сынып: 9 Қатысқандар 

саны: 

Қатыспағандар 

саны:  

 

 

Сабақ тақырыбы Жҧлдызды аспан.  

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: 

- Шоқжҧлдыздар мен жҧлдыздардың атаулары 

мен белгіленулері туралы ақпарат беру, 

айырмашылығын кӛрсету. 

Басым бӛлігі:  
- Шоқжҧлдыздар мен жҧлдыздарды ажырату; 

- Жҧлдыздардың жарықтылығын сипаттайтын 

шамаларды анықтау; 

Кейбірі:  
- Погсон формуласын қолдана атырып, 

жҧлдыздардың жарықтылығын анықтау 

Жетістік 

критерийлері 

- Оқушылар шоқжҧлдыздар мен жҧлдыздарды 

ажырата алады; 

- Жҧлдыздардың жарықтылығын сипаттайтын 

шамаларды атайды, біледі, тҥсінеді; 

- Погсон формуласын қолдана отырып, 

жҧлдыздардың жарықтылығын анықтай алады. 
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Тілдік  мақсаттар 

 

Оқушылар: жҧлдыздар, шоқжҧлдыздар және оларды 

сипаттайтын шамаларды жҥйелей алады. 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:  
Жҧлдыз, шоқжҧлдыз, кӛрінерлік жҧлдыздық шама, 

жҧлдыз жалтырлығы, абсолют жҧлдыздық шама, 

парсек, жарық жылы. 

Қҧндылықтарға баулу «Мәңгілік ел» идеясының негізінде оқушыларды 

бірлікке және  ынтымақтастыққа баулу.  Жҥйелі 

тҥрде іріктелген тапсырмалар мен іс-әрекет тҥрлері 

арқылы оқушыларды ынталандыру және ауқымды 

оқыту. 

Алдыңғы білім Центрге тартқыш ҥдеу, бҧрыштық жылдамдық және 

сызыктық жылдамдық. 

Сабақ барысы 

Сабақтыңжоспарла

нғанкезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығулар тҥрлері 

 

Ресурста

р 

Сабақтың басы  

(5 минут) 

 

І. Ҧйымдастыру 

II. Қызығушылығын ояту 

1.Психологиялық ахуал: Әр адам ӛз есімдерінің бас 

әріпіне сын есімді қосып айтамыз.(Нурлы Нурсулу, 

Гҥлдей Гулжан). 

ІІІ. «Доп лақтыру» әдісі арқылы ҥй тапсырмасын 

сҧрау. 
1. Үдеудің ӛлшем бірлігі қандай?  
2. Қандай қозғалысты қисықсызықты қозғалыс деп 

атайды? 
3. Период дегеніміз не? 
4. Еркін тҥсу ҥдеуінің мәні неге тең? 
5. Жиіліктің ӛлшем бірлігі? 
6. Бҧрыштық жылдамдықтың ХБЖ-дегі  ӛлшем 

бірлігі? 
7. Центрге тартқыш ҥдеудің формуласы? 

3.Ой қозғау: «Жҧмбақ»  жасыру арқылы сабақ мақсатын 

айқындау. 

 

 

 

Кеспе 

қағаздар 

 

доп 

Сабақтың ортасы 

  (30 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 
- Шоқжҧлдыздың 

анықтамасын біледі; 

- Жарық 

жҧлдыздармен 

танысады; 

- Жҧлдыздарды 

сипаттайтын 

шамалармен 

танысады. 

 Қараңғыда жымыңдай жанады, 

Жарық тҥссе бірден сӛніп қалады./ Жҧлдыз/ 

Оқушыларды топқа бӛлу: «Сириус, Темірқазық, Ҥркер», -  

деп топқа бӛлу,  мақсатым сабақтың тақырыбын ашып 

алу, айқындау.  

«Джигсо» әдісі бойынша мәтінді оқып, ӛз беттерінше 

танысады. Жҧппен одан әрі топпен талқылайды. 

Топтардың басшылары тағайындалады.Әр топ ӛзіне 

берілген материалды оқып шығады. Содан соң 

баяндамашы тағайындалып, ӛкілдер басқа топтарға 

барып, ӛз тҥсінгендерін айтып, олардың тҥсінгенін қайта 

топқа келіп баяндайды.  

1-тапсырма (G). (12 минут) 

Сириус тобы. Шоқжҧлдыздар туралы мәлімет. 

Темірқазық тобы. Жҧлдыздардың белгіленуі туралы 

мәлімет. 

Үркер тобы. Жҧлдыздарды сипаттайтын шамалар туралы 

мәлімет. 

Белсенді оқыту: «Таза тақта» технологиясы.  

 Бағалау 

парағы 

 

 

 

 

 

 

ҚБ 
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Дескриптор: 

-  Кӛрінерлік және 

абсолют жҧлдыздық 

шаманы біледі. 

- Жҧлдыз 

жалтырлығын біледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 
- Жҧлдыз 

жалтырлығын 

табуда Погсон 

формуласын 

қолдана алады 

  

  
            

Шарты бойынша тақтаға сҧрақтар жапсырылады. Әрбір 

оқушы қалауымен шығып сҧрақтарға жауап беріп, 

сҧрақты ӛзімен алып кетеді. Егер сҧрақтың жауабын 

білмесе қайта орнына іліп кетеді. Соңында тақтада ешбір 

сҧрақ қалмайтындай тақта тазару керек. Бҧл 

технологияны алу мақсатым оқушылар жаңа тақырыпты 

жақсы тҥсініп, соған байланысты ешқандай кҥмән 

туындамайтын тақтаны тазарту. 

2-тапсырма (І). (7 минут) 

       Шоқжҧлдыз дегеніміз не? 

Шоқжұлдыз дегеніміз – аспанның нақты шекарасы 

анықталған белгілі бір бӛлігі. 
Аспанда қанша шоқжұлдыз бар? /88/ 
Шоқжұлдыздар аспанда қалай орналасқан? 
(оңтүстікте, солтүстікте және аспан экваторы 
бойында неше шоқжұлдыздан) 

Жҧлдыз бен шоқжҧлдыз арасындағы айырмашылықта 

атаңыз. 

Жұлдыз дегеніміз бір ғана жарқыраған аспан 

денесі. Ал шоқжұлдыз дегеніміз 

жұлдыздардың топтасқан және орны 

белгіленген аспан денелері. 

Кӛрінерлік жҧлдыздық шама дегеніміз не? 

Жұлдыздардың кӛзге кӛрінерлік 

жарықтылығын санмен ӛрнектеу үшін 

енгізілген шама. Оны Гиппарх енгізді. 

Жҧлдыз жалтырлығы дегеніміз не? Оны қалай 

анықтаймыз? 

Астрономияда жұлдыз жалтырлығы 

(жылтырауы) деген ұғым қолданылады. Ол 

жұлдыздың одан келетін сәулеге 

перпендикуляр орналасқан бірлік ауданды 

жарықтандыратын жарық мӛлшерін береді. 

Погсон формуласы арқылы. 

Абсолют жҧлдыздық шама дегеніміз не? 

Жұлдыздардың шын мәніндегі жарықтылығын 

анықтау үшін абсолют жұлдыздық шама , 

жұлдыздың стандарт қашықтық – 10 парсек 

немесе 32,6 жарық жылы қашықтықта 

орналасқандағы кӛрінерлік ж.ш. 

Кӛрінерлік және абсолют жҧлдыздық шаманың 

айырмашылығы неде? 

Бір жұлдыздың жалтырлығы жоғары, ал енді 

біреуінің тӛмен болуы жұлдызыдың шын 

мәніндегі жарықтылығы туралы мәлімет бере 

алмайды. Себебі жарық жұлдыздың бізге 

жақын орналасуы себебінен кӛрінерлік ж.ш.-сы 

жоғары болуы мүмкін, бірақ тура осындай 

жұлдыздың алысырақ орналасуы себебінен 

кӛрінерлік м ж.ш.-сы тӛмен болады.  

3-тапсырма (G).  (10 минут) 

1. Темірқазық жҧлдызының жҧлдыздық шамасы 

 
Қағаз 
қиындыл
арын 
тақтаға 
жабысты
ру 
 
ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ҚБ 
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«Какими  инструментами КМ эффективно влияет с 7 модулями  по расширению ЗУН 
учащихся на уроках физики?» 

 
Куанышбекова Алмакуль Каныбековна 

Сш.им.Б.Онтаева ГУ с.Караспан 
 

“Мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-то 
понять”. 

С.Л.Рубинштейн.  
 
       Перед обществом стоит задача научить детей позитивной жизненной позиции, 
обретению личностного смысла, оптимизму, умению сохранять свою индивидуальность при 
любых обстоятельствах. Важно, чтобы дети были адаптированы к жизни в сложных условиях и 
могли в них самореализовываться. Наше стремительное время требует от человека умения 
самостоятельно ориентироваться в потоке информации, умения осуществлять перенос знаний 
из разных областей человеческой деятельности и науки в конкретную ситуацию, умения 

2,02, ал Веганың жҧлдыздық шамасы 0,03. 

Осылардың қайсысы жарық және неше есе? /6,19/ 

2. Кастор жҧлдызының жҧлдыздық шамасы 1,58, ал 

Альтаирдың жҧлдыздық шамасы 0,77. Осылардың 

қайсысы жарық және неше есе? 

3. Регул жҧлдызының жҧлдыздық шамасы 1,35, ал 

Ригельдің жҧлдыздық шамасы 0,12. Осылардың 

қайсысы жарық және неше есе? 

Сабақтың соңы  

5 мин 

 

Кері байланыс:  

 
Ҥй жҧмысы. §8 8 жаттығу№1,2 

ҚБ 

Саралау – оқушыларға 

қалай  кӛбірек қолдау 

кӛрсетуді  жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды 

меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз

?  

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының сақталуы  

 

 

Барлық  оқушылар: Бҥгінгі 

игерген материалдар келесі 

сабақтардың негізі 

болатындықтан, тақырып 

бойынша теориялық білімдерін  

барлық оқушыда 

қалыптастыруды 

жоспарладым. 

Оқушылардың басым бӛлігі: 

Шоқжҧлдыздар мен 

жҧлдыздардың атаулары мен 

белгіленулері туралы ақпарат 

беру, айырмашылығын 

кӛрсету. 

(1) Жаңа 

тақырыпты 

меңгеруде 

пікірталастарға 

қатысып 

отыруын. 

(2) Сыни ойлау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағытталған 

ойлау 

операцияларын 

қолдануы. 

Оқушы қҧрал-жабдықтар мен жҧмыс 

жасағанда ӛздерінің және басқалардың 

денсаулығына, мектеп мҥлкіне 

жауапкершілікпен қарау. 

Алынған нәтижені талқылау барысында 

креативті, сыни тҧрғыдан талқылау. 

Оқушылардың мҧғаліммен біріге 

отырып  жаңа білім алуға әрекет етуі 

олардың ӛзара  және мҧғаліммен қарым 

қатынасын нығайтады. Олар ӛз пікірін 

айтуға дағдыланады. 
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работать с различными видами заданий, способности осуществлять сотрудничество в 
совместной деятельности. А также использование открытых вопросов, стимулирующих нашу 
мыслительную деятельность и самообразование.  
  Мы подробно изучили содержание Программы в разрезе семи модулей. 
1.Новые подходы в преподавании и обучении 
2. Обучение критическому мышлению 
3.Оценивание обучения и оценивание для обучения 
4.Использование ИКТ в преподавании и обучении 
5.Обучение талантливых и одаренных детей 
6.Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учащихся 
7.Управление и лидерство в обучении 
В  процессе обучения организация работы в малых группах (причем состав группы постоянно 
менялся) способствовала тесному взаимодействию всех членов группы, так как, знакомясь и 
размышляя над  идеями 7 модулей, анализируя свою деятельность, мы  обучались друг у друга.  
Одним из решающих фактров,  способствующих решению данных задач, является развитие 
креативности личности, меня заинтересовал модуль «Новые подходы в обучении», в котором 
интегрируются и другие стратегии: групповая работа, элементы  КМ, значимость составления 
вопросов согласно теории Блума в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 
Учителя школ должны уметь выявить одаренных и талантливых учащихся в своих школах с 
помощью тщательного наблюдения над их поведением, а также создавать условия для 
развития их потенциала. 
Преподавание в разновозрастных классах может быть успешно решено, когда для учителя 
ученики являются личностями, и мысли учителя сконцентрированы не на учебной программе, а 
на процессе обучения детей.  
ИКТ являются значимым инструментом, помогающим учителям в преподавании и обучении, но 
могут быть эффективны и  повышать мотивацию учащихся, если учителя компетентны и 
уверены в использовании этих технологий. 
Учителю необходимо менять в своем сознании понимание оценивания как процедуры, 
происходящей после преподавания и обучения. Использовать оценивание для обучения для 
понимания того, что они (учителя) могут предпринять, чтобы развиваться дальше. 
Для развития мыслительной деятельности учащихся необходима большая практическая 
работа: чем больше учащийся выполнит задач, тем больше он будет иметь мыслительных 
приемов, подходов к выполнению заданий.  
Для выполнекния любого задания учащемуся необхордимо понимать стратегию его решения, 
умения составлять план своих действий. 
Мышление возникает в проблемной ситуации, включающей в себя неизвестные звенья,не 
выводимое из него непосредственно на основе законов формальной логики. Существенную 
роль в решении проблемы играет  прямое непосредственное видение пути к нахождению 
искомого, способа преобразования ситуации, дающего ответ на поставленный в задаче вопрос. 
Через стратегии критического мышления ученики будут расширять и внедрять углубляя круг 
своих знаний  по физике. Для сравнения результата иследования, я реализовала свою идею 
через подходы Lesson Study, который является демократичным способом улучшения практики.  
В классе 20 учеников.Тема урока «Радиоактивность– это явление, в котором свидетельствуется 
о сложной структуре атома». 
 По расписанию урок физики был четвертым, чтобы активизировать учеников, я провёла  
интеллектуальную разминку.  
 При помошью  раздаточных материалов (ручки, сердечки, звездочки) формировала 
группы из 6-7 учеников. В стадии«Вызова», опрос домашнего задания было через диолог – 
вопросы и ответы. 
1-группа 
В чем заключается открытие, сделанное Беккерелем в 1896г.?  
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Как и кем было названо явление самопроизвольного излучения некоторыми атомами? 
2 группа 
В ходе исследования явления радиоактивности, какие неизвестные ранее химические 
элементы были открыты?  
Как были названы частицы, входящие в состав радиоактивного излучения?  
3 группа 
Что представляют собой эти частицы?  
О чем свидетельствует явление радиоактивности? 
При опросе домашшнего задания  ученик «А» Гулбану хорошо размышляя работала в группе. 
Но при ответе не до конца смогла высказать свои идею. Но вместе с тем, отвечала на вопросы 
высокого порядка. Ученик «В» растерянно смотрело по сторонам. Кто что делает, но все же  
смогла ответит по вопросу низкого уровня. А ученик «С»  ничего непоняв, просто сидель. Так 
как не был готов по домашнему заданию. И просто наблюдаль за действиями других учеников.  

При обьяснении темы урока использовано ИКТ, где предусматривалась 
заинтересовать детей к изучению темы. После подачи обрзовательной 
информации, продложалась ГР и так обьяснив что такое радиоактивность, 
я раздала по группам раздаточные материалы и дала задание. 

– Каковы особенности процесса радиактивности? 
По стратегии «Кубизма»Обсудить между собой  ответы на вопрос:  
                  1 гр                      2 гр                       3гр 
            Кто? Что?Когда? Как?       Где? Почему? 
На этой стадии «Осмысление»происходит  непосредственная работа с информацией. Ученики 
должны по материалам ответить на вопросы:  
Что такое радиоактивность?  
Кто и как открыл его? 
Каких местах его производять?  
Отвечая на эти вопросы ученики АВС работали по разному. Например Гулбану читая вопросы, 
сразу расписывала на тетради ответы, помогала ученикам по группе. 
Макпал читая вопросы она размышлая пролитывала то что делала сама 
дома, вспоминала работы предыдушего урока. Только после записывала 
себе ответы. Но на этот раз она сама пожелала ответит на них.  А  Ерман 
сразу привлек на себя внимание друга и спрашиваль как надо 
написать ответы на вопросы. Так как сам прослушал, когда я обьясняла. И его не 
внимательность к уроку было моей проблемой. И на следующей задании я старалась к нему 
больше внимание удилятьи спрашивать у него всели он понял.  
В рамках технологии разработки и оценки создаются три творческие группы. Каждая из групп, 
поочередно работает в определенной ролевой позиции: •Первая группа  по приему «6 
шляп» 
Важным моментом использования метода «Шесть шляп» в рамках 
технологии разработки и оценки идеи является возможность выразить 
свои эмоции и чувства.  Вот примеры работ учеников:  
 «белая шляпа» сегодня мы на уроке узнали о радиоактивных веществах и об их 
определениях; 
 «красная шляпа»  плюсы в этих радиоактивных веществах – это АЭС, в археологии 
применяют для определения срок давностей исторических вещей;-  «зеленая шляпа»в жизни и 
в производствахприменяюткак энергиюсилы;-  «желтая шляпа» эти вещества нужны нам в 
медицине, в археологии, в потребительских целях; 
 «черная шляпа» но у этих радиоактивных веществах есть и минусы, если использовать 
его не так как надо, то этого элемента пострадали очень многие страны «синяя шляпа»  и 
так мы узнали, что радиоактивные вещества могут быть полезными, но и увлекаться сильно ею 
не стоит.  
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3 группа 

 Вторая группа  по подходу ПМИ.  

Эта группа своих работах показывают о плюсах и минусах  
радиоактивных вещест и что интересного можно взять из этого 
материала. По постерам это группа очень четко расписала плюсы и 
минусы и определенно где и как можно вызвать интерес к радиактивным веществам. 

+  - Интересно 

АЭС, топливо отравление, излучение, 
вред здоровью 

Что радиактивные вещества 
быстро могут размножаться 

 Третья группа  работала по стратегии ЗХУ.  

Знаю Хочу знать Узнал  

Что радиоактивность это 
вредные для здоровья 

Какое имеет значение 
химический элемент Родон к 
радиоактивности 

 Радиоактивность – это 
очень сложный 
химический элемент. 

И это группа справилась со своей задачей не полностью. Знают они про радиактивность не так 
уж много. О том что они хотять узнать было очень много. Ученики работая в группе заполняют 
таблицу, рисуя по постерам пищут свои мнении о радиактивности. о химических веществах 
радиактивных и значение их дествии. 
Критерии оценивания группы: достоверность излагаемого материала, использование 
дополнительной литературы, опора на жизненный опыт (примеры из жизни), четкость речи. Но 
все же не до конца  они смогли высказать свои идеи. Так как на первом уроке им было 
предоставлено уже готовые материалы, и им не до конца было понятно суть всей работы. Я 
прекрасно понимаю, что ученики  не привыкли  к такому проведению уроков, и они немного 
были шокированы. Но все дети учились взаимодействовать и рационально использовать 
время, отведенное для выполнения заданий.  
Критерии оценивания: если группа экспертов-коллег смогла выделить дополнительные плюсы 

или минусы, то она имеет право снизить на балл за каждый 
дополнительный плюс или минус оценку группам.Так как  наблюдаемые 
ученики  «В» и  «С» были в разных группах и их позиции были немного 
непонятны в начале урока, то через некоторое время они себя 
почувствовали в группе более уверенно.Они тоже начали выдвигать свои 

идеи.  
Для определения результативности урока провела вопросник:  

Понравилось ли вам сегодняшний урок? 
Как вы себя чувствовали в группе? 
И все ли было понятно при работе в группах? 
Помогли ли вам члены групп? 
И хотели бы вы дальнейшем так работать в группе? 

По результатам анкетирования я выяснила, насколько ученикам понравилось работать в 
группе, чем при индивидуальной работе.  Они в группе чувствуют себя уверенно, так что они 
всегда готовы работать в группе с разным составом. 
Рефлексия помогает  детям вступить в диалог  учитель – ученик, ученик – ученик. Используя на 
уроке «толстые и тонкие» вопросы  стимулирует учеников выражать  свою мысль 
конструктивно, способствует развитию любознательность, ученик старается критически 
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мыслить. Проанализировав этот подход можно сделать вывод, что дети раскрываются, 
становятся  свободными при разговоре и утверждаются как личность. 
Список использованной литературы:  
Руководство для учителя.    
      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  2012г 
Раздаточные материалы   
Концепции модернизации образования. 2010 год. 
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Москва. Педагогика 1989г  
Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике. 
Москва. «Просвещение», 1976г. 

Кабижанова Майгуль Суюмбаевна 

Алматы облысы Панфилов ауданы 

Коктал ауылы 

"Абай атындагы орта мектеп" КММ 

Сабақтың тақырыбы      Үшбұрыш және оның түрлері .    

Оқу мақсаттары    7.1.1.13 үшбұрыштың түрлерін ажырату; 
 

 Сабақ мақсаттары 
 
 

Барлық оқушылар:  1.  Үшбұрыш анықтамасын және оның 
элементтерін,  түрлерін анықтай алады және      ажыратады.   
2 .Үшбұрыштың   шығу тарихын біледіОқушылардың басым 
бөлігі:1.Үшбұрыш  түрлерін ажыратып,периметрін  таба 
алады,өмірмен байланыстыра алады,пирамиданың құрлысының 
ерекшелігін ажырата алады Кейбір оқушылар: 1.Ережелерге 
сәйкес  ізденісті қажет ететін есептерді шығара алады,тарихи 
ескерткіштер арқылы  логикалық есептерді шығара алады. 

Бағалау 
критерийлері 

Үшбұрыштың анықтамасын және оның элементтерін айтады. 
 Периметрін табуда формулаларды қолдана аладыҮшбұрыштың 
түрлерін ажыратады, қасиеттерін біледі, есептер шығаруда 
қолдана аладыПирамиданың  құрылысын ,ерекшелігін , тарихын  
айта алады . 3-санын  тарихпен байланыстырып , деректер  келтіре  
алады . 

Тілдік мақсаттар  Пәнге тән лексика мен терминология: 
-үшбұрыш, тік, доғал, сүйір,пирамида,папирус , қабырға, төбе 
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:  
- АВ қабырғасы С бұрышына қарама-қарсы жатыр ма? 
- ВС қабырғасы А бұрышына қарама – қарсы жатыр ма  
- СА қабырғасы В бұрышына іргелес жатыр ма?- Олар тең бе? 
- Сіз қабырғаларды, бұрыштарды өлшеуіңіз керек.- Олардың 
өлшемдері бірдей ма? 

Құндылықтарға 
баулу 

«  Мәңгілік Ел» идеясының  4-басым  құндылығы 
 Индустрияландыру мен иннвацияларға  негізделген 
экономикалық өсуге  баулу 

Пәнаралық 
байланыс 

Технология, бейнелеу, тарих, география 

Алдыңғы білім    Бұрыштардың түрлері 

Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 
Кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 
 

Ресурстар 
 



350 
 

Сабақтың басы 
5мин 
 
          
 
 
 
 
 
 

Сәлемдесу. Оқушыларды түгелдеу. 
Үйге берілген тапсырманы қаншалықты білетінін 
өзара бағалау үшін «Мен- саған, сен – маған»  әдісі 
арқылы жазба жұмыстарын жұпта тексереді. 
      
 
 
 
 қима қағаздар арқылы топқа біріктіремін. 
Үш  санына  байланысты не білеміз ? 
Үш   би , үш бәйтерек , үш нәсіл , т.б 

 
Қима 
қағаздар 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сабақтың ортасы 
30мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-мин 

 «Кубизм» әдісі. Мақсаты: топтық жұмыс 
оқушыларға құндылық пен дағдыны қалыптастыру. 
І топ   талдау  анализ  

 
ІІ топ. 3. Суреттеу  4 .салыстыру 

 
ІІІ. Топ.  5.қолдану 6.  пайдалану  
 
 
 
 
 
 
 Ежелгі  Египет   
Б.з.д 2600 жыл  бұрын Хеопс пирамидасы салынған 
1 .топ. Биіктігі 146,6м =   14660  см =      146600мм 
2 .топ Салмағы  2,5 т  =   2500кг =   2500000 гр 
3. топ. Пирамидаға 2300000 тас кеткен,бір тас 
салмағы  2,5 тонна. Сонда  пирамидаға қанша  
тонна тас жұмсалған? 
2300000*2,5 т  =        5750000тонна 
Дескриптор 
Үшбұрыштың анықтамасын және оның 
элементтерін айтады. 
 Периметрін табуда формулаларды қолдана алады 
Үшбұрыштың түрлерін ажыратады, қасиеттерін 
біледі, есептер шығаруда қолдана алады 
Пирамиданың  құрылысын ,ерекшелігін , тарихын  
айта алады . 3-санын  тарихпен байланыстырып , 
деректер  келтіре  алады 
1-топ.   
Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығ№ы 15 дм, 
екіншісі біріншісіне қарағанда 3 дм ұзынырақ, ал 

АКТ, 
Флипчарт, 
түрлі- түсті 
қағаздар, 
маркерлер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд  
 
 
 
 
 
 
Бейнебаян 
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үшіншісі екіншісіне қарағанда 7 см қысқа. 
Үшбұрыштың периметрін табыңыз. 
2-топ.  
Қағаздан үшбұрыш қырқады, Кескіннің 
қабырғаларын өлшейді, периметрін табады  
3-топ 
Бүйір  қабырғасы  8см,периметрі 20 см болатын  
теңбүйірлі  үшбұрыштың  табанын табыңдар. 
 

№ Критерилер Дескрипторлар 

1 Геометриялық 
фигуралар туралы  ұғым 
қалыптасқан 

1.Фигуралар түрлерін ажырата 
алады 
2.Олардың анықтамасын айта 
алады 
3.Фигуралардың сызбасын 
сыза алады. 

2 Геометриялық 
есептердішығара алады 

1.Фигуралардың элементтерін 
таба алады 
2.Теоремаларды тиімді 
қолдана алады 

3 Үшбұрыштың түрлерін 
ажырата алады 

1.Үшбұрыштың макетін жасай  
біледі 
2.Үшбұрыштарды қоршаған 
ортамен байланыстыра алады 

4 Пирамиданың  шығу 
тарихын біледі 

Тарихи деректердегі 
логикалық есептерді шығара 
алады 

 

Сабақтың соңы 
 
4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семантикалық карта 

№ а в с Р Үшбұрыштың  
түрлері 

1 6 5  16  

2 3  3 9  

3 7 8 9   

4  7  19 Тең бүйірлі 

5 3  2 9 Қабырғалары 
әртүрлі 

6 4 4 4 12  

7 8    Тең  
қабырғалы 

Ежелгі  Египеттегі папирус  бетіндегі  логикалық  
есептерді  шығару 
Мақсат: оқушылардың жаңа тақырыптан алған 
білім деңгейін анықтау. 
Оқушылардың алған білімдерін ортаға салу және 
білмеген жағдайда   ЖАДА қалыптастыру. 
Үйге тапсырма. Үшбұрыш туралы ребус, 
сөзжұмбақтар құрастыру.  №34,3 

 
 
слайд 
 
 
 
 
 

Саралау –  
 

Бағалау –   Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау. 
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Пән: қазақ тілі Мектеп: Алматы облысы, Талдықорңан 
қаласы, №12 ОМГ 

Мұғалімнің аты-жөні: Малаева Нұргүл Мұханқызы 

Сынып: 6 «Ә» Қатысқаны: 28  
 

Қатыспағаны: 0 

Бөлім атауы: Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары. 

Сабақтың тақырыбы Күш атасы-Қажымұқан 

Осы сабақ  арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

6.1.3.1.  тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді 
ақпараттарды табу;  
6.4.4.2.  Етістіктің болымды, болымсыз   түрлерін ауызша және 
жазбаша  тілдесім барысында қолдану;  

Бағалау критерийлері Мәтіннің мазмұнын түсінеді; 
Мәтін бойынша берілген сұрақтарға дұрыс жауап береді;  
Мәтін бойынша берілген тұжырымдардың дұрыс/бұрысын 
анықтайды 
Мәтін бойынша негізгі, қосымша және детальді ақпараттарды 
ажыратады; 
Болымды, болымсыз етістіктер ажыратады. 

Құндылықтар Отансүйгіштік, үздіксіз білім алу. 

АҚТ қолдануы АКТ,  слайд-презентация пайдаланылады.  

Тілдік мақсаттар  Болымды, болымсыз етістіктер ажыратады. 

Осыған дейін 
меңгерілген білім 

Етістіктер 

Жоспар 

Жоспарланатын 
уақыт 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер  Дереккөздер 

Сабақтың басы 
4 минут 

Ұйымдастыру: сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
кезекшімен сұхбат. 
Спорт түрлері жазылған қағаздар арқылы топқа 
бөлу. 

 

Суреттер арқылы тақырыпты болжау АКТ 

Кейбіреуіне : 
1. Бір түзудің бойында 
жатпайтын D, E, M үш нүктесін 
белгілеңдер және DE, EM, MD 
кесінділерін сызыңдар. Пайда 
болған үшбұрыштың 
төбелерін, қабырғаларын 
және бұрыштарын жазып 
көрсетіңдер. 
Жалпы  оқушыға : 
2. АВС үшбұрышы берілген. 
АВ қабырғасында жатқан D 
нүктесі арқылы CD кесіндісін 
жүргізіңдер. Пайда болған 
үшбұрышты жазыңдар. 

 

 
Оқушының әрбір тапсырманы 
орындау барысында мақтап-
мадақтау арқылы.( смайликтер  
доллар ,еуро ,теңге) 
   
 

   Сергіту жаттығуын 
орындау. 
Оқушылардың 
компьютер алдында 
дұрыс отыруын 
қадағалау.  
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Сабақтың оқу мақсаты, бағалау критерийлері 
түсіндіріледі. 

 

Сабақтың ортасы  
 
4 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 минут 
 
 
8 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мұғалім болымды және болымсыз етістіктердің 
жасалу жолдарын түсіндіреді. 

 
Оқушыларға етістік жазылған кеспе қағаздар 
көрсетіп, сұрақтар қойып, түсінгендерін 
тексереді. 
Бағалау түрі: қалыптастырушы бағалау 
Тыңдалымалды кезеңі: 
Оқушылар видеоролик көріп, сұрақтарға жауап 
береді. 
- Қажымұқан туралы не білдіңдер? 
- Қажымқұан атамыздың қандай өнері ерекше 
ұнады? 
 Тыңдалым кезеңі:  
Мәтінді тыңдап, төмендегі тапсырмаларды 
орындаңыз. 
  1-тапсырма:  
Тыңдалым мәтіні  бойынша сұрақтарға толық 
жауап бер. 
1-топ. Спорт адамға несімен пайдалы? 
2-топ. Балуан деген атау кімдерге беріледі? 
3-топ. Күресте “күші барға ақылдың керегі жоқ” 
деген нақыл неліктен теріске шығарылған? 
4-топ. Мәтінде күрестің қандай түрлері туралы  
айтылды? 
 2-тапсырма. 
Әр топ тыңдалған мәтін бойынша өздеріне 
берілген тапсырмаларды орындайды   
 
1-топ. Негізгі ақпаратты топтастырыңыз 
 
 

  
 
2-топ. Қосымша ақпратты кестеге түсіріңіз. 

№ Қосымша ақпарат 

1  

 
 
АКТ 
слайдтар 
 
 
 
 
 
 
 
https://sputniknews.
kz/spravka/2019062
3/10647449 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Негізгі 

ақпарат  
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4 минут 
2 минут 
10 минут 
 
 
 
 

2  

3  

4  

3-топ. Детальді ақпаратты тірек сызбаға салыңыз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-топ. Дұрыс/бұрыс ақпаратты анықтаңыз. 
 

Сөйлемдер  Дұрыс  Бұрыс  

Қолмен аяқтан ұстауға болады.    

Аяқтан шалуға, тобықтан қағуға 
болмайды.  

  

Жұлқуға,тізеден қағуға болады.    

Кеудеден асыра лақтыруға 
болады.  

  

Топтардың жауабы тыңдалады. 
Бағалау түрі: топтар бірін-бірі жіне өздерін 
бағалайды. 
Мұғалімнің кері байланысы. 
Сергіту сәті. Кім жылдам? 
Оқушылар мұғалім атаған етістіктерді іс-әрекет 
түрінде орындайды.Болымсыз түрін атайды. 
Секір,созыл, бұрыл,отыр. 
 3-тапсырма. Жеке жмыс. 
Тыңдалым мәтінінде кездесетін етітіктерді 
құрамына қарай талдап, болымды етістікті 
болымсызға, болымсыз етістікті болымдыға 
айналдыру. 
Дескриптор 
Етістіктің түбірін таба алады; 
Болымды етістіктерді ажырата алады; 
Болымсыз етістіктердің жасалу жолдарын 
түсінеді. 
Бағалау түрі: оқушының өзін-өзі бағалауы, 
мұғалімнің  қалыптастырушы бағалауы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тақтадан дұрыс 
жауап көрсетіледі 
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Сабақтың соңы 

4 минут 
Кері байланыс: 3-2-1 

• 3 маңызды ақпарат 

• 2 қиындық тудырған мәселе 

• 1 ҧнаған іс-әрекет  

Ҥйге: Бес болымды етістік жазып, оларды 

болымсыз етістікке айналдыру. Сол етістіктерден 

сӛйлем қҧрастыру. Мҧғалімнің сабаққа кері 

байланысы 

 

 

Шешендік ӛнер» таңдау курсы 

 

Алматы қаласы  Наурызбай ауданы 

№176 мектеп-гимназия 

Бастауыш сынып мҧғалімі 

Парменова  Маржан  Сагинаевна 

 
Тҥсініктеме хат 

 

Қазақ ауыз әдебиетінің ерекше бір жанры – шешендік ӛнер. Халқымыздың даналығының 

ҥлгісі шешендік сӛздер – ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп ӛткен қҧнды мҧра, асыл 

қазына.Шешендік ӛнеріне ерте замандардан-ақ, ҥлкен мән берілген. Ежелгігрек, рим елдерінде 

шешендік ӛнерді "риторика" деген атпен жекепән ретінде оқыған. Шешендік сӛздер дегеніміз-

белгілі бір адамдардың қайсыбір оқиғаға байланысты айтқан тапқыр  ойлы сӛздері.Шешен 

сӛйлей білу  дегеніміз-адамдардың асыл қасиеттерініңбірі ретінде оқушының қоршаған ортаға 

деген кӛзқарасын ,адамдар-мен қарым-қатынастағы сӛйлеу әдептілігін, тілдік мәдениеттілігін 

қалыптастыру.Тӛменгі сынып оқушыларына тілдік ауызекі сӛйлеуді меңгерту қазіргі мектептегі 

негізгі мәселенің бірі. Сондықтан бастауыш мектептегі  факультативтік шешендік ӛнер 

бағдарламасы  тіліміздегі сӛздердің  байланысына, мәдениетті сӛйлеу  талғамдарына,  тілдік 

сӛйлеу қҧрылымына , оқушылардың қоршаған орта арқылы ой-ӛрісін кеңейтуге және  сӛйлеу 

әдебін  меңгеруге  негізделген.Халық даналығын ,тіл байлығын меңгере отырып, тапқырлықпен 

айтылған, кӛркем тілмен жеткізілген ой- тҧжырымдарды кҥнделікті ӛмірде қолдана білуге 

ҥйрететін тақырыптармен қамтылған.Мысалы : «Адамдардың қарым-қатынасы», «Жҥйелі сӛз 

жҥйесін табады», «Біз қалай сӛйлейміз», «Сӛйлеушінің кӛңіл-кҥйі мен ішкі сезімі», «Сен қалай 

жауап берер 

едің», «Ӛтіне білу де ӛнер» т.с.с тақырыптар берілген.Бҧл факультативтік бағдарлама 

«Шешендік ӛнердің әліппесіне» (Мереке Қҧлкенов ,Кҥланда Ерешева «Ӛлке» баспасы 2010») 

негізделіп жасалды.  

Бағдарламаның негізгі мақсаты - оқушының әдеби тілде еркін сӛйлеуіне ,жан-дҥниесі 

арқылы  қуану, ренжу, кешіру,кҥлдіру, жҧбату,сағыну, қоштасу, қарсы алу,ӛтіну іс-әрекеттерін 

тілмен ғана емес,дауыс ырғағымен, екпінмен,  мәнерлі ,жҥйелі сӛзбен, сыпайылықпен  жеткізе 

білуге және сӛздік қорларын  молайтуға  арналған . 

«Шешендік ӛнер» курсының міндеті: 
Болашақ ҧрпағымыздың сӛздік қоры мол жеке  тҧлға ретінде қалыптасуына әсер ету; 

Халық даналығын ,тілдің байлығын ,сезім белсенділігін кӛрсете білу; 

Ҧтқыр шешім, тапқырлық,ой-тҧжырымдарын кӛркем тіл арқылы жеткізу; 

«Шешендік ӛнер» курсының мақсаты: 

Шешендік ӛнердің мағынасын  оқушыларға  анық тҥсіндіру; 

Шешендік сӛздер арқылы оқушының сӛздік қорын дамыту; 

Шешендік сӛздерді кҥнделікті ӛмірде , қарым-қатынаста қолдана- 

тын белсенді сӛздерге    айналдыру; 

Ой-ӛрісін кеңейтіп, тіл орамын арттыру; 

Жақсылықпен -жамандықты, ақ пен қараны жақсыдан ҥйреніп,жаман- 

нан жиренуге тіл арқылы бағыттау. 
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Сабақтың негізгі жҧмыс тҥрін қолдану: 
Әңгіме-дәріс, пікір-талас, талдау, баяндамамен сӛз сӛйлеу, топпен 

жҧмыс, эссе, ӛзара тәжірбие алмасу сабағы. 

Қолданатын әдістер: 
Зерттеу әдісі, сҧрақ- жауап, конференция,баянау, тҥсіндіру, 

топтастыру, әңгімелеу, АКТ, т.б. 

Жҧмыс тҥрлері: 
Эссе жазу, тест, бес жолды ӛлең шығару, сырттай саяхат жасау, сӛзжҧм- 

бақ, ребус қҧрастыру, пікір-сайыс немесе пікіралысу . 

Кҥтілетін нәтиже: 
Шешендік ӛнерді оқыту арқылы сӛйлеу мәдениеті мен ой – ӛрі- 

сін, дҥниетанымын қалыптастыра отырып дарынды оқушылар- 

ды олимпиадалар мен байқауларға және ғылыми жҧмыстарға қатыс- 

тыруға тӛселдіру. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
-―Тіл ашар‖ Алматы. ―Жалын‖ 1980ж 

-―Ҧрпағым саған айтам‖ Ділдә Матайқызы 

-―Ҧлттық дҥниетаным‖ А.Қҧралҧлы ―Ӛнер‖ 

-―Қанатты сӛз қазына‖ Кеңес Оразбекҧлы ―Бәрекелді‖ 

баспасы 2010ж 

-―Қазақстан Ҧлттық энциклопедиясы, 

1-4том Қазақ энциклопедия баспасы ‖1998ж 

-―Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігі‖  Дайк пресс баспасы 2008ж 

                                Кҥнтізбелік жоспар Шешендік ӛнер   1-сынып 34 сағат 

Реті                                  Сабақтың тақырыбы Сағ.саны Мерзімі 

1 Адамдардың қарым-қатынасы 1  

2 Амандасу. Ҥнсіз сәлем беру 1  

3 Қош келдіңіз 1  

4 Маңдайшалардағы суреттер мен жазулар 1  

5 Бау-бақша 1  

6 Сӛз ренжітеді. Сӛз кҥлдіреді. 1  

7 Сӛз жҧбатады 1  

8 Қоштасу. Сағыныш 1  

9 Таңдану, қуану, ренжу, мҧңаю, қорқу 1  

10 Кел,санамақ айтайық 1  

11 Сӛйлейміз  және тыңдаймыз.Оқимыз, жазамыз 1  

12 Дауыс ырғағы 1  

13 Спорт алаңында 1  

14 Кӛңіл-кҥй 1  

15 Алғыс 1  

16 Телефон арқылы сӛйлесу 1  

17 Әдептілік белгісі 1  

18 Мәтін. Кім туралы ?Не туралы? Аты-жауабы 1  

19 Жҧмбақтар 1  

20 Теңеу 1  

21 Тақырыбы,аты. Кітаптың аты, атауы 1  

22 Ат қоя білу де ӛнер 1  

23 Кешірім сҧрау 1  

24 Кешірім сҧрау. Ӛтіну 1  

25 Кешірші. Не ҥшін? Таныс бейтаныстар 1  

26 Ең маңызды сӛздер 1  

27 Мәтіннің негізі 1  

28 Мәтіннің негізі  1  
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29 Ертӛстік туралы ертегі 1  

30 Мәтін қалай жазылады? 1  

31 Мәтіндегі тыныс белгілер 1  

32 Ӛлеңдегі сӛздердің ҧйқастығы 1  

33 Тілден артық не бар, тілден жаман не бар? 1  

                        Кҥнтізбелік жоспар  Шешендік ӛнер   2-сынып 34 сағат 

Реті                         Сабақтың тақырыбы Сағ.саны Мерзімі 

1 Кіріспе. Ӛзіңді-ӛзің тексеріп кӛр 1  

2 «Ӛнер алды-қызыл тіл» 1  

3 Кім айтты? Не айтты? Кімге айтты? 1  

4 Кіммен қалай сӛйлесеміз? 1  

5 Жҥйелі сӛз жҥйесін табады 1  

6 Біз қала сӛйлейміз?  1  

7 Ырғақ 1  

8 Екпін 1  

9 Сӛйлеушінің кӛңіл-кҥйі мен ішкі сезімі 1  

10 Ыммен тҥсіндіру және ишарамен білдіру 1  

11 Қас-қабағынан білу және айтқызбай тҥсіну 1  

12 Тыңдай білуді ҥйренейік. Біз тыңдаймыз, бізді тыңдайды. 1  

13 Тыңдаймыз естиміз 1  

14 Тыңдаймыз және тҥсініксіз сӛзді анықтаймыз 1  

15 Сабақты кҥні бойы тыңдаймыз 1  

16 Сыпайы ӛтініш 1  

17 Ӛтіне білу де ӛнер 1  

18 Оқуды және жазуды ҥйренеміз 1  

19 Мәтін. Тақырып және негізгі ой 1  

20 Тірек сӛздер 1  

21 Мазмҧнын айту. Егжей-тегжейлі мазмҧндау 1  

22 Қысқаша мазмҧнын айту 1  

23 Келісу немесе бас тарту 1  

24 Сыпайы және дӛрекі бас тарту 1  

25 Сен қалай жауап берер едің? 1  

26 Ӛтінішті орындаудан бас тарту 1  

27 Мәтіннің тҥрлері 1  

28 Пайымдау 1  

29 Мысал келтіре отырып пайымдау 1  

30 Дәйекті және дәйексіз 1  

31 Суреттеу 1  

32 Заттың нышаны 1  

33 Хабарландырудағы суреттеу 1  

34 Болған оқиға. Болған оқиға ма, ойдан шығарылған әңгіме 

ме? 

1  

             Кҥнтізбелік жоспар     Шешендік ӛнер   3-сынып 34 сағат 

Реті Сабақтың тақырыбы Сағат 

саны 

Мерзімі  

1 Шешендік ӛнер 1  

2 Жазда не байқадың? 1  

3 Жақсылық пен жамандық 1  

4 Сенің сӛйлеу мҥмкіндігің 1  

5 Не мақсатпен? Не ҥшін? 1  

6 Сӛйлеп ҥйренейік 1  

7 Ойланып сӛйлеу 1  
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8 Шежірені білесің бе? 1  

 9 Жаттап алмай, еркін әңгімеле 1  

10 Қысқа да нҧсқа сӛйлейміз 1  

11 Мақтау мен мадақтау 1  

12 Тыңдауды,оқуды және жазуды ҥйренеміз 1  

13 Тыңдаймыз және тереңіне бойлаймыз 1  

14 Кітап оқимыз 1  

15 Жаңа ойды жаңа жолдан жаз. 1  

16 Шығарманы ӛңдеудің тәсілдері 1  

17 Қажетсіз сӛйлемді алып таста. 1  

18 Сыпайылық деген не? 1  

19 Әдепті деген не? Әдепсіз деген не? 1  

20 Сыпайы және дӛрекі 1  

21 Ӛзің сыпайысың ба? 1  

22 Дҧрыс сӛйлеу жіне жазу. 1  

23 Сӛздерді дҧрыс айта біл! 1  

24 Сӛздерді дҧрыс қолдана біл! 1  

25 Ӛз сӛзіңмен айтып бер. 1  

26 Кітап жайында 1  

27 Керек жерін таңдай біл 1  

28 Диалог пен монолог. 1  

29 Монолог 1  

30 Қҧттықтау және тілек айту 1  

31 Мәтін әртҥрлі болады. 1  

32 Салыстыру 1  

33 Пайымдау 1  

34 Ӛзіндік пікір 1  

Реті Сабақтың тақырыбы Сағат 

саны 

Мерзімі  

 

1 Қарым-қатынас 1  

2 Тілдік қатынас 1  

3 Тілдік қатынас 1  

4 Тілдік қатынас 1  

5 Кҥлімдеп қарау 1  

6 Кҥлімдеп қарау 1  

7 Кҥлімдеп қарау 1  

8 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Ауызекі тілдесу қҧралы 1  

 9 Сӛйлеудің ерекшіліктері. 1  

10 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Сӛйлеу барысында болатын 

кідіріс 

1  

11 Сӛйлеудің ерекшіліктері. 1  

12 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Шартты белгілер 1  

13 Сӛйлеудің ерекшіліктері 1  

14 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Жылы сӛз жан жадыратады. 1  

15 Сӛйлеудің ерекшіліктері 1  

16 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Жҧбату-кӛмектесу 1  

17 Сӛйлеудің ерекшіліктері 1  

18 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Жҧбату-жебеу 1  

19 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Мен қандай тыңдаушымын 1  

20 Сӛйлеудің ерекшіліктері 1  

21 Сӛйлеудің ерекшіліктері.Мен оқырманмын 1  

22 Мәтін типтері 1  

23 Мәтіннің кӛркем тҧстары 1  

24 Мәтін.Азат жол 1  

25 Мәтін.Азат жол 1  

26 Мәтін.Тыйым салу-сақтандыру 1  

27 Мәтін.Тыйым салу-сақтандыру 1  

28 Мәтін. Айналамыздағы белгілер 1  

29 Мәтін. Айналамыздағы белгілер 1  

30 Мәтін. Белгі –рәміз және белгі-кӛшірме 1  

31 Мәтін .Тілдік белгілер 1  

32 Сипаттау 1  

33 Неге екнін тҥсіндір 1  
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Кҥнтізбелік жоспар,   Шешендік ӛнер   4-сынып 34 сағат 
                                                                       

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:Вода и 

органические 

вещества 

Дата : 

Класс: 7 класс 

Школа: КГУ ―Средняя школа №11 п. Достык с дошкольным 

миницентром‖ 

ФИО учителя:Рахимова А.Х. 

Участвовали:                           

Не участвовали: 

Тема урока: 

 

Свойства воды и ее биологическое значение. 

Лабораторная работа ―Исследование свойств и значения воды для 

живых организмов‖ 

Учебная цель, 

достигаемая на 

этом уроке   

7.4.4.1.Описывать свойства и значение воды для живых организмов.  

 

Цели урока 

 

 

 

Все: описывают свойства воды  

Большинство: определяют значение воды для живых организмов 

Некоторые: определяют биологическое значение в качестве 

растворителя, в поддержании и регулировании температуры    

Критерии 

оценки 

-Смогут описать свойства воды 

-Определить значение воды для живых организмов 

-Определить биологическое значение воды для живых организмов  

Языковые цели 

 

Развивать навыки письменной и устной речи, способность делать 

выводы, используя необходимые термины и определенную 

формулировку.Предметная лексика и терминология: 

-растворитель-испарение-температура кипения и замерзания 

Фразы и выражения для диалогов и письма:Вода необходима человеку 

не только для…Температура кипения воды равна…Молекула воды 

является... 

Привитие 

ценностей 

 

-Бережное и рациональное использование природных богатств. 

-Здоровый образ жизни-Создание коллективных навыков, формировние 

чувства уважения друг другу при работе в парах и группах. 

34 Неге екнін тҥсіндір 1  
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Межпредметная 

связь 

Физика - температура кипения и замерзания воды, теплоѐмкость 

Химия - химическая формула воды, физические и химические свойства. 

География - природные ресурсы 

Предшествующи

е знания 

 

Естествознание - Материки и океаны 5.1В  Строение и свойства 

веществ  5.2А 

Ход урока 

 

Запланированны

е этапы урока 

Виды упражнений, запланированных на урок:   

 

Ресурсы 

Начало урока 

1-2 мин. 

  

 

 

 

 

 

5-7 мин. 

1.Организационный момент. Проверка готовности к 

уроку. 

Разделение на группы: Вместе не трудно, вместе не 

тесно,  

вместе легко и всегда интересно! 

2.Вызов. Учащимся загадывается загадка: 

 Я и туча, и туман,  

И ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу. (Вода) 

Задается вопрос о возможной теме урока, учащиеся 

формулируют тему и цели урока  

3.Видеоролик ―10 фактов о воде‖ 

4.После просмотра видеоролика стратегия ―Корзина 

идей‖ 

Приводят и пишут ассоциации по данной теме 

(индивидуально,в паре,обсуждают в группе). Один 

человек от группы зачитывает. 

―Одинаковая 

фигура‖: 

фигуры, 

вырезанные 

из бумаги 

(кол-во 

цветов - по 

числу 

микрогрупп, 

кол-во фигур 

- по числу 

участников 

групп. 

Середина урока 

7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прием ИНСЕРТ (чтение с пометками) Раздаются 

информационные листы по теме ―Свойства воды‖  

2.Функции воды в живом организме: 

-Транспортная 

-Вода - хороший реагент, участник химических реакций 

-Вода обеспечивает тургор клетки. 

Физминутка 

Задание 1 (а) Установите соответствия между рисунком 

и определенным свойством воды   

 

__1_______________2________________3____________

__ 24  

ПРОЕКТ  

 
 (b) Опишите, какое свойство воды помогает водомерке 

не тонуть? 

Информацион

ные листы 

 

 

 

Инструктивн

ые карты 
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20мин 

 

 

 

 

________________________________________________

______________________ 

________________________________________________

______________________ 

________________________________________________

______________________  

 Задание 2 Выберите функции воды: 

________________________________________________

________ A. Является универсальным растворителем; B. 

Выводит токсины; C. Обеспечивает упругость клеток; D. 

Плохо растворяет органические вещества; E. Выполняет 

транспортную функцию; F. Выполняет энергетическую 

функцию; G. Участвует в процессе фотосинтеза; H. 

Защищает организм от перегрева и переохлаждения.  

 Дескриптор Обучающийся  -  

определяет рисунок, демонстрирующий адгезию; - 

 выбирает рисунок,  демонстрирующий когезию; -  

определяет на рисунках процесс поверхностного натяжения 

воды; - 

 правильно устанавливает связь между свойством воды и 

способностью водомерки; - перечисляет функции воды для 

живых организмов 

 
На рисунке приведѐнном выше, показано как вода 

подаѐтся в городские дома, становится пригодной для 

питья.Вопрос 1Важно иметь источник хорошей 

питьевой воды.Воды,которые находятся под 

землѐй,называюся грунтовыми водами 

    Назовите одну причину, почему в грунтовой воде 

меньше бактерий и загрязняющих частиц,чем воде, 

взятой из поверхностных источников, таких как озера и 

реки 

Вопрос 2 

Очистка воды часто осуществляется в несколько 

этапов,включающих в себя различные способы.Процесс 

очистки, показанный на рисунке, включает в себя 

четыре этапы (пронумерованные 1-4).На втором этапе 

вода собирается в отстойнике. 

             Каким образом происходит очистка воды на этом 

этапе? 

А) Бактерии, находящиеся в воде,погибают 

                  В) В воду добавляют  кислород 

                  С)Гравий и песокоседают на дно 

                  D)Токсичные вещества растворяются 

Вопрос 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 

PIZA 
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  На четвѐртом  этапе процесса очистки воды  

хлорируется. 

      Зачем в воду добавляют хлор? 

Вопрос 4  

Предположим,что сотрудники водоочистильных 

сооружений, ответственные за контроль качества воды, 

при сборе очередной пробы обнаружили в воде какие –

то опасные  бактерии после того,как очистительный 

процесс уже был завершѐн. 

      Чтодолжны сделать в этом случае люди у себя дома 

перед тем, как пить эту воду? 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

 

 

Конец урока 

Рефлексия  

2 мин 

Каково значение воды? 

Приведите примеры очистки питьевой воды в домашних 

условиях? 

 

Домашнее  

Задание1 мин 

Прочитать параграф; Ответить на вопросы после параграфа 

 

Дифференциация  – каким 
способом вы хотите больше 

оказывать поддержку? Какие 
задания вы даете ученикам 

более способным по 
сравнению с другими?     

Оценивание – как Вы планируете 
проверять уровень освоения 

материала учащимися?    

Охрана здоровья и 
соблюдение техники 

безопасности   

Дифференциация  заданий от 

простых (тонких) вопросов к 

сложным (толстым) вопросам,  

и выполнению работы, 

содержащей разноуровневые 

задания. Все учащиеся 

выполнят задания на знание  и 

понимание, большинство на 

применение  и некоторые на 

анализ. Развитие лидерства, 

привлечение лидеров-

экспертов к  организации и 

оцениванию работы учащихся 

в группах. 

Выявит наиболее сильных 

учащихся. 

  Ответы на проблемные вопросы 

выявит учащихся, 

демонстрирующих навыки  

понимания, применения  и 

анализа. 
 

Психологический 
настрой, частая 
смена учебной 
деятельности 
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PISA тапсырмаларының ӛзектілігі 

 

Курбаналиева Гулбакыт Тенизбаевна 

Тҥркістан облысы,Бәйдібек ауданы,Шаян ауылы 

Садық Әбдіжаппаров атындағы жалпы орта мектеп-интернаты 

 

Ҧзақ мерзімді 

жоспардың тарауы : 

    10.4.  Координация 

және реттеу. 

Мектеп: Тҥркістан облысы Бәйдібек ауданы  Шаян ауылы 

Садық Әбдіжаппаров атындағы жалпы орта мектеп-интернаты 

Кҥні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:    Курбаналиева Гулбакыт Тенизбаевна 

Сынып:  10А Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 

Тақырыбы:  Жүйке жасушаларының құрылысы. 

Нейронның аксон бойымен қозудың берілуі. 

Сабаққа негізделген 

оқу мақсаты 

10.1.7.1- жұлын мен мидың құрылысы мен қызметтерін сипаттау. 

 

Сабақ  мақсаттары Барлық оқушылар:  

 жұлын мен мидың құрылысы мен қызметтерін сипаттайды; 

 

 Оқушылардың басым бӛлігі: 

 нейронның  құрылымын  талдайды; 

 Кейбір оқушылар: 

 сипанстың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты 

ажырата алады;  

Бағалау 

критерийлері: 

- жұлын мен мидың құрылысы мен қызметтерін сипаттайды; 

- нейронның құрылымын талдай алады; 

- сипанстың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты 

ажырата алады; 

АКТ қолдану 

дағдылар: 

 

 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейлері: 

Презентация кӛмегімен сабақтың мазмҧнын ашады,оқушының 

бойына зерттеушілік,инновациялық,шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру арқылы бәсекеге қабілетті ету,ӛз бетімен жҧмыс 

жасау,іздену қабілеттерін арттыру; 

 

Жоғары деңгей дағдылары 

Тілдік мақсаттар:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәндік спецификалық сӛздік және терминология: 

•  нейрон,нейромедиаторлар,дендриттер,аксон,сома,ядро,нейрон 

органоидтары,миелинденген немесе миелинденбеген 

талшықтар,Гольджи 

аппараты,митохондрия,лизосома,нейротҥтікшелер. 

Оқытудың  тілдік мақсаты: 

Ҥлкен ми сыңарларының,мишықтың қыртысында нейрондар 

жасуша қабаттарын қалыптастырады; 

Оқушылар: сабақ тҥсіндіру барысында  оқылым,айтылым, 

жазылым тындалым дағдылары орындалады.  

Оқылым: мәтінді оқи отырып, жҧлын мен мидың қҧрылымы мен 

қызметтерін тҥсіндіреді; 

Тыңдалым: бейнематериалдарды кӛре отырып,бір-бірінің 

пікірлерін тыңдайды,қҧнды идеялар ҧсынады; 

Айтылым,жазылым: суреттер мен кестелерді қолдана отырып,ми 

мен жҧлынның қҧрылымы мен қызметтерін сипаттайды,нейронның 

қҧрылымын талдайды,синапстың қҧрылысы мен қызметі 

арасындағы бйланысты ажыратып,жіктеп бере алады; 
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Талқылауға арналған тапсырмалар: 

Нені білдік? 

1.Жҥйке жҥйесінің қҧрылымдық және функционалдық бірлігі не 

болып табылады?  ---------------------- 

2.Мидың сҧр заты неден тҥзілген?  ---------------------- 

3.Мидың ақ заты неден тҧрады? ----------------------- 

4.Бір нейронда қанша синапстар болуы мҥмкін?  ------------------------ 

5.Нейрон қҧрылысы қандай болады?   --------------------------- 

6.Нейронның қандай типтері болады?  --------------------------- 

7.Нейрон органоидтерінің қызметін атаңдар --------------------------- 

Пәнаралық байланыс Химия пәнінен қанның қҧрамындағы нейрон  органоидтерінің 

сапалық қҧрамын біледі; 

Математика пәнінен қанның қҧрамындағы нейрон талшықтарының  

ӛлшемдерін біледі; 

Қазақ тілінен биологиялық терминдерді пайдаланып,сӛз қоры 

кӛбейеді; 

Алдыңғы оқу Тірі ағзалардың кӛптҥрлілігі 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Жоспарланған жаттығулар (тӛменде 

жоспарланған жаттығулармен қатар, 

ескертпелерді жазыңыз) 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

        0-1 минут 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы 

  10-30 минут 

 

 

Сәлемдесу,оқушыларды тҥгендеу. 

Оқушылардың арасына жағымды қарым-қатынас 

орнату мақсатында  «Кӛтеріңкі кӛңіл-кҥй» 

психологиялық тренинг ӛткіземін. 
Топқа бӛлу: математикалық фигуралар арқылы 
топқа бӛлемін. 
        I топ                          II топ                    III топ 
 
Ҥй тапсырмасын жҥйелейтін сҧрақтар: 

1.Жҥйке жҥйесінің қызмет атқару бірлігі қалай 

аталады?   

2.Нейрон қандай қызмет атқарады?   

3.Нейронға тән қабілеттілікті ата?  

4.Нейронның қҧрылысы қандай?   

5.Бір нейронда қанша синапс болады?    

6.Нейрон мембранасының қҧрылысы қандай?  

7.Мембрана нәруыздары қандай қызмет атқарады? 

    Мысал келтіріңдер. 

8.Нейрон органоидтерінің қызметін атаңдар. 
Берілген сҧраққа жауап ала отырып, «Ақылды  
жетон» арқылы марапаттап,бағалаймын.Ӛткен 
сабақ пен жаңа сабақты байланыстыратын 
сҧрақтар қоя отырып,танымдық қабілеттерін 
арттырамын. 

1-Тапсырма. 

 «Кім жылдам» әдісі. Жҧппен жҧмыс. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыта отырып,креативті ойлай білуге,сыни 

тҧрғыдан тҧрғыдан шешім қабылдай алатын 

тапсырмалар бере отырып,функционалдық 

сауттылығын дамытамын. 

 

 

 

 

Математикалық 

фигуралар 

 

 

 

 

 

 

 

Сҧрақтар топтамасы 

 

Мидың суреті 

 

Мидың муляждары 
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Сабақ барысында оқу мақсатына жетуге 

бағыттайтын тапсырмаларды 

орындайды.Бірлескен оқу арқылы бір-бірін 

жетелейді,әдістемелік кӛмек ҧсынады. 

і).Суреттегі мидың құрылысына атау 

беріп,олардың қызметін сипаттаңыз. 

 
  1-сурет   
ds04.infourok.ru/uploads/hello_html_m63cffacd.png) 
А________________________________________ 

В________________________________________ 

С__________________________________________ 

іі). Жұлынның құрылысына сәйкес қызметін 

кестеге толтырыңыз. 

Қҧрылымдық компоненттрі Қызметі 
Сҧр зат  

Ақ зат  

Жҧлынның алдыңғы 
тамыршалары 

 

Жҧлынның артқы тамыршалары  
Декриптор: 
-мидың құрылысы мен қызметтерін сипаттайды; 
-жұлынның құрылысы мен қызметтерін 
сипаттайды; 
Кері байланыс:  

 
 

2-Тапсырма. «Бағытталған оқу» әдісі. 
Бұл тапсырма топпен жұмыс жасауға бағытталған. 
Нәтижеге бағыттайтын бағалау критерийлерін 
орындайды.Оған баратын дескриптор қадамына 
басымдық береді.Туындаған проблеманы шеше 
отырып,өткен білімдерін пысықтайды,әрі іздене 
отырып,толықтырады. 
А).Нейронның қҧрылымын  талдаңыз. 

 
2-сурет                                          ( infourok.ru) 
ендриттер  нейрон  денесі (сома)ядроаксон 

миелинді қабықша        аксонның тармақтары 

неврилемма 

 

 

 

 

 

Суреттер 

топтамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тірек-сызбалар 
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Суреттер топтамасы 

 

 

 

Сабақтың соңы 

30-40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б). Жүйке жасушасының құрылысының 
атқаратын қызметімен байланысын сипатта. 

 
3-сурет                                    ( infourok.ru) 

Дескриптор: 

- нейронның  құрылымын сипаттайды; 

 -жүйке жасушасының компоненттерін талдай алады; 

 -жүйке жасушасының құрылысының атқаратын қызметімен 

байланыстырып ,сипаттайды; 

Кері байланыс:  

 
3-Тапсырма. «Ҧш қадамды сҧхбат»  әдісі.Тоопен 
жҧмыс. 
Ҥш топ жаңа ақпаратты алуда ғылыми 
зерттеулерге сҥйенеді.Ойлау стратегиясын 
қалыптастырады.Ӛзара бірлесіп,ортақ дәлелде 
тҧжырымдайды. 
Синастың құрылысы 2- суретте кӛрсетілген. 

 
 

4-сурет (https://ppt-online/328019) 

А).2,4,6 және 8 сандарымен берілген 

қҧрылысын атаңыз. 2.   
 4.   6.   

               8.   

Б).2 және 8 санымен берілген қҧрылымның 

қызметін сипаттаңыз. 

Дескриптор: 

-сипанстың құрылысы мен қызметі арасындағы 

байланысты  ажырата алады; 

Кері байланыс: 

 
4-Тапсырма. «Әлемді шарлау» әдісі. 
Шығармашылық жұмыс беру арқылы креативті ойлауға 
дағдыланады.Ойлау тұжырымдамалары мен жаңа 
технологияларды ұтымды қолдана алады.Әлемге 
шарлау жасай отырып,жаңа іс-әрекет туғыза 
отырып,балама шешімдер табуға бет бұра алады. 
 Нейрон  органоидтары  туралы мәліметтер 
берілген. Сол мәліметтерді негізге ала отырып, 
нейрон органоидтарының атқаратын қызметін 
жазыңыз. 
Гольджи аппараты,пластиналық жиынтық-нейрон 
органелласы,ядроны сыртынан тор тәрізді қоршайды. 
Пластиналық жиынтық-нейросекреторлық және 
жасушаның биологиялық белсенді қосылыстарының 
синтезіне қатысады. 

 

 

 

Суреттер топтамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

топтамасы 
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Лизосомалар-нейрондағы бірқатар заттардың 
гидролизін қамтамасыз етеді. 
Митохондрия-нейронның энергетикалық қажеттілігін 
қамтамасыз ететін органоидтар. 
Нейротүтікшелер-нейрон денесін тесіп өтеді және 
ақпараттың сақталуына,таралуына қатысады. 

Органоид Атқаратын қызметі 
Гольджи аппараты  

Митохондриялар  
Лизосомалар  
Нейротҥтікшелер  

Дескриптор: 
-нейрон органоидтерінің қызметін жаза алады. 
Кері байланыс: 

 
5-Тапсырма. «Оқиға желісі» әдісі. 

 

 
 

Бҥкіләлемдік ғалымдар мидың қҧпиясын 
зерттеді. 
Ми-орталық нерв жҥйесін меңгеру 

торабы.Минут сайын миға 740-750 миллиметр 

қан келіп,шығып отырады.Адамның жҥйке 

жҥйесінде 10 миллиард нейрон бар.Жҥйке 

жасушаларының бір ғана пайызы ӛз қызметін 

атқарып,сырт ортадан алған сезім арқылы 

бҧлшық еттерге әсер етеді.Ең ірі жҥйке 

жасушасы ҥң ҧсағынан мың есе ҥлкен.Ең жҧқа 

жҥйке талшығы-кӛлденеңінен 0,5 микрометр,ал 

ең қалыңы 20 микрометр.Нейрондардың 

жартысынан кӛбі бас миының жарты шарына 

жинақталған. 

30 жастан бастап әр адамның жастан бастап әр 

адамның 30-35 мың жҥйке жасушалары 

кҥнделікті ӛліп отырады.Жҥйке миына  2600000 

тармақ кіріп,140 мың тармақ шығады.Осы 

шығатын тармақтардың жартысына жуығы 

кӛздің әрқилы жҧмыстарын басқарады.Қалған 

жҥйкелер ымдау,шайнау,жҧту сияқты 

қҧбылыстарды,сондай-ақ ішкі органдардың 

қызметін басқарады.Мидың ішкі жағы 

орналасқан сҥйектің салмағы 2500 грамм 

тартады екен,70 жылдың ішінде ол 650 грамм 

эритроцит беретін кӛрінеді. 

Бҧл зерттелінген ақпарат адамдарды 

таңқалдырды.Жҥйке жҥйесіндегі сырлар адамды 

таңқалдыратыны сӛзсіз. 

 

Тапсырма деңгейі:  5,күрделі тапсырмалар 

Қолданылу саласы:  әдіснамалық білім 

Қҧзыреттілік:  талдау және қорытындылау 

Мәнмәтін:  ғылым мен техникаға жақын білім 
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Жағдайлар:  жаhандық 

Танымдық деңгейі:  жоғары дәлелдемелер 

келтіреді 

 

Сұрақ: Неліктен организмнің координациялық 

және  регуляциялық іс-әрекеттер жүйке 

жүйесінде жетекші орын алады? 

 

А).Жҥйке ҧлпасы мен глея; 

Ә).Тітіркендіргіштік әсерін қабылдайды; 

Б).Қозу ӛсінділері бар; 

В).Филогенез процесінде ӛзгереді; 

Дескриптор:- мидың атқаратын қызметін 
талдап,жіктей алады;Кері байланыс:  Ой 
толғаныс 

 
1.Бүгін нені түсіндің? 

2.Қандай тапсырма сен үшін құнды  болды? 

3.Сен үшін не қиын болды? 

Сабақтың соңында: 

- Нені үйренгені туралы пайымдай алады; 

- Әлі де түсініксіз мәселелерді айқындайды; 

- Келесі сабақтағы жұмыс бағыттарын белгілей 

алады; 
   Ӛз жұмысын және сыныптастарының 
жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша 
бағалай алады.Қорытынды: Алынған  жаңа 
ақпараттар ғылыми зерттеулерге 
сҥйеніп,дәлелденген.Ҧтқыр шешімді идеялар 
ҧсынылды.Қорытынды бӛлімінде,Саймон 
Сенеканың «Алтын шеңберін» қолданамын.3-топ 
ӛздері зерттеген мәліметтерін дҧрыстығын 
дәлелдеп,тҧжырым жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Суреттер топтамасы 

 

 

 

 

Стикерлер 

Рефлексия парағы 
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Қосымша ақпарат 
Саралау: 

Оқушыларға қалай кӛбірек қолдау кӛрсетуді 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау-оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін         қалай 

тексеруді жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік ережелері 

АКТ қҧндылықтары 

PISA зерттеуінде оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын 
бағалау басыңқылығы үш бағытта 
жүреді. PISA зерттеуінде 
ойлау,дәйектеу,мәселе сұрақ қоя 
білу және оны шеше  
білу,модельдеу,нәтижелерді ұсыну 
арқылы әртүрлі әдістерді шешуде 
танымдық қабілеттері артады. 
Баяу деңгейдегі оқушылар таяз 
білімнің төмен деңгейіндегі 
тапсырмаларды табысты 
орындаудың аздығына ие болады. 
Орта деңгейдегі оқушылар 
қарапайым оқудан тыс жағдайда бар 
білімі мен дағдыларын қолдану 
мүмкіндінліге ие болады. 
Жоғары деңгейлі оқушылар жаңа 
ақпарат алу үшін бар білімі мен 
қабілетін қолданады. 
Ең жоғары деңгейдегі оқушылар 
ойланады,талдайды және өз 
болжамын ұсына алады. 

Бұл сабақта жағымды қарым-
қарым қатынас орнату 
мақсатында «Көтеріңкі көңіл-
күй» тренингі 
жүргізіледі.Сабақ барысында 
PISA білім беру жүйесі 
негізінде 
аналитикалық,ақпараттық,инте
рпре-тациялық,ұстанымдық 
тапсырмалар беріледі.Сабақта 
қолданылған тапсырмалар 
бағалау критерийі негізінде 
жүзеге асады.Қызығушылық 
тудыратын мәтінді шешуде 
ерекше көзқарастарды ұсына 
біледі. Логикалық қорытынды 
жасауға 
бейімделеді.Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын 
арттыру мақсатында 
интербелсенді әдістерді 
пайдаланып,көп таңдауы бар 
тапсырмаларды шеше 
алады,берілген мәтінге 
салыстырмалы талдау жасай 
алады.Туындаған жағдаяттарды 
шешуде креативті ойлау арқылы 
логикалық қорытынды шығаруға 
бейімделеді.Сабақта «Кім 
жылдам», «Бағытталған оқу», 
«Үш қадамды сұхбат», «Әлемді 
шарлау», «Оқиға желісі» әдістері 
қолданылды.Интербелсенді 
әдістерді қолдана отырып,оқу 
сауаттылығы,математикалық 
сауттылық,жаратылыстану-
ғылыми сауаттылық негізінде 
функционалдық сауттылығы 
артты,креативті ойлау дағдысы 
қалыптасты.»Көңілді,көңілсіз», 
«Тазалық», «Пирамида», «Ой 
толғаныс» кері байланыстарды  
қолданылып,оқушылар жаңа 
тақырыпты толық 

Биология 
кабинетіндегі техника 
қауіпсіздік 
ережелерін сақтау. 
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Внеклассное мероприятие по английскому языку – игра «Звездный час»  
 

Общеобразовательная 

средняя школа №78  

города Шымкент 

учитель английского языка 

Торебекова Арайлым Талгатовна 

 

Цели: 
1. повторить и обобщить лингвострановедческий материал по теме «Англо-говорящие страны». 

2. углубить и расширить знания учащихся по указанной теме. 

3. повысить интерес к изучению иностранного языка. 

Оборудование: карточки с заданиями, которые крепятся на доске или диск с заданиями в виде 

презентации; звездочки, таблички с цифрами; призы. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент 

меңгеріп,шығармашылық 
қабілеттері артып,нәтижесінде 
өздері белсенділік 
танытып,іздене отырып,сыни 
тұрғыдан ойлай алатын,өзін-өзі 
басқара алатын жеке тұлға 
тәрбиелей аламыз. 

Ой толғау 
Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары 
шынайы болды ма? 
Оқыту ортасы қандай болды? 
Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде 
жүзеге асты ма? 
Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана 
алдым ба? 
Мен жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен? 

Рефлексия 
Сабақ мақсаты оқу мақсатымен сәйкестенді.Оқу мақсаты 
нақты,өлшемді,нәтижеге бағытталды. 
Интербелсенді әдістер бала үшін тиімді болды.Қолжетімді 
ресурстарды қолдана отырып,белсенді оқу жүзеге асады. 
Мен өз уақытымды тиімді пайдалана білдім,оқу мақсатыма 
қол жеткіздім. 
Балалардың фукционалдық  сауаттылығын арттыруда PISA 
тапсырмалары мен деңгейлі тапсырмаларды көбірек бере 
отырып,өз бетінше іздене отырып,оқуына толық мүмкіндік 
бере алдым. 

Қорытынды бағалау 

1.Ең жақсы ӛткен екі дҥниені атап кӛрсетіңіз (оқытуға және ҥйренуге қатысты) 

 Жүйке жүйесінің бөлімдеріне   PISA тапсырмаларының берілуі оқушылардың креативті 
ойлауын дамытуға тиімдірек. 
2.Қандай екі дүние сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізуші еді? (оқытуға және 
үйренуге қатысты) 
1.PISA білім беру жүйесі негізінде аналитикалық,ақпараттық,интерпре-тациялық,ұстанымдық 
тапсырмалар берілді. 
2.Сабақта «Кім жылдам», «Бағытталған оқу», «Үш қадамды сұхбат», «Әлемді шарлау», «Оқиға 
желісі» әдістері қолданылды.Интербелсенді әдістерді қолдана отырып,оқу 
сауаттылығы,математикалық сауттылық,жаратылыстану-ғылыми сауаттылық негізінде 
функционалдық сауттылығы артты,креативті ойлау дағдысы қалыптасады. 
3.Осы сабақтың барысында мүмкін барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағыма қажет болуы қандай ақпаратты білдім? 
Оқу мақсаты SMART негізінде құрылу керек. 
Бағалау критерийі оқу мақсатына сәйкес келу керек. 
Әрбір тапсырмаға берілген дескриптормен бала үнемі таныс болып,келесі қадамды бағыттай 
алу керек. 
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Задания прикрепляются на доске и меняются на каждом этапе игры. Всего 6 участников игры. 

Пять этапов. На каждом этапе даны по три задания. За каждый правильный ответ игрок 

получает звездочку. Игрок, получивший наименьшее количество звездочек – выбывает после 

каждого тура. К 5 туру должно остаться только 2 игрока. Участник игры, получивший 

наибольшее количество звездочек выигрывает. 

Good afternoon, boys and girls. I am pleased to see you. I think you‘ve noticed that we have guests 

today. Look at them and don‘t worry. Today we‘ll play a game ―Звездный час‖. Today we are going 

to summarise what we‘ve learnt about English-speaking countries and refresh our knowledge. 

But first, name all English-speaking countries and their capitals, please. 

(участники игры называют все англо-говорящие страны и их столицы, затем учитель объясняет 

правила игры). 

Are you ready? Good. Let‘s start. 

1-й тур. ―Countries‖ 

I. Names of countries: 
1. Scotland 

2. Wales 

3. Alaska 

4. England 

5. Texas 

6. Northern Ireland 

Teacher: I think these are the countries of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland. If you don‘t agree with me, tell me which numbers are wrong. (3, 5). (слайд 1) 

II. Names of countries: 
1. Canada 

2. Mexico 

3. New Zealand 

4. The USA 

5. Great Britain 

6. Australia 

Teacher: I think all these countries are English-speaking countries. If you don‘t agree with me, 

tell me which number is wrong. (2) (слайд 2) 

III. Coloured papers: 
1. Blue 

2. Green 

3. Red 

4. White 

5. Yellow 

6. Orange 

Teacher: What are the colours of the British flag? (1, 3, 4) (слайд 3) 

the Russian flag? (1, 3, 4) 

the Canadian flag? (3, 4) 

Итак, первый тур закончился и пришло время подсчитать количество звездочек у каждого 

из игроков. Игрок, который набрал меньше всего звездочек выбывает. 

2-й тур. Cities. 

IV. Names of cities: (слайд 4) 

London 

Washington 

Ottawa 

1. Wellington 

2. Edinburgh 

3. Canberra 

Teacher: What is the capital of 

New Zealand (4) 

Canada (3) 

Great Britain (1) 

 Australia (6) 

 The USA (2) 

V. Names of cities: 
London 

Sydney 

Cardiff 

1. Boston 

2. Belfast 

3. Edinburgh 

Teacher: I think these are cities in Great britain and Northern Ireland. Do you agree? (2,4) 

(слайд 5) 

 What is the capital of Scotland? (6) 

 What is the capital of Northern Ireland? (5) 

 What is the capital of England? (1) 

 What is the capital of Wales? (3) 

VI. Pictures: 
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1. Niagara Falls 

2. Loch Ness Monster 

3. Skyscrapers 

4. Big Ben 

5. The Capitol 

6. Red Square 

Teacher: What country or city is associated with these pictures? (слайд 6) 

1. Canada 

2. Scotland 

3. New York 

4. London 

5. Washington D.C 

6. Moscow 

Итак, второй тур закончился и пришло время подсчитать количество звездочек у каждого 

из игроков. Игрок, который набрал меньше всего звездочек выбывает.(после двух туров 

выбыло 2 ученика) 

3-й тур. Numbers. 

VII. Numbers: 
1. 60 

2. 45 

3. 50 

4. 55 

5. 35 

6. 51 

There are ... states in the USA. (3) (слайд 7) 

VIII. Numbers: (слайд 8) 

1. 10 mln sq. km. (Canada) 

2. 7,687,000 sq.km. (Australia) 

3. 17 mln sq.km. (Russia) 

4. 9 mln sq.km. (The USA) 

5. 244,000 sq.km. (Gr. Britain) 

 The area of the USA is ... . (5) 

 The area of Canada is ... . (1) 

 The area of Gr.Britain is ... . (6) 

 The territory of Russia is ... . (4) 

IX. Names of states: 
1. Texas 

2. Illinois 

3. Alabama 

4. Alaska 

5. Kansas 

6. Montana 

The largest state of the USA is ... . (4) (слайд 9) 

Закончился 3й тур, давайте подсчитаем количество звездочек у каждого игрока. У кого их 

меньше выбывает. 

А сейчас давайте дадим отдохнуть игрокам, а в это время учитель проводит игру со 

зрителями. 

Ответьте на вопросы. Answer to my questions. 

1. What is the capital of Russia? (Moscow) 

2. How many stars on the American flag? (50) 

3. What is the capital of Australia? (Canberra) 

Загадки: 

 It is not big. It is small. It can jump. It can swim. It can‘t go. It is green. It lives in the river. (a 

frog) 

 It is not small. It is big. It can run and go. It can‘t jump. It can‘t fly. It is grey. (an elephant). 

 It is not small. It lives in the house. It can climb, run and jump. It can be grey, black, white and 

orange. (a cat) 

 It is big. It lives in the river. It can swim. It can go. It can‘t climb. It is green. (a crocodile) 

 It is not big. It is small. It lives in the house. It can run. It is grey. It says: ―Pee-pee-pee‖. (a 

mouse) 

 It is big. It can run, go and climb. It lives in the forest. It is brown. (a bear) 

Хорошо. Пришло время продолжить нашу игру. Осталось три игрока и еще 2 тура. 

4-й тур. Names. 

X. Names of famous people. (слайд 10) 

1. Bill Clinton 

2. John F. Kennedy 

3. John Brown 

4. George Washington 

5. Thomas Alva Edison 

 the first american inventor (5) 
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 a fighter against slavery (3) 

 the first president of the USA (4) 

XI. Names of months: (слайд 11) 

1. December 

2. June 

3. February 

4. September 

5. November 

6. July 

 When is election day in the USA? (5) 

 When is Christmas in the USA? (1) 

 When is Independence Day in the USA? (6) 

 When is Thankgiving Day in the USA? (5) 

 When is Veterans Day in the USA? (5) 

Закончился 4й тур игры. И в финал выходят ….. (имена ребят). 

Финал. 

Задание для финала. 

XII. Names of writers: (слайд 12) 

1. Джонатан Свифт 

2. Даниель Дефо 

3. Марк Твен 

4. Редьярд Киплинг 

5. Льюис Кэрролл 

6. Уильям Шекспир 

 

 Who is an American writer? (3) 

 Who wrote ―The Jungle Book‖? (4) 

 Who wrote ―Romeo and Juliet‖? (6) 

 Who wrote ―Tom Sawyer‖? (3) 

 Who wrote ―Robinson Crusoe‖? (2) 

 Who wrote ―Alice in Wonderland‖? (5) 

 Who wrote ―Gulliver‘s Travels‖? (1) 

Суперигра. 

(слайд 13) 

После подсчета звездочек начинается 

суперигра. Ребятам дается слово на 

английском языке. За 1 минуту они 

должны составить из данного слово как 

можно больше других слов. Игрок у 

которого было больше звездочек перед 

этим конкурсом может ими  

воспользоваться, в случае если у него 

закончились слова. Игрок, который 

составляет больше слов – победитель. 

Слово: Englishspeaking 

English, speak, king, she, pen, sleep, he, 

sheep, please, see, knee, hen, snake, is, an, a, 

no, lips, shake. 

..... выиграл(а). 

Подведение итогов. 

Do you like our play today? What do you 

like best of all? Thank you for your work. 

You were so clever, active and attentive. 

The lesson is over. Good bye! 

Победитель получает приз.  
 
 
 

Сабақ: қазақ әдебиеті Мектеп: 78 ЖОМ Шымкент қаласы 

Сынып :8 «Б» Мҧғалімнің аты-жӛні: Садыбекова Перизат Исабековна 

Кҥні :24.01.20 Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Бӛлім/тақырып Махаббат және абырой. Б.Момышҧлының «Ҧшқан ҧя» 
повесінің идеясы 

Осы сабақ арқылы 
жҥзеге асатын оқу 
мақсаттары:  

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ҧлттық мҥдде 
тҧрғысынан ашу; 

Сабақ мақсаты: 
 
 
 
 
 
 

Барлық оқушылар орындай алады:  
Әдеби шығарманы тҥсінеді. 
Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 
әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ҧлттық мҥдде 
тҧрғысынан ашады. 

Кейбір оқушылар орындай алады:  
әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ҧлттық мҥдде 
тҧрғысынан ашады, шығармашылық жҧмыс жасайды. 
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Бағалау критерий  
 

- әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ҧлттық мҥдде 

тҧрғысынан аша алады. 

- шығармашылық жҧмыс жасай алады.  

Тілдік мақсат:  
 
 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер:Әже қҧшағы, ӛле-

ӛлгенше ӛз бетімен оқып тоқыған адам, зергерлікті жақсы кӛрген, 

ауылдағы келін-кепшікті бір шыбықпен айдайтын адуынды, 

ертексіз ӛскен бала – рухани мҥгедек адам. 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
«Әңгіме неліктен «Ҧшқан ҧя» деп аталған?» 

Әңгімедегі ҧлттық тәрбие мен қазіргі қазақ отбасындағы тәрбие 

туралы не дер едіңдер? 

Жеті атасын білмеген –жетесіз дегенді қалай тҥсінесіңдер? 
Қҧндылыққа баулу:  Мәдениет пен тілдің біртҧтастығы, ҧлтжандылық тәрбие,отбасы 

қҧндылығы 
Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, ӛзін-ӛзі тану 

Алдыңғы оқу Шығарманың эпиолог, прологтарын анықтау 
Жоспар 

Жоспарла
нған 
уақыт 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер Дереккӛзде
р 

Сабақты
ң басы 
10минут 
 
 
 
 

1.Сәлемдесу 
2.Жағымды эмоциялық кӛңіл кҥй орнату 
3. Бала Бауыржан, Батыр Бауыржан, шығармашыл Бауыржан 
сӛздерін таңдау арқылы топқа бӛлу (топбасшы сайлау,топ 
ережесін жасау) 
4.Сабақ мақсатын хабарлау 
5.Ӛткен сабақ 
Б.Момышҧлының ӛмірі мен шығармашылығы, «Ҧшқан ҧя» 
шығармасын оқып келу. 
«Ашық микрафон» әдісі (әр топ берілген сҧрақтарға жауап 
береді.) 
1.Бала Бауыржан қандай болды? 
2.Батыр Бауыржанның ерлік істері туралы айтыңдар! 
3.Шығармашыл Бауыржан деп аталу себебі қандай? 
Дескриптор 
-бала Бауыржан қандай болғанын біледі. 
-батыр Бауыржанның ерлік істері туралы айтады. 
-шығармашыл Бауыржанның қандай болғанын айтады. 
Қалыптастырушы бағалау (бонус арқылы) 
«Басбармақ» әдісі 

 
 
Қима қағаз 
 
 
 
 
Оқулық  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бонус 

 
Сабақтың 
ортасы 
        25 
минут 

                       Жаңа сабақ 
Б. Момышҧлының «Ҧшқан ҧя» повесінің идеясы 
Тыңдалым дағдысы 
Бейнеролик кӛрсетіледі. 
Топтық жҧмыс 
«Бірге ойлаймыз» әдісі 
«Бала Бауыржан» тобы 
Әңгіменің «Ҧшқан ҧя» деп аталу себебін анықта! 
«Батыр Бауыржан» тобы 
Әңгімедегі ҧлттық тәрбие мен қазіргі қазақ отбасындағы 
тәрбиені салыстыр. 
«Шығармашыл Бауыржан» тобы 
Қызтумас әженіңбейнесінкӛрсетіп жаз. 
Дескрипторлар 
-әңгіменің «Ҧшқан ҧя» аталу себебін анықтай алды . 
-әңгімедегі ҧлттық тәрбие мен қазіргі қазақ отбасындағы 

 
 
 
АКТ 
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тәрбиені салыстыра білді. 
- Қызтумас әженіңбейнесін кӛрсетіп жаза алды. 
Қалыптастырушы бағалау 
Бонус арқылы бағалау, «Бас бармақ» әдісі 
Жҧптық жҧмыс 
Бҧл кім? Кімнің сӛзі? әдісі 
Мәтінмен жұмыс 
Оқулықтан берілген ҥзіндіден,кімнің сӛзі екенін 
табыңдар.  
Дескрипторлар 
-берілген ҥзіндіден кімнің сӛзі екенін таба алды. 
Қалыптастырушы бағалау Бонус арқылы 
бағалау, «Басбармақ» әдісі 
Сӛздікпен жҧмыс 
Шіл- қырғауыл тҧқымдасына жататын қҧс 
Адуынды – азулы ,ӛжет,қызба 
Тарамыс- теріден,былғарыдан жасалған 
бҧйымдарды тігетін ірі қараның сіңірі  
алынбаған берік жіп 
Тулақ-тӛсеніш ретінде қолданылатын ,жҥні  
алынбаған мал терісі 
Шығармашылық жҧмыс 
(Бауыржан Момышҧлына арнау) 
«Аshyq alan»ток шоу 

Бҥгінгі тақырыпқа байланысты нақыл,қанатты  
сӛз немесе ӛз тҥйіндемесі 

 
 
 
 
 
 
Бонус 

 
Сабақты
ң соңы 
 5 минут 
 

Кері байланыс 
«Аяқталмаған сӛйлем» 
Ҥйге тапсырма «Менің отбасым»тақырыбында эссе ( сӛз саны-100) 
Рефлексия Бағалау терезесі 

Қосымша ақпарат 

Саралау –кӛшбасшылық 

танытып «Бҥгінгі сабақтың 

жҧлдызы» атануды 

ҧсынамын. 

 

Бағалау – «Басбармақ» әдісі 

Бонус санына қарай «Бҥгінгі 

сабақтың жҧлдызын» анықтау. 

Денсаулық сақтау технологияларын 

сақтау. 

Осы сабақта қолданылатын 

Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 

тармақтарын ескеремін. 

 
                                        Есенаманова Саттигул Сериккалиевна 

                                       Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
                                       БҚО,Бөрлі ауданы,Қарағанды ауылы 

                                      «Қарағанды мектеп-балабақша кешені»КММ 
 

 

Сабақ  « Саяхат» 
Мектеп: «Қарағанды мектеп-балабақша кешені» КММ 

Күні:  Мҧғалімнің аты-жӛні:Есенеманова С.С 

Сынып: 1 «Б» Қатысқандар:10  Қатыспағандар:  Осы сабақ арқылы 

жүзеге асатын оқу 

мақсаттары: 

A6. 1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы ӛзінің қарапайым 

пікірін (келісемін/келіспеймін,  ҧнайды/ҧнамайды) білдіру 

O4. 1.3.4.1 Мҧғалімнің кӛмегімен мәтіннің мазмҧны немесе 

иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сҧрақ 

қоя білу 
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Сабақ мақсаттары:  Барлық оқушылар орындай алады: 

Тыңдаған/оқыған мәтін туралы ӛз пікірін білдіреді, мҧғалімнің 

кӛмегімен мазмҧндайды  

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Ӛз пікірін ашық айтып, иллюстрацияны пайдаланып мәтінді 

мазмҧндайды 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Ӛз пікірін ӛмірмен байланыстырады. Ӛз бетінше мәтінді мазмҧндай 

алады 

Тілдік мақсат: 

 

 

Оқушылар орындай алады: 

Таныс емес сӛздерді пайдаланып, сӛйлем қҧрастыра алады 

Пәнге қатысты сӛздік қор мен терминдер: 

Кӛлік, кеме, ҧшақ 

Диалог қҧруға /шығарма жазуға  арналған пайдалы тіркестер: 

Тірек сызба арқылы әңгімелей алады 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 

Кӛлік не ҥшін керек? 

Ол пайдалы ма, әлде зиян ба? 

Ишара:  

Алдыңғы оқу. «Әріптер айтады» 

Жоспар: 

Жоспарланған  

уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері  Ресурстар  

Басы: 

 

2 мин 

 

2 мин 

 

3 мин 

Ҧйымдастыру кезеңі:  

Армысын кӛк аспан 

Армысын алтын кҥн 

Армысын жер ана 

Армысын достарым  

Оқушылардың кӛіңл кҥйін сҧраймын.  Сабаққа 

дайындықтарын сҧраймын. 

Кері байланыс: ТЖ «Әріптер айтады» 
Карточкаларда Ә, Ғ, І, Қ дыбыстары берілген. 
Сол дыбыстан басталатын сӛздер айту. Әр 
дыбысқа айтылған сӛзге бағанаға плюс қойып 
отырындар. 
 

 

 

 

 

Ортасы  

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

Назар аударту: ТЖ «Бұл не?» 

Аудиороликті мұқият тындаймыз. 
Алдарындағы суретке қарап, естілген дыбыс не 

екенің анықтайды. 

 

Әр табылған дұрыс жауап үшін топты 
жұлдызшалармен бағалаймын. 

 

1 тапсырма: Ж «Керегін жаз» 
Алдарындағы суреттердің астында жазылған 

сӛздердегі жоқ әріптерді жазындар 
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1 мин 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

к  м  

 

 

 ш а  

 

 

 

п  е з  

  

м  ш  н  
 

Әр дҧрыс жазылған сӛзге конфет беру арқылы 
бағалаймын Ширату сәт:2 тапсырма: СЖ 

Мәтінді мҧғалім оқиды. Мҧқият тыңдаймыз. 
Мҧғалімнің кӛмегімен «Хикая картасына» 

салып, мазмҧндау.Асқар әкесімен демалыста 
балыққа барды. Жолда кӛліктері сынып қалды. 

Машинаны жӛндеуге кӛрші Омар ағай 
кӛмектесті. Бәрі бірге ӛзенге келіп, қайықпен 

кӛп балық аулады. 

 
Белсене қатысқан оқушыға смайлик беру арқылы 

бағалаймын 

3 тапсырма: ТЖ «Мен келісем немесе келіспеймін» 

Мҧғалімнің кӛмегімен кӛліктің пайдалы және зиян 

жақтарын дара диограммаға салады 

Оқушылырды шапалақ соғу арқылы 
бағалатамын 

 
Соңы: 

 

 

2 мин 

Рефлексия: «Алма ағашы» 
Сабақ түсінікті болса жасыл алма, толық 
түсінбесе сары алма, мүлдем түсінбесе қызыл 
алманы ағашқа іледі. 

   

Қосымша 

ақпарат 

 

 

 Қабілетті 

оқушыға 

тапсырманы 

қалай 

түрлендіресіз?  

Бағалау-оқушы білімін тексеруді 

қалай жоспарлайсыз?  

Қабілеті жоғары оқушыларға 

қосымша тапсырма беріледі. 

Кӛлік түрлерін қатыстырып 

әңгіме құрап жазуға 

тапсырылады. 

Пәнаралық байланыс-Денсаулық 

және қауіпсіздік,АКТ-мен 

байланыс. Қҧндылықтармен 

байланыс (тәрбие элементі) 

Рефлексия 

Сабақтың 

мақсаты мен 

оқу міндеттері 

орындалды ма? 

Сабақ мақсаты мен міндеттері орындалды,оқушылар түгел 

қатысып,ӛз ойларын айта білді. 

Бүгін сабақтан оқушылар кӛлік түрлерінің дыбыстарын ажырата 

білуді,кӛлік түрлерінің атауларын меңгеріп,түсіп қалған әріптерді 

дұрыс тауып жазуды үйренді.Сонымен қатар мәтінмен жұмыстана 

па
йд
ал
ы  

зи
ян   
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Шакенова Медина Еренгаиповна  
Өскемен қаласы әкімдігінің 

«№47 жалпы білім беретін мектебі»  КММ 
бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бүгін оқушылар 

не үйренді? 

Сабақ қалай 

ӛтті,қандай 

деңгейде ӛтті? 

отырып,кӛліктің адамдарға қаншалықты пайдасы мен зианы бар 

екенін ұғынды. 

Сабақ мақсатына жетті,оқушылар да жақсы қатысты. 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқу мен оқуға қатысты) 

1.Мәтінді тындап,оқып « хикая картасына» оқушылар жақсы салды. 

2. «Мен келісемін,келіспеймін» диаграммасын толық толтырды. 

 

Пәні:  

Әдебиеттік оқу 

Ортақ тақырып: Уақыт 

Мектеп: №47 жалпы білім беретін мектеп 
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Ашық сабақта қолданылған әдіс - тәсілдер.

Сабақ тақырыбы:  «Қысқы кеш» Мҧқан Иманжанов 

Кҥні:  Мҧғалім есімі: Шакенова Медина Еренгаиповна 

Сынып 3 «А » Қатысқандар саны: 24 Қатыспағандар саны: 0 

Сабақ негізделген оқу 

мақсаты (мақсаттары) 
3.3.1.1мҧғалім кӛмегімен оқылған шығарманы 

логикалық бӛліктерге бӛліп, әр бӛлікке ат қойып жоспар 

қҧру;3.1.5.1 ӛз ойы мен сезімін кӛркем – бейнелі 

сӛздерді қолдана отырып, жеткізу. 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:  

шығарманы тҥсініп оқиды; 

шығарманың мазмҧны бойынша сҧрақтарға жауап 

береді; 
Оқушылардың басым бӛлігі:   
 мәтінді бӛлімдерге бӛліп, әр бӛлімге ат қояды; жоспар 

қҧрастырады; 

Кейбір оқушылар:   қҧрастырған жоспар бойынша 

шығарманы мазмҧндайды; ӛз ойы мен сезімін кӛркем-

бейнелі сӛздерді қолдана отырып жеткізе алады. 

Тілдік мақсат  Оқушылар  орындай  алады: Ӛз ойы мен сезімін 

кӛркем – бейнелі сӛздерді қолдана отырып жеткізе 

алады. Ӛлең, қарасӛз, кейіптеу. 

Қҧндылықтарды   

дарыту 

Рухани жаңғыру тілді жаңғыртудан басталады демекші, 

оқушылар ӛз ойы мен сезімін кӛркем – бейнелі сӛздерді 

қолдана отырып жеткізу. Болашақтың табысты болуы 

оның табиғи байлығымен, адамдарының бәсекеге 

қабілеттілігімен айқындалады. Сондықтан әрбір оқушы 

ӛз ойы мен сезімін еркін жеткізе білуі керек. 

Пән  аралық  байланыс дҥниетану, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 

АКТ қолдану  

дағдылары 

Интербелсенді тақта, презинтация, «Қыс» әнінің  

Бастапқы  білім Мәтінді бӛліктерге бӛліп, әр бӛлікке ат қою, жоспар 

қҧруды біледі.  Мәтін мазмҧны бойынша сҧрақатарға 

жауап бере алады. 

Жоспарлан

ған уақыт: 

Жоспарланған жаттығулар(тӛменде жоспарланған 

жаттығулармен қатар,ескертпелерді жазыңыз ) 

Ресурс

тар 

«Қарлы кесек» әдісі 
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                                                                                                                                Ақмолда Роза Тәжібайқызы 
                                                                                                                             №94жоббм 

                                                                                                      Қысқа  мерзімді  жоспар 

Пән: Қазақ тілі 
Ұзақ  мерзімді жоспар: 
6-бөлім:   Атақты тұлғалар 
Күні: 15.10.2019ж 
Сынып: 3 

Мектеп:№94 жоббм 
Мұғалімнің аты-жөні: Ақмолда Р.Т 
Қатысқандар саны:  
Қатыспағандар саны:  

Сабақ тақырыбы Болымды және болымсыз етістік 
 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу  
мақсаттары 
 (оқу бағдарламасына сілтеме) 

3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің 
айырмашылығын анықтау, мәтін мазмұнын түсінуге  және  пікір 
білдіруге дағдылану. 
3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді  атау,  
сұрақтарға жауап беру 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар жасай алады: 
•Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге 
және толық, жүйелі, түсінікті етіп айтуға, ойын жазбаша 
жеткізуге дағдыланады. 
Оқушылардың көбі жасай алады: 
• Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен мəтіндегі негізгі 
ойды анықтай алады. 
Оқушылардың кейбірі жасай алады: 
• Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп, ой қорыту 
жасай алады. 

Бағалау критерийлері • Тыңдалған мəтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, 
мəтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінеді. 
• Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 
анықтай алады. 
Оқушылар қазақ билер, ақын–жазушылары мен күйшілері 
жайлы мәліметпен таныса келе, мәтін мазмұнын түсінуге, 
болжам жасауға және пікір білдіруге дағдыланады. Сондай-ақ 
қатемен жұмыс жасауға үйреніп, каллиграфиялық жазу 
дағдысына төселеді. 

Құндылықтарды дарыту Мәңгілік ел: Тарихтың, мәдениет пен тілдің бір тұтастығы 
 

Пәнаралық байланыстар Дүниетану, қазақ тілі,музыка 
 

АКТ қолдану дағдылары http://www.balalaralemi.kz\ 
 

Ресурстар Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс 
дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, 
видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б 

Бастапқы білім «Атақты  тұлғалар» бөлімінде игерген білімдеріне негізделіп  
тақырыпты  меңгерту. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 
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Сабақтың басы 
2-мин 
 
 
 
 
 
 
 
2-мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-мин 

Ұйымдастыру кезеңі 
Топқа бөлу. 
 Оқушылар  алдыңғы  сабақта  бөлінгендері  бойынша  төрт  
топта отырғызылады.  
1-топ  2-топ     3-топ       4-топ  
Психологиялық ахуал қалыптастыру. 
Ана тілің арың бұл,  
Ұятың боп тұр бетте.  
Өзге тілдің бәрін біл,  
Өз тіліңді құрметте. 
Топ  ережесін  ескеру. 
  (Ұ) Алдыңғы білімді еске түсіру  
  «Атақты  тұлғалар»  бөлімі  бойынша   өткенді  қайталау. 
Сұрақтар қою. 
1.Дара  етістік  дегеніміз не? 
2.Күрделі  етістік дегеніміз не? 
3.Негізгі  етістік  дегеніміз не? 
4.Туынды  етістік дегеніміз не? 
5.Болымды  етістік  дегеніміз не? 
6. Болымсыз  етістік  дегенміз  не? Мысалдар  келтіру ,дәлелдеу 
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау. 
Оқу мақсатын таныстыру 
3.4.2.5 болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын 
анықтау. 
Күтілетін нәтижені анықтау 

 Оқушыларды 
топтарға 
бөлуге 
арналған 
суреттер. 
 
 
Топ  ережесі  
 
 
Алдыңғы 
білімді еске 
түсіру 
тапсырмалар
ы 
Сұраққа 
жауап берген 
оқушыны 
мадақтау,тол
ықтыру 
жасау, тиімді  
кері 
байланыс 
орнату. 
 
 

Сабақтың 
ортасы 
20-мин 

 Белсенді оқу тапсырмалары( ұжымда) 
36-жаттығу .Ребусты шеш.Ол  кісі  туралы не білетініңді айт. 
Шешуі: Төле би. «Балмұздақ  таяқшасы» әдісі арқылы  
тапсырманы  орындау жүргізіледі.  
ҚБ:  Білім ағашы . Топты  мүшелерін  бағалау  
Төле би туралы білетін ақпараттарымен ой бөлісулеріне 
басшылық жасалады. 
37-жаттығу. Мәтінді түсініп оқиды. Оқулықта берілген 
сұрақтарға жауап береді. 
Төле бидің  кім екенін  айт. 
Ол билікке  неше  жасынан  бастап  араласты? 
Төле би  кімнің  кеңесшісі  болды? 
Төле бидің  қандай  нақыл  сөздерін  білесің? 
Төле би хан болды ма? 
Мәтіннен тірек сөздерді табу. Мәтіннен тірек сөздерді табады. 
ҚБ:  Білім ағашы . Топты  мүшелерін  бағалау  
Қазақ  билері  туралы  бейне баян . 
Сергіту  сәті. Ән орындау 
38-жаттығу. Батаны жаттап, жатқа жазу. Оқушыларға батаны 
жаттатып, жатқа жаздыру. 
Батаны жатқа жазу реті: 
1. Тақтаға  батаны жазып қою. 
2. Батаны оқу үлгісін көрсету. 
3. Батаның тыныс белгілеріне назар аудару. 
4. Батаны жаттау (3-4 минут). 
5. Жазған батаны тексеру. 

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау,тол
ықтыру 
жасау, тиімді  
кері 
байланыс 
орнату. 
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(Ж; Қ) Қатені табу және түзету. 
 «Айналмалы  бекет»  әдісі  бойынша  орындалған жұмысты 
өзара бағалау іске асырылады. Бір-бірінің қатесін тауып, түзету 
жұмыстарын жүргізе алу білігі бағаланады. Нәтижесінде топ 
басшы  тобын  басбармақ  әдісімен  бағалайды. 
ҚБ: «Басбармақ» әдісімен  топты  бағалау.     

 
 
 
 
 
Мұғалім  
көмегімен 
орындалады. 

Сабақтың соңы 
8-мин 
 
 
 
2-мин 
 
2-мин 

   Қорытынды    
Топтық  жұмыс.  
 Топтарға   қима - қағаздарда  сөздер  беріледі. Оқушылар  
постерге  берілген   болымды   етістіктерден  болымсыз  етістік  
жасап,  сөйлем  құрастырып, сөз құрамына  талдайды. Әр топ  өз 
жұмысын қорғайды.  
  ҚБ:  Білім ағашындағы  жемістер  санын  анықтай 
отырып,топты бағалау. 
 «Білім  қоржыны»  кері байланысы арқылы  оқушылар өз білім 
деңгейлерін  анықтайды. 

 
 

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату. 
Оқушылар 
сабақтан алған 
әсерлерін кері 
байланыс 
парағы 
тапсырмалары  
арқылы білдіре 
алады. 

 Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 

дҧрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме? 

Жеткізбесе, неліктен? 

Сабақта саралау дҧрыс жҥргізілді ме? 

Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма? Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Бҧл бӛлімді сабақ туралы ӛз пікіріңізді білдіру ҥшін 

пайдаланыңыз. Ӛз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 

берілген сҧрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жалпы баға   Сабақтың жақсы ӛткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1:      2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)?   1:                  2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе ж                  екелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге кӛңіл бӛлу  қажет? 
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Сценарий конкурса юных чтецов 
«Абай и Пушкин – два гения двух народов» 

Сағындықова Қ.Б. 
 

Цели: 
1. Формировать у учащихся читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности. 
2. Формировать эстетического отношения к искусству слова. 
3. Развивать у детей эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений. 
4. Воспитать у детей интереса к книге и чтению. 
Оборудование: колонки, интерактивная доска, стенды 
І.  Операционно-  мотивационный  этап. 
II .Психологический    настрой  на  фоне  казахской  музыки    
                           ( музыка  Құрманғазы ) 
1.Слово  учителя. 
Нурхан  
Мы  приветствуем   гостей, 
Дорогих  учителей! 
Всех  знакомых, незнакомых, 
И  серьезных, и  веселых! 
 Инкар 
-Добрый день, уважаемые гости и участники школьного конкурса юных чтецов под названием  
« Абай и Пушкин – два гения двух народов». 
Здравствуйте уважаемые члены жюри! 
Мы рады приветствовать вас на конкурсе, в котором собрались самые талантливые, 
творчески одаренные ученики нашей школы. 
Нурхан-  конкурс юных чтецов «Абай и Пушкин – два гения двух народов»  - это конкурс, 
объединяющий всех учащихся 5-6 классов нашей школы.   
Задача конкурса – выявление лучших чтецов среди детей, помочь ребятам найти в поэтах 
интересного собеседника и советчика, встретить своих героев. 

 
Инкар 
 Надеемся, что участие в данном мероприятии принесет нам массу удовольствия. 
Нурхан. :  
Ребята, на нашем празднике присутствуют и зрители. У них сегодня серьёзная задача – 
внимательно слушать участников конкурса и самое главное, поддерживать вас громкими 
аплодисментами. 
Инкар 
-Ребята, в этом году  175- летие (сто семьдесят пятилетие) со дня рождения великого 
казахского  поэта Абая Кунанбаева и 220-летие Александра Сергеевича Пушкина  
Абай  и  Пушкин!  Светочи  поэзии, наша  гордость, непревзойденное   достижение казахской  
и  русской  литературы .  Их  стихи -  гимн  высокой  гражданственности, «  союз  волшебных  
звуков , чувств    и  дум».  Для  них  поэзия  властитель  языка. Наш конкурс посвящается 
нашим великим поэтам  
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Нурхан. :  Абай  Құнанбаев-  великий  поэт  ,  гордость  казахского  народа . Родился  в 
Семипалатинской  области , среди  голубых  Чингизских  гор .  Имя Абай  дала  ему   в  детстве  
мать . Оно  означает «вдумчивый ,  «осмотрительный» 
Инкар.:  Александр  Сергеевич  Пушкин  родился  в Москве .Саша  был   кудрявым  мальчиком,   
со  смуглым  личиком  ,  с  очень  живыми  глазами  . 
Нурхан. - Бабушка  Пушкина  учила  маленького  поэта  русской  грамоте ,  рассказывала  ему  
о    русской  старине.Няня  знала   множество  сказок,  песен и  была  замечательной  
разказчицей .  
Инкар.  Бабушку  Абая  звали  Зере.  Бабушка  Зере прививала  Абаю  любовь  к  народному  
творчеству  с  малых  лет.  Она  знала  старинные  легенды  о  батырах , сказания ,  песни. 
Нурхан.   Рассказы бабушек , сказки  запали в души  поэтов  и  стали  источниками  их  
творчества 
Звучит музыка.Нурхан. .: Сегодня будут соревноваться _16__юных чтецов  
Инкар: Можно немало говорить о том, что сделал Абай и Пушкин для казахской, русской и 
мировой культуры. Но, когда мы читаем их произведения, мы не всегда думаем о его 
исторических заслугах. Зато мы чувствуем, какой огромный художественный мир создали 
поэты. Они писали стихотворения о природе и о временах года. Наши участники будут читать 
стихотворения о временах года 
Нурхан; 
Абай и Пушкин – прекрасные поэты – 
Соединили две культуры на века, 
Они писали нам свои великие творенья 
И в жизнь путевку дали, а пока… 
Мы чтим их, помним и храним 
В своих сердцах плоды их вдохновенья, 
Абай и Пушкин – великие творцы, 
Что знает каждый, без сомненья. 
Нурхан 
 

 А начинает наш  
 конкурс ученики 5- ых классов 

 
Инкар: Приглашаем участников конкурса чтецов 6 –ых классов 
Инкар 
Пушкин и Абай – вот кому мы обязаны знанием природы человека, его судеб и характеров. 
Именно они воспитывают в нас любовь к прекрасному, ко всему светлому. Им суждено было 
стать духовными учителями нового поколения. 
(музыка) 
Абай и Пушкин два светила, 
 Два светлых гения земли, 
 Поэзией сердца будили – 
 Гуманности учили вы,  
 Пройдут года, пройдут столетия  
 Но помнить будут вас всегда.  
 Ваш слог не тленен – это вечно.  
 Ведь истина всегда жива. . 
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Инкар: Завершился конкурс, но мы не прощаемся с Вами, мы говорим Вам «До свидания». 
Ребята, мы будем рады видеть Вас в ряду участников других творческих литературных 
конкурсов. 
ПЕСНЯ « МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ» 
 
 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Ахметов Адилет Аскарович 
учитель математики и физики  

специализированный лицей №165 г.Алматы 
 

Нас оценивают либо слишком высоко, либо недостаточно высоко; нас никогда не 
принимают по нашей реальной ценности. 
М. Эбнер-Эшенбах 
Успешное осуществление педагогической деятельности современным учителем математики 
невозможно без применения эффективных педагогических технологий обучения и 
воспитания. Использование педагогических технологий позволяет рационально выстраивать 
процесс обучения, чтобы не возникало одной из важнейших проблем математического 
образования - проблемы ненасильственного обучения математике. 
Ненасильственное изучение математики возможно лишь тогда, когда у обучаемого удается 
сформировать интерес к предмету, его понятиям, идеям, методам. А для этого необходимо, 
чтобы ученики имели более широкое представление о роли математики в различных сферах 
жизнедеятельности человека. 
Геометр И. Ф. Шарыгин утверждает, что "Клетка геометрии - треугольник. Он так же 
неисчерпаем, как вселенная. Окружность - душа геометрии. Познайте окружность, и вы не 
только познаете душу геометрии, но и возвысите свою душу". А "клеткой" образования 
является урок. 
В школьной практике оценивание рассматривается как необходимый компонент 
образовательного процесса, представляющий собой сбор и анализ информации об 
успеваемости учащихся на всех стадиях обучения. Цель, задачи, предмет, объект, принципы, 
методы, формы и инструменты оценивания должны быть понятны всем участникам 
образовательного процесса (администрации, учителям, учащимся, родителям). Объективные 
и своевременные данные качественного анализа мониторинга учебных достижений 
учащихся, позволяют учителю сделать правильный выбор эффективных стратегий, приемов и 
средств обучения. В настоящее время вопросам качества образования уделяется большое 
внимание как в мировом образовательном пространстве, так и в системе образования 
Казахстана. В связи с этим тема оценки успешности учащихся приобретает все большую 
актуальность, так как оценивание- это основное средство измерения достижений и 
диагностики проблем обучения, позволяющее определять качество образования, его 
соответствие мировому стандарту, принимать кардинальные решения по стратегии и 
тактикам обучения в случае его несоответствия современным задачам в области 
образования, совершенствовать как содержание образования, так и формы оценивания 
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ожидаемых результатов образования. Оценивание - процесс соотношения реальных 
результатов обучения и запланированных целей (заданного эталона). Отметка - результат 
этого процесса, выраженный в количественном показателе. 
В настоящее время основной целью образования является развитие конкурентно - способной 
личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 
саморазвитию. Особое значение имеет контрольно - оценочная деятельность ученика, то есть 
готовность и способность контролировать и оценивать свою деятельность, уметь устранять 
причины возникающих трудностей. 
Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся традиционно, используя пятибалльную 
систему оценивания, но при этом не всегда можно объективно оценить работу ученика. 
Поэтому мы используем на своих уроках современную технологию оценивания учащихся: 
критериальную. 
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма, позволяющего производить 
оценку учащихся более объективно, таковыми являются рубрикаторы. Оценивание 
деятельности учащихся на уроке становится демократичным, так как ученик является 
субъектом своего обучения, а учитель не играет роль "судьи" при выставлении оценок. 
Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной 
учебный материал, сформирован тот или иной практический навык. При этом целесообразно 
за точку отсчета брать обязательный минимум. 
Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле способов выставления 
текущих и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. 
Она также является средством диагностики проблем обучения, предусматривая и 
обеспечивая постоянный контакт между учителем, учеником и родителями. 
Для практического применения системы критериального оценивания на уроках математики 
были использованы критерии, составленные в соответствии с таксономией Блума и 
рекомендованные АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»: 
Критерий А - знание и понимание, 
Критерий В - применение, 
Критерий С - анализ и синтез, 
Таблица 1. Содержание критериев по предмету «Математика» 
Критерий Описание критерия 

Баллы по критериям 
А 
Знание и     

понимание 

Знание терминологии; конкретных фактов; 

способов и средств работы со спецификой. Знание 

(здесь) определяется как запоминание 

(вспоминание) соответствующей, предварительно 

изученной информации. 
Понимание: осознание (понимание) значения 

информационных материалов. 

6 баллов 

В 
Применение 

Использование предварительно изученной 

информации в новых конкретных ситуациях для 

решения проблем, которые имеют единственный 

или наилучший ответы. 
Применение знаний, умений и навыков - 

важнейшее условие подготовки учащихся к 

жизни, путь установления связи теории с 

практикой в учебновоспитательной работе. Их 

применение стимулирует учебную деятельность, 

вызывает уверенность учащихся в своих силах 

6 баллов 
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Анализ и Синтез 
(Обработка 
информации) 

Анализ: разбивка информационных материалов 

на составные части, изучение (и попытка понять 

организационную структуру) этой информации 

для получения различных выводов путем 

определения мотивов или причин, умозаключений 

и/или нахождения доказательств для обоснования 

общих правил. 
Синтез: креативное или разностороннее 

применение приобретенных знаний и умений для 

создания нового или оригинального продукта. 

6 баллов 

Д 
Коммуникация 

Коммуникация: доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды для того, чтобы сделать что-

то сообща. 

6 баллов 

  Итого: 24 

 
Основой для разработки четких критериев усвоения учебного материала являются 

государственные общеобразовательные стандарты обучения. На их основании составлены 
описания достижений учащихся для оценивания по каждому критерию Критерий D - 
коммуникация. *2+. 
Для оценивания уровня успешности учащегося по изучаемой теме, необходимо составить 
дескрипторы по каждому из четырех критериев, описывающих уровень необходимых 
достижений по данной теме. 
Знакомство с дескрипторами позволяет учащимся определить критерии успешности, 
необходимые для самооценки уровня усвоения учебного материала и улучшения результатов 
обучения. В Таблице 2. приведены дескрипторы к критериям по теме «Квадратные 
уравнения». 
Таблица 2. Дескрипторы к критериям по теме «Квадратные уравнения» 

 

Критерий Дескрипторы 
А (знание и 

понимание) 
Учащийся знает определение квадратного уравнения 
Учащийся знает определение приведенного квадратного уравнения 

Учащийся знает определения и формулы неполных квадратных 

уравнений 
Учащийся знает формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения. Учащийся знает формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения, в котором второй коэффициент является четным числом. 
Учащийся знает формулы дискриминанта и корней приведенного 

квадратного уравнения, в котором второй коэффициент является 

четным числом. Учащийся знает алгоритм решения неполных квадратных уравнений 
Учащийся знает теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета 

В 
(применение) 

Учащийся применяет алгоритм решения неполных квадратных 

уравнений 

 

Учащийся применяет формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения. 
Учащийся применяет формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, 

в котором второй коэффициент является четным числом. 
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Учащийся применяет формулы дискриминанта и корней приведенного 

квадратного уравнения, в котором второй коэффициент является четным 

числом. 
Учащийся применяет теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета 

С 
(обработка) 
информации) 
D (коммуникация) 

Учащийся может определить вид уравнения и применить соответствующую 

формулу для его решения. 
Учащийся может решать задачи на составление квадратных уравнений 

Учащийся может создавать математические модели 
Учащийся может выбирать и применять рациональные методы решения 

Учащийся может делать обоснованные выводы или доказательства 
Учащийся грамотно использует математический язык и формы математического 

представления в устной и письменной речи. 

 

Рассуждения учащегося логически завершенные, краткие 

Учащийся может четко, грамотно ответить на поставленные вопросы 
Для оценивания уровня усвоения теоретического или пракического материала, 

например: знание определений, формулировок теорем, решения задач, практической 
работы, и т.д., составляются рубрикаторы с описанием уровня достижений и количеством 
баллов за выполненную работу и шкалой перевода их в отметку. (Таблица 3, Таблица 4) 

Проверяемые знания Баллы 

  

Знание и понимание формулы полного квадратного уравнения 1 

Знание и понимание определения квадратного уравнения 1 

Знание и понимание определения приведенного квадратного уравнения 1 
Знание и понимание определения и формулы неполного квадратного 

уравнения 
1 

Знание зависимости между дискриминантом квадратного уравнения и 

количеством его корней 
1 

Знание теоремы, обратной теореме Виета 1 
Таблица 3. Рубрикатор для проверки теста по теме «Квадратные уравнения» 
Таблица 4. Перевод баллов в оценки: 

Отметка «5» «4» «3» «2» 
Набранное 

количество 

баллов 

6 5 4 менее 4 

Очень важно оценивать деятельность учащихся не только по одному заданию или за 
выполнение письменных работ, но и вести мониторинг деятельности учащихся в течение 
всего урока. Проводить такой мониторинг помогают листы оценивания, с прописанными в 
них этапами урока и критериями оценки деятельности на каждом этапе урока. 
Актуальность применения критериальной системы оценивания в процессе обучения 
определяется современными стратегическими задачами образования, необходимостью 
повышения уровня образования с учетом международных стандартов и современных 
требований к качеству образования, необходимостью разработки единых требований к 
отметке и оценке учебных достижений учащихся в целях обеспечения объективности 
результатов обучения и конкурентоспособности выпускников школ Казахстана в мировом 
образовательном пространстве. Анализ результатов участия казахстанских школьников в 
международных тестированиях TIMSS, PISA *3+дает право говорить о необходимости 
совершенствования системы мониторинга качества образования, как приоритетного 
направления образовательной политики в рамках Государственной программы развития 
образования РК на 2011-2020 годы. *1+ 
Объективность оценок при критериальном оценивании подтверждается дескрипторами, в 
создании которых принимают участие ученики, обсуждением и сравнением оценок. Данная 
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система оценивания позволяет ученику стать активным не только в процессе обучения, но и в 
оценивании результатов своего обучения. Критериальная система оценивания позволяет 
учителю делать акценты на успехах ученика, отмечая зоны роста, выделяя то, чему еще 
предстоит научиться. 
Таким образом, критериальное оценивание учит обучающихся нести ответственность за свое 
обучение. 
Список литературы: 
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ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 
 

Улмагамбетова Г.М. 
"№14 орма мектеп" КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Ақтөбе қаласы 

 
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты-бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп– үйрететін 
орта, оның жүрегі-мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тыс - оның 
сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, 
қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – 
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, 
рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, 
біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын 
талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, 
әдістемелік жұмыстағы шеберлігі *1;65+. 
Француз қайраткерлерінің бірі «Адамға оқып – үйрену өмірде болу, өмір сүру үшін қажет» 
дегендей оқыту үдерісін технологияландыру, осыған сәйкес оқу бағдармаларын жасау, 
ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың еңбектерімен танысу жұмыстары мұғалімдердің 
үздіксіз ізденісін айқындайды. Жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі мәні пассивті 
оқыту түрінен активті оқытуға көшу оқу танымын ұйымдастырудағы бастамашылдығына 
жағдай туғызу, субьективтік позицияны қалыптастыру. Осыған байланысты қазіргі таңда 
еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, өзгерістер мен 
жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы 
жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. 
Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, 
зиялылар қауымының деңгейіне байланысты *2, 102+. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118
http://www.naric.kz/mdex-49.php.htm
http://www.naric.kz/mdex-49.php.htm
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Ұстаздың биігі ойлана қарасаң, биіктей, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол созсаң, қарсы 
алдыңда, айналсаң, артыңда тұрғандай» деп Сократ айтқандай егеменді еліміздің алдыңғы 
қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты 
қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылуда. 
Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім 
мазмұнына жаңаша қарау - басты міндеттердің бірі. 
Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің 
жаңаруы, бәсекелестікке қабілеті мол шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой- қабілетімен 
ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді. Сапалы білім ел болашағын айқындайтын 
басты көрсеткіш болып табылады. Бүгін мектеп партасында отырған бүлдіршіндер-ертең ел 
тағдырын шешетін азаматтар. Олардың сапалы білім алуын бүгін қамтамасыз ету - мұғалімнің 
басты міндеті. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар- мінез деген 
қасиеттерімен озады» деп Абай атамыз айтқан озық ойлы білімдар адамдар заманның, 
қоғамның дамуына өзгеруіне үлесін қосып келеді. 
Жаңа білім беру бағдарламасында осы тиімділікті арттыратын көптеген әдістер берілген. 
Оның ішінде орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілін оқытуда қолданылатын 
әдістердің бірі ретінде табиғи әдісті алуға болады. Тілді үйретудегі табиғи әдіс *3;23+ 
сыныптағы тапсырмаларда кітаптағы мәтіндерді емес, оқуға арналған нақты материалдарды 
(мысалы, брошюралар, үндеухат, веб-парақтар) пайдалана отырып және оларды шынайы 
өмірмен байланыстыра отырып, неғұрлым мазмұнды етуге тырысады. Табиғи әдісті 
пайдалана отырып, мұғалім түсінік қалыптастыруға және қарым-қатынас орнатуға ықпал 
етеді, сонымен қатар, оқушылардыңарасында шынайы байланыс орнатуға ұмтылады. Ол 
жаңа сөздік қорды меңгеру мен қарым-қатынасқа арналған ақпараттық ресурстарды ұсыну 
үшін фотосуреттерді, көрнекі құралдарды және мультимедиялық ресурстарды пайдаланады. 
Табиғи әдіске сәйкес келетін жаттығулар: 
Мұғалімнің әңгімесі сыныптағы объектілерге және суреттердің мазмұнына шоғырланады; 
Жағдайды ушықтырмас үшін оқушылар дайын болмаса, олардан бірдеңені айтуды талап 
етудің қажеті жоқ, бірақ олар мұғалімнің өтініштері мен сұрақтарына басқа бір тәсілмен 
жауап береді деп күтіледі; 
Оқушылар басқа тілде сөйлесе бастауға дайын болғанда, мұғалім оған түсінікті тілде өтініш 
білдіріп, қарапайым жауап беруге мҥмкіндік береді. 
Мұғалім сұрақ қойғанда ақырын және анық сөйлей отырып, бір сөзден тұратын жауапберуге 
жағдай жасайды. Яғни сұрақтар иә/жоқ деп жауап берілетін сұрақтардан бастап кеңейтілген 
жауап талап ететін сұраққа қарай біртіндеп күрделене береді. 
Оқушылар белгілі бір сөздерді көп рет естімес бұрын, оларды белсенді қолданады деп күтуге 
болмайды. 
Графиктер, диаграммалар, суреттер, жарнама және басқа да өмірден алынған заттар сұрақ 
қоюда кеңінен қолданылуы керек. 
Жаттығулар тілдік нысандарды қолдануға емес, негізінен саналы қарым-қатынас жасауға 
бағытталуы керек. 
Жұптық және топтық жұмыс жүргізу және мұғалімнің жетекшілігімен бүкіл топатсалысатын 
пікірталастар да пайдалы болмақ. 
Табиғи әдіс техникалары әдетте «Тыңдау-көру-орындау» және «Тіл үйренушілер 
қоғамдастығы» (ТҮҚ) сияқты тәсілдермен бірге қолданылады. 
Сонымен қатар,тілді оқытудың коммуникациялық әдістемесінің қағидаларын ұстанатын 
мұғалімдер грамматикалық тұрғыдан сауатты сөйлем құрылып, грамматика ережелерінің 
сақталуына қарағанда, тілдің қарым-қатынас үшін қолданылуына баса көңіл бөледі. *4;37+ 
Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды, ықшамсабақтарды құрастыру 
барысында көз жеткіздік. 
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. 
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің 
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нақты жиынтығымен өлшенеді, яғни критерий– оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын 
өлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі. 
 Ал дескриптор -  жетістік деңгейінің  сипаттамасы 
Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және 
жиынтық бағалау.Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау 
жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас 
бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау 
үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз 
етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық 
бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін 
(тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу 
мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 
бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.*4;3+ 
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу  
жайы да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, 
жазылым жетілдіруге бағытталған.  
Сөйлеу әрекетінің 4 түрі: тыңдалым - айтылған ойды түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты 
анықтау, ақпаратты болжау, тіл нормасын анықтау, айтылым - сенімді және еркін сөйлеу, 
сұрақ қоя білу, талқылау, пікірталас,  көзқарасын білдіру,  оқылым - оқу стратегиялары, түсіну, 
әдебиет, зерттеу (ақпарат табу), жазылым –жоспарлау, шығарма жазу, өңдеу, түзету, 
грамматика, пунктуация. 
Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір–бірімен 
тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен 
сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 
Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқу жоспарымен жұмыс осылай ұсынылған. Ұзақ 
мерзімді жоспар: мемлекеттік  білім стандартарымен  бекітілген  жалпыға ортақ  тақырыптар 
мен сағаттар саны, ортақ тақырыптар, тақырыпша және оқу мақсаттарына негізделген. Орта 
мерзімді жоспар:  тізбектелген сабақтар топтамасы, оқу кезеңінің бірнеше аптасын қамтуы 
мүмкін, өзгеріс енгізуге болады. Қысқа мерзімді жоспар: күнделікті дайындайтын сабақ 
жоспары, сабақта мұғалімнің не істейтініне емес, оқушылардың немен айналысатынына 
назар аударуға, сабақты бағалауды жеңілдетуге бағытталған. 
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі 
заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, 
сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи 
әдіс–тәсілдермен оқытып, ой–өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы 
себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің 
жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 
Жаңартылған    оқытудың    маңыздылығы: мұғалім үшін – мұғалім жетекшілік роль атқаратын 
бағыттаушы, әр  дағдыны  дамытуға  ықпал ететін нақты  тапсырма үлгілерінің болуы, оқу  
мақсаттары  жүйелі нақтыланып (кодтық  белгілер арқылы)  берілген, түрлі оқыту 
стратегияларының жан-жақты ұсынылуы. Оқушы үшін –өз  ойларын еркін  айтуға, жеке  
шешім қабылдауға мүмкіндік  береді, тапсырмаларды өмірлік  шынайы  жағдаяттармен 
байланыстыра  отырып  орындайды, өз білімін жетілдіріп, алған білімін өмірде қолдана 
алады, алдағы қадамдары жөнінде  өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау  мен бағалауға  
мүмкінлік береді. Ата-ана үшін - баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға, 
оның оқуындағы табыстылықты бақылауға, оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына 
мүмкіндік туғызады. Біздің ендігі алға қойған мақсатымыз - бар күш-жігерімізді сала отырып, 
өзіміз басқарып отырған мектеп ұжымын бір кісідей жұмылдырып, заманға сай жаңа бағытқа 
өзгерту, жетілдіру. Әрине, бұл аз уақытта жүзеге асатын іс емес, жылдар бойы қалыптасуы, 
жүргізілуі мүмкін. Өйткені, қалыптасып қалған сана-сезімді, берік ұстанымды бір күнде жою 



392 
 

мүмкін емес. Сондықтан өзімнің іс-тәжірибем барысында сөзіммен болсын, ісіммен болсын 
әрқашан оларға үлгі бола алуым керек деп ойлаймын.  
Тіл үйренушілер қоғамдастығы (ТҮҚ) әдісін қолданатын мұғалімдер оқушылардың тілді әр 
түрлі мақсатта және тҥрлі адамдар алдында қалай қолдану мен оны қалай өзгерту керек 
екенін (мысалы, бейресми тілді пайдаланған кезде), мәтіннің түрлерін қалай түсіну және 
оларды қалай өндіру керектігін (мысалы, есеп, әңгіме, нұсқаулық) үйретуге ұмтылады. 
ТҮҚ жаттығулары: 
• «Ақпараттағы ақау» жаттығуы – оқушылар рөлдік ойын арқылы жаттығады. 
• «Пазл» әдісі – оқушылар бүтін мәтін жасау үшін ақпараттың түрлі бөліктерін біріктіреді. 
• Тапсырманы аяқтауға арналған жаттығулар – миға шабуыл жасау арқылы шешуді талап 
ететін тапсырма беру. 
• Ақпарат жинау жаттығулары – оқушылар ақпарат жинап, оларды сыныпқа таныстырады. 
• Пікір алмасу жаттығулары. 
• Тапсырманы аяқтауға арналған жаттығулар; джигсо, ойын, карта. 
• Жоба жұмысы. 
• Ақпарат жинау жаттығулары: зерттеу, сұхбат, іздестіру. 
Ақпарат беруге арналған жаттығулар – оқушылар белгілі бір нысанда таныстырылған 
ақпаратты алып, басқа нысанда таныстырады. 
• Басқалары – белгілі бір сөзбен екі диалог жүргізу; карточкалардың көмегімен жүретін рөлдік 
ойын; «Қатесін тап» ойыны т.б. 
Табиғи және коммуникациялық әдістер аясында жағымды оқу ортасының болуы маңызды 
болып табылады, себебі ол жерде оқушылар жаңа сөздер мен құрылымдарды біліп, оларды 
дыбыстап айтуға үйрену барысында қателесу және тәуекелге баруға үйренеді. Екі тәсілде 
оқушыларды оқуға ынталандыруға негізделген. 
Оқушылар білімді толықтай меңгеру үшін ақпаратты енжар қабылдамай, сабаққа белсенді 
қатысуы керек. Осы ретте оқушылардың алған білімдерімен жұмыс істеуге, оны әрі қарай 
өңдеп, өз дағдыларын арттыруға септігін тигізетін жаттығулармен айналысуға мҥмкіндік 
берілуі аса маңызды болып табылады. Орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілін 
оқытуда қолданылатын әдістің бірі – табиғи әдіс. Бұл әдісті күнделікті сабақта шынайы 
өмірмен байланыстыра отырып қолдануға болады *5;103+ 
Жаңа білім беру бағдарламасы бойынша ұйымдастырылған курс барысында сабақтар 
өткізілді. Табиғи әдіске мысал ретінде 10 - класс курсы бойынша «Ғылыми жаңалықтар мен 
технологиялар» сабағында «Төрт сөйлем» стратегиясын пайдаландық. Бұл стратегияның 
мазмұны: (Билл Гейтс туралы мәтін ұсынылады.) 
1.Пікір. Тыңдаған материал бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазады. (Билл Гейтс - 
әлемге танымал өнертапқыш) 
2.Дәлел. Өз пікірін бір сөйлеммен дәлелдейді.(Себебі ол Microsoft бағдарламасын ойлап 
шығарды) 
3.Мысал. Пікірін өмірмен байланыстырып, мысал келтіреді. (осы бағдарлама бойынша мәтін 
тереміз, кесте құрамыз, презентация жасаймыз.) 
4.Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарады. (Елімізге пайдалы, ғылымға үлес 
қосатын өнер табыстарды зерттеумен айналысу керек). Қазіргі қарыштап дамыған әлемдік 
деңгейдегі өркениетті елдермен тереземізді теңестіретін күш- білім екендігі баршаға мәлім. 
Сондықтан болашақтың тізгіні білімді ұрпақтың қолында. Әр баланың алдындағы 
жауапкершілікті терең сезінетін, кәсіби білігі мен теориялық білімі жетілген ұстаздардың 
үздіксіз білім алуына,үнемі ізденісте болуына жағдай туғызу мектеп басшысының алдындағы 
маңызды міндет деп білеміз. 
Оқушыларға тіл үйретуде табиғи тәсілді пайдалану, яғни сабақты шынайы өмірмен 
байланыстыра оқыту тиімді әдіс - тәсілдердің бірі деп есептейміз. 
                Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында (АКТ) құзыреттілік 

білім берудің басым міндеттерінің бірі болып табылады. АКТ-ны қолданып, кез-келген 
пәнді оқып үйрену оқушыларға пәннің қызығушылығын арттыруға ықпал ететін 
сабақтың элементтерін құруға және көрсетуге мүмкіндік береді. АКТ-ны пайдаланған 
сабақ - айқын, түсінікті, танымдық сабақ болып табылады. Мұндай сабақ мұғалім мен 
оқушының уақытын үнемдейді, соқушының өз қарқынымен жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді,Тірек сөздері.Ақпараттық – коммуникациялық технология, компьютерлік орта, 
білім беру үдерісі, оқушының қызығушылығы, оқу процесін автоматтандыру, 
мультимедиялық сабақтың құралы, сабақты көрнекі ету, дифференциация, жеке 
оқушының қабілеті, АннотацияИспользование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного 
школьного образования.Оно призвано повысить эффективность проведния уроков, 
усилить привлекательность подачи материала, разнообразить формы обратной связи, 
осуществлять дифференциацию видов заданий. Использование в образовательном 
процессе современных информационных технологий, способствует продвижению 
человека в мировое информационное пространство, стимулирует самостоятельность в 
обучении, делает урок красочным, наглядным, информативным.Ключевые 
слова.Информационно-коммуникативные технологии, компьютерная среда, 
образовательный процесс, повышение мотивации обучения, автоматизация учебной 
деятельности, мультимедийное сопровождение урока, иллюстрирование урока, 
дифференциация, индивидуальные особенности учащихся. 
Annotation. 
The use of information and communication technologies (ICT) in the educational process is 
an actual problem of modern school education. It is designed to improve the effectiveness 
of lessons, increase the attractiveness of the presentation of the material, diversify feedback 
forms, and differentiate the types of tasks. The use of modern information technologies in 
the educational process contributes to the advancement of a person into the world 
information space, stimulates independence in learning, makes the lesson colorful, clear, 
informative. 
Key words. 
Information and communication technologies, computer environment, educational process, 
increasing motivation for learning, automation of learning activities, multimedia lesson 
support, illustration of the lesson, differentiation, individual characteristics of students. 
 
Компетентность в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
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является одной из приоритетных целей образования. Возможность ее формирования 
напрямую связана с активной деятельностью школьника в информационной 
компьютерной среде. Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного 
образования. 
Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя 
новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 
использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании 
элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к предмету. 
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность 
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить 
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, 
а также разнообразить формы обратной связи. 
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог 
подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю 
представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. 
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации 
обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, 
но и учителя, помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, 
образование, самореализацию«Урок с использованием ИКТ - это урок наглядный, 
красочный, информативный, такой урок экономит время учителя и ученика, позволяет 
ученику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 
дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно 
проконтролировать и оценить результаты обучения». *1, 37+Информационные 
технологии, как правило, рассматривают в трех аспектах:• как предмет изучения;• как 
средство обучения;• как инструмент автоматизации учебной деятельности.Для 
педагога при использовании ИКТ на уроках открывается ряд возможностей: компьютер 
берет на себя функцию контроля знаний, помогает сэкономить время на уроке, богато 
иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, 
повторить то, что вызвало затруднения, дифференцировать урок в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ученика. 
ИКТ может применяться следующим образом:• для подготовки раздаточных 
материалов;• в качестве мультимедийного сопровождения урока;• компьютерное 
тестирование и др.Психологи отмечают, что «современные дети информацию на 
экранах мониторов, ноутбуков, проектора, телевизора воспринимают намного лучше, 
чем печатную книжную информацию». *3, 44+ Поэтому в процессе обучения, как 
правило, повышается интерес учащихся к урокам с использованием 
ИКТ.Организовывая урок с использованием ИКТ, нужно учитывать следующие 
факторы:• уровень подготовки класса,• методическую цель урока,• тип урока, 
готовность учащихся к виду учебной деятельности,• санитарно-гигиенические 
требования, которые регламентируют возможность применения компьютеров в 
учебном процессе с учетом возрастных особенностей учащихся.Процесс внедрения 
новых информационных технологий в образование в целом дал свои положительные 
результаты: увеличился объём образовательных ресурсов в интернете, повысилась 
активность учителей и школьников в использовании ресурсов и возможностей 
интернет.При использовании интернет-технологий появляется возможность:- 
развивать навыки работы с информацией;- познакомить учащихся с разнообразными 
способами изложения материала и наглядного оформления мыслей;- научить 
находить информацию в различных источниках;- выделять в информации главное и 
второстепенное; упорядочивать, систематизировать;- развивать критическое 
мышление учащихся;- развивать навыки самообразования;- создавать собственные 
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информационные прототипы и продукты.Современная школа с успехом использует 
средства Интернет в дистанционном обучении учителей и учащихся.Можно выделить 

следующие преимущества дистанционного обучения через Интернет: возможность 

заниматься в удобное для себя время; одновременное обращение большого 
количества обучающихся ко многим источникам учебной, общение через сети друг с 

другом и с преподавателями; использование в образовательном процессе 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

способствующих продвижению человека в мировое информационное пространство; 
социальное равноправие (равные возможности получения образования у всех 

желающих); стимулирование самостоятельности в обучении.Использование ИКТ в 
преподавании различных предметов школьного курса невозможно без достаточной 
технической базы, соответствующего программного обеспечения и подключения к 
сети Интернет и достаточных умений работы с компьютером самого учителяРоль 
телекоммуникаций необычайно велика и при дистанционном обучении, при участии в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах, в процессе участия в которых происходит 
продуктивная познавательная деятельность детей.«Образовательный процесс на 
современном этапе должен обеспечивать формирование творческой личности, 
готовой к деятельности при широком распространении и внедрении во все сферы 
деятельности ИКТ. В процесс обучения проникают и все больше применяются 
элементы дистанционного обучения (дистанционные олимпиады, конкурсы, курсы и 
т.д.). Средства ИКТ являются инструментом, не только доставляющим учащимся 
различные знания по информатике, но и средствами, усиливающими творческие 
возможности обучаемого, возможности проводить исследования, выполнять задания – 
проекты». *2, 29+ Более того, возможность телекоммуникационного доступа к 
мировым информационным ресурсам достаточно эффективно влияет на личностное 
восприятие учащимися, обучаемыми окружающей среды. 
Самостоятельность учащихся при работе в Интернет (поиск информации, выполнение 
проектов, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах) позволяет рассматривать 
глобальную компьютерную сеть работы с Интернет как инструмент познания и 
саморазвития, что, в свою очередь, способствует проявлению социальной активности 
учащегося.Общая информационная культура общества неразрывно связана с 
эффективностью внедрения ИКТ в процессы школьного обучения. Использование 
интернета учителем ставит ряд проблем, решение которых зависит от эффективного 
взаимодействия ряда субъектов науки и практики: создателей образовательных 
порталов и обучающих программ, методистов и учителей для организации 
образовательной деятельности в условиях информационного общества. 
Использование ИКТ – мощное средство для создания оптимальных условий работы на 
уроке, но оно должно быть целесообразно и методически обосновано. ИКТ следует 
использовать только тогда, когда это использование дает неоспоримый 
педагогический эффект и ни в коем случае нельзя считать применение компьютера 
данью времени или превращать его в модное увлечение. 
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