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«БАСПАСӨЗБЕН ЖҰМЫС ЖАСАУШЫ ПЕДАГОГ»
Республикалық ғылыми практикалық оқу семинары бағдарламасы

Семинар бағыты:  «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есімде қалады, ал өзім істесем 
үйреніп аламын» 

Мақсаты: Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге 
жағдай жасайтын, үйлесімді дамытуға бағытталған білім беру көзделіп отыр. Білім мекемелерінде үш 
тілді оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық білім беру стандарттары тақырыптарын 
БАҚ  беттерінде  ұстаз,  ата-ана  арасында  түсіндіріп,  пікірлесу  қазіргі  заман  талабы  қажет  ететін 
маңыздылығы бар.  «Ашықтық қағидаты» шеңберінде білім беру саласының барлық қызметкерлері 
үнемі құзыреттіліктері мен білімдерін жетілдіріп отырулары заманауи қажеттілік.

СЕМИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Семинар қатысушыларын тіркеу. Тіркелу www.45minut.biz сайтында онлайн форманы толтыру 
арқылы жүзеге асады. Тіркелген қатысушылар тізімі сайтта жарияланады.

2. Семинар қатысушылары онлайн сабақтар және тренинг тапсырмалар өткізілетін БАСПАСӨЗ 
СЕМИНАР Whatsapp тобына қосылады. Трениг сабақтар тапсырмаларын орындау барысында 
қатысушылар «Баспасөз форматы және БАҚ ерекшеліктері, Ақпараттық қауіпсіздік, Ақпарат 
тарату әдістері, Баспасөз ақпаратын тиімді пайдалану және ұстаз материалдарын баспасөзде 
таратудың  ерекшелігі»  тақырыптарында  материалдармен  таныс  болып,  күнделікті  кәсіби 
қызметінде жұмыс жасауға қолдануға мүмкіндік алады. 

3. Данышпан  ақын,  ойшыл,  дана  ғұлама  Абай  Құнанбайұлының  175  жылдық  мерейтойын 
мерекелеуге  арналған   «Ұлы  халықтың  –  ұлы  Абайы»  атты  әдеби  сазды  кеш 
театрландырылған  көрініс.  Орындаушылар:  Қазанғап  атындағы  Қызылорда  музыкалық 
жоғары колледжінің оқушылары. Шығармашылық жетекшісі Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Гүлжахан Домбылова

4. Қорытынды. Еркін пікірлесу. Естелік фотосесия

Семинар  қатысушылары  «Семинар  сертификаты,  алғыс  хат,  диплом,  топтама  жинағын»  
алады.  Семинар оқу тренингі  тапсырмаларын орындап, белсенді  қатысқан ұстаздарға «Семинар  
дипломы» беріледі.

Семинар  қатысушылар  үшін  семинар  топтамасы  PDF  форматта  әзірленеді.  Топтама  
электронды  PDF  нұсқасы  материалдар  қосылған  сайын  жаңартылып,  БАСПАСӨЗ  СЕМИНАР  
Whatsapp  тобында  жарияланып  отырады.  Топтама  әзірлену  барысы  толықтай  ұстаздардың  
қатысуымен жүзеге асады. Топтама материалдары толықтырылған соң баспаханаға жіберіледі,  
басылып шыққан ұстаздарға табысталады. 

Ақпарат таралымы туралы: 

• Республикалық 45minut.kz газеті 2012 жылдан бері тұрақты шығып келе жатқан ұстаздарға 
арналған  басылым.  Басылым  тиражы  —  3000  дана.  Интернет  тиражы  күнделікті  9000 
қолданушы. 

•  Республикалық  «Білім  жолы  Нұрлы  жол»  журналы  2019  жылдан  бастап  шығатын 
ұстаздарға арналған ғылыми танымдық, ақпараттық журнал. Басылым тиражы — 5000 дана. 

• Ұстаздардың  пәндік  Whatsapp  топтары. Пән  атаулары  бойынша құрылған  топтар 
республика бойынша пән ұстаздарының өзара іс- тәжірибе алмасуы үшін ашылған. Топтарда 
тек қана пән бойынша тақырыптық пікір алмасу қатаң қадағаланады. Whatsapp топтардың 
жалпы саны — 30. Әрбір топта 250-257 тұрақты топ мүшелері тіркелген. Тіркелген жалпы 
ұстаздар саны — 7000-нан астам қолданушы. 

• Ұстаздардың  Google,  Facebook  топтары.  Топтар  әлеуметтік  желіге  тіркелген  ұстаздар 
арасында өзара пікірлесу және іс-тәжірибе алмасуы үшін құрылған.  Жалпы қолданушылар 
саны – 50 000-нан астам оқырман. 

• Интернет басылымдар: 45minut.kz, Bilimnur.kz, Bilim-gylym.kz, Orley.kz, Metodist.kz
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 «ҰЛЫ ХАЛЫҚТЫҢ – ҰЛЫ АБАЙЫ» ӘДЕБИ САЗДЫ КЕШ

Данышпан ақын, ойшыл, дана ғұлама Абай Құнанбайұлының
 175 жылдық мерейтойын мерекелеуге арналған театрландырылған көрініс

Қызылорда қаласы, Қазанғап атындағы музыкалық жоғары колледжінің
 қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Гүлжахан Домбылова

Сахнаға Абай бейнесі шығады. (Абайдың әні орындалады)
1-Жүргізуші: Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып аяғын көп шалдырған
Өлді деуге бола ма айтыңдаршы
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған – деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды 
жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді, мәңгі өмір сүре бермек.
Ол өткен заманның кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды Абай 
–лебі, Абай –үні, ана тынысы – заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен  
бірге мәңгі жасап келеді. 
2- Жүргізуші. Құрметті әдебиет сүйер қауым! Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана  
ғұламалардың бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғалы Абай Құананбайұлының шығармашылығына 
арналған «Ұлы халықтың –ұлы Абайы» атты әдеби сазды кешімізге қош келдіңіздер!
Оқушылар шығады.
Жүрегін шырақ етіп жандырған кім?
Жырымен жан сусынын қандырған кім?
Өз өзіне орнатып ескерткішті
Мұра қып кейінгіге қалдырған кім?
Ерте оянып ойланып ержеткенк кім?
Талабын тас қияға өрлеткен кім?
Құба жон, құбақан құм құла қырда
Өлеңнің бесігінде тербеткен кім?

Соқтықпалы соқпақсыз жерде өскен кім?
Үнінен әділдіктің лебі ескен кім?
Арманын аттандырып болашаққа
Біздермен осы күні тілдескен кім?
Тайсалмай мыңмен жалғыз алысқан кім?
Жауына найза сөзін шанышқан кім?
Өзендей құйған барып көк теңізге
Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім?

Хормен: Ол әрине қазақтың ұлы Абайы!
• Қожахметов Сұлтанбек
• Ізбасар Меруерт
• Исабеков Бақдәулет
• Ақпанбет Дінмұхаммед
• Молдабеков Таңат
• Дәулетқызы Назым

• Сақитжан Саят
• Сәндібек Шапағат
• Жасаңбаев Мадияр
• Сайманова Айғаным 
• Сейітқали Гүлдана
• Досымов Ғұнари

• Қылышбаева Нұршат
• Қонысбайұлы Құрмет
• Төлегенова Әсемай
• Оразбаев Ернар

Жүргізуші:  Қазақстан Президенті Қасым – Жомарт Тоқаев Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын 
2020 жылы жоғары деңгейде мерекелеу туралы Жарлыққа қол қойды. Бүгінгі біздің кешімізде осы мерейтой  
қарсаңында өткізіліп отырған іс шара
Жүргізуші: Биылғы  оқу  жылында  біздің  колледж оқушылары  бірнеше  байқауларға  қатысып  жүлделі  орын 
иемденді.  Атап  айтар  болсақ,  «Тіл  –  елдігіміздің негізі» атты облыстық байқауда ән  салу бөлімінің  4  курс  
оқушысы Хайрулла Айбек 1 орын,
Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарының  арасында  өткен  «Өлең-  сөздің  патшасы»  танымдық 
сайысында Мәулен Рақымжан 1- орын, 
«Тіл -дарын» үш тілді  жастар арасындағы сайыста Ақбергенов Нұркен ынталандыру сыйлығына ие болды. 
Жүлдегерлерімізді құттықтай отырып, ортаға Тұрысбеков Думан «Көзімнің қарасы» әнімен шақырамыз.
Жүргізуші: Ұлы  Абайдың  Конфуций,  Нострадамус,  Гете,  Шеспир,  Пушкинмен  тең  дәрежедегі  даналығын, 
ағартушылығын,  ойшылдығын,  көрегенділігін,  кемеңгерлігін  әлем  халқына  кеңінен  насихаттау  біздің 
композиторларымыздың да басты мақсаты болды.  Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың «Абай» операсынан 
Ажар мен Айдардың дуэтін тамашалаңыздар.
Ажар – Мұратқызы Салтанат      Айдар- Мақұлбеков Мақсат     Концертмейстер Тәжібаева Раушан 
Жүргізуші: Заманымыздың заңғар жазушысы Мұқтар Әуезов «Абай жолы» эпопеясы арқылы ұлы Абайды әлем 
халқына танытты. Эпопея әлем нің 114 тіліне аударылды. Қазір сіздердің алдарыңызда Абай жолы эпопеясынан 
Абай мен Тоғжанның, Абай мен Құнанбайдың  диалогтарынан көрініс қойылады.  
Жүргізуші: Абай. «Көзімнің қарасы» орындайтын Нәсіпбек Қуаныш. Концертмейстер Ережепов Исатай
Жүргізуші:  Абай артында тек қана қара сөздер мен өлеңдер ғана қалдырмаған. Абайдың көптеген әндері және 
екі күйі бар. Фольклорлық ансамбльдің орындауында Абайдың «Торы жорға» күйін тамашалаңыздар. 
1-Жүргізуші: Биылғы оқу жылының басталғанына  1,5 ай ғана уақыт өтсе де ұлы ақынның 175 жылдығын атап 
өту, ақынды түсініу мақсатында топтар арасында біршама жұмыстар атқарылды. Солардың бірі топ мүшелері 
арасында ватсап желісі арқылы Абай өлеңдерінің эстафетасын  ұйымдастыру. Осы эстафетаны өз деңгейінде 
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ұйымдастырғаны  үшін  хорда  дирижерлік  ету   бөлімінің  2  курс  оқушыларына  алғыс  білдіреміз. 
Ұйымдастырушысы –  Ақмағанбет  Әмина.  Және эстафетамен қатар  ватсап  желісінде Абай  өлеңдерін  оқып, 
видео түсіріп, үздік видеоға бәйге жариялаған Құттымұратов Мұрат ағайға зор алғыс білдіру үшін жалпы білім 
беру бірлестігінің жетекшісі Домбылова Гүлжахан апайды шақырамыз.  Қазір сіздердің назарларыңызға үздік 
деп танылған видеоларды ұсынамыз. ( Сахнада видео көрсетіледі)
2-Жүргізуші: Ұлы ақын, ағартушы Абай музыка саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Өзінің асыл 
өлеңдерін, қара сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса да музыкада оның мұндай 
мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезеңде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. 
Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа ән күйлері сияқты ауыздан ауызға заманнан заманға ауыса отырып 
жетті.   «Абай мен Тоғжанның дуэті» орындайтын  Айтбаева Зульфия , Әнуарбек Нұрсұлтан
Жүргізуші: Абай Құнанбаев қазақ әдебиеті поэзиясындағы шоқтығы биік, дара да , дана тұлға. Абай  қазақ 
поэзиясының өсіп, гүлденіп, жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті. Ақын жас ұрпаққа терең ойға толы, 
алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Өз халқын өскен,  өркендеген, еркін халық ретінде көруді арман еткен. Сол 
Абай аңсаған арманына біз жетіп отырмыз. 
Жүргізуші: Олай болса жүрегі қазақ деп соққан қазақ жұрты Абай өлеңдерін бойтұмардай сақтауы тиіс. Артына 
өлмейтін мұра қалдырған ұлы Абай данышпанымыздың 175 жылдығына арналған әдеби сазды кешіміз 
аяқталды. 
Жүргізушілер бірігіп:  Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін көп  рахмет. 

* * * * * * *
«РУХАНИ- ЖАҢҒЫРУ» БАЛАБАҚШАДАН  БАСТАЛАДЫ

                                                                      
Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылы

«Алма» жекеменшік балабақшасы. Әдіскер О.Д. Абдуллаева

Аңдатпа:    Рухани жаңғырудың – басты тірегі-ұстаздар қауымы. Ақшұқыр ауылының «Алма»жекеменшік 
балабақшасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында  2018-2019 оқу жылының жоспарына сәйкес  іс-
шаралар  бекітіліп, уақытылы өткізіліп отырды.
Тірек сөздер:  «Рухани жаңғыру», Отпан тау, Маңғыстау, Жаһандану, Президент сөзі

Мемлекет  басшысы Н.Назарбаев   «Рухани жаңғыру-  болашаққа  бағдар» атты  бағдарламалық мақаласы 
елдің  кемелденуіне,өркениет  көшіне  бастайтын  дара  жол.  Өскелең  ұрпақты  жаңаша  тәрбиелеудің 
тұжырымдылық негізі –ол ұлттық санаға жаңа сапа беру.

Рухани жаңғыру үйдегі тәрбиеден және балабақшадан басталады. Үйде ата-ананың жылы сөзбен бір-біріне 
сөйлеуі, сәбиіне жақсы сөздер айтуы, балабақшада тәрбиешінің «Айналайын» сөзінің өзі рухани жаңғыру дер 
едім. Адамдардың ара қатынасы, тарихи құндылықтарды қазіргі заман талабына сай ашу,осылардың барлығын 
-Рухани жаңғыру деп айтуға болады... 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»  деп, ұлы  Абай атамыз айтқандай, ұстаздық жол-ұлы жол! 
Бұл  бекемдік  пен  білімділікті   қажет  ететін  даңғыл  жол.  Шәкіртті  ұядан  баптап  ұшыру   үшін-кемел 
келешекпен,терең  тарихты  ойлап  ,  санамен  таразылап  білім  бергенде  ғана  мақсатқа  қол  жеткізе  аламыз.  
Осындай өрісті  кеңейтуде,  ойды кемелдендіруде  Елбасының-  «Рухани жаңғыруы» идеялық бағдаршам дер 
едім...   Осы  орайда   Акшұқыр  ауылының  «Алма»  жекеменшік  балабақшасында  «Рухани  жаңғыру  » 
бағдарламасы аясында 2018-2019 оқу жылының жоспарына сәйкес іс-шаралар бекітіліп, уақытылы өткізілді.  
Біздің балабақшадағы бағдарлама аясы төмендегі тақырыптарға сай жүзеге асырылды.
I «Өлке тану» бағыты бойынша – «Маңғыстау-ашық аспан астындағы мұражай» «Ауылым –алтын бесігім»
1.1 «Алтын адам» жобасы
1.2 «Тарих мұрасы» жобасы  бойынша –«Маңғыстау мұралары»   
1.3 «Елімнің шежірелі байлығы» жобасы бойынша –«Маңғыстау мәдениеті»
1.4 «Табиғат бесігі» жобасы «Табиғат әлемі балалардың көзімен» көрме
1.5 «Ұлттық қазына» жобасы бойынша «Киіз үй жабдықтарын дәріптеу»
1.6 «Менің Отаным –Қазақстан» жобасы бойынша «Тәуелсіз  ел ұланы» топтар арасында патриоттық әндер  
сайысы

II «Отаным-тағдырым» бағыты
2.1  «Балалар  мен  жасөспірімдер  және  еріктілер  қозғалысы»  жобасы  бойынша  «Біз  бақытты  баламыз,біз 
біргеміз!»
2.2 «Білім алушылардың өзіндік азаматтық сана сезімнің деңгейін анықтау бойынша «Рухани-патриоттық сана-
сезім» ой  бөлісу
2.3 «Сөз тілдің көркі» бойынша «Қазақ тілі-ғажап тіл» мәнерлеп оқу сайысы 4,5,6,7 топтар
2.4  «Өрле,Қазақстан!»бойынша «Алем таныған Астана!»
2.5 «Дарынды ұрпақ- ел болашағы» бойынша «Білімді мыңды жығар»таным б.б.с
2.6 «Туған жер,Туған ел,Туған глобал» «Отпан тау тарихи мәдени кешені» слайд шоу дайындалды.
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III. «Саналақ азамат» бағыты
3.1 «Білім сапасына қанағаттанушылық деңгейін анықтау» бойынша «Білім көк жиегі-шексіз әлем» сайыс
3.2 «Мамандар әлемі» бойынша «Мен өскенде.....» (сайыс);
3.3 «Алтын қазына» бойынша «әшекей бұйымдар тарихы»
3.4 «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам» «Кәдеңізге жарасын» шығармашылық б.б.с
3.5 «Дарындылар әлемі» бойынша «Маңғыстау мақтаныштары»
3.6 «Айналаға қара» бойынша «Мен қолқанат боламын»
3.7 «Таным мәдениеті» бойынша «Ұлы дала елі» (көрме);
3.8 «Кітап білім бұлағы» бойынша «Ақшұқыр ауылдық кітапханаға саяхат»
3.9 «Business»бойынша «Мен кәсіпкермін»
3.9 «Ұлы дала жастары» бойынша «Жеңімпаз жастар»

Осы бекітілген жобаны жүзеге асырған, тәрбиеші педагогтардың іс-шарасына тоқтала өтейін.
  Нигметова  Алтынгүл  «Маңғыстау  –ашық   аспан  астындағы  мұражай»  атты  ашық  оқу  қызметін  өткізді. 
Мақсаты: Туған өлкенің мұнай мен газдан басқа тек пайдалы қазбаларға ғана емес, сонымен қатар өлкеміздің 
бай екендігін,  табиғатының көрнекті  жерлерінің бар екендігіне балалардың көзін жеткізу.  Отан сүйгіштікке 
тәрбиелеу.Өлке тарихына балалардың қызығушылығын арттыру.
Маңғыстау өлкесінің әрбір бедері,  тауы,  тасы ақиқаты аңызға толы,әр ескерткіші ғасырлар қойнауынан сыр 
шертеді.  Осындай  мәдени  мұралардың  бірі  –өлкеміздің  сәулет  ескерткіштері.  Бұл  сәулет  ескерткіштерінде 
әртүрлі геометриялық пішіндер, қазақтың ою өрнектері пайдаланылған. Сәулет ескерткіштерінен сол кезде өмір 
сүрген адамдардың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, тұрмысын, дүниетанымдарын көруге болады. 
Маңғыстау сәулет ескерткіштері тарихи-мұра. Олар  мемлекет қорғауында.

Балабақша психологы  Шаганова Гүлім   тәрбиешілер арасында «Рухани адамгершілік сана-сезім»  ой толғауын 
өткізді.
Мақсаты:
1.Болашақ  ұрпақтың бойындағы рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
2. Отан сүйгіштікке тәрбиелеу,мінез-құлық, тектілік, құнды қасиеттерді сіңіру     
3. Ой толғау (топқа бөлінген тәрбиешілер берілген тапсырма бойынша ойларын жеткізуі қажет.)
1.Баланың рухани дамып жетілуіне қандай тәрбие әдістерін  қолданасыз?
2. Сіздің маман ретінде тәрбиеленушіге  таққан мін ескертулеріңізді ата-анаға қалай түсіндересіз?
3.  «Алтын күз» шарасының жоспарын жасақтау барысында екі тәрбиешінің арасында келіспеушілік туындап 
қалды.Компрамикске қалай барар едіңіздер?
 Әр бөлініп отырған команда 3 сұраққа дайындалып жауап береді.
Ән  «Өміріңе немқұрайлы қарама !» (өмірдің құндылығын бағалау) 

Тәрбиеші:  Бердімұратова Ә.    «Отпан тау –тарихи мәдени кешені»
Отпан – тау биігі. Маңғыстаудағы Батыс  Қаратаудың ең биік нүктесі.(биіктігі -532м) Ақтау –Таушық-Шетпе тас 
жолы бойындағы Жыңғылды ауылы менен  Тұщыбек  санаторийінің   орта  жерінде,  жолдан  5-6  км сол  жақ  
қапталында орналасқан. Отпан таудың басынан   жан-жағыңа көз салсаң, Бес шоқы –биік тауларды,сай сала  
жазық даланы, ағарған биік төбелер мен жотаны,ағып жатқан бұлақты,көгеріп жатқан теңізді ,ала бұлт шалған 
көгіңді,кең байтақ шексіз жеріңді, кей кездері тұман басқан даланы,ақ шаңқан Ақтау қаланы, көгерген бақша 
көз тартқан елді мекен ауылды, тау бөктеріне жайылған төрт түлік малды көре аласың. Көктем кездерінде түрлі  
түсті гүлдерді,ерте кезде ақсақал ағалар ем үшін іздеп келетін 15 түрлі өсімдік киелі шипа шөптерді көресің.  
«Адай Ата-Отпан тау» рухани тарихи мәдени кешені. 
Ақсарай .  Адай атамыздың Ақордасы.  Ақсарай Адай атаның 8 немересінің құрметіне  арналған 8 бөлмеден 
тұрады.
«Маңғыстау және жеті жұрт» тақырыбындағы көрме залы 
«Маңғыстау және Маңғыстаулықтар» көрмесі                «Қолөнер көрме залы»           «Өлке жеріндегі ислам  
көрме залы»
«Ана келбет» ескерткіші          362 баспалдақ                     Адай Ата кесенесі.               Адай Ата елінің Ел таңбасы 
«Көкбөрі»             «Ұран оты» бар
        Умирзахова Раушан  «Ауылым –алтын бесігім» тақырыбында ашық оқу қызметін өткізді.  Тәрбиеші  
балаларға өздерінің туған ауылдары  Ақшұқыр ауылы туралы айтып берді. 
«Ең  далам  –анам  ,  мен  –балаң  деп  ақын  атамыз  жырлағандай,менің  ең  далам,тұрағым-  Ақшұқыр 
ауылы.Ауылымның тұнып тұрған әсем көрінісі бойыма еріксіз мақтаныш сезімін құяды. Облыс орталығы Ақтау 
қаласынан –Ақкетікке қарай ұлы жолдың бойында, бірінші Ақшұқыр елді мекенін көреміз.
Түп қазығы тереңге тараған қарашаңырағымыз Түпқараған ауданы осы елді мекеннің шекарасынан басталады. 
Облыс   орталығынан  бар  жоғы  13  шақырым  қашықтықта  жатқан  ауылдың  аймағы  5400гк  қамтиды.  2017 
жылдың есебі бойынша халық саны -8200.
Ақшұқыр деп атауының себебінің өзі, ауылдың жер бедеріне байланысты аталған. Жартылай шеңбер теңізге 
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қарай үңіліп тұрған қабақ болған.
Ақшұқыр ауылының жергілікті  тұрғындары,  қазіргідей болып дамуына үлес  қосқан біздің аталарымыз бар, 
әжелеріміз бар. Осы кісілердің құрметіне көше атауы берілген. Ақшұқыр ауылын да «Жайлау» ЖШС, 1-орта 
мектеп,  1-мектеп  лицейі,  7-  балабақша,  кітапхана,  2-дәрігерлік   амбулатория,  мәдениет  үйі,2-мейрамхана, 
халыққа қызмет көрсететін коммуналды шарушылық кәсіпорны «АқшұқырГазсервис», «КазТрансГазАймақ», 
«Казпочта», аймақтық полиция пункті,3 наубайхана, тігін шеберханасы, Тетис су өндіру кешені, Балық заводы,  
жылыжайлар  т.б  шаруа қожалықтары қызмет  істейді.  Ақшұқыр ауылы тек  қана  келешегі  кемелденіп  келе 
жатқан Түпқараған ауданы ғана емес Маңғыстау өңірінің өсуіне үлес қосып отырған бір де бір елді мекен!  
Белгілі  жерлес қаламгер Маршал Әбдіхалықов атындағы орта мектеп республика бойынша «ХХІ ғасырдың 
таңдаулы ауыл мектебі» номинациясымен бірінші орын иеленгені тағы бар. Осындай игі істердің басы қасында 
жүріп,ретін  тауып  ойдағыдай  ұйымдастыра  білетін  ауыл  әкімі  Нұғманов  Айсағали  Нұрғожаұлы  –Елбасы 
жолдауы  алдағы жұмыстарымыздың бағдаршамы дейді!
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың  «Балабақша,мектеп,университет» жолдауын қолға алып   ауылымыздың ардақты 
азаматы  Кезбаев Бітім Тәжіғұлұлы   өз анасы  «Алтын алқа иегері» көп балалы ана Кезбаева Алма 
Түрікменбайқызы  атына  170 орындық  «Алма» балабақшасын салып берді. Кезбаев Бітім ағай   ауыл 
бүлдіршіндерін балабақшамен қамтамасыз етіп қоймай, ауыл тұрғындарын,  жас мамандарды жұмыспен 
қамтыды.
Рухани жаңғыруда қойылып отырған маңызды мәселенің бірі «Сананың ашықтығы» Осы орайда біздің  
тәрбиеленушілеріміз  бәсеге қабілетті, өз ойын ашық айтатын, қазіргі заман талабына сай  ұрпақ тәрбиелеу 
басты міндетіміз. 
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Түпқараған ауданы  Ақшұқыр ауылы «Алма» жекеменшік балабақшасының  «Болашаққа бағдар:» Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясындағы 2018-2019 оқу жылының іс-шаралар жоспары;

* * * * *

«ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ»
   

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Б.Хайдаров атындағы ЖОББМ 
 Бекова Гульнар Темиржановна

    Қазіргі кезде еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін оқытудың әртүрлі әдіс – тәсілдерін 
қолдана  отырып  терең  білімді,  іздемпаз,  барлық  іс  -  әрекеттерінде  шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол 
тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқу – 
тәрбие үрдісі оқушылардың ойлау белсенділігін  арттырып, шығармашылық әрекетіне жол ашуы қажет.
 Белсенділік – оқушының оқуға, білуге деген ынта – ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі.  Ойлау  
белсенділігі  проблемалық  сұрақтың  жауабын  іздестіруде,  өзіндік  жұмыс  орындауда  жүзеге  асады.  Ойлау 
барысында адам өзін қоршаған ортаны игереді, ол туралы білімі кеңейіп, тереңдей түседі, жаңа әрі тың білімді  
игеріп, рухани жағынан молаяды.
  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы  »  Заңының   8  –  тарауында  көрсетілгендей,  білім  беру  беру 
жүйесіндегі  маңызды  мәселелердің  бірі  –  оқытудың  жаңа  технологияларын  енгізу,  халықаралық  ғалами 
коммуникациялық байланысқа шығу, білім беруді ақпараттандыру болып табылады. Соған байланысты қазіргі  
таңда жаңа білім беру технологиялары кең тарала бастады. Олар уақыт пен қоғамдық сұраныстарды жоғары 
деңгейде  қанағаттандыруға  бағытталған.  Оқу  –  тәрбие  үрдісінде  оқушылардың  танымдық  қабілетін 
қалыптастыру барысында, туған елі мен тілінің, халқының қыр – сырын, табиғатын  таныта отырып ертеңгі 
өмірден орнын таба алатын, өзіне сенімді нағыз ұлтжанды, парасатты ұрпақ тәрбиелеу үшін педагогиканың 
озық үлгілерін жаңашылдықпен  пайдаланып, тәжірибені байыта түсуіміз қажет.
   Соңғы жылдары Қазақстанның білім беру жүйелерінде П.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді ірілендіру 
(ДБІ) технологиясы, Д.Эльконин мен В.Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы, Ш.Амонашвилидің ізгілікті – 
тұлғалық технологиясы,  В.Шаталовтың оқу материалдарының белгі  мен  сызба  үлгілері  негізінде  қарқынды 
оқыту технологиясы,  М.Чошановтың проблемалық  оқыту технологиясы,  П.Третяковтың,  М.Жанпейісованың 
модулді  оқыту  технологиясы,  В.Монаховтың,  В.Беспальконың  және  басқа  да  көптеген  ғалымдардың 
технологиялары қолданылуда.  
  Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін әр ұстаз алдында отырған бүлдіршіндердің 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсат – мүддесіне сай өзінің шеберлігене орай таңдап алады. 
Оқушының  оқу  әрекетінде  ойлау  қабілетін  арттырудың  тиімді  құралдарының  бірі  :  деңгейлеп  –  саралап 
технологиясы бойынша оқушының өзіндік жұмысы мен өздігінен білім алу әрекеті артады.
   Сын  тұрғысынан ойлау,  яғни  оқу  мен  жазуды дамыту  бағдарламасы –  оқушының мұғаліммен,  құрбы – 
құрдастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір – бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені  
шешу жолдарын іздей отырып қиындықты жеңуге көмектесетін технология.
  Сын тұрғысынан ойлау  бағдарламасын терең  түсініп,  әдістерін  тиімді  пайдаланылған  кезде  төмендегідей  
жетістіктерге қол жеткізуге болады:
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- оқушылар өз бетінше ізденуге үйренеді.
- сұрақ қойып, сұрақтарға жауап беруге дағдыланады.
- мәселенің ең негізгі түйінін шешуге машықтанады.
- ынта – ықыластарын одан әрі дамытуға мүмкіндік жасалады.
- ақпаратты саралауға, жүйелеуге дағдыланады.
- оқушылардың сын тұрғысынан ойлау әрекеттері, шығармашылық белсенділіктері бағаланады.
 Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс  –  тәсілдері  оқушыларды тынымсыз  іздемпаздыққа баулиды. 
Оқушының ойлау қабілетін дамыта отырып, еркін де терең ойлануына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады.
Жеке адамның танымдық қабілеттерін дамытуда шығармашылық ойлай білу, ұғынымды ой жүйесін дамытуоқу 
үрдісінің негізгі міндеті болып табылады.
  Осы міндеттерді орындауда аталған инновациялық технологиялардың ықпалы аса зор. Қашан да болмасын 
мұғалімге шығармашылық еркіндік беріледі. Әр сабақтың сапалы болып, оның тиімділігін арттыру – іздемпаз, 
шығармашылығы шыңдалған ұстаздың қолында.

* * * * *
Тараз қаласы, № 44 орта мектеп, тариx пәні мұғалімі 

Тоқтаған Нұргелді Жансерікұлы

Сабақ тақырыбы: Сақтар  [5 сынып] Сақтардың мекендеген жері, сақ қоғамы [6 сынып]
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Х.К. Ермұханова. Қазақстан тарихы Шың. Алматы 2006 ж
2. С. Смағұлов. Қазақстан тарихы.  Алматы 2007ж
3. Н.С. Пұсырманов. Қазақстан тарихы. Ақтөбе 2011ж
4. Қазақстан тарихының әдістемелік журналы [№3. 8.  2012ж, №3. 2013ж]
Сабақ мақсаты: 
• Ежелгі Қазақстан аумағын мекендеген сақ тайпаларының мекендеген аймағы шығу тегі және олардың 
мекендеген жерлері туралы толық түсінік беру;      
• Сақтардың кәсібі, шаруашылық жағдайымен танысып, оқушы белсенділігін арттырып, білімдерін 
жетілдіру;
• Сақтарды ержүрек халық ретінде сипаттай отырып, оқушыларды Отан сүйгіштікке,ерлікке, батырлыққа 
тәрбиелеу.
Сабақ түрі: аралас.    Әдісі: сұрақ-жауап, баяндау.
Пән аралық байланыс: география, музыка  Көрнекілік: карта, тірек-сызба, суреттер, нақыл сөздер.
Сабақтың барысы:  1.Ұйымдастыру кезеңі.
2.Үй тапсырмасын сұрау.   3.Жаңа тақырыптың жоспары:           
І. Сақтар – Ежелгі Қазақстан тұрғындары
ІІ. Сақтардың тарихы, мекендеген орны
ІІІ. Сақ одағына кірген тайпалар, сақтар туралы көне деректер.
ІV. Сақ қоғамы
  «Өзіңнің ұлтыңды танып алмасаң, сен басқа ұлттың кім екенін еш уақытта біле алмайсың.»- деп М. Арын 
ағамыз айтқандай қазақ халқының ата-тегі болған сақ тайпасының тарихын, мекендеген орнын, қоғамдық 
құрылысын,шаруашылығын, тұрмысын, мәдениетін білу мақсатында    сақтар, сақтардың шаруашылығы мен 
пайда болу тарихын бүгінгі сабағымыздан  оқимыз.
Ой- толғау тренингі..
Оқушыларға Отан....., Атамекен......, Атажұрт......., Тарих..... сөздері туралы түсініктерін сұрау. 
Мұғалімнің сөзі: Біздің туған жеріміз Қазақстан халқымыздың ата-баба мекені ежелгі қонысы. 
Ата-бабамыздың туып өмір сүрген, кіндігі кесілген кең жазира жері тарихының парағын 
Сақтар – біздің бабамыз,
Ақыл – ойлы данамыз.
Тарихи дерек іздеп біз,
Көне дәуір тамырын
Терең іздеп табамыз, - деген өлең шумағымен ашайық. 
Сақтардың тарихын оқыту барысында мына міндеттерді басшылыққа аламын.
Сақ тайпалық одағының құрылуы, географиялық, хронологиялық кеңістігі, саяси жағдайы, шаруашылығы, жер 
иелену ерекшеліктері туралы жүйелі баяндау қажет. Мысалы: б.з.б.І мыңжылдықта Жетісудан және 
Түркістаннан Қара теңіз бойына, Алтай тауларынан Хорезмге дейінгі аймақты «сақ» атауына ие болған 
көптеген тайпалар мекендеген. Оқушыларға сақ тайпаларының жайлаған аумағын картадан көрсетемін. Бұл 
дәуір тарихи әдебиеттерде «ерте темір дәуірі», «ерте көшпелілер дәуірі», «сақ дәуірі» деп аталады. Сақтардың 
құрамына көптеген тайпалар кірді. Олардың нақты санын айту мүмкін емес.  Сақтар туралы бізге көптеген 
деректер жеткен. 
Сақтар -  б.з.б І мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан жерін мекен еткен ежелгі тайпа. Сақ тайпаларының 
атауының мағынасын төмендегі тірек-сызбалар  арқылы түсіндіремін.
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Сақтардың тайпалық құрамы мен орналасуы: археологтардың пікірінше сақ тайпалары мен тайпа одақтары 
мынадай негізгі топтарға бөлінеді:

№ Сақ тайпаларының аты мекендері
1 Парадарайа 

( теңіздің арғы жағындағы сақтар)
Қара теңіздің солтүстігі, Арал теңізінің маңында  

Сырдария мен Амударияның төменгі ағысы
2 Тиграхауда 

(шошақ бөрік киіп жүретін сақтар)
Сырдарияның орта ағысы, Тянь-Шаньда, Жетісуда

3 Хаумаварга 
(хаома сусынын дайындайтын сақтар)

Мургаб аңғарында (Түркіменстан)

Сақ қоғамында алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, әскери демократия пайда болды. Сақтар туралы 
пікірлер:
1. Гректер сақтарды жоғары бағалап, ең әділ, шыншыл халық деп есептеді.
2. Грек авторы Ктесий «сақ әйелдері ер жүрек келеді, соғыс қаупі төнгенде ерлеріне көмектесіп, ұрысқа 
араласады.
3. ежелгі грек геогрофы Страбонның айтуынша сақтар жақсы шабандоздар болған
IV. Дәптермен жұмыс.Оқушылар  дәптерлеріне дайлар, массагеттер, скифтер, техрахауда, парадарайа, 
хаумаварга сөздерін жазады. 
Картадан сақтардың орналасқан жерлерін көрсету.
V. Сергіту сәті: 
«Жұмбақтар шешу.»
1. Қадам бас алға сүрінбей
Болашақ кілті білімде
Қандай мағына береді
Сақ сөзі парсы тілінде   (құдіретті еркектер)
2. Басынан кешкен сақтар
Тарихшы тізіп ақтарды
Кімдер деп тағы атады
Грек Геродот сақтарды             (массагеттер)

3. Арайлап таңы атады
Маужырап күні батады
Түйе сүті балмен тең
Сақтар қалай атады                (шұбат)
4. Ағаға тыныс іні еді
Тарих өткеннің үні еді
Сақ әйелінің ерлігі
Сипаттап берген кім еді?                   (Ктесий)    

  
VI. Жаңа сабақты бекіту.  Оқушыларды екі топқа бөліп сәйкестендіру тестісін және тарихи сынақ хат 
жүргіземін.
5 сынып  Сәйкестендіру тестісі.
1. Шошақ бөрікті киген сақтар.                                                                  Томирис.
2.Сақтар туралы жазған грек тарихшысы.                                                 Киіз үй.
3.Сақ патшасы.                                                                                 Тигрохауда  сақтары
4.Сақтардың баспаналары.                                                                 Алтын киімді адам.
5.Есік қаласынан табылған сақ ескерткіші.                                                  Герадот.
 6 сынып Тарихи сынақ  хат. Берілген мәтінді қажетті сөздермен толықтыру
1. Тайпа көсемі бас қолбасшылық қызметінде атқарып, тайпалар мен рулардың арасындағы ....... мәселелерді 
шешті.
2. Күні кешеге дейін қазақ халқы өздерін ................... деп атап келген.
3. Халықтың басым көпшілігін қатардағы қауымдастар - ............ құрады.
VII. Қорытынды.  Мұғалімнің қорытынды сөзі: Мінекей балалар біз бүгінгі сабақта жалпы сақ тайпасы 
туралы оқып білдік. Сақтардың ержүрек, батыр да батыл, данышпан, бір сөзді Тәуелсіздікті жоғары бағалайтын 
халық болғанын білдік. Сақтар біздің қазақ халқының арғы тегі. Қазақ халқы да талай ғасырлар бойы ерлікпен 
күресе жүріп, елін, жерін жауынан сақтап қана қоймай киелі тәуелсіздікке қол жеткізіп отыр. Сол 
тәуелсіздігіміздің символы ретінде біз «Алтын адаммен», «Қанатты барысты», Елтаңбамыздағы «Қанатты 
пырақты» бекерге алмадық, өйткені біз сақтардың ұрпағымыз. Сақтардың рухы елімізді әлі талай биік 
белестерге талай жеңістерге жетелейтіні анық. Бүгінде Қазақстан әлемдегі қарыштап, алға басқан 
мемлекеттердің бірі. Балалар осындай елімізбен, құнды мәдени ескерткіштерімізбен мақтанайық, бағалайық, 
сақтайық.
VIII. Үйге  тапсырмасы: 5 сынып §16 Сақтар. 6 сынып §12 Сақтардың мекендеген жері. Сақ қоғамы.
1. Тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру
2. Тест сұрақтарын орындау
3. Шығармашылық тапсырма «Жауынгер сақтардың ат үстіндегі шайқасының суретін салу»
         IX.  Бағалау

* * * * *
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БҚО, Теректі ауданы, Теректі ауылы № 1 Федоров жалпы білім беретін 
орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі 

Даулетбекова Шаттык Мырзабековна 

Сабақ тақырыбы:  Қазақтың ұлттық тағамдары.
Білімділік:  Қазақтың  ұлттық  тағамдары  туралы  түсінік  беру.  Қосымша  мәліметтермен  таныстыру  арқылы 
сөздік қорларын молайту,ой-өрістерін кеңейту.
Дамытушылық:  Слайд арқылы тағамның түрлерін біліп,сұрақтарға жауап беру.Оқушыларды шығармашылық 
жұмысқа баулу және танымдық қабілеттерін қалыптастыру.Сын тұрғысынан ойлай білу.
Тәрбиелік:  Асты бағалап,қастерлей білу.Оқушыларды қазақ халқының салт-дәстүрін,дастарқанын құрметтеуге 
тәрбиелеу.
Түрі: Жаңа тақырыпты меңгеру.
   Әдісі: Сұрақ-жауап, шығармашылық жұмыс, СТО, интерактивті тақтамен жұмыс.
 Көрнекілігі: интерактивті тақта,слайдтар,ұлттық тағамдар.
Пәнаралық байланыс: орыс тілі,музыка,валеология,еңбек.
Сабақтың ұраны: «Ас-адамның арқауы»
                             Сабақтың барысы  Ұйымдастыру сәті
1.Кезекшінің мәліметі 2.Психологиялық дайындық.(1-слайд)
       Қазақ,орыс,татар да
      Бірдей перзент Отанға
      Барлығы бір отбасы
      Үйі – Қазақстан кең ұя
      Дейтін алтын заңымыз.
Бақыттымыз бәріміз.
Сабақтың мақсатын қою.  Біз  бүгін  сабақта  слайд көру арқылы ұлттық тағамдар  туралы өз  ой-өрісімізді 
кеңейтеміз, тағамға байланысты салт-дәстүрлер,ырымдар,мақал-мәтелдермен танысамыз.
Жаңа сабақ. 
1.Сұрақ-жауап:
А) Біздің Отанымыз қай ел?
Ә) Республикамызда қанша ұлт пен ұлыстың өкілдері 
тұрады?
Б) Қазақ елі көктемде қандай мерекелерді тойлайды?
В) Қазақ халқы мерекелерде не істейді?
2. Ой қозғау.
«Қазақы дастарқаным» әнін тыңдату.
Қазақ халқы үйіне келген қонақты құшағын жая қарсы 
алып,бай дастарқан жайған.
Дәмді, жақсы тағамдарын өздері жемей, қонаққа әдейі 
сақтаған.
Бүгінгі  сабағымыздың  тақырыбы:  «Ұлттық  тағамдар» 
( 2-слайд)
3. Жаңа сөздермен жұмыс. (3-слайд)
4. Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған әрі қастерлей 
білген.Тамақтың  орнын  бәрінен  де  жоғары 
қойған.Қазақ  қонақасы  беруде  қонақ  таңдауды,басқа 
ұлт,дін  өкілдері  деп  бөлуді  де  білмеген,төрге 
шығарып,достық көңілін көрсеткен.
Бүгінгі сабағымыздың ұраны: «Ас-адамның арқауы» (4-
слайд)

Оны қалай түсінеміз? ( Өз ойларын ортаға салу)
5.Тірек-сызбамен жұмыс. ( 5-слайд)
Тағамдар сусындар және тағамдар болып бөлінеді.
Сұрақ: Ұлттық сусындарға нелер жатады?
Ұлттық  тағамдар  4  түрге 
бөлінеді.Олар:ет,сүт,нан,дәннен жасалған тағамдар.
Ет тағамдарына нелер жатады? (6-слайд)
Сүт тағамдарына нелер жатады? (7-слайд)
Нан тағамдарына нелер жатады? (8-слайд)
Дәннен жасалған тағамдарға нелер жатады? (9-слайд)
6.«Кім жылдам?» ойыны.
7.«Бауырсақ» сөзімен сөзжасам құрастыру. (10-слайд)
8.Бес жол өлең құрастыру. (11-слайд)
9.Оқулықпен жұмыс.
Мәтінді оқып шығу. Тізбектеп оқып,аудару.
10.Сұрақтарға жауап беру.
11.Балалар,Наурыз мейрамында пісірілетін тағам қалай 
аталады?
Ол неше түрлі азықтан тұрады?
Әр азықты салудың өз реті мен мағынасы бар.
(Интерактивті тақтадан көрсету.)

Бекіту 
Қазақтың ұлттық тағамдары туралы не білдік? 
1.«Қарлы кесек» ойыны.
2.Шығармашылық жұмыс.Оқушылардың дайындаған тұсаукесерлерін көру.
А) Нан тағамдары.(12-слайд)
Ә) Сүт тағамдары.(13-слайд)
Б) Ет тағамдары.(14-слайд)
В) Дәннен жасалған тағамдар.(15-слайд)
Қазақ ыдыстарына да ерекше мән берген.
Көне ыдыстар туралы мәлімет беру.(16-слайд)
Қазақ  дәм  татыруды  достықтың,татулықтың,бірліктің,елдіктің  сара  жолы  деп  қараған.Сондықтан  тамаққа 
байланысты қазақ халқында ырым-тыйымдар,тұрақты сөз тіркестері,мақал-мәтелдер көп.
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Қазір танысып,оны қай кезде айтуға болатынын дәлелдейміз.
Тұрақты сөз тіркестері.(17-слайд)
Аузыңа май. (қуанғанда,риза болғанда айтылады)
Ішкен асым батпайды. (уайымдағанда айтылады)
Ішкен асын жерге қояды. (құрметтейді,сыйлайды)
Сабасы керегеде тұр. (қымызсыз ел)
Мақал-мәтелдер.(18-слайд)
Ас-адамның арқауы.
Нан бар жерде ән бар.
Дәнді шашпа,нанды баспа.
Жаман ауруға-жақсы ас.
Ас-иесімен тәтті.
Ырым-тыйымдар.(19-слайд)
Дастарқаннан аттамайды.
Дастарқандағы астан ауыз тию керек.
Нанды шашуға,жерге тастауға,басуға болмайды.
Жерге ақ төгілсе басуға,аттауға болмайды.
Нанды бір қолмен сындыруға болмайды.Екі қолмен үзіп,тістеп жеу керек.
Сабақты қорыту
Рефлексия.(20-слайд)
Бүгін сабақта ... білдім.    Мен үшін жаңалық ... .   Мені таңғалдырды ... .  Мен ол туралы білгенмін ... .
Оқушыларды бағалау. Үйге тапсырма .(21-слайд)
1.Венн диаграммасы арқылы қазақ халқы мен орыс халқының ұлттық тағамдарын салыстырып,ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын жазу.
2. «Қазақ халқының ұлттық тағамдары» тақырыбына эссе жазу.
Сабақты аяқтау. Сабақты «Қазақы дастарқаным» әнімен аяқтау.

* * * * *
Ақтөбе қаласы № 64 орта мектептің математика 

пәнінің мұғалімі Тлеуова Дания Алтоновна

Сабақтың тақырыбы: Бұрыш. Бұрыштің өлшем бірлігі. Транспортир. Сыныбы: 5 сынып
Сабақтың мақсаты: Білімділік: оқушылардың «бұрыш», «бұрыштардың түрлері» тақырыптары бойынша 
алған білімдерін тиянақтау, бекіту.
Дамытушылық: түрлі есептер шығару кезінде оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыру, ынтасын, 
қызығушылығын арттыру;
Тәрбиелік: табандылыққа, ұқыптылыққа, қажырлыққа және әсемдікке баулу, топпен жұмыс жасай білуге 
тәрбиелеу. 
Сабақтың әдісі: ой – қозғау, топпен жұмыс.  
Пәнаралық байланыс: геометрия, қазақ тілі, дүниетану.
Көрнекіліктер: кестелер, транспортир, кеспе қағаз, слайд.
      Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
а) сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу;
ә) оқушылардың назарын сабаққа аудару;
б) үй тапсырмасын тексеру: №1386.
в) өткен тақырып бойынша «сөзжұмбақ» шешу.
       Ой қозғау:   «Сөзжұмбақ».                                                                                                                                           
      1Тік бұрыштың жартысы неге тең? (45) 
 Транспортир бұрышты өлшеуге арналған ... (құрал)
 Бұрыштың өлшем бірілігі? (градус)ъ
 1800 – қа тең бұрыш қалай аталады? (жазыңқы)
 Сүйір бұрыш 900 – тан... (кіші)
       ІІ. Мағынаны тану.  Оқулықпен жұмыс. 
№1388. Транспортирді пайдаланып, дәптерге градустық өлшемдері: 200, 750, 900, 1300, 1500, 1700 бұрыштарды 
салыңдар. 
№1390. 7.17-суреттегі ЕОР бұрышы 1100 – қа, ал NOF бұрышы 1300 – қа тең. NOP бұрышының градустық 
өлшемі неге тең. 
        2) Кеспе қағаз
    №1.а) жазыңқы бұрыштың жартысы неге тең?
ә) В АОВ бұрышы 300 – ға тең, ВОД бұрышын табыңдар.
№2. а) Тік бұрыштың жартысы неге тең?
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ә) К ЕОК бұрышы 150-те тең, КОМ бұрышын табыңдар.
  3) Топпен жұмыс. Топтарға бөлу. «Сүйір» және «Доғал» сөздері буынға бөлініп қиылады. Әр оқушы қағаз 
таңдау арқылы сөздерді тауып, топ болып отырады. 
«Ой қозғау». 
• Санасаң бір үйде төртеу бар. 
• Қаласаң, аузыңды өртейтін нәр. /бұрыш/
• Балаларды «жазалайтын» фигура? /бұрыш/
• Үшбұрыштың бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрыш қалады? /4 бұрыш/
• Бөлменің 4 бұрышы бар. Әр бұрышта бір мысықтан отыр. Әр мысықтың қарсысында 3 мысық отыр. 
Бөлмеде қанша мысық бар? /төрт/
«Практикалық тапсырма». Әр топтан тақтаға 1 оқушы шығып, көзбен мөлшерлеп 450 – ты сызу керек. 
Тапсырма орындалғаннан соң, транспортирдің көмегімен бұрыштың градустық өлшемі өлшенеді. 
Қосымша есеп.
Екі түзудің қиылысуынан шыққан бұрыштың біреуі екіншісінен 3 есе артық. Осы бұрыштарды табыңдар. 
х+3х=180
4х=180
х=180:4
х=45
45+3*45=180
Жауабы: 1=450, 2=1350.
2)Жазыңқы бұрыш бірдей 5 бөлікке бөлінген. Осы бұрыштарды табыңдар. Әрбір бұрыш қанша бұрышты 
береді? Оларды біреуін салыңдар. 
  1800 : 5=360   Жауабы: 360

«Ғажайып кесте».  Берілген әріптер мен цифрлар көмегімен кестедегі әріптер мен цифрларды тігінен және 
көлденең қосып, нақыл сөзді оқу керек. 
А1, Ә2, Б3, В2, А1, Ә2, Б3, Г1, Ғ1, Ә2
Д2, Е1, Ё1, Е1, А1, Б4, Ә2, Е2, Б4, Е1, Ғ3
Д3, Ә2, Б3, Г3, Ә2, В1, Е1.   
--------1 ----2------3-------4
А---м----ә--------в------ж
Ә---з------а-----к-------н
Б---о-------ұ-------т------д
В---с-------е------б-----ү
Г----и------у----ш-----ь
Ғ---к------ь------ң-----г
Д---ю----ғ----п------я
Е---ы-----р------і-----э
Ё---л-------ф-----х------ө       Жауабы: «Математика – ғылымдардың патшасы».
Қоршаған ортада кездесетін бұрыштар. 
 Оқушыға қоршаған ортада кездесетін бұрыштардың суреттерін слайд арқылы көрсету. 
ІІІ. Толғаныс.  «Шрифтограмма».
 cпорт+ринатр=? ------------- транспортир
ғал + од=? ---------------------доғал
жазық+ың=?--------------------жазыңқы
үй+ріс=?-------------------------сүйір
шы+бұр=?-----------------------бұрыш
су+град=? -----------------------градус
     «Жалғастыр...»
Мысалы: зат есім – бұрыш
сын есім – сүйір, доғал
етістік - өлшенеді, сызылады
сөйлем – оқушы сүйір бұрыш сызды
синоним – фигура.
ІV. Үй тапсырмасын беру: күнделікті өмірде кездесетін бұрыштардың суреттерін салу. 
V. Қорытындылау, бағалау.

* * * * *
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Атырау қаласы № 24 орта мектебінің. бастауыш сынып мұғалімі 
Есмағамбетова Зайтуна Туралиевна

Тақырыбы: Сандар сыры.
Мақсаты: Оқушыларға 1- ден 9-ға дейінгі сандардың сырын ашып, сандар туралы білімдерін толықтыру. 
«Әлемнің жеті кереметімен» таныстыру. Логикалық ойлау қабілеттерін арттырып, ұлттық тәрбиеге баулу.
Сабақ түрі: Сыныптан тыс сабақ. Көрнекіліктер:Сандар, суреттер, «Әлемнің жеті кереметі».
Сабақ барысы: І. Ұйымдастыру. Сабаққа психологиялық дайындық.
ІІ. Кіріспе. Сандардың адам өміріндегі маңызы ерте заманнан- ақ белгілі болған.Сонау ерте замандардың өзінде-
ақ адамдарға өздерінің күнделікті өмірінде кездесіп отыратын әр түрлі нәрселерді санауға тура келген.Сонда 
адамның тек екіге дейін ғана санай білетін шағы болған.Екі саны адамның көру және есту мүшелерімен,жалпы 
алғанда нәрселердің нақтылы бір жұбымен байланыстырылған.Үнділердің «көз»,тибеттіктердің «қанат» деген 
сөздері «екі» санын білдірді.Егер нәрселер саны екіден көп болса,алғашқы қауым адамы олар туралы тек көп 
дейтін.Адам бірте-бірте ғана үшке дейін,кейін беске,онға дейін санап үйренді.
ІІІ. Сандармен таныстыру. Әр санның ерекшеліктеріне тоқталу.
ІV. Санамақтар айту.
Бір дегенім – білеу
Екі дегенім – екеу,
Үш дегенім – үскі
Төрт дегенім – төсек
Бес дегенім – бесік
Алты дегенім – асық
Жеті дегенім – желке
Сегіз дегенім – серке
Тоғыз дегенім – торқа
Он дегенім – оймақ

Он бір - қара жұмбақ.
1 - таңертең тұр
2 - шынығып бекі
3 - тазала тіс
4 - сабындап жу, беті
5 - сүртін тез
6 - үйді жина жалпы
7 - киін енді
8 - тамағыңды жеп іш
9 - ыдысты жу, тез
10 - атқа қон

V.Сергіту сәті.
Бір саусағым тіпті де,Ұстай алмас жіпті де.
Екі саусақ бірікті,Ине қолға ілікті.
Үш саусағым орайды,Жүгіртеді қаламды.
Өнерлі екен он саусақ,Қала салсақ, жол салсақ.
VІ.Киелі сандарға тоқталу. Үш, жеті сандарын қазақ халқы жиі қолданылады.Үш жүз,Үш жамандық( Нақақ 
қан төгу.Кісі малын нақақ алу.Ата бабадан қалған ескі жұртты бұзу),Үш жақын(Су анасы -бұлақ. Жол анасы- 
тұяқ.Сөз анасы- құлақ),Үш мұрат(Жол мұраты жету. Дау мұраты біту. Қыз мұраты кету),Үш тоқтам(Ақыл арқан. 
Ой өріс.Адам қазық),Үш тәтті(Жан.Мал.Жар.),Үш жұрт(Өз жұртты.Қайын жұртты.Нағашы жұртты),Үш 
қуат(Ақыл.Жүрек. Тіл),Үш ғайып(Ажал.Қонақ.Несібе),Үш арсыз (Ұйқы.Тамақ.Күлкі),Үш сауап(Шөлге құдық 
қазған.Өзенге көпір салған.Жолға ағаш еккен),Үш даусыз (мінез,кәрілік,ажал),Үш байлық(денсаулық,ақ 
жаулық,он саулық),Үш алыс (Кәрі мен жас.Жақсы мен жаман.Алыс пен жақын).
VІІ.«Әлемнің жеті кереметі» слайд.
Әлемнің жеті кереметі- біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Ескендір Зұлқарнайын Кіші Азия,Орта 
Азия,Мысыр,Оңтүстік Үндістантерриторияларын жаулап алып, ұлыимперияқұрғаннан кейін, саяхатшыларды 
қызықтыру үшін осы өңірлердегі 7 орыннан таңдағансәулет өнеріескерткіштері.
1.Мысыр пирамидалары— ежелгіМысырперғауындарының өзіндік үлгідегі мазарлары, біздің заманымыздан 
бұрын 28 ғасырда салынған.
2.Бабылдың аспалы бағы, біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда Вавилония әмірі кіші әйеліне арнап 
жасаткан.Бақерекше тәсілмен аспалы текпішекті сәкі-алаңшалар үстіне салынған.
3.Эфестегі Артемида ғимараты, кезінде әлемдегі ең үлкенғибадатханаболған. Біздің заманымыздан бұрын 4 
ғасырда соғыс алапатынан қираған.
4.Олимпиадағы Зевстің мүсіні, біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда көне грек мүсіншісі 
Фидийалтынменпілсүйегінен жасаған.
5.Галикарнастағы Мавсол патшаның табытханасы, біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда салынған.
6.Жерорта теңізінің Родос аралындағы күн кұдайыГелиостың мүсіні, биіктігі 45 м. біздің заманымыздан бұрын 
285 жылы жасалған, біздің заманымыздан бұрын 224 жылыжер сілкінісікезінде қираған.
7.Александрия шамшырағыбіздің заманымыздан бұрын3 ғасырда жасалған, мұнарасының биіктігі 160 м.
VІІІ.Өлең есептер.
Әр қолына Нүриден
Төрт өріктен бердім мен.
Бала санай білмеді,
Неше өрік ол жеді? (8)
Ұлпа жүнін қыздырып,
Күн шуақта бір күшік,
Отыр еді маңына,

Келді тағы бір күшік.
Қанша күшік барлығы?(2)
Алты қонжық орманға
Бара жатты қорбаңдап.
Бірі олардың шаршады,
Әрі қарай бармады.
Жауабын тез айт,
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Қанша қонжық кетті алда? (5)
5-тен 4-ті алайық,
Қанша қалды санайық.
Қарайық та санайық,
Санайық та табайық. (1)
Беспайда бар 5 іні,
Естайда бар 2 іні,
Қоссақ 5 пен 2-ні,

Қанша болар шешуі? (7)
Шығармақ боп кеше есеп,
Жиналғанда 5 есек.
3-і ұйықтап отырды,
Ынталысы неше есек? (2)
Қазып жүр құмды 5 мысық,
3-і жатыр күн ыстық.
Нешеу болды сен сана? (2)

ХІ. Бекіту.   Х. Марапаттау.
* * * * *

Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы елді мекені  А.Чехов атындағы
 № 62 жалпы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Қалданов Бағжан Оспанұлы

Cабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті. (8-сынып)
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік. Оқушыларға ХVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті туралы түсінік  беру, сол кездегі орыс 
зерттеушілерінің  жүргізген жұмыстарымен таныстыру.
2.Дамытушылық. Оқушы білімін көрнекіліктер арқылы ,қосымша материалдарды пайдалана отырып, қазіргі 
кездегі мәдениетпен  салыстыру арқылы білімдерін дамыту,мақтаныштарымызды қадірлей білуге,қастерлей 
білуге үйрету.
3.Тәрбиелілік. Оқушыларды еңбексүйгіштікке,тереңінен ойлауға, өз елінің өткені мен бүгінін салыстыра 
білуге, болашақта жан-жақты түсінігі бар азамат болып қалыптасуға үйрету, тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:жаңа сабақ.
Сабақтың көрнекілігі:Интерактивті тақта, сызбалар, таратпа материалдар, ҚР саяси,  дүние жүзі карталары, 
портреттер,  магнитті тақта,жырлар, үнтаспа.
Сабақтың технологиясы: ТСН (В.Шаталов), деңгейлеп саралап оқыту, дамыта оқыту технологиясы 
(Л.Выготский), сатылай кешенді талдау, топтастыру,проблемалық оқыту.
Сабақтың әдісі: Түсіндірмелі әдіс, сұраққа жауаптар алу, талқылау, суреттеу. 
Пәнаралық байланыс: география, әдебиет, қазіргі заман тарихы, музыка.
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру кезеңі.Оқушылармен амандасып, бүгінгі сабақ ерекше екенін атап өту.
Үй тапсырмасын сұрау.
1. «Сиқырлы сандықша» ойыны (Өткен сұрақтарға жауаптар алу)
2.Шығармашылықпен жұмыс.(С.Датұлының өнеге,тәлім,тәрбие туралы айтқаны)
3.Үлестірмелермен жұмыс. (Деңгейлік сұрақтар, «Қашан», «Қайда» ойындары)
Үй тапсырмасын қорытындылау. Қазақ мәдениетінің осы кездегі жағдайының төмен екендігін және оған 
себепші феодализм мен ұлт-азаттық қозғалыстардың да кері әсері болғанын жаңа сабаққа көпір ретінде 
пайдалану.
4. Жаңа сабаққа кіріспе. Оқушыларға сұрақ: Болашақта қандай маман иесі болғыларыңыз келеді? Жауаптар 
алынғаннан кейін, мұғалім Қазақстан болашағы үшін қажетті мамандықтар екен, олай болса, біз өз еліміздің 
тарихын өте жақсы білуіміз керек екен дей отырып,жаңа сабақты бастайды.
Бүгінгі ашық сабағымызды Н.Назарбаевтың «Қазақстанның тәуелсіздік тарихы аппақ тарих бетіне күні кеше 
түсе қалған жоқ,оның көне мәдениеті, дәстүрлері бар...» сөзімен ашқым келіп отыр.
Жаңа сабақтағы  мақсатымыз:18-ғасырдағы қазақ жеріндегі зерттеулер жайында, мәдениет туралы жан-жақты 
білім ала отырып,жыраулар туралы көп білуге, білімімізді дамыта түсуге, адамгершілік және өнерсүйгіштікке 
үйренеміз.
Сабақ жоспары: 1.Орыс ғалымдарының Қазақстанды зерттеуі.
2.Қазақ әдебиеті.
3.ХVІІІ ғас.ақын-жыраулар.
Қазақстан жерін орыс және шетел ғалымдары зерттей бастады.
Бірінші рет Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігін зерттеп, тұрмыс-тіршілік, материалдық мәдениеті мен 
тарихымен танысты.
1.И. Бухгольц – «Азияға жол іздеу»(І Петр)
2. И. Ренат – «Жоңғария картасы»
 3. В. Урусов, И. Лихарев – картография
4. Г. Ф. Миллер – «Сібір тарихының атасы» Орта жүз туралы жазған                 
5. П. И. Рычков – «Орынбор өлкесінің топографиясы», «Орынбор тарихы»
6. Н. П. Рычков – «Қырғыз-қайсақ  даласы туралы күнделік жазбалар», Әбілқайыр    бейітін суреттеген.
7. И. Муравин, Д. Гладышев, Я Гуляев – қазақ халқының өмірі, тарихы туралы.
8. П. С. Паллас(неміс) И. Фальк, И. Георги – халықтың жағдайы, орналасуы, әскери бекіністердің салынуы, 
белгілері. 
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Кітаппен жұмыс: Сызбаны оқушылар толтырады.
Дәптермен жұмыс: XVIIIғ. ақын-жыраулар: Ақтамберді, Үмбетей, Тәттіқара, Бұқар, Жанақ жыраулар 
Ақтамберді жырау (1675-1768ж) Тәттіқара (XVIIIғ) Үмбетей жырау (1706-2889ж) Бұқар жырау (1684-1781ж)
Жанақ ақын (1775-1846ж)
Топтастыру стратегиясы арқылы ақын жырауларға жеке-жеке тоқталу. Бұқар жырау, Ақтамберді жырау 
жырларынан үзінді келтіріп, мазмұнына тоқталу.  
Бекіту: 1. Топтастыру әдісі.(Оқушылар толтырады)
2.  Сәйкестендіру тесті.(Оқушылар орындайды)
«Жоңғария картасы»                             Г. Ф. Миллер
«Сібір тарихы»                                      И. Г. Ренат
«Орынбор тарихы»     Н. П. Рычков 
«Қырғыз қайсақ-даласы                        П. И Рычков 
туралы күнделік жазбалар»  3. Қазақ жыраулары  жырларында қандай басты оқиғаларды суреттеген?                     
Үй тапсырмасы: Тақырып бойынша сөзтізбе, сөзжұмбақ дайындап келу, тақырыпты оқу.                                        
Бағалау.

* * * * *
 Алматы облысы, Қарасай ауданы, Еңбекші ауылындағы орта мектептің 

сызу және бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Алиханова Салтанат Базарбаевна

Cабактың тақырыбы: Кескіндеме өнерінің жанрлары
Сабақтың мақсаты;Білімділігі:оқушыларды кескіндеме (живопись) жанрларымен таныстырып, өнерге 
қызығушылықтарын арттыру.
Дамытушылығы:шығармашылық қабілеттерін қабылдау, сезімдерін дамыту.
Тәрбиелігі:әдемілікке, сұлулыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Түрі: аралас сабақ
Көрнекілігі:суретшілер шығармалары, оқушылардың салған суреттері,үлестірме карточкалары,сурет салу 
құралдары, бояу заттары және т.б.
Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушыларды белгілеу, зейін-ынтасын сабаққа аудару.Сабақтың тақырыбын, мақсатын айту.
2.Өткен сабақты қайталауға арналған сұрақтар.
1.Бейнелеу өнері неше түрге бөлінеді?
2.Қазақ халқының ұлы суретшісі кім? (Ә Қастеев.)
3.Табиғат көрінісін тікелей бейнелеуді не дейміз? (Плэнер)
4.Суретті қағазда үйлестіру, орналастыру қалай аталады? (Композиция)
5.Аспан мен жердің қиылысқан сызығын не дейміз ? (Көкжиек)
6. Табиғат көрінісін бейнелеген қазақ суретшілерін ата
3. Жаңа сабақ.
Кескіндеме бейнелеу өнерінің негізгі және ең көп тараған түрі болып саналады.
Кескіндемені бояулармен қоршаған ортаның өмір шындығын әсерлі етіп бейнелеуде қолданылады.Кескіндеме 
шығармаларын қатты қағазда, қабырғаларда, ағашта, әйнекте,
металда, салуға болады.Мысалға, Мысырда ғалымдар осыдан 2мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар 
портреттерін салғандығын дәлелдеп отыр.
Кескіндеме өнерінің жанрлары:
Табиғат көрінісі (живопись) - табиғат әсемдігіін бейнелейтін өнер.
1.Портрет– адам келбетін бейнелейтін шығарма.
2.Натюрморт– жансыз заттар мен бұйымдарды бейнелейді.
3.Маринистік-су әлемін суреттейді.
4.Тұрмыстық-салт- дәстүрге , тұрмысқа байланысты бейнеленетін көркем шығарма.
5.Тарихи-белгілі бір тарихқа қатысты жанр.
6.Батальды-соғыс тақырыбына қатысты жанр.
7.Анималистік- хайуанаттар мен жануарлар дүниесін бейнелейтін жанр.
Қолданылатын орнына қарай мыналарға бөлінеді.
Станокты кескіндеме–белгілі қағазда, картонда, кенепте, тұғырда (станокта) орындалады.
Монументальді кескіндеме– зәулім сарай,ғимараттардың іші-сыртын безендіреді.Роспись,
Мозайка, фреска, т.б.
Миниатюралық кескіндеме– кітап мазмұнына байланысты салынатын суреттер.
Сәндік кескіндеме– үй жиһаздарын көркемдеу үшін қолданылады.
Кескіндеме орындалу техникасына қарай
Майлы бояу, фреска, құрғақ темпера,желім балауыз және шыңылтыр (эмаль) кескіндемесі
болып келеді. Әрине, суретшілер өз шығармаларында өмірдің таңғажайып сипаттарын, адамдардың бет 
келбетін, дауылды күнгі теңіздің сұсын, гүлдердің нәзік ажарын, әсіресе адамдардың тереңде жатқан тылсым 
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сырларын ашуға ұмтылады.
ҚР танымал Қазақстан Халық суретшілерінің біразына тоқталып өтер болсақ, Олар Ә Қастеев,
Ә Ысмаилов, М Кенбаев, Қ.Телжанов, Х.Наурызбаев, С.Мамбеев,С.Роман, О.Таңсықбаев, 
Г.Исмаилова,К.Шаяхметов,Ү.Әжиев,Ж.Шарденов А.Ғалымбаева,Ы.Нұрмұхамедова,М.Аманжолов және т.б. 
4.Сабақты бекіту,қорытындылау.
 2-3 оқушы өнер шығармаларын өз беттерінше суреттеп айтып береді.
 4-5 оқушы тест сұрақтарға жауап қайтарады.
 Мысалға:1.Жансыз заттар бейнеленген көркем шығарама.
а)табиғат көрінісі б)натюрморт в)тарихи жанр
2.Соғыс оқиғаларына қатысты салынған сурет.
а)карикатура б)графика в)батальды
3.Тарихи кезеңдерге байланысты бейнеленген көркем шығарма.
а)табиғат көрінісі б)композиция в)тарихи жанр
4.Жағымсыз кейіпкерді суреттеу
а)композиция б)колорит в)карикатура
5.Оқушылардың білімін бағалау.
6.Үйге тапсырма: Кескіндеме түрлерін меңгер, миниатюралық сурет сал.

* * * * *
ШҚО, Семей қаласы № 23 орта мектептің тарих пәнінің

мұғалімі Тусупаева Самал Балтабековна

Сабақтың  тақырыбы:  §33. ХІҮ – ХҮ  ғасырлардағы Қазақстан мәдениетінің дамуы
Сабақтың мақсаты:Білімділік:
Оқушыларға ХІҮ – ХҮ ғасырлардағы қазақтың материалдық және рухани  мәдениетінің дамуы туралы түсінік 
беру.
Тәрбиелік: Бүгінгі мәдени жетістіктеріміз-дің бастау бұлағы – мәдениет ескерткіштерін                   қадірлеп, 
қастерлеуге, мәдениеттілікке, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу.
Дамытушылық: Рухани және  материалдық мәдениеттің даму барысын бүгінгі мәдени жетістіктермен 
ұштастыра отырып өз бетінше қорытынды жасауға дағдыландыру.
Сабақтың түрі:Аралас сабақ
Сабақтың әдісі:Сұрақ – жауап, баяндау,  топпен жұмыс, дискуссиялық өрнек 
Сабақтың көрнекілігі:Интерактивті тақта,        карта, суреттер, асықтар, конверттер, сандықша 
 Пәнаралық байланыс:География, әдебиет, дінтану, математика 
 Сабақтың барысы:         Ұйымдастыру кезеңі:
       Сәлемдесу, сынып оқушыларын түгелдеу,  оқушылардың назарын сабаққа аудару.    
   Үй тапсырмасын сұрау:Сынып оқушылары үш топқа бөлінеді:
І топ – «Хандар» ІІ топ – «Билер»   ІІІ топ – «Батырлар»
Үй тапсырмасы «Алтын қақпа» ойыны арқылы сұралады.  Сұрақтар конвертке салынады.    Әр конвертте үш 
сұрақтан болады.  Дискуссиялық өрнек
"Хандар" тобына

Р/с Мазмұны Келісемін Келіспеймін 
1 Хан халықтың бейбіт тұрмысын, 

тыныштығын қамтамасыз етуге міндетті 
  

2 Ханның уәзірі болған жоқ   
3 Хан Шыңғыс ұрпағынан болуға тиіс   
4 Хандық билік мұрагерлік жолмен берілген 

жоқ 
  

"Билер" тобына
Р/с Мазмұны Келісемін Келіспеймін 

1 Би- әділ, шешен, ақыл – 
кеңес бере алатын адам 

2 Бүкіл қауым бидің 
билігін орындауға 
міндетті емес 

3 Би – бірнеше рудан 
құралған Арысты 
басқарады 

4 Би-  жазалау құқығына 
ие болған жоқ 
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"Батырлар" тобына
Р/с Мазмұны Келісемін Келіспеймін 

1 Батырлар – халық 
жасағын басқарды 

2 Батырлар арасында 
ханға берген антын 
бұзғандар жоқ 

3 Батырлар – феодалдар 
тобына жатты 

4 Батырлар хан алдында 
жауапты емес 

Тас қақпаның сұрақтары
Әбілқайыр қай жылы хан сайланады?
Монғолия империясы қай жылы құрылды?
Әмір Темір қай жылы, қай қалада қаза болды? 
 Күміс қақпаның сұрақтары
Әйнек жасау қай қалаларда қай ғасырда дамыды?
Көктеу, жайлау, күзеу, қыстау көштері қай уақытқа сай келеді?
Мал салығы мен жер көлеміне байланысты салық қалай аталады ? 
  Алтын қақпаның сұрақтары
Этносаяси қауымдастық дегеніміз не? 
Әлеуметтік құрылымда құлдар қандай топқа жатты
Жұт дегеніміз не?
   Алтын сандықтың сұрақтары    1 - сұрағы:
Басқару жүйесінде қандай лауазымдар болды , яғни хандықтың құрылымы?
   2 - сұрағы:Бұл ауыр  оқиға қазақ тарихында  «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деп аталды. Мұның 
былай аталуы: жаудан қашып жаяу шұбырған қалың қауым әрі болдырып, әрі ашаршылықтан бұралып, Алқакөл 
жағасына келіп сұлап  жатқанда, көп ішінен бір ақсақал адам шығып: «Адам баласы өмірде көрген жақсылық 
пен жамандықтың бәрін ұмытпауы керек, біз осы көрген күнімізді   не деп атасақ болар?» деп сұрапты. Сонда 
тағы бір қария тұрып: мұның аты «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» болсын депті. Мұңын мәнісі не?
  3 - сұрағы:Жоңғар шапқыншылығынан босып, ел үдере көшкенде ол  үйін жықпай, жұртта қалыпты-мыс. 
      Қалмақтың әскербасы бұған таңданып, көшпеген себебін сұрағанда, ол:
     - Биыл шаңырағыма бір қарлығаш ұя салып еді, бұл бүкіл дүниежүзін топан су басқанда Нұқ пайғамбардың 
кемесін суға батудан сақтап қалған, жыланға адам баласының жем болу қаупі туғанда, содан қорғаған құс еді. 
Мен өз болашағымды қорғап қалған құстың ұясын бұзып, балапандарын қырып кете алмадым, -дейді.
        Мұны естіген қалмақ қонтайшысы «бұл кісі әулие» екен деп, оның өзіне де, маңайындағы еліне де тимепті 
– міс.                                                       Бұл кісі кім? Бұл кісіні  өз атымен атамай әлі күнге дейін қандай атпен 
қадірлейді?
 Жаңа сабақ:ХІҮ – ХҮ ғасырлардағы Қазақстан мәдениетінің дамуы
Жаңа сабақтың жоспары:
1. Мәдениетке жалпы сипаттама
2. Рухани мәдениет туындылары.
3. Материалдық мәдениет қазыналары
4. Музыка өнері
5. Діни наным сенімдер 
       Кез келген халықтың материялдық мәдениеті сол халықтың шаруашылығына байланысты болады. 
ХІҮ – ХҮ ғасырларды қазақстандағы хандықтар шаруашылығының басым түрі мал шаруашылығы еді. 
Сондықтан да материялдық игіліктер мал басынан алынатын шикізат көзіне байланысты жасалып 
отырды. Мал шаруашылығы үй-жайдың көші-қонға ыңғайлы болуын қажет еткен. Қазіргі қазақ киіз 
үйі-сол бұрыннан келе жатқан материялдық мәдениеттің дәстүрлі жалғасы.    Рухани мәдениет – белгілі 
бір кезеңде өмір сүрген халықтың жан дүниесінің көрінісі. Рухани мәдениетке халықтың әдет-ғұрпы, 
салт-санасы, ауыз әдебиеті, аңыз, діни наным-сенімдері жатады.
        Рухани мәдениет ғасырлар тереңінен бастау алған рухани қазына. Мәселен, бүгінгі қазақ 
халқындағы жаңа түскен келіннің отқа май тамызуы бір кездегі отқа табынушылықтың белгісі. Яғни 
б.з.б. қола дәуірінен жалғасып келе жатқан салт-дәстүр. 
        Әдебиетпен қатар музыка өнері дамыған. Бұл өнер тіршіліке байланысты екі бағытта туған. Бірінші 
- күнделікті еңбек етудің барысында туса, екінші – адам өміріндегі қуаныш, күйініш, қайғы-қасірет 
кезінде дүниеге келіп отырған. Мәселен: тойбастар, беташар, сыңсу, жоқтау.
                                            Сергіту сәті:
                    "Кім жүйрік?"  математикалық ойын
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2600/
2-697      
4600/2+62
1000*2-959
 600*4-1245  

     5. 5400/4+20
     6. 4200*2/6+46
     7. 200*5+391
8. 300/3+33+500

  Бекіту жұмысы: "Ханталапай" ойыны
1. Қуаңшылық жылдары қандай ырымдар жасалған?
2. Рухани мәдениет дегеніміз не? Оған мәдениеттің қай салалары жатады?
3. Шаманизмнің қандай наным сенімдері сақталған?
4. Тасаттық қандаә рәсім?
5. Материалдық игіліктер қандай шикізат көзіне негізделді?
6. Мұсылман діні қай хандар кезінде кеңінен тарала бастады?
7. Материалдық мәдениет дегеніміз не?
8. Киіз үйдің жабдықтарын атаңдар.
9. Қазақтың ұлттық тағамдарын атаңдар. 
 Қорытындылау    Оқушыларды бағалау
Үйге тапсырма:   33 - параграфты оқып келу.
“Мен өз мәдениетімді мақтан тұтамын” тақырыбынды шағын әңгіме жазып келу.

* * * * *
БҚО, Ақсай қаласы № 2мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Әсетова Зарина Махмутқызы

Сабақ тақырыбы: Ақ бұзау. Жуан дауыстылар
Сабақтың мақсаты:
1. Жуан дауыстылар туралы түсінік беру,сөйлем ішінен жуан дауыстыларды таба білуге үйрету,төрт түлік 
туралы мағлұматты пысықтай отырып, үй жануарларының соның ішінде сиырдың адам өміріндегі пайдасын 
ұғындыру, «ақ бұзау»өлеңін мәнерлеп оқуға машықтандыру;
2.Оқушылардың еркін сөйлеуін, мәнерлеп оқуын, ізденісін қалыптастыру. «Балапан телеарнасынан келген 
«Елдос пен Аяжанға»  өз білімдерін көрсету мақсатында әр түрлі ойындар мен тапсырмалардың шешімін 
табу,шығармашылық жұмыстар орындауда өз ойын анық жеткізуге жетелеу, сөздік қорларын дамыту;
3.Төрт түлікті қадірлеп ,баға білуге тәрбиелеу және  білімді ,іздемпаз,білікті оқушы болуға бағыттау;
Әдіс-тәсілдері: Ойын арқылы оқыту техн-сы,Тірек схемалар арқылы оқыту техн-сы,Сын тұрғысынан ойлауды 
оқыту техн-сы,Ақпараттық технология; «Еркін жазу» техн-сы
Көрнекілігі: суреттер, сөздер жазылған парақшалар, интерактивті тақта, телефон,әріптер, кубик;
Түрі: Аралас сабақ
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі  а) Психологиялық дайындық
Мынау менің жүрегім,
Бәрі осыдан басталған.
Мынау басым ақылды
Бәрі осы басқарған.
Мынау менің оң қолым

Қалам ұстап бастаған
Мынау менің сол қолым
Барлық істі атқарған 
Бірімізбен -біріміз 
Тату-тәтті, есен-аман!

ә) Бізде  қонақта........
Тыңдату: Телефоннан «Балапан телеарнасының кейіпкерлері Елдос пен Аяжанның сөзі
б) Топқа бөлу    («қ», «б» әріптерін жинақтау  арқылы топ құру)
1-топ  «Қошақан»             2-топ «Ботақан»
2.  Қызығушылықты  ояту.  Постер  құру   (Топ  өз  тақырыбын  қорғайды)   Слайд 

3. Үй тапсырмасын тексеру 
4.. Өткенді пысықтау    «Кубизм»  әдісі бойынша.    А) Төрт түлік мал елінде......  
№1.Төрт түліктің түрлері       Слайд
№2.Төрт түлік мал қайтеді?   Сәйкестендіру       Слайд
            Сиыр боталайды
             Қой құлындайды
             Түйе                                               бұзаулайды
             Жылқы қоздайды
№3 Менің төлім қайда? ойыны Слайд. (Төрт түліктің төлдерін табыстыру)
№4  «Менің пірім»  жатқа айту    Слайд
4. Жаңа сабақ   а) Түсіндіру әдісі    Слайд
 Жуан дауыстылар:  а,о, ұ,ы  (Жуан дауысты дыбыстарды табу,ауызша)
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ә)  «Ойлан,балақай?» ойыны. (Телефон арқылы дыбыстан  әр топ өз тобының дыбысын тауып алып,тез қол 
көтеру керек және жаңа тақырып сиыр,оның төлі-бұзау жөнінде болатынын айта кету)           
                   бұзаулайды      шөппен қоректенеді                     сүт береді,е т береді,өнім алынады                                  
6. Есту диктанты  29-жаттығу  (Жуан дауысты сөздерді атау)
 Сүт, айран, қаймақ, кілегей,май, құрт, ірімшік
7.Сергіту   «Төлдер»  әні желісінде.....
8.Оқулықпен жұмыс         а) Біле жүргейсің        Автор туралы түсінік
ә) « Ойға шабуыл»           б)Мәнерлеп оқып беру
Ақ бұзауым ұнайды,  «Мө-мө» деп сүт сұрайды.
Ақ бұзауды бағамын,  Апамнан алғыс аламын.
Келеді өсіп күн санап,  Қоямын ба тұмшалап.
Тұмсығын созып қарайды,  Тілімен мұрнын жалайды.
В)  Үзбей оқу
9. Шығармашылық тапсырма    «Еркін жазу» әдісі
(Әр топ оқушылары жуан дауысты дыбысты сөз жазулары керек.)
                  1топ                                              2топ                                      3топ
      ..........................                                   ...............................                     .........................
10.Қорытынды  «Бір айналым сөйлеу» стратегиясы
11.Үйге тапсырма     Өлеңді мәнерлеп оқу    28-жаттығу
Кері байланыс       Бағалау  

* * * * *
СҚО, Тайынша ауданы, Қарағаш орта мектебі КММ 

Математика пәнінің мұғалімі Напухан Аягуль
                                                             
Сабақ  жоспары

Ұзақ мерзімді жоспардың  тарауы: Аудан
Мектеп: Қарағаш орта мектебі        Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Напухан Аягуль
Сынып:  8         геометрия                               Қатысқандар:           Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы Фигураның ауданы жәнеоның қасиеттері

Оқу мақсаты 8.1.3.9
көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін білу;
8.1.3.10
тең шамалас және тең құрамдасфигуралардың анықтамаларын білу;

Сабақтың  
мақсаты:  

барлығы: көпбұрыш  ауданының  анықтамасы  мен  қасиеттерін,  тең  шамалас  
және  тең  құрамдас  фигуралардың  анықтамаларын  біледі  және  фигураларды  
ажыратады.
басым көпшілігі: фигураларды анықтайды және ауданын табады.
кейбіреуі: күрделі   фигуралардың  ауданын  тиімді  тәсілдерін  есептейді,  
дәлелдейді.
білу, түсіну, қолдану

Бағалау критерийі - көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін, тең шамалас және тең  
құрамдас фигуралардың анықтамаларын біледі және фигураларды ажыратады
-фигураларды анықтап,аудандарын табады
-күрделі фигуралардың ауданын есептейді, дәлелдейді

Тілдік  
мақсаттары

аудан, теңшамалас фигура, тең құрамдас фигура

Құндылықтарғаа 
баулу

ҚазақстанТәуелсіздігіжәне Астана
Жалпыға еңбек беру қоғамы
(еңбек және шығармашылық, ынтымақтастық, өмір бойы білім алу)

Пәнаралық
байланыс

Сызу,и нформатика, қазақ әдебиеті

Алдыңғы білім -геометриялық фигуралардың түрлері
-геометриялық фигуралардың элементтері және қасиеттері.
-аудан ұғымы

19



Сабақ  барысы

Сабақтың
Жоспарланған

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың басы

«Журектен-жүрекке»тренингіарқылыбір-біріменамандасады;
Топқа біріктіру – әртүрлі  суреттер таратады, топ ережелерін басшылыққа алып, 
топтық  жұмыс жасайтындарын айтады
«Қар кесегі» ойыны
 арқылы үй тапсырмасы бойынша сұрақтар дайындайды және оқушылар бір-бірінің 
жауаптарын бағдаршам түстерімен бағалайды (қате, толық емес, дұрыс)

Сабақтың
ортасы

« Джигсо» әдісі бойынша топтарға тапсырма беру. Оқулықтағы тақырыпты топ 
ішінде талқылайды, әр түрлі тәсілдермен топтық жұмыс жасайды. Басқа топтарға 
өкілдерін жіберіп, өз жұмысы туралы сол топта талқылайды, идеялармен бөліседі
 Венн диаграммасы  оқушылар 
көпбұрыштардың түрлерінің айырмашылығын, ортақ қасиеттерін жазады, 
диаграмманы сызып, толтырады. Тақтаға шығып талдайды.
  бағалау: оқушылар әр топтың  жауаптарын  
тыңдап,сөзбен бағалайды (жауабын толық, өте т.б.) 
Сергіту сәті: сөзжұмбақтар шештіру
«Кім жылдам?» 
Жеке жұмыс. Әр оқушыға суреттер таратылады. Фигураларды анықтайды. 
Көпбұрышты фигураларды топтастырады.
«салыстырмалы картаны» пайдалану арқылы тапсырманы тексеру 
(оқушылардың мұндағы мақсаты берілген тапсырманы өздері талқылап, өз ой-
пікірлерімен санаса білуі, топпен жұмыс жасау арқылы тақырыпты талдау,  
салыстыру)
әр топ жауаптарын бас бармақ әдісі арқылы өздерін бағалайды (дұрыс, 
қателіктер бар, дұрыс шығарылмаған)
Топтық жұмыс
№8. Қабырғасы 6-ға, диагоналі 10-ға тең тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар 
(Пифагор теоремасы бойынша белгісіз қабырғасын табады, формула бойынша 
ауданын есептейді) Жауабы: 48см
Мұғалім оқушылардың қажеттерін анықтайды, бағыттайды.  Оқушылар әр топтың 
жауаптарын «Бас бармақ» әдісі арқылы бағалайды.

Сабақтың соңы Кім жүйрік ойыны    арқылы  сабақты  жинақтайды. .Тақырып  бойынша 
білімдерін жинақтау үшін әр топқа  сұрақтар таратылады, сол  сұраққа жауап беріп 
тақырыпты жинақтайды .Әр топ өзара тақырыпқа қатысты  сұрақтарға жауап беріп 
тақырыпты қалай түсінгендерін көрсету арқылы сабақты жинақтайды

Саралау Бағалау:«Бас бармақ» әдісі, «Бағрдаршам» әдісі арқылы 

Сабақ бойынша 
рефлексия

Саралау – Сіз қандай 
тәсілмен көбірек 
қолдау көрсетпексіз?
Сіз басқаларға 
қандай тапсырмалар 
бересіз?

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлап отырсыз?

Өзін – өзі тексеру мен 
бірін-бірі тексеру 
нұсқалары 
қарастырылған, 
қабілетті оқушыға 
жеке тапсырма 
берілген

Оқушылардың білімін тексеру үшін қалыптастырушы  бағалаудың «Жүректен 
жүрекке» әдісі ,  «Қар кесегі» әдісі «Джигсо» әдісі, «Венн диаграммасы» әдісі, 
«Борт журналы» «Сұрақ ілгегі» әдіс- тәсілдерін қолдандым.
Қалыптастырушы бағалау: жеке, жұппен және топтық жұмыс
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«ОТБАСЫ  ЖӘНЕ БАЛАБАҚША САБАҚТАСТЫҒЫ»

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы № 11«Арай» балабақшасының
тәрбиешісі  Наурузбаева Нургуль Салижановна

    Тәрбие  отбасынан  басталады   десек,   жаны таза,  дені   сау    ұрпақты  қалыптастыру    отбасынан  
басталады. Халқымыз «Дені саудың  - жаны сау»  - деп   жан- жақты   дамуға  ыңғайлы,   рухани дүниесі  бай,  
жігер  қайратты,  күшті,    танып   білуге   құштар,    іздемпаз    тұлғаны  айтқан.   Ондай ұрпақ   ата-ананың  
туған –туыстардың,     қоршаған    табиғат   пен   ортаның, қоғамның   байлығының    ықпалымен    өсіп 
жетеді.    Денсаулығы   мықты,  парасатты   тұлға   да   қоғам   байлығы.  Өйткені,  ол  өзі  өмір  сүріп  отырған 
ортасын   барлық   жағынан  дамытуға,   күш- жігерін,  денсаулығын, ақылын  жұмсайды.  
 Бала  - халықтың  елден қалған   ұлттық  өрнегі,   ұлтжандылықтың  үлгісі.  Бала  - дені сау,  халқының    қамын  
ойлайтын   ізгі  тілегі,  игі ниеті. Күн  тәртібінде   педагогтің  бейресми  қарым- қатынас   негізінде  әр баламен 
жеке   байланыс    жасауына   да    уақыт      қарастырылуы    керек. Күнделікті    ересектермен   ойнауына   да 
арнайы  уақыт  бөлінуі   тиіс.    Бұл   ойындар    баланың    қалауымен    ұйымдастырылып,   ересектер  
тарапынан  қолдау  көрсетіледі.      Ұйымдастырылатын   ойын   және     іс-әрекеттері   күн    сайын   өзінің  
ұйымдастырылу   сипатымен,  өткізілетін орнымен, түрлерімен   ерекшеленіп,  баланы   жалықтырмайтындай,  
қызықты  етіп   жүргізілуі   қажет.
   Жоғары     интеллектуалдық  және  физиологиялық  жүктемесі ауыр  ойындар  мен  сабақтар    аптасына    1-2  
ұйымдастырылған   оқу  іс-әрекетінен   артық  болмауы   керек.  Бұл   егер   күн  тәртібі балаларға   білім беру  
салаларының   жоспарымен   сәйкес   болса,   мүмкін   болады. Балалардың  шаршаған сырттай   белгілерін  
ескеру  қажет  (қызығушылық  деңгейі, алаңдау жиілігі,   зейінінің  жоқтығы,  т.б)     және  олардың   көрінген  
бірінші   белгілеріне –ақ  ұйымдастырылған  оқу  іс-  әрекетін   өткізуге  болмайды.    Зейінді  белсенділендіру,  
ынталандыру   тәсілін   енгізу   арқылы  балалардың   жұмысқа  қабілеттілігін   көтеруге талпындыру.   
Ұйымдастырылған    оқу    іс-әрекеті  мен   басқа  да  жұмыс  түрлері  баланы  шаршап- шалдықтырмайтындай,  
жүйке   жүйесіне    күш      түсірмейтіндей,   жалықтырмайтындай   бекітілген  уақыт   мөлшерінен  ауытқымай 
жүргізілуі   тиіс.  
    Күн тәртібінде  емдік- шынықтыру  шаралары   мен психологиялық тренингтер,   сергіту  мен  музыкалық  
үзіліс  сәттеріне,   баланың   өз       қалауымен   еркін   жүріп - тұруына   уақыт   бөлінуі    керек.   Баламен  
қарым- қатынаста және  одан  жұмыс істеуде   баланың   қызығушылығын   және    белсенділігін   төмендететін  
артық   жиі    қайталаулар  болдырмау  қажет.  
   Жұмыс  аптасына    жеңіл  «кіруді»  және  жеңіл «шығуды» қамтамасыз   ету үшін,    дүйсенбі  мен  жұма  
күндері физиологиялық  және  интеллектуалдық  жүктемесі  бар   іс- әрекет  түрлері    жүгізілмеуі  тиіс.     Егер  
бала  шаршаса,  жұмыс   істеуден бас   тартса ,   зейіні   шашыраңқы   болса, тапсырманы міндеттеп  орындатуға 
болмайды.    Баланың   жүйке   жүйесіне  күш  түсіретін,    шаршататын    қажетсіз  білімдермен   және  
ақпараттармен     оларға   артық    салмақ    түсірмеу    қажет.  Оқу    іс-әрекетінің    барысында,   зейінін  
тұрақтандыратын,     оны қызықтыратын,    ынтасын   арттыратын тиімді әдіс-тәсілдерді   қолдану   арқылы  
балалардың  жұмыс  істеу  қабілетін  арттырып  отыру  қажет.   Балаларды   ұзақ    уақыт,   бір  орында 
қозғалыссыз  ұстауға  болмайды.
    Тәлім-  тәрбиені   ізгілендіру,    демократиялық    бағытта    жүргізілуді ескере отырып:    баланың  еркімен  
санасу,   оның   талап- тілегіне   назар  аударып, бағыт   беріп  отыру,   дербес    әрекетін   дамыту,   денсаулығын  
сақтау, шынықтыру, жеке   тұлғаны   қалыптастыру, балабақшадағы    күн      тәртібін  бұлжытпай    орындау,  
баланың   мұқтаждығын  өтеу.
     Дұрыс  жасалған  күн  тәртібі   мен  жақсы   жолға   қойылған   балалардың күтімі,  үлкен   адамдардың  
балаға   байсалды ,  ұқыпты    қарауы,        жылы  лебізбен  еркелете   айтылған   сөздері,    баланы  тәрбиелеуде 
маңызды  орын алады.    Баланың   көңіл    күйі,   белсенділігі,  айналадан   көп  әсер   алуы,   дер  кезінде  
тамақтанып,  жақсы   ұйықтауына   байланысты. Күн  тәртібі   баланың   жасы    мен  денесінің   өсу   жағдайына 
сай   жасалған   әрбір   сергіту, ұйықтату  және   тамақтану   уақытысының    ұзақтылығын,  олардың  белгілі  бір  
ретпен   алмасып    отыруын    қамтамасыз   етеді.   
     Күн тәртібін   жасаған кезде   баланың   жас ерекшелігін  ғана емес, денесінің жетілу   жағдайын  да,   өзіндік  
ерекшеліктерін  де    ескеру    қажет: әлсіз  және  науқастан    айыққан    баланы   жиірек     тамақтандыру 
мен  сергіту    уақытын   азайтуы  керек,   ал денесі  жақсы   жетілген   баланы     келесі   күн   тәртібіне   көшіру 
қажет.
    Баланың  жағдайы  мен   мүмкіншіліктеріне    күн тәртібі сай  келуін  үнемі  тексеріп,   қажет  болса  оны  
өзгерту   керек. 
    Отбасында  және  балабақшада  күн  тәртібін  ұйымдастыруды  сабақтастыру  - балабақшада  құрылған    күн  
тәртібін, күн  тізбесін   үзбей   үйде де орындау,  ата- аналарды   күн тәртібімен  таныстыру және түсінік беру.
     Күн тәртібінің  маңызы:  баланың  өсіп  дамуына   ықпал   етеді,  көңіл  күйін  көтеріп,   бір  қалыпта 
болуына,   ми  қыртысын,  нерв   жүйесін      сақтануы және жаңа жағдайларға тез бейімделуі болады.        

* * * * *
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«ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІСТЕР»

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Аптиханова Ляззат Базарбаевна

                                                        
  Егеменді еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар иесі - бүгінгі жас ұрпақ. Егеменді еліміздің еңсесі енді көтеріліп ,  
тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды  танытып жатқан кезеңде  
ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуі қажет.
   «Жаңа ақпараттық – коммуникациялық  технологияны оқыту үрдісінде қадағалау»  қазіргі  таңда мұғалімдер 
алдында білім жүйесін, заман талабына сай үйлестіре, жаңа үлгіде жүргізу міндеті туындап білімге бүкіл оқу-
әдістемелік жүйеге жаңа талаптар қарастырылып келуде.
Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – ұстаз болғандықтан, ал сол ұстаз заман  
талабына сай болуы үшін - әрқашан ізденуді, білімдерін жетілдіруді, жан-жақты, білікті болуды талап етеді.
Қазіргі  заманда  Егеменді  еліміз  тәуелсіз  жеріміздің  болашағы  жас  өсіп   келе  жатқан  ұрпақ  қолында.  Сол 
ұрпақты тәрбиелеуде  ұстаздар  сан  түрлі  әдіс  тәсілдер  қолдануда.  Кәзіргі   таңда  мұғалімдер  алдында  білім 
жүйесін,  заман талабына сай үйлестіре,  жаңа үлгіде  жүргізу міндеті  туындап білімге бүкіл оқу-әдістемелік  
жүйеге жаңа талаптар қойылуда. Бұл дегеніміз мұғалімге білім  берудің тиімді жолдарын қарастыру деген сөз. 
Соңғы  жылдары  елімізде  экономиканың  өсіп-өркендеуіне  орай,  білім  беру  саласында  да  елеулі  өзгерістер 
жүргізілуде.  Оқыту мен тәрбиелеуге  тың әдіс-тәсілдер жасалды. Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер 
өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа технологиялары дүниеге келуде.   Оқушыға сапалы білім 
берудің негізгі жолдарының бірі-  жаңа әдіс- тәсілдерді қолдану. Балалар өзінің түсінігін  өзіндік зерттеулері мен 
әлеуметтік  өзара байланысқа сәйкес құратын белсенді  білім алушылар болып табылады. Біздер,  мұғалімдер 
үшін әңгімелесу өз кәсібіміздің басты құралы болып табылады, алайда біз оқушылармен өзара әрекет жасауда 
осы құралды  әңгімені  пайдаланғандай (немесе  одан  да  маңыздысы,  олар  қалай  пайдаланатыны) ең  жақсы 
тәсілмен толыққанды пайдаланбауымыз мүмкін.
  Білім  алудағы  жаңа  тәсілдер  сабақты  жаңаша  өткізуде  зор  мүмкіншіліктер  береді.  Оқушылар  жаңаша 
өткізілген  сабақтарда  өте  бір  қызығушылықпен  қатысады.  Тренингтер ынтымақтастық  амосферасын 
қалыптастырады. Жаңа әдіс – тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлануына және қиялына 
негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлетуге үйретеді. Оқушылардың өзбетінше 
ізденуіне жол ашады. Топтық, жұптық жұмыстар оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады, бір-біріне 
деген сыйластық орнайды. Осы әдіс- тәсілдер арқылы оқушылар бір- бірінен үйренеді, белсенділіктері артады. 
Оқушыға сапалы білім берудің негізгі жолдарының бірі-жаңа әдіс- тәсілдерді қолдану. Балалар өзінің түсінігін 
өзіндік зерттеулері мен әлеуметтік өзара  байланысқа сәйкес құратын белсенді білім алушылар болып табылады. 
Жеті модульдердің барлығында қарастырылатын идеяларды білім беру мен білім алудың жаңа тәсілдері деп  
санауға болатынына қарамастан, біз жаңа әдістер ретінде «Диалог арқылы  оқытуды» қарастырамыз, себебі ол 
әлеуметтік – сындарлылық көзқарасымен тығыз байланысты. 

* * * * *
Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің

 бастауыш сынып мұғалімі Майжан Толқын Кажданбекқызы

Пән: Әдебиеттік оқу

Сынып: 3 Қатысқандар саны: Қатыспа
ғандар 
саны:

Бөлім Жанды табиғат

1-сабақтың 
тақырыбы

Оқуға шақыру

Оқу бағдарла- 
масына сілтеме

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына
сілтеме)

3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап 
беру.

Күтілетін нәтиже Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Құндылық Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.
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Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану. Қазақ тілі

АКТ-ны қолдану 
дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы білім Екінші сыныпта өтілген тақырыптар

Жоспар

Уақыт Жоспарланған жұмыс түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы

Қызығушылықты ояту. Сыныпты қалыпқа келтіру. Ойсергек.
Мұғалім  оқушыларды  шеңберге  тұрғызып,  бәріне  естілетіндей  баяу 
дауыспен мәнерлеп, төрт жолды өлең оқиды.
Күн нұрын төгіп көгімнен, Іргесі мұздың сөгілген.
Құйқылжып құстар ән салып, Мың түрлі әуен төгілген.
«Мына менің қолымдағы Күнді  сабағыңды жақсы оқуға шақырамын  
деген  тілекпен  Дарынға  беремін»  деп  оң  жағында  тұрған  оқушыға 
береді. Күнді алған оқушы өз тілегін айтып, қасындағы оқушыға береді. 
Шеңбер бойымен жалғасады.
Топқа бөлу. «Оқу», «Даналық», «Іздену»

Күн формасын- 
дағы кішкене 
жастық немесе 
қағаз қиындысы

Сабақтың 
ортасы

Ойқозғау.
– Топқа қандай сөздер арқылы бөліндік?
– ... .

Суреттер
қиындылары 
немесе

– Оқуға қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? интербелсенді
– ... . тақта
– Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен?
– ... .
– Оқу бізге не үшін керек?
– ... .
– Сабағымыздың мақсаты не болмақ?
– ... .
Сабақтың тақырыбын айту. Бағалау критерийімен таныстыру.
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – шығарма мазмұны бойынша
қолдануға, бағалауға және шығармашылыққа негізделген сұрақтар
қою және жауап беру.
Бағалау критерийі

Слайд

Жұптық жұмыс. 1-тапсырма. Бағалау
Бұл суреттерде тәуліктің қай кезі деп ойлайсыңдар?
Ортақ тақырып қойып, оны түсіндіріңдер.

Оқулық

Оқылым.

А. Байтұрсынұлы. «Оқуға шақыру»
Шығарманың авторы туралы не білеміз? Кестеге қарап,
А. Байтұрсынұлы туралы әңгімелеп, сұрақтар қойып, жауап
беріңдер.
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Ахмет  Байтұрсынұлы  (1872–1937)  қазіргі  Қостанай  облысы  Жангелдин 
ауданы  Сарытүбек  ауылында  туған.  Қазақтың  ғұлама  ғалымы,  дарынды 
ақыны. «Әдебиет танытқыш», «Қырық мысал», «Тіл – құрал» атты еңбектері 
бар. «Қазақ әліппесі» мен «Қазақ тілі»
оқулықтарын жазған.
Жұптық жұмыс.
4-тапсырма. Сұрақтарды жалғастыр.
1) А. Байтұрсынұлы кім? 2) ...?
3)...?

Ахмет Байтұрсынұлы
Топтық жұмыс. 5-тапсырма. Әр топтың атына сәйкес өлең 
шумақтарын оқып, тапсырманы орындайды.

Өлеңді шумақтарға бөліп оқыту. Тірек сөздердің көмегімен әр шумаққа 
тақырып қой. Оқулықта бұл сөздер қара түспен берілген.
Оқу Жұмыссыз
Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық
Сергіту сәті. «333 жаттығуы» 3 минутта сабаққа қатысты 3 сөз, 3 
сөйлем айту.
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) ретінде орындау.
Топтық жұмыс. 1-тапсырма. Әр топ берілген сөздерден бастала- тын 
сұрақтар құрастырады.
Оқу
                                                                                                                             
 Іздену
                                                                                                                             
 Үйрену                                                                                                                     

Даналық                                                                                                                    

А3 қағазы, 
балық сұлбасы

«2 жұлдыз,
1 тілек» әдісі 
арқылы бағалау

Стикер

«Үш шапалақ» 
арқылы бағалау

Үлестірме 
қағаздар

Бағалау парағы

2-тапсырма.
«Су құбыры» әдісі арқылы орындату.
 «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап» деп айтқан автор туралы не 
білесің?
 «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» дегенді қалай 
түсінетініңді үш сөйлеммен айт.
 Не үшін оқу оқып, білім алу керек екен? Өз ойыңмен жауапбер.
 Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе (оқушылардансұрау)?
 Қалай жеттік? Неістедік?
Оқушылардың жауабы шамамен мынадай болады: «Оқуға шақыру» 
өлеңін оқып, сұрақтар қойдық, жауап бердік т.б.

Сабақтың 
соңы

Үй тапсырмасы. Оқу-білімге байланысты мақал-мәтелдер жаттау.
Мұғалім  оқушыларға  сабаққа  қатысулары,  тапсырманы  орындауы, 
түсінуі  жайлы  және  нені  жетілдіру  керек,  неге  көңіл  бөлу  керектігі 
туралы кері байланыс береді.
Рефлексия.
Мен бүгін ... білдім. Мен ... үйрендім.
Менің көңіл күйім қазір қандай? Бүгінгі мақсатымызға жеттікпе?
Жетсек, қалай жеттік, неістедік?

Стикерлер
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Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
 бастауыш сынып мұғалімі Асқарова Фарида Бүркітбаевна

Сыныбы  2
Сабақтың 
тақырыбы:

Бөлімді қайталау. «Бабалар өмірі-ұрпаққа аманат»

Мақсаты: Оқушылардың алған білімдерін қорытындылауда, білімін  тексеру, тереңдету, 
пысықтау, танымдық қабілеттерін арттыру,логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 
оқушыларды ұжымдыққа,, жолдастыққа тәрбиелеу.

Күтілетін 
нәтижелер

Ойын дәлелдей алады, топта бірлесіп жұмыс аиқара алады, өзін және басқаларды 
бағалай алады.

Керекті жабдықтар Интерактивті тақта, компьютер, 
Сабақ барысы:
Сабақ кезеңдері Мұғалім әрекеті

Кіріспе Ұйымдастыру кезеңі
Шырылдады қоңырау,
Біз сабақты бастаймыз                
Партамызға отырып,
Өзара көз тастаймыз.
Табыс тілеп көзбенен –
Жаңа білім алуға
Алға қадам аттаймыз.
-Ал енді балалар, менің қолымнан мына қағаздарды алып оқи қоялық. 

Тұсаукесер 1.Ребус шешу.                                      
Жауабы: Жақсының аты өлмейді.
2. Мақалды жалғастыр.
3. Мағынасын аш

Негізгі бөлім Ширату
Блиц-сұрақтар
Балалар, бүгін біз серуенге шығамыз. қазір ауа райы әлі де болса суық. Сондықтан 
қазір біз жылынып алынуымыз керек.Жылыну үшін сұрақтарға тез, әрі жылдам жауап 
беру керекпіз. (күннің көзін жинайды.)
1..Әбілмәнсұр кім?
2. «Кім қаққан, аты-жөні кім қоңыраушының?» өлең жолдары кім жайлы?
3.Гиннес кітабына енген тұңғыш қазақ кім?
4. Баһадүр деген сөздің синонимі
5. Аспара деген не? Ол қай әңгімеде айтылған?
6. Сидней Олимпиадасының чемпионы болған 20 жасар боксшы?
7. Ұлы ақынның өмірін жазуда 20 жылын жұмсаған  жазушы 
8. Мұхтардың әжесінің аты?
9. М.Әуезовтің «Бала Абай» әңгімесінде Абайдың үйіне кімдер келдеді?
10. Абайдың әжесі әңгімені қалай бастаушы еді?
11.Ауылға өлген өгізді арқалап алып келген кім?
Өмір ағашы
-Балалар, серуенге шыққан себебіміз, көктемнің алғашқы гүлдерін теру. 
-Көктемнің алғашқы гүлі қалай аталады?
 -Бәйшешектің көп түрі болады. Бірақ біздің елімізде бұл гүлдің түрлері көп 
таралмағандықтан, біз бәйшешек, жауқазын, сарғалдақ гүлдерін тереміз.Олай болса, 
кім қандай гүл теретінін анықтап алайық.(топқа бөлу гүлдер арқылы)
1-топ «Бәйшешек» М.Әуезов туралы не білеміз?
2-топ «Жауқазын» Абылай хан туралы не білеміз?
3-топ «Сарғалдақ» Абай туралы не білеміз?
Ойлан тап!
Жұмбақ шешу.
Иір-иір денесі,
Сахараның кемесі.
Ащы шөптер тамағы,
Шөлге шыдап бағады.   (түйе)
-Түйенің бұл бөлімге қандай қатысы бар? Дәлелде.
 Сергіту сәті
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Қорытындылау

Бағалау

Рефлексия

Үй жұмысы

Диктант
 Мәншүктің пулеметі.....
 Қажымұқан Мұңайтпасов қанша медаль иесі?
 Кімнің есіміне сал сөзі тіркесіп айтылады?
 «Қоңыр қозы» атанған жазушы....
 Алғаш рекорд жасаған адамдардың есімі кіретін кітап.... 
(Оқушылар бірін-бірі тексереді. Бағалау критерийі жазылып тұрады.)
Тест 
1 топ Коллаж жасау
2-топ Ассосация құру
3-топ  Осы бөлімнен мен не үйрендім?

Сабақ Мен сабақта Қорытынды 

Қызықты өтті Жақсы жұмыс атқардым Түсіндім 

Іш пыстырды Демалдым Бұрыннан да жақсы түсіндім

Жайбырақат Басқаларға көмектестім Түсінген жоқпын 

Бағалау парақшалары арқылы  бағалау. Бағалауға нұсқау беру.
Оқушыларға әр бағанды толтыртқызу. 2-3 оқушыға түсіндірткізу.
Шығарма «Ер есімі-ел есінде»
Оқушылармен қоштасу

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Бисенова Ұлбосын Сандибековна

Пән: Жаратылыстану                          2-сынып

Тақырып: Өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады?
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

2.2.1.2 Өсімдіктердің  негізгі бөлімдерін  және олардың  қызметтерін атау.
.2.2.2 Қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу 
2.2.1.2 өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату
Дағдылар:
Бақылау
Сұрақтарға жауаптарды бақылау арқылы табу.
Ғылыми зерттеуді жоспарлау
Бақыланып тұрған нысандарды ауызша сипаттау.

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар:
 Өсімдіктердің  негізгі бөлімдерін  және олардың  қызметтерін атай алады.
Көпшілігі: Өсімдіктердің  негізгі бөлімдерін, олардың  қызметтерін атайды және 
оларды суреттен көрсетеді.
Кейбір оқушылар: 
Өсімдіктердің  негізгі бөлімдерін  және олардың  қызметтерін біледі және зерттей 
алады.

Алдыңғы сабақта Өсімдіктің тірі ағза екенін біледі.
Тілдік мақсаты Өсімдіктердің  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтарын  талқылайды  және 

салыстырады.
Термин сөздер:
 ...бірдей;
 ... бойынша ерекшеленеді;
 дің, тамыр,бұтақ, жапырақтың түсуі;
 тамыр,сабақ, жапырақ, гүл,жеміс.

Жоспар
Белгіленген уақыт Жоспарланған жаттығулар
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Кіріспе бөлім Көңілді шеңбер. Оқушылар музыка әуенімен көңілді шеңберге жиналады. 
Құстар қайтты ән салып
Бұлт шарлады аспанды
Қыс келді деп ән салып
Күзгі суық басталды.
Қане орындарымызға отырып оқулықтарымызды аламыз. Балалар, біз 
өсімдіктердің қандай түрлері болатынын білеміз, ал бүгінгі тақырыбызда 
өсімдік бөліктерімен танысатын боламыз.
Ұжымдық жұмыс
Өсімдіктер туралы ән айту.
Электрондық оқулықтан өсімдіктердің бқліктері туралы көрсету.
(Ұ)Өсімдіктерді сипаттап,бөліктерін атау.
Өсімдіктер қандай бөліктерден тұрады?
Күтілетін жауаптар:
-Тұқымы,гүлі, сабағы,жапырағы,жемісі т.с.с.
(Қ/Б) Оқушылардың өсімдік бөліктерін атауын бағалау.
"Жеміс-жидектер" пантомима ойнау.
(Ө) Кеппе шөптерді қарап шығу.
(Ж) Кеппе шөптерді сипаттап жұбына түсіндіру.
(Т)Өз тобына берілген шөптің бөліктерін атау.
Жұмбақтар шешу.
(Ө,Т,Қ) Жеміс өсімдіктің бөлігі.
Суретке қара.Өсімдік бөліктерін көрсет 
және ата.
Барлық  өсімдіктің  бөліктері  бірдей  
аталады.Олар пішініне, мөлшеріне және  
түсіне  байланысты  ерекшеленеді.  
Өсімдіктің  барлық  бөліктері  маңызды.  
Олардың әрқайсысы белгілі  бір  қызмет  
атқарады
Ұ, МК) Сурет бойынша жұмыс.
Екі суреттегі өсімдік терді салыстырыңдар. Қандай айырмашылықтарын 
байқадыңдар? Осы сұрақты жұппен талдап, өздерінің жасаған болжамдарының 
дұрыстығын дәлел деуді тапсырыңыз.

 (ЖЖ) 
Оқушыларды жұптастырып бір-біріне өсімдік бөліктеріне нелер жататынын айтады.
 қатысты сұрақ қоюды ұсыну. 

Негізгі бөлім Алаңқай. Оқушылардың назарын оқулықтағы суретке аударыңыз. Тағы қандай 
жерлерде шөп аз өсетінін, ал қай жерде өте жақсы өсетінін сұраңыз. Неге бұлай 
болатынын сұраңыз. Шыршалы орманның фотосуретін көрсетіңіз. Толық 
сөйлемдермен суреттеуді өтініңіз. Кейбір оқушыларға сурет бойынша әңгіме 
құрауды ұсынуға болады. Оқушылар шыршалы орманның өте қараңғы болатынын, 
онда жарықтың аз түсетінін, сондықтан ешнәрсе өспейтінін айтуы мүмкін. 
Салыстыру үшін алаңқай немесе жапырақты орманның суретін көрсетіңіз. Бұл 
жұмысты оқушылар өз бетімен “өсімдікке жарық қажет” деген қорытынды жасай 
алатындай етіп ұйымдастырыңыз. Оқушыларға күн жарығы өсімдікке күш-қуат 
беретінін және олар осының нәтижесінде қоректік заттар түзетінін түсіндіріңіз.
Шөл. Оқушыларға шөлді жерлердің, орманның суреттерін көрсетіңіз, оқушылар 
суреттерді салыстырсын. “Неге өсімдіктердің барлығы шөлді жерде тіршілік ете 
алмайды?” деп сұраңыз. Оқу шылар өз жауаптарын негіздесін. Тамыр туралы өткен 
сабақты естеріне түсіріңіз. Шөлді жерде тіршілік ететін өсімдіктердің тамырының 
ұзындығы қандай? Неге?
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Қорытынды бөлім
 

Бақылау
-Жемістердің ішінде не болады?
-Суреттегі тұқымдар несімен ерекшеленеді?
-Өсімдік гүлінің орнына не пайда болады?
Мектеп үлескісіне саяхат.
Зерттеу
Кез  келген  тұқымды  алып,  тәрелкеге  мақта  салып  оны  дымқылдау  қажет.  Енді 
дымқыл мақтаның үстіне тұқымды салып, бетін жабамыз.
Тұқым өнуі үшін ылғал керек!
Рефлексия.   Сынып  ортасына  екі  текше  қойылады.  Оқушылар  өз  орындарын 
табады.  «Мен  өсімдіктің  барлық  бөліктерін  атай  аламын»-деген  оқушылар  биік 
текшеге отырады.
«Маған әлі де өсімдіктің бөліктері туралы оқып-білу керек»-деген оқушылар 
төменгі текшеге отырады. 
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары берілді,балалардың бүгінгі сабақты 
қалай түсінгендігін топтық тапсырмалар беру  арқылы қорытылды.
(Ө) «Өсімдік бөліктерінің атауларын жазу» суретке қарап қай өсімдік қандай 
жағдайда өскенін анықтап, сәйкес сөздермен байлданыстырып сызу және түсіндіру.
Тапсырманың дұрыс орындалуын қадағалау. Орындау жылдамдығы мен тазалығына 
назар аудару. Тапсырманы орындауға қиналатын оқушыларға көмектесу.  

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
 бастауыш сынып мұғалімі Молдахожаева Гульмира Жакипбековна 

Дата:                                     Тема урока: Число и цифра 2

Класс: 1 Количество 
присутствующих

                  отсутствующих:

Тема урока  Число и цифра 2

Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
данном  уроке 
(ссылка на 
учебную 
программу)

1.1.1.1 понимать образование натуральных чисел и число нуль;
считать в прямом и обратном порядке в пределах 10, определять место числа в натуральном 
ряду чисел 
.1.1.2 читать, записывать и сравнивать однозначные числа / числа от 11 
1.1.1.3 определять состав однозначных чисел/ разрядный состав двузначных чисел, 
раскладывать на сумму разрядных слагаемых

Цели урока Познакомить с числом 2, способами его получения и местом в числовом ряду, изучить 
состав числа 2, научить писать цифру 2

Критерии 
оценивания

Учащиеся научатся:
 находить место числа 2 в натуральном ряду;
определять состав числа 2;
писать цифру2.

Языковые цели  Использовать математические термины необходимые при счете, сравнении чисел и групп 
предметов, соотнесении числа и цифры. 
Предметный словарный запас и терминология:
считать, посчитать, состав числа, число, цифра. Сколько? 
Полезная (-ые) фраза (-ы) для диалога/письма: 
Цифра- математический знак для записи числа.

Привитие 
ценностей 

 способность видеть и понимать другие точки зрения; умение правильно реагировать на 
критику; иметь навыки работы в группе, исполнять  различные роли в коллективе

Межпредметны
е 
связи

 Связь с уроками обучение грамоте  осуществляется при развитии навыка говорения, 
правильного использования и произношения слов.
Связь с уроком познание мира  осуществляется посредством беседы о рыбах.

Предварительн
ые знания

Знание числового ряда натуральных чисел до 10. Понятие предшествующее и последующее 
число, понятие «соседи числа».
Знание состава числа до 2. Понятие об образовании числа путем прибавления 1.
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Ход урока

Запланированн
ые 

этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
5-7 минут

1.Организация класса.
Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно.
На урок торопит нас,
Математика сейчас.
2. Актуализация знаний
Догадайся»
А  вот  это  -  цифра  два:
Есть  и  хвост,  и  голова
С  длинной  шеей  лебединой,
Переходит  шея  в  спину.

Хвостик  пририсуй  к  спине:
Двойка  -  чёткая  вполне.
В  написании  сложна:
Тренировка здесь нужна!
Счет:
в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- назови соседей числа: в парах один из учащихся называет число от 
1 до 5, другой называет его соседей.
- посчитай стук;
- кидайте мяч и называйте число, ученик ловит мяч и называет 
последующее число.
Игра «добавь до 2»: 
На карточках учитель показывает числа от 1 до 2, а учащиеся 
показывают столько карандашей, сколько не хватает до 2.

Середина урока 
 25 минут

 Прикрепить но доску листик(1).  Сколько листиков на доске? Что 
нужно сделать, чтобы их стало 2?
С каким числом мы сегодня будем знакомиться?
Где место числа 2 в числовом ряду? 
(прикрепить карточку с цифрой 2 в числовом ряду). Как получили 
число 2? 
Работа в группе:(класс разделить на 2 группы)
1группе раздать  по 1 карандашу, 2 группе по 2 карандаша.
• У кого карандашей больше? Почему?
Работа по учебнику. (рассмотреть числовой ряд: какое число следует 
за числом 1, какое стоит перед числом2.
«Число 2 стоит справа от 1 или слева? Почему? Найдите и назовите 
предметы в классе , которых по 2.
«Реши»
Прикрепить один гриб на доску. 
-Сколько грибов вы видите? (под гриб поместить карточку с цифрой 
1)
- Что нужно сделать, чтобы грибов стало 2? (поместить ещё 1 гриб и 
карточку с цифрой 1).
Какой знак мы будем использовать, чтобы узнать сколько грибов на 
доске? (+) Почему?
1+1=2 Какое выражение получилось? 
Аналогичная работа с выражением 2-1=1
Что изменилось в выражении?
 «Попробуй»
Работа  по  учебнику.  (  класс  разделить  на  группы)  Рассмотрите 
картинки, 
Сколько было?( 1 рыбка) Что изменилось?(подплыла ещё 1 рыбка) 
Сколько стало? Как записать выражение? Какой будет ответ? 
Какие варианты у вас получились?

Ресурсы:
Учебник:  число  и 
цифра  2,  стр.16-17. 
рабочая тетрадь,
лента с числами 1и2.
Листочки,  грибы  из 
бумаги,
Карандаши, 
сигнальные таблички, 
письменный образец 
цифры 2; 2 
треугольника на 
каждого учащихся.

Г.Ш. Жакупова,
Н..В. Орехова, С.И. 
Уакбаева, Н.В. 
Лебедева, А.О. 
Мадхалыкова 
Н.З. Иманбаева 
Учебник для 1 класса 
«Математика»
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Физминутка
Работа в рабочей тетради
Самостоятельное рисование.
Найди на рисунке цифру 2 и закрась её.
Задание закрепляет умение соотносить цифру 2 с изображенными 
предметами  в  заданном  количестве.  (задание  на  развитие 
внимательности,
Дорисуй яблоки
Посчитайте  сколько  яблок  в  каждой  корзине.  Дорисуйте 
необходимое количество яблок.
Допиши строки по образцу.
Демонстрация образца.
1. Написание цифры по пунктирным линиям;
2. Написание цифры с комментарием учителя;
3. Самостоятельное написание цифры.

Конец урока
5 минут

Итог урока
- Какие числа стоят до 2 в числовом ряду?
- Как можно получить число 2?
Оцените свою работу по самооцениванию с помощью лестницы 
успеха в рабочей тетради.

Дифференциация – каким 
образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 
задачи Вы планируете 
поставить перед более 

способными учащимися?

Оценивание – как Вы планируете проверить 
уровень усвоения материала учащимися?

Здоровье и 
соблюдение техники 

безопасности

В течение урока учитель 
оказывает поддержку менее 
способным учащимся

Посредством наблюдения учителя на уроке 
проверяется умение учащегося определять место 
числа 2 в натуральном ряду чисел, называть 
состав числа 2, записывать цифру 2.

Смена деятельности, 
физминутка

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі Толстова Ольга Михайловна

Открытый урок по обучению грамоте на тему:  " Как Алдаркосе поменял шубу" 
в 1 классе "Г"  средней школы №112  имени Ахмадеевой Н.А.

Учитель начальных классов: Толстова О.М.

Сквозная  тема: Традиции и фольклор

Средняя школа №  112 имени Ахмадеевой Н.А.
Дата: ФИО учителя: Толстова О.М.

Класс: 1 «Г» класс. Количество присутствующих: 31
                        отсутствующих: 0

Тема урока: Как Алдаркосе поменял шубу

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): Слушание- 
говорение
Определять, о ком/ о чем говорится в тексте, понимать, что хотел сказать автор.
 Пересказывать прослушанный материал, сохраняя последовательность событий (с помощью учителя).

Развитие 
навыков:

1.3 Пересказывание прослушанного материала. 
1.6 Привлечение внимания слушателей.
4. Формулирование вопросов и ответов.
3.5 Создание текста с использованием различных форм представления.
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Критерии успеха Все учащиеся смогут:
Назвать главных героев
Выполнять слого-звуковой анализ слов.
Писать слоги, слова, предложения с изученными буквами.
Большинство учащихся смогут:
Характеризовать и оценивать поведение персонажей, понимать содержание сказки 
Располагать по порядку иллюстрации к сказке. Отвечать на вопросы учителя по 
тексту.
Некоторые учащиеся смогут:
Пересказать сказку, уметь инсценировать
Записывать слова, предложения с изученными буквами, используя прием 
комментирования.

Привитие 
ценностей 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 
патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 
творчество; открытость; образование в течение всей жизни.

Межпредметные 
связи

Взаимосвязь с предметами:  самопознание, познание мира, естествознание, музыка, 
математика

Навыки 
использования 
ИКТ 

На данном уроке учащиеся не используют ИКТ. Возможный уровень: создание и 
использование флеш-презентацию, которую можно загрузить на планшет или 
мобильный телефон через QR-код.

Предварительные 
знания

Слово, слоги, ударение, схема предложения, гласные и согласные звуки, ударные и 
безударные гласные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, 
звуковые схемы, гласные и согласные буквы.

Ход урока

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало 
урока

(К) Создание положительного эмоционального настроя.
Все расселись по местам, никому не тесно,
По секрету скажу вам: "Будет интересно!”
Послушайте музыку.
- О чём будем говорить на уроке? 
Актуализация жизненного опыта. Целеполагание.
(К, И) Чтобы  узнать, кто будет главным персонажем, изучаемым на уроке, 
отгадайте загадку. 
Я живу в замечательных книжках, 
Я всегда помогаю обиженным, 
Наказываю злых и жадных,
Слабых я защищаю, а с детьми играю. (Алдаркосе)
-Каким вы его себе представляете?
-Он веселый и  добрый.
 (К, И) С помощью учителя учащиеся формулируют тему урока.

Картинка 
Алдаркосе
Музыка «В 
гостях у 
сказки»

Смайлики

Середина 
урока 

Работа над новой темой. Алдар-Косе был сыном бедного пастуха Алдана, 
который постоянно терпел обман и притеснения со стороны богатых баев. 
Когда у него родился сын, он назвал его Алдар. 
Когда Алдар стал взрослым, оказалось, что у него не растет борода. 
Поэтому его и прозвали Косе, что означает "безбородый". Алдар-Косе  
защищал бедных, несчастных людей от злых и жадных баев. Народ его 
очень любил и поэтому сочинил о нем много интересных сказок.
- А кто такие баи? (богатые)
-А чтобы узнать какую сказку об Алдаркосе будем читать на уроке, я 
предлагаю отгадать загадку.
Работа по учебнику.
Загадка.
Пушистая, а не зверь
Греет, а не печка.     (шуба) 
-Давайте вспомним как будет на каз.языке шуба
Трехьязычие: тон, шуба, furcoat.(фэкэт)

Прочитаем название сказки «Чудесная шуба»
Словарная работа

Учебник

Учебник
Музыка 
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 Бай- богатый земледелец или скотовод
 Распахнул – широко раскрыл
 Озябли – промёрзли
 Ёжится - сжиматься всем телом 
 Перед просмотром сказки
-Подумайте, почему сказка названа «Чудесная шуба»? 
Просмотр сказки  «Чудесная шуба»
 (К, И) После просмотра сказки учитель предлагает детям ответить на 
вопросы:
- Понравилась сказка?
 - Почему сказка названа «Чудесная шуба»?
 - Где происходят события сказки?
- Кто главные персонажи сказки?» (Алдаркосе и бай)
 -  Какой персонаж сказки вам понравился. Объясните, почему?  -А какой не 
понравился? Почему?
Чтение сказки (хорошо читающими детьми)
Физкультминутка под музыку
Работа в группах
1 группа "Пословица".  Составить  кластер к слову «Бай». У вас на партах 
слова, из них вам нужно выбрать те, которые характеризуют главных 
героев.
2 группа "Считалка". Составить  кластер к слову «Алдаркосе».
3 группа "Загадка".  Расположите по порядку иллюстрации художника А. 
Орлова к сказке. Сделать краткий пересказ к картинкам.
4 группа "Сказка". Инсценирование сказки.
Защита 
Оценивание « Большой палец»
Работа с пословицей
 (К, И) Детям предлагается сделать вывод и определить, чему учит сказка. 
  Алдаркосе обманул бая, обменял свою дырявую шубу на лисью и коня. 
Он так поступил, потому что бай глупый и жадный. В сказке 
высмеивается глупость и жадность. Сказка учит тому, что глупость и  
жадность всегда наказывается.
Записываются предложения - вывод. (Жадность и глупость подведут. Ум и 
смекалка помогут.) Используется прием комментирования. После записи 
предложения детям предлагается проверить написание слов в предложении 
и исправить ошибки, если они есть.
Пальчиковая гимнастика " Кулачок"
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать
Этот пальчик — маленький, (загибаем мизинчик)
Этот пальчик — слабенький, (загибаем безымянный пальчик)
Этот пальчик — длинненький, (загибаем средний пальчик)
Этот пальчик — сильненький, (загибаем указательный пальчик)
Этот пальчик — толстячок, (загибаем большой пальчик)
Ну а вместе — кулачок!
Работа в парах 
Работа в прописи стр.56
П) Выполняется слого-звуковой анализ слов: щедрость, жадность.
Чтение по ролям сказки.
Оценивание.

Картинки
Листы. Клей, 
слова.

Конец урока Итог урока.
 Учитель предлагает детям ответить на вопросы:
- Кто главные персонажи? (Алдаркосе и бай)
5. Давайте охарактеризуем их: (Бай - жадный, глупый, скупой.
Алдаркосе - умный, находчивый, сообразительный, жизнерадостный.)
6. Кто вам больше понравился? Почему? 
Рефлексивное оценивание.
-Ребята  Алдаркосе  очень любит играть на домбре. Кому урок понравился, 
все было понятно, подарим ему домбру.  Кому не все на уроке было 
понятно, подарим домбру Баю.
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Критерии 
успеха

Отвечают  на  вопросы,  рефлексируют  урок,  используя  стратегию  
«Вопросительные слова».

Дифференциация
Каким образом Вы планируете оказать 
больше поддержки? Какие задачи Вы 
планируете поставить перед более 
способными учащимися?

Оценивание
Как Вы планируете 
проверить уровень 
усвоения материала 
учащимися?

Здоровье и соблюдение 
техники безопасности

Повышение уровня мотивации у детей с 
высоким уровнем готовности к обучению и 
уровнем готовности выше среднего, 
умеющих читать (им предлагается 
проинсценировать).
Учащимся, имеющим уровень готовности 
ниже среднего, уделить внимание и 
контроль (контроль со стороны учителя 
при выполнении работы в прописи).
Детям, которые испытывают затруднения в 
выполнении задания, оказывается 
дозированная помощь

Испытываете затруднение. 
Усвоили новое знание, но 
затрудняетесь применить 
его на практике.
Усвоили новое знание и 
научились применять его на 
практике.

Физминутка

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Туменбаева Аида Болатовна

Сыныбы: 2
Пәні: Әдебиеттік оқу
Сабақтың 
тақырыбы:

«Сауысқан мен Көкек» (Ертегі)

Сілтеме: Әдебиеттік оқу.Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 2-сыныбына арналған оқулық. 
Алматыкітап баспасы 2013ж

Сабақтың 
мақсаты:

Халық ауыз әдебиетінің бір түрі аңыз ертегімен танысу.

Сабақтың 
міндеті:

1.Ертегілердің негізгі идеясы мен тәрбиелік мәніне арқау болған ұлтымыздың асыл 
қасиеттерін білу.         
2.Ертегі кейіпкерлерінің  іс – әрекетінің шынайы өмірмен байланысын түсіну.
3. Ертегідегі түйінді ойды анықтай отырып, күнделікті өмірде қолдану.

Күтілетін 
нәтиже

1. Ертегіні мазмұндай біледі.
2.Ой түйеді, өз ойын еркін жеткізіп, дәлелдей алады.
3. Сыни ойланып, ынтымақ, бірлік қасиеттері туралы біледі.

Түйінді 
идеялар:

Ертегіні талдай отырып, күнделікті өмірмен байланыстырып, салыстыра біледі.

Тапсырма 
көздері:

Диалог әдісі арқылы бір-біріне сұрақтар қояды.
Топтық жұмыстар: өз ойын еркін жеткізу,  қосымша деректер жинау, дәлелдеу. «Топтастыру» 
әдісі

Көрнекілік Интерактивті тақта, тақырыпқа байланысты суреттер
Қолданылған 
модульдар

Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер, Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету.  Оқыту мен оқуда 
АКТ-ны пайдалану. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқыту мен оқудағы 
көшбасшылық. Жас ерекшелігіне сай оқыту.Оқыту үшін және оқу үшін бағалау.

Сабақтың жүрісі
Сабақ 
кезеңдері

Мұғалімнің іс –әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті

І.

ІІ.

Ұйымдастыру кезеңі
Қағаз  қиындыларын  тарату арқылы 
«Кішіпейіл», «Қамқоршы», «Мейірімді», «Әділетті» болып 
4 топқа бөлінеді.

Психологиялық ахуал.
Жабырқауды білмейміз, 
Жалқаулықты сүймейміз. 
Біз талапты жас ұлан, 

Қағаз қиындыларындағы 
жазуды оқып, топтарға 
бөлінеді.
Ынтымақтастық атмосферасы 
қалыптасады.
Әр топ  топ басшысын 
сайлайды.
Топқа берілген тапсырмалар 
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

X.

Үлгі аламыз жақсыдан.
(Топ басшысын анықтау)
Жаңа сабақ.
«Сауысқан мен Көкек» (ертегі)
 Топпен жұмыс.
1-топ: Сауысқанға мінездеме беру
2-топ: Көкекке мінездеме беру
3-топ: Ертегі мазмұнына сай мақалдар айту.
4-топ: Ертегі мазмұнына сай сурет салу
Кешірімді боламыз, 
Жұлдыздай боп жанамыз. 
Кішіпейіл боламыз, 
Құстай қанат қағамыз.
«Жауабын айт» ойыны
Мақсаты: құстар туралы жұмбақтар шеше білуге, тыйым 
сөздердің мағынасын ажырата білуге үйрету.
Ойынның шартын түсіндіреді.
Ертегі кейіпкерлеріне қатысты жұмбақтарды шешуді 
тапсыру.
Қулығын асыратын,
Жұмыртқасын өзі баспай,
Басқа ұяға жасыратын,
Өзін-өзі әйгілейтін, 
Қандай құс,
Оңайға бас ұратын?
•Тыйым сөздер
1.Құстың ұясын бұзба,
Жұмыртқасын жарма.
2.Жұмыртқасы мен балапаны бар ұяны бұзба.
3.Аққуды атпа.
Қорытынды: «Венн диаграммасы»
Бағалау. Бағалау парақшасы бойынша
Кері байланыс

бойынша, жұптасып бір-
бірімен ой бөліседі, диалог 
жасайды.
Сыни ойланады, талдайды, 
сараптайды, болжамдар 
айтады, қорытынды 
шығарады. Ертегі мазмұнына 
сай мақал –мәтелдер айтады. 
Ертегі мазмұнына сай сурет 
салады. Мұғалімнің бағыттауы 
бойынша топта талдап, бір 
шешімге келеді. Постер жасап 
қорғайды.
(Өзін көрсетеді)
(Қолын жоғары көтереді)
(Өзін көрсетеді)
(Қолдарын жайып, қанат 
қағып, саусақтарды жазуға 
дайындайды)
•Шуға бөлеп жағаны,
Қанаттарын қағады.
Айдын судың түлегі,
Шабақ іліп жүреді.
•Ағашта болса егер мең,
Хабар берер тұмсықпен.
Тұмсығымен емдейді,
Сосын көңіл жемдейді.
Оқушылардың жауабы 
тыңдалады. Оқушылар жұмбақ 
шешу үшін ізденеді.
Тыйым сөздердің мағынасын 
түсініп, шынайы өмірде 
қолданады.
Топ басшылары бағалау 
парағын толтырады.
(Екі жұлдыз, бір тілек 
бойынша)

Открытый классный час на тему: «Три мира воедино слитых семья, учитель и дитя…»

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
 бастауыш сынып мұғалімі Ескараева Индира Избаскановна

Цель:  формирование у учащихся уважительного отношения к окружающим людям.
Задачи:
- формировать представления о различных вариантах человеческого общения;
- способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода из нее.
- формирование навыков правильного выхода из конфликтной ситуации.
Оборудование и материалы:
- презентация с некоторыми теоретическим материалом по теме урока;
- эмблемы с названиями групп.
-  раздаточный материал  пословицы, карточки в конвертах, изображение семьи.

Ход внеклассного мероприятия:
1.Дети забегают в класс  встают полукругом  и исполняют песенку на трёх языках  «Солнечный круг»                   
 1.Солнечный круг, небо вокруг —          (Слайд 1)
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Припев:
Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

1. Күн әдемі, көк әлемі,
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Бұл суреті жас баланың.
Ақ қағазға салған өзі,
Жазылған бар сөзі.
Қайырмасы:
Припев:
Әрқашан күн сөнбесін,
Аспаннан бұлт төнбесін,
Қасымда болсын мамам,
Болайын мен де аман.

1. Bright blue the sky,

Sun up on high,
That was the little boy's picture,
He drew for you,
Wrote for you, too,
jуst to make clesr what he drew -

 Припев:
May there always be sunshine,
May there always be blue skies,
May there always be Mummie,
May there always be me!

2.Деление на группы по картинкам (учитель, ученик, школа, семья)
Каждый ученик выбирает любую одну картинку, подходит к своим родителям и приглашают их в свою группу.
1 группа – Учитель
2 группа – Ученик         (Слайд 2)
3 группа = Школа
4 группа  -  Семья
Учитель: 
Добрый день уважаемые гости, родители и ребята! Мы рады приветствовать вас на нашем внеклассном 
мероприятий  «Три мира воедино слитых семья, учитель и дитя…» посвящённом  всем нам – родителям и 
детям, посвящённому тому, что объединяет нас друг с другом  - семья.
Корни добра и  нравственности зарождаются  и произрастают в семье.  Семья обладает огромный  диапазон 
воспитательного  воздействия. У истоков стоят родители. В семье формируется культура  поведения и культура 
общения.
3.Конкурс для родителей.
«Как хорошо вы знаете своего ребенка?» (Презентация)
1. Любимый цвет вашего ребенка? 
2. Любимое блюдо вашего ребенка?
3. Его любимая игрушка?
4. Его любимое время года?
5. Любимое животное вашего ребенка?
6.Кто сосед по парте вашего ребенка?
7. Любимый мультфильм вашего ребенка?
8.Любимый школьный предмет вашего ребенка?
9.Любимый учитель ребенка?
10. Любимый праздник вашего ребенка?
11. Как зовут его лучшего друга или подругу?
12.Кем  хочет быть ваш ребенок  когда вырастет?
4.Конкурс: « Пословица недаром молвится». (Слайд 4)
Работа в группах:  в каждую группу по две  пословицы, родители вырезают пословицы, а дети должны собрать 
пословицы о объяснить значение одной из пословиц.  
1 группа – учитель
Сердце матери лучше солнца греет .
Учитель – что родитель: двери в мир открывает.
2 группа – ученик
Счастье родителей  - честность и трудолюбие детей.
Мир освещается солнцем, а голова  - знанием.
3 группа = школа
Вся семья вместе и душа на месте.
Золото добывают из земли, а знание – из книги.
4 группа  -  семья
За общим семейным столом еда вкуснее.
Учение – основа знания, знание  - основа счастья.
5. Игра«Ассоциация» (Слайд 5)
- Закройте, пожалуйста, глазки и мысленно произнесите слово: семья. Какие ассоциации со словом семья у вас  
возникают?
- А если бы семья была птицей, то какой и почему?    А если бы семья была деревом, то каким и почему?
Учитель:  У каждого человека должен быть: дом, семья, родня, потому что именно здесь мы найдем сочувствие, 
теплоту, взаимопонимание. Именно самому близкому человеку вы сможете доверить свою тайну, поговорить о 
самом сокровенном, о том, что вас волнует, посоветоваться с ними.
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6. «Поделитесь рецептом» (Слайд 6)
Привлечь внимание родителей, педагогов к наиболее эффективным методом поощрения и наказания.
Участники высказывают свое мнение по ситуации.
Ситуация 1 – ребенок получил двойку. Ваши меры наказания.
Ситуация 2 – ребенок получил пятерку. Ваши меры поощрения.
Ситуация 3 – ребенок кому то нагрубил. Ваши меры наказания.
Ситуация 4 – ребенок отличился в каком – нибудь конкурсе. Ваши меры поощрения.   (Слайд 6)
7. Физкультминутка:   (Слайд 7)
А сейчас, чтобы узнать поближе о ваших родственниках, мы поиграем с вами в игру «Встаньте в круг» (я буду 
говорить словосочетание, а вы будете выполнять те действия, которые подходят или соответствуют данному 
словосочетанию)
Встаньте в круг те:
*          у кого есть младшая сестра  потопайте,
*          у кого есть бабушка и живёт в нашем городе    покружитесь,
*          у кого есть младший братик  поморгайте глазами,
          У кого есть старшая сестра?   попрыгайте как зайчик
*          у кого есть дедушка он живёт в нашем городе   поприсядайте
*          у кого есть мама похлопайте в ладоши и улыбнитесь.
8. «Преодоление препятствий» (Слайд 8)
В одну линию выставляется препятствий которыми используют на уроке физкультуры.
Встают друг за другом: ученик, учитель, родитель.
Друг друга держать за пояс ученику завязывают глаза.  Учитель направляет ученика для того чтобы, ученик 
легко преодолел препятствия с помощью учителя и родителя.
9. «Цветок счастливая семья» (Слайд 9)
Учитель:  А сейчас вы поработаете в парах. На ваших партах лежат листочки. Подумайте, пожалуйста и 
напишите только одно качество, которое считаете важным для того, чтобы семья была счастливая (ученики 
работают в парах с родителями).
И вот на доске расцвел цветок счастливой семьи.
10.Рефлексия. (Презентация)
Все встают в круг – ученики, родители, гости и поют все вместе песню «Родина моя (Я, ты, он, она)»
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”,
Большеглазых, озорных, чёрных, рыжих и льняных,
Грустных и весёлых - в городах и сёлах!
Над тобою солнце светит, родина моя.
Ты прекрасней всех на свете, родина моя!
Я люблю, страна, твои просторы,
Я люблю твои поля и горы,
Сонные озёра и бурлящие моря.
Над полями выгнет спину радуга-дуга.
Нам откроет сто тропинок синяя тайга.
Вновь настанет время спелых ягод,
А потом опять на землю лягут
Белые, огромные, роскошные снега,
Как будто праздник!
Припев:
Будут на тебя звёзды удивлённо смотреть,
Будут над тобою добрые рассветы гореть в пол-неба.
В синей вышине птицы будут радостно петь
И будет песня звенеть над тобой в облаках
На крылатых твоих языках!
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”

Над тобою солнце светит, льётся с высоты.
Всё на свете, всё на свете сможем я и ты!

Я прильну, земля, к твоим берёзам,
Я взгляну в глаза весёлым грозам
И, смеясь от счастья, упаду в твои цветы.

Обняла весна цветная ширь твоих степей.
У тебя, страна, я знаю, солнечно в судьбе!
Нет тебе конца и нет начала,
И текут светло и величаво
Реки необъятные, как песня о тебе,
Как будто праздник!

Припев:
Будут на тебя звёзды удивлённо смотреть,
Будут над тобою добрые рассветы гореть в пол-неба.
В синей вышине птицы будут радостно петь
И будет песня звенеть над тобой в облаках
На крылатых твоих языках!
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”
Я, ты, он, она! Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья! В слове “мы” - сто тысяч “я”

 * * * * *
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Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
 бастауыш сынып мұғалімі Абдирбаева Айткуль Оразбековна

3-сынып Бөлім: Жанды табиғат
Сабақтың тақырыбы: Құмырсқаның қанағаты

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.2.4.1 – өлең, мысал, нақыл сөз, аңыз, бата, әңгіменің жанрлық ерекшеліктерін анықтау;
3.2.6.1 – кейіпкерлердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті, мінез- құлқының өзгеру 
себептерін мәтіннен тауып бағалау;
3.1.2.1 – шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз 
сөзімен толық, таңдауына қарай мазмұндау, сахналау.

Күтілетін 
нәтиже

Барлық оқушылар: сұрақтарға дұрыс жауап береді.
Көптеген оқушылар: мысалдың басты белгілерін біледі, түсінеді, кейіпкердің іс-
әрекетіне баға береді.
Кейбір оқушылар: шығарманы сахналайды.

Құндылық Еңбектену арқылы мақсатына жету

Пәнаралық
байланыс

Дүниетану. Жаратылыстану. Өзін-өзі тану

АКТ-ны 
қолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта, шығарылған суреттер

Алдыңғы білім Иван Крылов. «Шегіртке мен құмырсқа»

Жоспар
Уақыт Жоспарланған жұмыс түрлері

Сабақтың басы Қызығушылықты ояту.
Сыныпты қалыпқа келтіру.
Үй жұмысын сұрау. Топ ішінде тексеру. Неліктен сол мақалды таңдағанын түсіндіреді.

Сабақтың ортасы Ойқозғау.
1-тапсырма.  Талап,  еңбек,  терең  ой,  қанағат,  рақым.  Осы сөздер  қай  шығарманы 
есіңе түсіреді? Әрқайсысы туралы өз ойыңдыбілдір.
Мағынаны ажырату.
Оқылым. 2-тапсырма. «Құмырсқаның қанағаты»
5-тапсырма.  Ертегілердің қандай түрлері болатынын есіңе түсір. Берілген ертегі қай 
топқа  жататынын  айт.  Мағынасы  ертегідегі  оқиғаға  сай  келетін  мақал-мәтелдер 
ойластыр.
Бағалау критерийімен таныстыру.
Бағалау критерийі

Критерий Тап- 
сыр-
ма

Дескриптор Балл

Өз ойын
білдіру

1 Берілген сөздер
туралы ойын білдіреді.

1

Ертегі түрін
ажырату

2 Берілген ертегінің
түрін біледі.

1

Кейіпкердің мінез-
құлқын сипаттау

3 Мәтін түрін табады. 1

Құмырсқаның сипатын
жазады.

1

Кестені толтыру 4 Өз бойында қандай
сипаттардың бар- жоғын 
анықтайды.

1

Кестені толтырады. 1
Қажетті сөздерді табу 5 Ертегіге қатысты сөздерді табады. 1
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Алматы облысы, Қапшағай қаласы «№ 3 орта мектеп» МКМ
Бастауыш сынып мұғалімі Бейсен Ұлжан Дәулетқызы

                                                                      
Сабақтың 

тақырыбы:
«Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер»

Сілтеме
К.Жүнісқызы,Ә Бірмағанбетов, Қ. Айтмағанбетова(оқулық) 
http://www.youtube.com/бейнеүзік: « Әке мен бала»

Жалпы мақсаттарОқушылардың  ата-аналарына құрмет көрсету туралы түсініктерін кеңейту, ой –
тұжырымдарын тыңдай отырып,оларға құрмет жасау туралы және ҚР-ның ата-анаға 
қатысты  заңнамалары жайлы білімдерін арттыру.

Оқыту нәтижесі Тақырыптың мағынасын ашып, өздері талдау жасап, дұрыс,бұрыстығына көздері жетеді.
Негізгі идеялар  Оқушының өмірдегі біліміне, білетінінесүйену

 Жаңа  теориялық  ақпаратты  беру  арқылы  оқушыға  жаңаша  ойлау  дағдысын, 
мәнерін, амалдарын қалыптастыруға ықпал жасау.

Тапсырмалар Видео сюжет арқылысыни ойлап тақырып мазмұнын ашады.
Диалог әдіс арқылы бірі—біріне сұрақтар қойылады.
Топтық жұмыстар:
Мәтіндегі аңызды сахналау.
Жағдаятты талдау.
Тақырыпқа сай мақал – мәтелдер жазыпмағынасын ашу.

Кейінгі 
тапсырмалар

Топ мүшелері соңында топтастыру арқылы сабақты қорытындылайды.

Мұғалімнің іс-әрекеті

Сыныппен сәлемдесу.
Психологиялықдайындық.
Кім үлкенді тыңдаса,
Кім үлкенді сыйласа,
Үлкен болған кезінде,
Сыйлы болар өзі де!
 Пікіралысу: Оқушылардың «құрмет» , «сыйластық» деген 
ұғымдар туралы ойларын тыңдау.
2.Үй тапсырмасы:Туған – туыстар.
Осы тақырып көлемінде оқушылардың дайындаған 
шығармашылық жұмыстарына шолу жасалады.
3.Қызығушылықтыояту.
Видео сюжеткөрсетіліп сабақтақырыбын өздеріашады.
Осы жердебір – бірінесұрақ қою арқылысюжет талқыланады.
4. Ой қозғау
Бүгінгі танысатын тақырыбымыз қандай болмақ.
Сабақ тақырыбы : «Атаңа не қылсаң алдыңа сол келер»
Топтықжұмыс.
Флипчартқасалыпқорғайды.
І топ:Мәтіндегіаңызды оқыпсахналау.
ІІтопВидео сюжеттегі жағдаяттыталдау.
ІІІтоп.Мәтін мазмұны, бүгінгі тақырып көлемінде нақыл сөздер 
мен мақал – мәтелдержазу.
Қорытынды:
Бүгінгі сабақтанне үйреніп не тоқыдыңдар?
Суреттерді пайдалана отырып, нақыл сөздермен сәйкестендіру.
Рефлексия.
- Бүгінгі сабақ сіздерге қандай әсер қалдырды?

не ұнады?
Не ұнамады?
Сені ойландырған нәрсе.
Сені қынжылдырған нәрсе

Талқылаужүргізіледі. Әсерлерінжазады.
Бағалау.Сабақ барысында сабаққажауап берген оқушыларға 
жүрекшелер таратып, сол арқылы формативті бағалау жүйесін 
қолданам.

Әр топтың жетекшісі өз тобының жоқ 
оқушылары туралы мәлімет береді.
Пікірлерін білдіре отырып,оқушылар 
бүгінгі сабақтың тақырыбын өздері 
түйіндеп шығарады.

Оқушылар өткенді еске түсіріп 
сұрақтарға жауап беріледі

Берілген тапсырманың орындалуымен 
мұқият танысып, топқа берілген 
тапсырма бойынша әр оқушы дәптеріне 
қысқаша жауабын жазып алады. Әр 
оқушы тапсырманы өз бетінше ойланады 
және жазады.Мұғалімнің тапсырмасы 
бойынша оқушылар жұптасып бір 
бірімен ой бөліседі.Мұғалімнің 
бағыттауы бойынша топта жұмыс 
істейді, яғни топта талқылап, бір 
шешімге келеді, постер жасап, қорғайды.

Оқушылар берілген кестемен бойынша 
бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс 
жасайды

Жүргізуші оқушылардың жауап беруін 
қадағалайды.
Ең жақсы сөйлеген ойыншыны бағыттау 
парағына белгілеп қояды.
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Атырау қаласы, № 24 орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Кулмажитова Акжонас Адилгалиевна

Сабақтың тақырыбы: Ж.Смақов «Айтшы әжетай» Әдебиеттік оқу
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Оқушыларды Ж.Смақовтың «Айтшы әжетай» өлеңімен таныстыру және мазмұны мен идеясын 
меңгерту.
Дамытушылығы: Оқушыларды сауатты ,мәнерлі,әсерлі оқуға баулу.Шығармашылықмен жұмыс істеуге ықпал 
ету, ойлау шеберлігі мен сөйлеу мәдениетін дамыту.
Тәрбиелігі: Туған жерін қастерлеуге,адамгершілікке,білімділікке тәрбиелеу.Еңбекке баулу.Үлкендердің еңбегін 
бағалауға,құрметтеуге үйрету.
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгеру, аралас сабақ.
Әдіс –тәсілдері: түсіндіру,сұрақ-жауап, сахналау, ой шақыру.        
Көрнекілігі: мультимедиа, слайд, проектор, суреттер.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру:                               
  II.Психологиялық дайындық:
(Слайд)  Күн шуағы
 Қол ұстасып бәріміз, Жылылықты сезейік. Шуақ шашқан күндей боп    Күлімсіреп жүрейік.
-Көңіл күйлеріңіз қалай?  -Керемет! (бас бармақпен көрсету)
-Сабаққа дайындықтарыңыз қалай?  -Тамаша! (алақан шапалақтау)
-Ынталарың қалай?  -Ғажап! (қол көтеру)
Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді бет әлпеттеріңіз арқылы көрсетіңдерші.
III. Үй тапсырмасымен жұмыс: «Мысық пен тышқандар»
1 топ –Мысық пен тышқанның суретін салу;
2 топ-Ертегіден түсінік айту;
3 топ-Ертегіні сахналау.
Жаңа сабақ.
IV. Ой қозғау
• Ертегіден қандай нақыл сөз үйрендік?
«Бәрі таппаған ақылды кәрі табады»; «Үлкенді тыңдаған ұтылмайды»;
• Кәрі деген сөзді қалай деуге болады?
• Қарт, үлкен деген мағынаны білдіреді.
• Ал отбасымыздағы қарт адамдарды кім дейміз? Ата, әже.
• Олай болса, біз бүгін «Айтшы, әжетай» өлеңімен танысамыз. Өлеңді жазған Жақан Смақов.
1. Жақан Смақов туралы айту.      2. Өлеңді оқып таныстыру. 3. Сөздік жұмысы.
Ақтабан-белгілі бір аттың жеке аты.      Қаракөл қойы-қойдың түрі.
V. Оқулықпен жұмыс    Тізбектеп оқыту.  -Өлеңде кім туралы айтылған?
 VI. Сергіту сәті   «Әже» (іс-қимылмен көрсету).
VII. Алмаларға тілек жазу. Тілек орындалсын деп тілек ағашына орналастыру.
VIII. Дәптермен жұмыс.  Менің әжем ертегі айтады.
IX. Нақыл сөзді түсініп оқу  
Ата –асқар тау. Ана-бауырындағы бұлақ, Бала –жағасындағы құрақ.
Нақыл сөздің мағынасын түсіндіру. Суретін салу.
X. Топтастыру.
XI. Топтық жұмыс.  «Ойлан,тап»  Сурет арқылы мамандық иесін табу.
1 топ-құрылысшы, мұғалім     2 топ-сауыншы, монтер    3 топ- жылқышы, космонавт.
XII. Кестемен жұмыс:

Туыстық атауы Мамандығы
Атасы Тәрбиеші
Нағашысы Монтер
Жеңгесі Жылқышы
Ағасы Сауыншы
Жиен ағасы Құрылысшы
Апасы Егінші
Жездесі Қойшы

XIII. Қорытындылау. Ой толғау. Біз не үйрендік?
XIV. Үйе тапсырма. «Айтшы, әжетай» өлеңін мәнерлеп оқып келу.
XV.Бағалау.

* * * * * *
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Атырау қаласы, № 24 орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Бердиева Каламкас Ибрагимовна

Тақырыбы: Юю дыбысы мен әрпі
Сабақтың мақсаты: 
1. Оқушыларды Юю дыбысы және әрпімен таныстыру. Ю дыбысын дұрыс айтуға үйрету. Дыбыстың бас әрпі 
және кіші әріптерін көрсету және таныстыру
2. Әріптердің дыбысталу ерекшелігіне қарай отырып, сөз ішіндегі орнын анықтау  дағдыларын дамыту. Юю 
дыбысының й және у дыбыстары түрінде естіліп, жазуда Юю әрпімен таңбалану ерекшелігін сөздерге 
дыбыстық талдау жасай отырып, Юю дыбысының сөздегі орнын анықтату. Мәнерлеп оқуға, түсінгендерін 
айтуға үйрету
3. Дүниетанымын кеңейту, сауатты, әдемі, көркем жазуға үйрету. Жан-жануарларға қамқорлық жасауға 
тәрбиелеу.
Сабақтың құрылымы: 
1.Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны 2 мин
2.Психологиялық дайындық 2 мин
3. Миға шабуыл Сұрақ-жауап 3 мин
4.Үй жұмысы 5 мин
5. Ой қозғау «Ойыншықтар әні» 2 мин
6. Жаңа сабақ Жұмбақ шешу 2 мин
7. Оқулықпен жұмыс 5 мин
8. Дәптермен жұмыс 4 мин
9. Кім шапшаң? 2 мин
10. Мәтінмен жұмыс 4 мин
Сабақты қорыту: «Тапқышбектің тапсырмасы» 2 мин
11. Үйге тапсырма 1 мин
12. Бағалау 1 мин
Сабақ барысы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалады
Психологиялық дайындық 
-Қазір жылдың қай мезгілі?   -Күз айларын атаймыз.   -Күзде табиғатта қандай өзгерістер болады?
-Жыл құстарын атаймыз.  -Бізде қандай құстар қыстап қалады?
«Миға шабуыл» Сұрақ-жауап жүргізіледі
Үй жұмысы «Сыйлық»
-Аяулым кім?      -Саятпен анасы дүкенге не үшін келді?    -Олар қандай сыйлық таңдады?   -Аяулым неге 
қуанды?
Ой қозғау «Ойыншықтар әні» хормен орындалады
Жаңа сабақ  Жаңа тақырып бойынша жүргізілетін жұмыстар:
Жұмбақ шешу:
Балпаң-балпаң басады, 
Қыр-жотадан асады.
Паналайды үңгірді,
Іздемейді тасаны.                    Шешуі: аю
Оқулықпен жұмыс
«Таңқурай мен Қорбаңбай» өлеңі
Қызарып пісті таңқурай
Теріп жүр аю қалдырмай
Жапырып бәрін қоғадай
Қос қолдап келіп соғады-ай
-Көшетін өзім егіп ем,
Шелектен суды сеуіп ем-
Деп қойып аю ербеңдеп,
Жидекті соқты телмеңдеп.
Оқыған өлең бойынша сұрақтарға жауап алу.
-Не қызарып пісті?      -таңқурай қызарып пісті.
-Не теріп жүр қалдырмай?   -Теріп жүр аю қалдырмай.
-Нені өзім егіп ем?        -Көшетін өзім егіп ем
-Немен суды сеуіп ем?   -Шелекпен суды сеуіп ем.
Оқулықпен жұмыс     Оқулықтағы сөздерді тұтас оқу.
Аю, ою, ию, ұю, үю
Сөздікпен жұмыс жүргізу:   Ию-майыстыру сөздерімен алмастырып түсіндіру
Ұю-сүттің ұюы сөзімен алмастырып түсіндіру   Үю-бір затты екінші жерге ретсіз қою
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Дәптермен жұмыс   Дәптердегі Юю әрпін көркем жазу
Ю  Ю  Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю  Ю  Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю
 ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю ю
Сергіту сәті     Кім шапшаң? ойыны ойналады
Сабақты қорыту. «Тапқышбектің тапсырмасы»
Аң-аңдар,                      тиін-..............    аю- ........                        түлкі-.............
Үйге тапсырма  Өлеңді жатқа айту, бағанадағы сөздерді оқу
Бағалау Жақсы жауап берген оқушыларға жұлдызшалар мен текшелер беру

* * * * * *
Атырау қаласы, № 24 орта мектебінің бастауыш

сынып мұғалімі Неталиева Гульнар Жексеновна

  Сабақтың тақырыбы: Заттың сынын білдіретін сөздер. Домалақ ана.   1 сынып
Мақсаты:1.Оқушыларға  заттың  сынын  білдіретін  сөздер  туралы  мағлұмат  беру.  «Домалақ  ана»  өлеңімен 
таныстыру.
2.Өлеңді түсініп,мәнерлеп оқуға жаттықтыру. «Домалақ ана» тарихына шолу жасап,оқушының дүниетанымын 
кеңейту.Қанша?Неше?Нешінші?сұрақтарына жауап беруге дағдыландыру.
3.Туған өлкеге деген қызығушылығын оята отырып,оның табиғатын    сүюге,қорғауға тәрбиелеу.
Оқушыларды халқымыздың мақтанышы,ұрпағының тілеуін тілеген әулие анамызды құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі:Жаңа сабақты меңгерту.     Сабақтың әдісі:Сұрақ-жауап,түсіндіру,ассоциялау.
Көрнекілігі:Электронды оқулық «Ана тілі»1кл.«Қазақ тілі
1  кл.М.Мақатаев,Т.Рахимов  суреттері.үнтаспа,Аякөз  қаласына  байланысты  суреттер,слайд.Әл-Фараби 
суреті,Домалақ ана кесенесі.
Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру.     А) психологиялық даярлық.   ә) оқушыларды түгендеу.
І.Қызығушылығын ояту.  2.Үй тапсырмасын тексеру.  ( «Өнерлі жігіт» мәтіні бойынша жұмыс)
Дидактикалық ойын: «Бұл кім?»  Ойын шартын түсіндіру.
1) Мәтінде кім туралы айтылған?
2) Фараби жігіттің қандай өнерін байқады?
3) Ол өнерлі жігіттен не деп сұрады?
4) Өнерлі жігіт не деп жауап берді?
5) Фараби жігітке қандай ұсыныс айтты?
6) Өнерлі жігіт қандай жақсылыққа жетті?
7) Әл-Фараби кім?
(Суретін ашу.
1.Әл-Фараби портреті.
2.Дүниежүзілік білімнің екінші ұстазы.
3. Дүниежүзілік  мәдениеттің екінші ұстазы.
4.Данышпан.
5.Ойшыл
6.ғалым.7.50 шақты еңбегі жеткен.)
  Міне,»Бұл кім?» ойыны арқылы біз  Әл-Фарабидің кім екенін  білдік  және сұрақтарға  жауап  бердік.Ненің 
бейнесі шықты?
Оған не жетіспейді?
Жұптық тапсырма: (үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс.)
 Дұрыс жазылған сөзді тап және буынға бөл.
 1) а автобуз  2) автобус  3) автобус
 Берілген сөздерден сөйлем құра.Ақылды,қызыл,бала,алма,үй,шеткі. (жапырақ бейнесі.)
  1)Жұптық тапсырма тексеріледі (гүл сабағына қою)
2) Жұптық тапсырма оқылады да,
-Енді осы сөздерге сұрақ қойыңдаршы?
-Олай  болса,Қандай?Қай?  сұрақтары  қандай  сөздерге  қойылады?   (заттың  сынын  білдіретін  сөздер  туралы 
ережені еске түсіру.)   Гүл жапырақтарын қою.
ІІ.Мағынаны тану.  3.Жаңа сабақ.
-Бүгінгі сабақта біз заттың санын білдіретін сөздер туралы білетін боламыз.
-Саяхат  жасағанды  жақсы  көресіңдер  ме?Олай  болса,өзіміздің  қаламыздың  көрнекті  жерлеріне  саяхат 
жасап,оның табиғат үніне  құлақ сап,көктемгі табиғатты тамашалаймыз.
-Балалар,кәзір жылдың қай мезгілі?
-Көктемде табиғатта қандай өзгерістер болады?
(Көктем туралы слайд көрсетіледі)
-Қаламыз қалай аталады?
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-Бір сәт,көзімізді жұмып,көктемгі табиғат өзгерістерін көз алдымызға елестетейік.
(Үнтаспадан әуен тыңдау.
  Сонымен бірге жер көгеріп,алғашқы рет қар астынан бәйшешек,жауқазын сияқты гүлдер шыға бастайды.
(Тақтадағы гүл бейнесін көрсету)
-Енді,саяхатымызды сүйікті мектебімізден бастайық
№1 аялдама:№1 орта мектеп.
Тапсырма:Мына сұрақтарға жауап беріңдер және сұрақтарына назар аударыңдар?
1.Сендердің сыныптарыңда қанша оқушы бар?
2.Сыныптарыңда неше оқу озаты бар?
3.Сендер нешінші мектепте оқисыңдар?-Тапсырмада қандай сұрақтар қойылды?(қанша? неше? нешінші?)
Жаңа сендер 10 оқу озаты,20 оқушы,№4 орта мектеп деп жауап бердіңдер.Осы 10,20,4 деген не?
-Бұл заттың санын білдіреді.
Олай болса, ереже айтайықшы
-Заттың санын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады екен?
Ия, дұрыс айтасыңдар.
  Қанша? Неше? Нешінші?
Сұрақтарынна жауап беретін сөздер заттың санын білдіреді.
Мысалы:бес,он,отыз,екінші.
 Біз мектебіміздің тапсырмасын жақсы орындадық.Енді келесі аялдамаға барамыз.
№2 аялдама: «Аякөз» өзені.    Аякөз өзені туралы қысқаша дерек.
  Аякөз өзені өзінің бастауынТарбағатай тау жоталарынан алады.Ол Балқаш көліне құяды.Аякөз өзені-
Алматы,Шығыс Қазақстан аумағы арқылы ағатын өзен.Өзен суы-тұщы.Қаламыз осы өзеннің атымен аталады.
  Ақын М.Мақатаев Аякөз өзені туралы»Аякөз-ару!» өлеңін жазған.Өлеңнен үзінді оқу.
  Ал, жерлесіміз Тұрсынғазы Рахимов осы өлеңге арнап ән шығарған.
Жыл өткен сайын өзеннің суы азайып барады.Аякөз өзені-өлкеміздің табиғат байлығыСондықтан оның суын 
ластауға болмайды.Оны сақтауымыз керек.
Тапсырмасы: Кітаппен жұмыс.133-жаттығу. Орындамас бұрын «Көркем жазу» минутын орындайық.
№3 аялдама: «Демалыс».Сергіту сәті.  Енді осы өзен бойында демалайық . (Музыка ырғағымен)
№4 аялдама: «Мешіт»   Мешітті барлықтарың көрдіңдер ме?     Мешітте намаз оқылады,құран-қатым 
түсіріледі.Мешіт адамды тазалыққа,адамгершілікке,имандылыққа тәрбиелейді.Мешіт-АЛЛАның үйі.
Тапсырма:125-жаттығу(ауызша)
1.Суретке қарап,құстардың санын анықтаңдар? 
2.Мына екі сұраққа ауызша жауап беріңдер.   3.Нешеу? деген сұраққа жауап беретін сөздерді ата.
Компьтерде орындату:Барлығы ......... құс.  -Енді айтыңдаршы өлкемізде осы құстар кездесе ме?
№5. аялдама:Орталық алаң.  -Алаңда не орналасқан?   -Ия,елі үшін ерлікпен қаза тапқан батырларға арналған 
ескерткіш «Мәңгілік алау» және «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» мәдениет үйі. Осы батыр ағаларымыз бен 
апайларымызды құрметтеп, мақтан етуіміз керек.
Тапсырма:1.Өлеңді түсініп оқы. «Домалақ ана»    -Өлең кім туралы?
-Ал,балалар сендер Домалақ ананың кім екенін білесіңдер ме?(Домалақ ана туралы мәлімет беру,слайд көрсету.
  Қосымша мәлімет: Домалақ ананың шын аты-Нұрила. Нұрила-арап сөзі,қазақша «Алланың нұры» деген 
ұғымды білдіреді. Ол 1378-1456 жылдары өмір сүрген Түркістандағы Яссы қыстағында туылған.Нұриланың 
әкесі Әли Слан  әскер басқарған.Ол жастайынан жетім қалып, атасының қолында тәрбиеленеді.Өзгені де өз 
баласындай көріп, төңірегіне аналық мейірін шашқан, барынша кішіпейіл, алдағы күнді болжай білген, көреген 
қасиетін құрметтеген ұрпақтары сол заманның өзінде  ақ оның атын атамай, бойы шағын болғандығына қарай  
«Домалақ ана» деп атаған домалақ ананың қадір қасиеті ерте-ақ танылған.Домалақ ана 
Жетісу,Әулиеата,Шымкент,Ташкентті мекен еткен барлық халықтардың анасы саналады.Нұрила ана 1456жылы 
қайтыс болды.Оның немересі Дулат ана басына кесене тұрғызды.Домалақ ана кесенесі бірнеше рет 
бұзылып,қайта өңделген.Соңғы рет Домалақ ана кесенесі 1998 жылы жаңартылып, 2000жылы айналасын 
көгалдандыру жұмысы аяқталды.
Енді өлеңді тізбектеле оқиық. Инсерт әдісі бойынша сөздік жұмыс: Қасиетті ана,мазар.
-Жақсы адам қандай болады деп ойлайсыңдар?Қазір дидактикалық ойын  «Күн нұры»арқылы ассоциация  
құрайықшы.
Міне біз жақсы адам қасиеттерін айтып шықтық.
ІІІ.Ой толғаныс./Сабақты бекіту/.
№6 аялдама. «Вокзал». «Кубизм» стратегиясы  бойынша , ана туралы қандай мақал-мәтел  білеміз.
Қорытынды:Бүгін не білдік? Не үйрендік?.
Қаламыздың әдемі болуы үшін  оны   таза ұстап, көгалдандыру жұмысына қатысуымыз керек.
Үй тапсырмасы:134-жаттығу,ереже жаттау. «Домалақ ана»өлеңін оқу. 
Оқушы білімін бағалау

* * * * * *
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Ақтөбе қаласы № 64 орта мектептің математика 
пәнінің мұғалімі Урынбаева Ляззат Ибрагимовна

Сабақтың тақырыбы: Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырымының квадратының 
формулаларына   есептер шығару. 7 сынып
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік:Көпмүшені  көпмүшеге  көбейтуді,  екі  өрнектің  қосындысының  квадраты  және  айырымының 
квадратының формуласын  қолданып есептер шығара білу
Дамытушылық:   Оқушылардың(а±в)2=а±2ав+в2   формуласын қолданып есептеу дағдыларын дамыту, ойлау 
қабілеттерін арттыру 
Тәрбиелік:   Оқушыларды ұқыптылыққа, белсенділікке тәрбиелеу
Сабақтың типі:  Білімді жинақтау, бекіту
Сабақтың түрі:  Аралас сабақ.            Сабақтың әдісі:  Сұрақ - жауап, практикалық 
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, формулалар, кеспе 
Сабақтың жоспары:    І.  Ұйымдастыру кезеңі                           ІІ. Үй жұмысын тексеру
                                      ІІІ. Ой жинақтау                                       IV. Сәйкесін тап
                                      V.  Есептер шығару.                                 VІ. Сабақты қорытындылау, бағалау
                                      VІІ Үйге тапсырма беру
І.  Ұйымдастыру кезеңі:  Оқушыларды түгендеу, көңілін сабаққа аудару.
ІІ. Үй жұмысын тексеру  №187 Теңдеуді шешіңдер
1.(х+4)2-(х-2)(х+2)=0                жауабы: -2,5
2.(2х-5)2-(2х-3)(2х+3)=0           жауабы: 1,7
3.(3х+5)(3х-5)-(3х-1)2=10         жауабы: 6
4.2(2х+1)2-8(х+1)(х-1)=34        жауабы: 3
 ІІІ. Ой жинақтау
1. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту қалай орындалады?
2. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу қалай орындалады?
3. Теріс санның жұп дәрежесінің таңбасы қандай?
4. Теріс санның тақ дәрежесінің таңбасы қандай?
5. Көбейтіндіні дәрежеге шығару ережесін айтып беріңдер.
6. Бөлшекті дәрежеге шығару ережесін айтыңдар.
7. Дәрежені дәрежеге шығару ережесін айтыңдар.
8. Қандай өрнекті бірмүше деп атайды?
9. Көпмүше деп нені айтамыз?
10. Бірмүшені көпмүшеге көбейту ережесін айтыңдар.
11. Көпмүшелерді көбейту ережесін айтыңдар.
12. Жақша сыртына шығаратын ортақ көбейткішті қалай анықтайды? 
13. Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы
14. Екі өрнектің қосындысының квадратының формуласы
15. Екі өрнектің айырымының квадратының формуласы
IV. Сәйкесін тап

         жауабы

тапсырма
(а+1)(в+с) 9у(х-1) 19 3 (а+в)(х-у) 8у-8

ах-ау+вх-ву
8·2-4+18,5
9ху-9у

ав+в+ас+с
8(у-1)
27·3-2

V. Есептер шығару.  №189 Теңдіктің ақиқаттығын дәлелдеңдер:
1. (х-у)2+(х+у)2=2(х2+у2);  
    (х-у)2+(х+у)2=х2-2ху+у2+х2+2ху+у2=2х2+2у2=2(х2+у2)      жауабы: теңдік ақиқат
2. (а-2в)2-4в(а+в)=а2+8в2;  
    ( а-2в)2-4в(а+в)=а2-4ав+4в2-4ав-4в2=а2-8ав    жауабы: теңдік ақиқат емес
3. (6+х2)2-(8-х2)2+28=28х2; 
    (6+х2)2-(8-х2)2+28=36+12х2+х4-64+16х2-х4+28=28х2   жауабы: теңдік ақиқат
4. (4-5х3)2-(3+5х3)(5х3-3)=5(5-8х3) 
    (4-5х3)2-(3х+5х3)(5х3-3)=16-40х3+25х6-25х6+9=25-40х3=5(5-8х3)    жауабы: теңдік ақиқат 
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 №190 Есептеңдер:
VІ. Сабақты қорытындылау, бағалау
VІІ. Үйге тапсырма    №191
 Бағалау парағы.  15-22     «5»       9-14     «4 »                5-8      «3»    

Р/с Оқушының
аты - жөні

Үй жұмысы Ой 
жинақтау

Сәйкесін 
тап

Есептер 
шығару.

Ұпай 
саны

1

  
* * * * *

Ақтөбе қаласы № 64 орта мектептің математика 
пәнінің мұғалімі Тажимбетова Айсауле Амангазыевна

Сабақтың тақырыбы: Түзулердің параллельдік белгісі
Сабақтың мақсаты:
А) Білімділік: Түзулердің кеңістіктегі параллельдік белгісімен таныстыру, оны есептер  шығаруда тиімді 
қолдану.
Ә) Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін, теорияны іс жүзінде қолдана білуін 
дамыту.Шығармашылық қабілетін жүзеге асыру,танымдық дағдыларын дамыту.                                                         
Б) Тәрбиелік: Оқушыларды ізденімпаздыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу
Сабақтың типі: Жаңа сабақ
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдістері: Математикалық диктант,жұптық жұмыс, практикалық жұмыс, тест тапсырмалары, «БББ» 
әдісі.
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, бағалау парағы.

Сабақтың барысы
І.Ұйымдастыру әдісі
-Оқушылармен сәлемдесу;
-Назарларын сабаққа аудару.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

«Математикалық диктант»: 
1. Кеңістікте екі нүкте арқылы бір ғана түзу жүргізуге болады.
2. Бір түзуде жатпайтын үш нүкте  арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады.
3. Егер екі жазықтықтың ортақ нүктесі бар болса, онда олар түзу бойымен қиылысады.
4. Бір жазықтықта жатпайтын ең болмағанда төрт нүкте бар болады.
5. Кеңістіктегі кез келген жазықтықта планиметрия аксиомалары орындалады.
6. Кеңістіктегі бір жазықтықта жатпайтын екі түзу айқас түзулер деп аталады.
7. Бір жазықтықта жататын және өзара қиылыспайтын екі түзу параллель түзулер деп аталады.
8. Тек бір ғана ортақ нүктесі бар екі түзу қиылысқан түзулер деп аталады.

ІІІ. Жаңа сабаққа дайындық 
1.Кеңістіктегі екі түзу қалай орналасуы мүмкін?
2. Параллель түзулер мен айқас түзулердің ұқсастығы неде? Ал айырмашылығы?
ІҮ.Жаңа сабақ
5-теорема. Егер екі түзудің әрқайсысы үшінші бір түзуге параллель болса, онда бұл екі түзу өзара 
параллель болады. 

Д ә л е л д е у.  b║a, c║a  болсын(12, а-сурет).  b мен с түзулері де параллель екенін дәлелдейік. Яғни, 
анықтамаға сәйкес: 
1. b мен с бір жазықтықта жататынын;
2. b мен с  түзулері қиылыспайтынын дәлелдеуіміз керек.

Түзулер бір жазықтықта жатпайды деп есептейік.  деп а мен b түзулері жатқан жазықтықты, ал  деп а 
мен с түзулері жатқан жазықтықты белгілейміз.

 мен  жазықтықтары әр түрлі (12, ә-сурет). b түзуінің бойынан қандай да бір В нүктесін белгілеп, с түзуі 
мен В нүктесі арқылы  жазықтығын жүргіземіз. Ол  жазықтығын b1 түзуі бойымен қиып өтеді (12, ә-сурет). 

b1 түзуі жазықтығында жатады және а түзуін қимайды, ол а-ға параллель, демек, ол параллельдер 
аксиомасы бойынша b түзуімен беттеседі. Сонымен,  b түзуі b1 түзуімен беттесе отырып, с түзуімен бір 
жазықтықта (жазықтығында) жатады және оны қимайды, Демек, b және с түзулері параллель. Теорема 
дәлелденді.

Ү. Сабақты бекіту. Дайын сызба бойынша есептер шығару
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Интерактивті тақтада №21-25 есептердің сызбасын корсете отырып орындату
ҮІ. Қорытындылау              Тест тапсырмалары
1. «Геометрия» сөзінің мағынасы 
     а) денені өлшеу                    ә) кеңістікті өлшеу
     б) жазықтықты өлшеу         в) жерді өлшеу
      2. Дәлелдеусіз қабылданатын тұжырым
           а)  теорема ә) аксиома б) анықтама в) салдар
3. Дәлелдеуді қажет ететін тұжырым
           а)  теорем ә) аксиома б) анықтама в) Салдар
4. Геометрияның негізгі ұғымдары
           а) нүкте ә) аксиома
б) нүкте, түзу, жазықтық         в) теорема
5.Геометрияның негізгі салалары
           а) планиметрия, стереометрия                ә) аксиома, теорема
     б) нүкте, түзу, жазықтық                     в) теорема, салдар
        «БББ» кестесін толтыру

Білемін Білдім Білгім келеді

ҮІІ. Бағалау ( критерий арқылы бағалау)

№ Оқушылардың 
аты-жөні

Үй тапсыр-
масын 
тексеру

(8 балдық 
жүйе)

Жаңа 
сабаққа 
даярлық
(1 балл)

Жаңа 
сабақты 

бекіту
(1 балл)

Тест 
тапсыр-

масы
(5 балл)

Қоры-
тынды 
балл

бағасы

1

Қорытынды балл  «5» -15-10 балл         «4» - 9-6 балл            «3»- 5-3 балл
ҮІІІ.Үйге тапсырма §5.Теореманы қайталау, №26 есеп

* * * * *

Ақтөбе қаласы № 64 орта мектептің математика 
пәнінің мұғалімі Сафина Айман Нурсултановна

Сабақтың тақырыбы:  Қысқаша көбейту формулалары. 7  сынып 
Сабақтың мақсаты:  
а) білімділігі:Санды  өрнекті   есептеудегі  қысқаша  көбейту  формуласының  тиімділігін   түсіндіріп,  есептер 
шығару дағдысын қалыптастыру.
ә)  дамытушылығы:  Оқушының ойын элементтері және пәнаралық  байланыс арқылы интеллектісін дамыту, 
өмірмен байланыстыра отырып баланың қоғамға бейімділігін дамыту.
б) тәрбиелілігі:  Оқушыны ұлттық рухта тәрбиелеп, қоғамдағы  жаңалықтармен  байланыстыра отырып, пәнге 
қызығушылығын арттыру, оқушыларды  ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 
Сабақтың түрі: Cаяхат сабақ 
Сабақтың типі: Қайталау сабағы 
Қолданылатын  әдіс-тәсілдер: Репродуктивті  әдіс.  Білім-білік  дағдыларын  қайта  жаңғырту  арқылы білімді 
белсенді игерту.
Жаңа педтехнология:   Ж.Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясы
Қолданылатын  көрнекіліктер:Интерактивті  тақта,  флипчарт,  слайд,  ойын  құралдары,  «Домино»  ойыны, 
үлестірмелер.

Сабақтың барысы: 
№ Сабақтың кезеңі Уақыты №

№
Сабақтың кезеңі Уақыты

1 Ұйымдастыру 2 мин 4
4

Сабақты түсінгенін тексеру  20 мин 

2 Білім тексеру 5 мин 6 
5

Білім бекіту  10 мин 

3 Мақсат қою 3 мин 6
6

Сабақты қорытындылау 
Үйге тапсырма беру 

5 мин 
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а) Ұйымдастыру кезеңі:  Оқушылармен амандасып, түгендеп, сабаққа дайындығын, оқу құралдарын тексеру. 
Оқушыларды психологиялық дайындау, топқа бөлу. 
б) Білім тексеру кезеңі:  а)Флипчарттан үйге берілген есептер тексеріледі. Үй тапсырмасын жақсы орындаған 
үш оқушы халықаралық сарапшы болады. 
ә)Суреттің бетіндегі шаршыларға жазылған  нөмірлер бойынша  қысқаша көбейту формуласын тұжырымдайды. 
Сол ережені дұрыс айтқан оқушы шаршыны ашып, астындағы суретті аша алады. 
1. Екі өрнектің айырмасының квадраты. 
2.  Екі өрнектің қосындысының квдраты. 
3. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы.
4.Екі өрнектің кубтарының айырмасы. 

5.Екі өрнектің кубтарының қосындысы.
6. Екі өрнектің қосындысының кубы.
7. Екі өрнекті айырмасының кубы.

Суреттің бөліктерінен қандай сурет екенін таба алған топқа, суреттің мағынасын түсіндіре алған топқа ұпай  
қосылады.  Суретте  2011  жылғы  қысқы  Азия  ойындарының  символы  бейнеленді.  
         Қысқаша мұғалім сөзі:Қысқы Азия ойындары  бертінде, атап айтсақ, 1986 жылы басталған. Қысқы 
олимпиадалық  ойындарды  күні  бүгінге  дейін  тек  Жапония,  Қытай,  Оңтүстік  Корея  сияқты  елдер  ғана 
ұйымдастырып келген. Ең алғашқы ойын жапондық Саппорода 1986 жылы басталған. Жетінші рет 2011 жылы 
30- қаңтар мен 6- ақпан аралығында  еліміздің Астана мен Алматы  қалаларында өткен қысқы Азия ойындары  
барысында 11 спорт : конькимен жүгіру спорты, мәнерлеп сырғанау, шайбалы хоккей, «бенди» добымен хоккей, 
шаңғы  жарыстары,  биатлон,  шаңғымен  трамплинмен  секіру,  тау  шаңғысы,  фристайл,  шорт-трек,  шаңғыда 
қысқы бейімделген спорт түрінен сайысқа түсті. Еліміздің спортшылар көк байрағымызды 70 рет көтеріп, 32 
рет Қазақстан Республикасының гимнін  орындатты.  Сендер 7 - сынып оқисыңдар,  қысқы Азиада олимпиада 
ойындары  7-ші рет өткізілді,  еліміздің спортшылары  70  медаль алды.
в)  Мақсат  қою  кезеңі: Сонымен  балалар,  бүгінгі  сабағымызда   біз  осы  қысқы  Азиада-2011   ойындары 
өткізілген Астана қаласындағы керемет ғимараттарға,  заманауи кешендерге саяхат жасаймыз.
г) Сабақты түсінгенін тексеру кезеңі: 
 Саяхатымызды «Қазақстан» спорт сарайынан бастаймыз, «Қазақстан» спорт сарайы 2001 жылы қолданысқа 
берілген,    4050 орындық және онда шайбалы  хоккей ойындарын өткізу жоспарланған. Бұл жерде өткізілген 
шайбалы хоккей ойынында біздің ерлер командасы да, қыздар командасы алтын медаль алып берді.  Бұл жерден 
жәй  кетпей,  хоккей  ойынын  ойнайық.  Ойынның  шарты:   Оқушыларға  ғимарат  суреті  бар  үлестірмелер 
таратылады,  ондағы  тапсырманың  жауабын  хоккей  шайбасынан  тауып,  оны  қақпаға  салу  керек.  Ойын  бір 
команданың  ең  соңғы  ойыншысы  біткенде  ысқырықпен  тоқтатылыды.  Озып  шыққан  команда  капитанына 
«алтын» медаль, екіншісіне  «күміс» медаль тапсырылады.
2 ) 
3 )  
4)  
5)
6) 

8) 
9) 
10)
11)

13)

14)105
15)91109
16)58 
17)
18) 

Құрметті оқушылар, келесі аялдамамыз тағы да бір көрікті  ғимараттардың бірі «Конькимен сырғанау жабық 
стадионы» Есіл өзенінің сол жағында орналасқан, коньки тебу спорты, шорт-трек, канадалық хоккей, керлинг,  
мәнерлеп сырғанау сияқты спорт түрлерін өткізуге арналған. Бұл  кешенде эстафеталық ойындар  көрсетеміз, 
ойын жылдамдықты, шапшаңдықты қажет етеді. Аталған кешеннің суреті таратылады. Тақтаға шығатын оқушы 
өз деңгейіндегі есепті таңдап, тақтаға орындайды : А тобының есебіне          5 ұпай,  В тобының есебіне 10 ұпай,  
С  тобының  есбіне  15  ұпай  беріледі.  Орнындағы  оқушылар   өз  топтарының  есебін  дәптерлеріне  орындап 
отырады. 
     Келесі  аялдамамыз  «Республикалық  велотрек»  стадионы,  құрылыстың  ерекше  пішіні  бірден  назар 
аударарлық, велошабандоздың бас киімі пішіндес кешен ерекше спорт кешені деп танылып отыр. Аумағы 20 
мың шаршы метр, 8000 орындық, бұл кешенде спорттың шорт-трек, мәнерлеп сырғанау ойындары өткізіледі.  
Бұл кешенде «Домино» ойынын ойнаймыз,  интерактивті тақтада «Домино» ойынын екі топ жарысып ойнайды. 
«Жабық футбол» кешеніне  қош келдіңдер,  балалар.  Кешен Есіл  өзенінің  сол  жағалауына орналасқан,  2009 
жылы  қолданысқа  берілген,  төбесі  құрастырмалы-жылжымалығымен  бірегей.  Спорттың  барлық  түрлерін 
өткізуге тиімді, 30 мың орындық.   Азиада-2011 қысқы ойындарының ашылуы осы жерде жоғарғы деңгейде 
өткізілді.
Шығармашылық есептер беріледі, топпен ақылдаса отырып шығарып, тақтаға қорғайды.
д) Білім бекіту кезеңі:  Тесттің 10 сұрағына жауап алу арқылы сабақты бекітемін. 
Тест есептері:
А) 10;   Б)   260;  С)  26.                          
А) 1500;  Б)   150;  С)  15000. 
А) 396;Б)  404;   С)  400.       
А) 1000;  Б)   10000;  С) 100 .

  35+   
А) 2500;   Б)   50;  С)  250.

 12 3  - 23 =                 
А) 1728;  Б) 1736;  С) 1720.
А) ;   Б)   ;  С)  66.     
 А) ;   Б)   ;  С)  78.     
  А)40;   Б)  ;  С)  .     
  А) 1600;   Б)  2025;  С)  2500.
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      е) Сабақты қорытындылап, үйге тапсырма беру. 
Оқулықтағы №223,№228 есептер беріледі. 
Алматы «Мектеп»2014. Әбілқасымова А, Бекбоев И, Абдиев А, Жұмағұлова З.
Алдын ала  тағайындалған  оқушылар  жарысты бағалап,  топтардың орнын жариялайды,  қысқы Азиада-2011 
олимпиадасының әнұранына айналған Е.Хасанғалиевтың «Азиада алауы» әні орындалады. 
Б а ғ а л а у  п а р а ғ ы:

№ Топтың 
аты

Оқушы
лардың 
аты-
жөні

Білім 
тексер
у

«Қазақста
н» 
стадионы

«Конькимен 
сырғанау 
жабық 
стадионы»

«Республ
икалық 
велотрек
»

«Жабық 
футбол 
стадионы
»

Тест Қорытынд
ы

* * * * * *
СҚО, Петропавл қаласы, Қазақ мектеп-гимназиясының

 информатика пәні мұғалімі Нартаева Зинара Ғалымқызы

Сабақтың тақырыбы Сабақтың мақсаты Күтілетін нәтиже

Сандарды бір санау жүйесінен 
басқа санау жүйесіне 
ауыстыру. 

Екілік, сегіздік, ондық, оналтылық 
сандарды бір санау жүйесінен басқа 
санау жүйесіне ауыстыру.

Позициялық санау жүйесіне 
ауыстыра алады.

Ұйымдастыру кезеңі
№ Тапсырма Мұғалімнің 

іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті Әдіс-

тәсілд
ер

Қары
м-

қатын
ас

Уақ
ыт

Ресурста
р

1
.

2
.

Оқушылар
дың
қызығушы
лығын
ояту

«БББ» 
әдісі 

Мұғалім 
оқушыларға 
интерактивті 

тақтада 
викторина 

сұрақ қояды.

Мұғалім 
оқушыларға 
интерактивті 
тақтада «БББ» 
әдісі бойынша 
жұмыс 
жасауға 
тапсырма 
береді.

Оқушылар тез ойланып, жауап 
беру керек.

Оқушылар интерактивті тақтаға 
жаңа тақырып бастар алдында 
оқушылар үш бағаннан тұратын 
сурет салады - 
Олар нені біледі; 
Олар нені білгісі келеді; 
Олар нені білді.
Миға шабуыл өткізгеннен кейін 
оқушылар алғашқы екі бағанды 
толтырады және бөлімді оқып біте 
бастағанда үшіншіге қайта 
оралады(немесе бөлімді оқу 
барысында толтыруы мүмкін).

Сұрақ
-
жауап

«БББ» 
әдісі 

Оқушы 
мен 

мұғалі
м

Оқушы 
мен 

мұғалі
м

2 
мину

т

5 
мину
т

Интер
активті 
тақта 

флипчарт
Интеракт

ивті 
тақта 

флипчарт

Негізгі кезең
№ Тапсырма Мұғалімнің іс-

әрекеті
Оқушының 

іс-әрекеті
Әдіс-

тәсілдер
Қарым-
қатынас

Уақыт Ресурстар

1
.

Топтық 
жұмыс.

(Үйге 
берілген 
тақырыпқа 
сәйкес 
тапсырмалар 
беру)

Мұғалім 
оқушыларға 
Үш түрлі 
калькулятордың 
суретінің 
қиындыларын 
береді.
Мұғалім әрбір 
топқа жұмыс 
парағын береді. 
Онда 
сұрақ/тапсырмала
р жазады.
Оқушылар өз 

Оқушылар 
суретке сәйкес 
топтасады.
Оқушылар 
сұрақтарды 
оқып 2 минут 
ішінде параққа 
фактілер 
қосады. Уақыт 
біткен соң 
сағат тілімен 
келесі топқа 
береді. Барлық 
топ фактілерді 

Қарапайы
м
Инженерлі
к 
Статистик
алық

Оқушы 
мен 

оқушы

5 минут

10 минут

5 минут

Сурет 
қиындыла

ры

Оқулық 
интернет 
жүйесі, 

электронд
ы оқулық, 
интеракти
вті тақта.
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2
. Сергіту сәті

«Мен бүгін 
кіммін?»

көңіл-күйлерін 
табиғат 
құбылыстарымен 
салыстырады 
(күн, бұлт, 
жаңбыр, 
кемпірқосақ т.б)

қосып біткен 
соң тапсырма 
аяқталады

«Мен 
бүгін 
кіммін?»

Қорытынды
№ Тапсырма Мұғалімнің іс-

әрекеті
Оқушының іс-

әрекеті
Әдіс-

тәсілдер
Қарым-
қатынас

Уақыт Ресурстар

3
.

4
.

Есептер 
шығару.

Сыныптастард
ы бағалау

Үйге тапсырма 
беру

Мұғалім сабаққа 
қатысты сұрақтар 
мен тапсырмалар 

береді және әр 
топқа 

плакаттармен 
маркерлер береді.
 Мұғалім 
оқушылардан 
сыныптастарын 
бағалауды 
сұранады.
Сабақты 
қорытындылайд
ы.
Үйге тапсырма 
береді.

Берілген 
тапсырманы 

топтасып 
плакатқа 

орындайды. 
Ойларын 
сыныппен 
бөліседі. 

Оқушылар 
бағалау 
критерийлеріне 
сәйкес бір 
біріне жұмысы 
үшін баға 
қояды. 

Топтас 
-бөліс

Сыныпта
с-
тарды 
бағалау

Оқушы 
мен 

оқушы

Оқушы 
мен 
мұғалім.

15 минут

3 минут

Компьюте
р, 
интеракти
вті тақта.

Ақтөбе қаласы, Құлымбетов атындағы № 64 орта мектептің
физика және информатика пәні мұғалімі Сеилова Калампыр Изгиликовна

Методическая разработка урока
по теме «Какие важные устройства есть в компьютере?

Школа: 
Дата:«____»____________20___г. ФИО учителя: Сеилова Калампыр Изгиликовна

Класс: 5 «А» класс. Количество присутствующих: 
                        отсутствующих:

Тема урока: Какие важные устройства  есть в компьютере?

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу):
5.1.1.1- объяснять на элементарном уровне назначение процессора и жесткого диска
Цели урока: - Обучающая - создать условия для формирования первичного представления об 

устройстве компьютера, о назначении его составных частей
- Развивающая - развивать логическое и алгоритмическое мышление школьников 
через установление причинно-следственных связей
- Воспитательная – побудить интерес к изучению информатики

Задачи урока:
1. Воспитательная– развитие познавательного интереса, логического мышления
2. Учебная – познакомиться с устройством компьютера и назначением основных частей 
компьютера
3. Развивающая – развитие алгоритмического мышления, памяти, внимательности

Цели 
обучения

Все учащиеся смогут: 
Знать хронологические рамки раннего, среднего, позднего средневековья и отмечать их на 
ленте времени;
Большинство учащихся будут уметь: 
Выявлять и классифицировать причины распада Римской империи
Некоторые учащиеся смогут:
описывать результаты наблюдений,
самостоятельно выполнять наблюдение за растением 
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Критерии 
оценивания

Критерий оценивания
Цель обучения  Знать хронологические рамки раннего, среднего, позднего 

средневековья и отмечать их на ленте времени
Уровень 
мыслительных 
навыков 

Знание и понимание / Применение /

Дескриптор   Учащийся:
Понимают смысл таких терминов, как физическое тело, физическое 
явление, вещество; 
Умеют приводить примеры распространения природных явлении
определить круг изучаемых явлений

Критерий оценивания
Цель обучения  Выявлять и классифицировать причины распада Римской империи
Уровень 
мыслительных 
навыков 

Знание и понимание / Применение / Анализ

Дескриптор   Учащийся:
1.различает  понятия:  явление,  вещество,  тело,  физические 
величины, единицы измерения;
2.устанавливает  соответствие  физической  величины  и  ее  единиц 
измерения;
знает основные методы изучения природы

Языковые 
цели

Предметная лексика и терминология: процессор; оперативная память; постоянная память; 
монитор; клавиатура; мышь;дополнительные устройства; аппаратное обеспечение; 
компьютерные сети. 
Серия полезных фраз для диалога/письма

Привитие 
ценностей 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патриотизм и 
гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 
образование в течение всей жизни.

Межпредме
тные
связи
Навыки 
использован
ия 
ИКТ 

На данном уроке учащиеся используют флеш-презентацию, которую можно загрузить на 
планшет или мобильный телефон через QR-код

Предварительные   знания

Ход урока

Этапы 
урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало 
урока

1.Создание положительного эмоционального настроя
-Здравствуйте, уважаемые ученики!  
Действия  учителя.  На  улице  осень,  отцвели  цветы,  осыпались 
листья. Все эти цветы раньше росли на большой солнечной поляне. 
Представьте,  что  наш  кабинет  и  есть  волшебная  поляна. 
Прикрепите  цветок  там,  где  вам  понравится.  Посмотрите  —  в 
комнате стало теплее и веселее, потому что зацвели ваши цветы. 
Пусть так будет всегда! 
Тема  нашего  сегодняшнего  урока  «Компьютер.  Назначение  и 
возможности основных устройств компьютера(запись в тетрадь).
2.Проверка домашнего задания

Вырезать  красивые 
цветы разного цвета.
Возможность 
формативного 
оценивания. 
Обращайте  внимание 
пониманию и усвоению 
учениками  о 
необходимости 
аргументированного 
изложения  своего 
мнения.

Критерии 
успеха

Учащиеся должны знать компоненты действий, правила 
нахождения неизвестных компонентов
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Середина 
урока 

3.Изучение нового материала.
Перед Вами школьный компьютер. У него некоторые устройства 
расположены снаружи, а некоторые внутри, соответственно и 
называть их мы будем внешними и внутренними (на доске 
появляется схема из презентации, дети рисуют в тетрадях).
Человеку удобнее пользоваться внешними устройствами, поэтому 
они используются для ввода и вывода информации. Названия 
некоторых из них вы возможно уже знаете.
Давайте посмотрим на доску, в этом ребусе зашифровано название 
устройства, предназначенного для ввода информации.
Правильно, это Клавиатура - устройство для ввода информации в 
память компьютера. Она имеет клавиши, нажимая на них, Вы 
вводите информацию в компьютер.
Отгадаем еще один ребус
Мышь – это дополнительное устройство для управления 
компьютером. Перемещая ее по столу и нажимая на ее кнопки, вы 
можете управлять работой компьютера.
Так, а теперь отгадаем устройство для вывода информации.
Монитор – устройство для вывода информации на экран (еще 
говорят, для отображения текстовой, числовой, графической  
информации и видеоинформации на экране). 
А еще у компьютера есть системный блок. Это тоже внешнее 
устройство, а вот внутри у него находятся внутренние устройства. 
Таким образом
Системный блок – это самый главный блок компьютера, в нем 
собраны устройства для хранения и обработки информации, к 
нему подключаются все внешние устройства.
(схема на доске постепенно дополняется)
Устройствами для хранения и обработки информации человеку 
пользоваться не надо – их компьютер использует сам, поэтому их 
делают внутренними. Как мы уже сказали, эти устройства 
спрятаны внутри системного блока.
Отгадав следующий ребус, Вы узнаете название устройства, 
предназначенного для вычислений, обработки информации и 
управления работой компьютера.
Правильно, это Процессор, а помогают процессору обрабатывать 
информацию видеокарта и звуковая карта, причем 
Видеокартаслужит для обработки информации, посылаемой 
процессором монитору. Соответственно Звуковая 
картаобрабатывает звуковую информацию.
Давайте выясним, как называется устройство, хранящее 
информацию.
Да, это Память.
Причем у компьютера два вида памяти:
Оперативная память – это специальные микросхемы, в которых 
хранятся данные и программы, необходимые для работы 
компьютера, когда он включен.
При выключении компьютера оперативная память стирается, но 
зато информацию получить оттуда можно очень быстро.
Постоянная память  – хранит инструкции, определяющие порядок 
работы при включении компьютера.
Эти инструкции не удаляются даже при выключении компьютера.
Для длительного хранения информации используется 
долговременная память: жесткие диски (используют для хранения 
больших объемов информации), гибкие диски, оптические диски.
И самая главная и большая плата компьютера называется 
Материнская плата. К ней крепятся или подключаются все 
остальные внутренние устройства, она помогает им 
взаимодействовать.
(схема на доске постепенно дополняется)

Несколько
видов
мячей
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Критерии 
успеха

Обогащение словарного запаса, развитие умения анализировать, 
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.

Конец 
урока

Исследование. Работа в парах
Подведение итогов урока.  
Задание на дом:  §2 – 7 прочитать, ответить на вопросы после 
параграфов.
Рефлексия «Дерево» 
Украсьте дерево плодом, исходя из обозначения цвета.
 Красный – урок очень интересный. Мне все понравилось, я все 
понял!
 Желтый – мне понравился урок, но я не все понял.
Синий – я все понял, но урок был не очень интересный.
Зеленый – было скучно, я ничего не понял.

Приложение
карточки
компьютерный класс, 
оснащенный 
современной техникой 
и программным 
обеспечением; 
презентация «внешние 
и внутренние 
устройства 
компьютера»; 
программа-тренажер 
«Клавиатура».

Критерии 
успеха

усвоения  (повторения),  психологического  комфорта,  определяют 
совместные результаты работы

Ақтөбе қаласы, Құлымбетов атындағы № 64 орта мектептің
физика пәнінің мұғалімі Коптлеуова Майра Муратовна

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Қысым
Сабақтың  мақсаты:  Оқушыларға  күштің  әрекеті  тіреу  ауданына  тәуелді  болатынын,  қысым,  қысымның 
бірліктері туралы түсінік беру
Күтілетін нәтиже:   Бірлесіп жұмыс істей отырып, пікірлерін ортаға салады.
 Бір-бірін тыңдай алады. Алған білімдері бойынша ойларын жинақтай алады;
 жұптық, топтық жұмыс жасауда бірін-бірі бағалай алады
Қолданылатын модульдер;
 оқыту мен оқуда жаңа тәсілдер сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
 оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау  оқыту мен оқуда АКТ – ны пайдалану
 талантты және дарынды балаларды оқыту  оқытуды басқару және көшбасшылық
Әдіс-тәсілдер:«Жұбыңды тексер, бағала», «Сергіту сәті», «Топтық жұмыс», «Ортадағы қаламсап», «Ыстық 
орындық» , рефлексия, «Жеке жұмыс»

Сабақ 
уақыты

Кезең, оның 
мазмұны

Мұғалімнің 
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Оқыту үшін 
бағалау, оқу 
үшін бағалау

Ресурста
р

5 мин Кіріспе

«Кездесу» 
ойыны 
Мақсаты: тұлға 
аралық қарым - 
қатынас  орнату.

Топқа бөліну

Оқушылардың 
сабаққа деген 
зейіндерін 
тұрақтандыру

Жай әуенмен екі шеңбер 
болып қарама – қарсы 
айналады, әуен тоқтаған 
кезде бір-біріне қарап, 
баланың қасиетін айтады.
Физикалық 
шамалар"Күш", "Салмақ" 
арқылы оқушыларды екі 
топқа бөлу. Топ 
басшыларын сайлауын 
ұсынамын.

Алтын ережені еске 
түсіремін

Ортаға шығып екі 
шеңбер болып тұрып, 
әуен тоқтағанда бір- 
біріне қарап 
қасиеттерін айту.
Физикалық 
шамаларды таңдау 
арқылы топқа бөлініп 
отыру.

Кезең бойынша 
кезекпен кезек алтын 
ережені айту.

«Өте жақсы»

«Тамаша»

«Жарайсыңда
р!»

Музыка

"Күш", 
"Салмақ"
Кеспе 
қағаздар

«Алтын 
ереже»

7 мин Тұсаукесер 
«Жұбыңды 
тексер, бағала» 
әдісі

.

Оқушыларға  бір  бірінің 
дәптерлерін алып жазған 
«Сәйкес  формуланы 
табу»  жұмыстарын 
тексеруді ұсынамын. 
. 

Оқушылар бір -бірінің 
қателерін тексереді. 
1.Заттың  тығыздығы 
деп нені айтамыз?
2.  Күш  немен 
сипатталады?
3. Гук заңын айт.

Жұптар бір-
бірін бағалау 
әрекеті жүзеге 
асыру.
«5» - қатесіз 
орындалған 
жұмысқа

Слайд 
№1
Смайлик 
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«Кім 
білімпаз?» 
ойыны 

«Кім білімпаз?» ойыны 
арқылы өткен тарау 
материалдарын қайталау 
сұрақтары беріледі.

4.  «Деформация»  сөзі 
қандай   мағынаны 
білдіреді?
5.  Күштің   өлшем 
бірлігі?
6.  Пластикалық 
деформацияға  мысал 
келтір.
7.  Дененің  салмағы 
дегеніміз не?
8.  Қандай  күшті 
үйкеліс  күші  деп 
айтамыз?
9.  Үйкелістің  неше 
түрі бар?

«4»- 1 қатеге
«3»- 2, 3 
қатеге
«2» - 4 қатеге

23 мин

Негізгі бөлім
«Миға  
шабуыл» әдісі 
Өмірде  
қолданылатын 
тақырыпқа 
сәйкес 
суреттерін  
проектор дан 
көрсеттім 
Сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатымен 
таныстыру
Топтық жұмыс 
“Ф и ш б о у н”
әдісі
Қызығушылы
қты ояту
Мақсаты; 
орнында 
отырған 
оқушылармен 
жұмыс
Сергіту сәті 
Мақсаты: 
берілген 
Жаттығуды 
орындау
«Ортадағы 
қаламсап» әдісі
Мақсаты:  
дарынды 
оқушыларды 
анықтау
Шығармашылы
қ жұмыс 

Проектордан  көрсетілген 
суреттер арқылы бүгінгі 
өтетін сабағымыздың 
тақырыбын аша білді. 

Сабақтың тақырыбын 
дәптерлеріне жазып 
алуды ұсыну

Екі топқа 
"Қысым"тақырыбына 
берілген сұрақтарға 
жауап беру. Екі топ бір- 
біріне түсіндіру

Оқушыларға қиманы 
түсіндіріп, таратып беру
Қималарды біріктіргенде 
геометриялық кескін 
құралады, оларды атау 
керек.

Оқушыларға сергіту сәтін 
орындауды ұсынамын

Физикалық диктант
(Электрондық оқулық)

Жалпы  екі  топқа 
тапсырма: 
Тіктөртбұрышты 
білеушені   әр  қырымен 
үстелге  қойғанда,  ол 
үстелдің  бетіне  қандай 
қысымын түсіреді? 

Дәптерлеріне жазып 
алу

Екі топ берілген 
сұрақтарға жауап 
береді.Түсінбеген 
сұрақтарын 
түсіндіреді.

Таратып берілген 
қималарды 
құрастырып артында 
жазылған есептерді 
шығару
Оқушылар "Қысым" 
туралы білімдерін 
практикамен 
байланыстырып 
толықтырады..
Оқушылар көрсетілген 
таныстырылымға 
қарап берілген 
жаттығуларды 
орындайды

Оқушылар
Кезектесіп  
тапсырманы  
орындайды.

Оқушылар 
шығармашылық 
жұмысты орындайды.

«Жарайсыңда
р 
білімпаздар»

Фигулар 
арқылы 
бағалау

«Басбармақ»

«Епті 
екенсіңдер!»

Екі топ бір-
бірін
 «2 жұлдыз, 1 
тілек» 
арқылы 
бағалау

Стикер 
арқылы 
бағалау

АКТ
Дәптер

Қима 
қағаздар

Компьют
ер, 
Слайд 
№2

проектор, 
таныстыр
ылым 

Слайд 3

стикер

9 мин Қорытынды 
«Ыстық 
орындық» әдісі
Мақсаты: 
алған білімдерін 
жүйелеу.

Бір  оқушы  алға  шығып  
өз  пікірін  айтып   және 
тақырып  бойынша  
сұрақтарға  жауап  
береуін ұсынамын

Бағалау парағын 

Қойылған сұрақтарға 
жауап беріп , өз пікірін 
айту.

Оқушылар өз өздерін 
бағалайды

Смайлик 
арқылы 
бағалау

Өзін өзі 

Бағалау 
парағы
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Бағалау
.

Рефлексия 

толтыруды ұсынамын

 Бүгінгі  сабақта  нені 
меңгергенімізді  «Кім 
алғыр?»  ойыны  арқылы 
тексереміз. 
Сөйлемді 
жалғастырыңдар:
-бүгінгі сабақта 
үйренгенім...
-бүгінгі сабақта 
ұнағаны...
-бүгінгі сабақта 
қайталадық...
-бүгінгі сабақта өзіме 
қойған бағам...
-бүгінгі сабақ ... өтті.
Оқушылар  сендер 
өздерінді  өздерін 
бағалайсыңдар.
Бәріміз жақсы жұмыс 
жасадық

Әр  топтан  оқушылар 
сөйлемді 
жалғастырады.

Оқушылар өзін-өзі, 
жұпты, топты 
бағалайды

бағалау және 
мұғалімнің 
бағасы

«Өте тамаша»

Кері 
байланыс 
парағы

1 мин Үйге тапсырма §33 Қысым тақырыбын 
оқу. 

15- жаттығу, 15 тапсырма

күнделікке жазады Жақсы Күнделік 

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы № "Арай" балабақшасының 
тәрбиешісі Базарбаева Алия Тлеулескызы

Тақырыбы: 3 санымен танысу
Білім беру салысы: Таным
Ұйымдастырылған  оқу іс- әрекет түрі: Қарапайым математика
Мақсаты: Білімділігі: балаларды  3 санымен таныстыру бір мен үш көлеміндегі заттарды санай білуге  үйрету.
Дамытушылық: балалардың математика пәніне деген қызығушылықтарын арттыра отырып, ойны барысында 
ой-өрістерін, тілдік қорларын,есте сақтау қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелігі: балаларды әдептілікке, қамқорлыққа тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілі: шаттық шеңбері,сұрақ-жауап, түсіндіру,ойындар,сергіту жаттығулары
Көрнекілігі: геометриялық пішіндер,сандар,аңдар,

Іс әрекет кезеңі                  Тәрбиешінің іс-әрекеті   Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Іздену 
ұйымдастырушы

Шаттық шеңбері
 
-Балалар,бүгін бізде қарапайым математикалық ұғымдар туралы 
оқу іс-әрекеті
Мен сендерге «Бүгінгі күндерің сәтті болсын» деймін.
-қазір жылдың қай мезгілі?
-Күз мезгілі екенін қайдан білдіңдер?
 
-балалар, бүған дейін біз 1,2 сандарымен танысқанбыз,бүгін тағы 
жаңа сан  үйренеміз.
(Тақтаға санамақ көрнекілігі ілінеді)
Санамақ.
1 дегенім-бөрік
Басқа кисең көрік.
2 дегенім-етік,
Киер сәнді етіп.
-балалар, бұл киімдерді жылдың қай мезгілінде киеміз?
( Тақтаға 2 күлтелі гүл суреті ілінеді.)
-Балалар,гүлдің сәні болмай тұр. Күлтесі екеу екен. Құрастыру 
арқылы әдемі қалпына келтірейік. Күлтелерді бірлесе санап 

Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз,
Апайларды құрметтеп,
Бас иеміз біз
 
 
 
 
 Күз мезгілі
күн суытады. Ағаштың 
жапырақтары сарғайып 
түсіп қалады.
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көрейік. Соңғысы жаңа сан екеніне көңіл аудара отырып,
3 санымен таныстыру.
-балалар , мен сендерге жұмбақ жасырмақпын.
Жұмбақ
Күндіз-түні жанамын.
Дабыл беріп бәріне.
Үш түрлі түсім бар,
Белгілі жас пен кәріге.
-дұрыс айтасыңдар,бағдаршамның үш көзі бар екен,олардың 
түстері қандай?
1-ші көзінің түсін айт.
2-ші көзінің түсі қандай?
3-ші көзінің түсі ше?
-жарайсыңдар түстерді жақсы айырады екенсіңдер.
-қане,балалар,бойымызды сергітіп алайық.
Сергіту сәті
Музыкамен қимылдарды орындау.
-балалар,тыңдандаршы бізге  біреулер келе жатқан сияқты.
Тосын сәт.
(Мақта қыз бен мысық кіріп келеді.)
-сәлеметсіңдер ме? Біздің топқа қош келдіңдер.
Мақта қыз бен мысық:
-сәлеметсіңдер ме,балалар.
-мысық сен неге  енжіп тұрсың?
-ал,Мақта қыз, сенің қолыңдағы  не зат?
Мақта  қыз. Мысықтың құйрығы,ол менің тапсырмамды орындаған 
жоқ.
Мысық: Ой, ол сондай қиын ғой, балалар маған көмектесіңдерші.
-балалар, мысыққа көмектесіміз бе?
-ал,кәне, тапсырманы бере ғой.
(Мысық тапсырманы ұсынады.)
1 тапсырма : «Логикалық есеп»
Екі алманы бақтағы,
Кірпі барып жинады.
Ең әдемі тәтті біреуін,
Досына әкеліп сыйлады.
Санашы қанша болғанын?
2 тапсырма: «Пішіндерді ата және түстерін тап»
-тамаша барлық тапсырмаларды орындадық. Мысық саған ұнады 
ма?
Мысық: Ия
-мақта қыз,енді мысықтың құйрығын қайтарып бере ғой және 
мысықпен достас.
Мақта қыз. Жарайды.
Мақта қыз бен мысық. Ал ,балалар, өзіміздің ертегілер еліне 
қайтайық. Рахмет, сендермен уақытты  қызықты  өткіздік.
Логикалық ойын.
Құмырсқаның  туған күні болады. 1-ші жыбырлап қоңыз келеді,2-
ші  асығып көбелек келеді. 3-ші  ара ұшып келеді.
-сонымен  балалар құмырсқаның  туған күніне неше қонақ келеді?
-1-ші не келді?  -2-ші келген не?
— 3-ші қонағы кім?
-құмырсқаның туған күніне неше қонақ келді?
«Үйшік»ойыны
-балалар ормандағы мына үйшікте тату-тәтті аңдар тұрып жатыр 
екен.
-сендер сол аңдардың атын  сипаттамасына қарай тауып көріңдер.
-өзі қу,жүрген жері шу.
-құлағы ұзын және қорқақ.
-қорбаңдаған,епсіз,өзі балды жақсы көреді.
-жарайсыңдар дұрыс таптыңдар.

 
Күз мезгілінде
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бағдаршам
 
Қызыл
Сары
Жасыл
 
 
 
 
Сергіту сәтін барлық 
бала бірге 
айтып,қимылмен 
көрсетеді
 
 
 
 
Ия,көмектесеміз.
 
 
 
 
 
 
 
Үш алма
Үшбұріш түсі 
қызыл,төртбұрыш түсі 
көк,дөңгелек  түсі сары
 
  Қоңыз
Көбелек
Ара 
 
 
 3 қонақ
 
 
  Түлкі
Қоян
Аю
 
 
3 аң тұрады.
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-сонымен үйшікте неше аң тұрады екен? Кәне санайықшы. 
Жарайсыңдар.
-балалар,бүгін біз қандай сандармен таныстық?
-өте жақсы. Бәрің де жақсы қатысып,көңілді болдыңдар.
Рахмет сендерге.

 
3 санымен
 

Рефлексивті 
түзету

-Бүгінгі оқу іс-әрекеті ұнады ма?
-Өте жақсы. Бәрің де жақсы қатысып,көңілді болдыңдар.
Рахмет сендерге. Сау болыңдар!

Сау болыңыздар!

Күтілетін нәтиже: Білу керек:3 санын
Үйрену керек:1-ден 3-ке дейін тура және кері санай білу.
Меңгеру керек: логикалық ойындар арқылы балалардың ойлау қабілетін дамыту..

* * * * * *
ЗКО, Теректинский район.  пос Федоровка.  Федоровской ОСОШ N1 

Учитель начальных классов Сисекенова Қамажай Асылбековна

 РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС. 
Тема урока: Склонение имён прилагательных во множественном числе.
Цели урока: 

1. Формирование знаний о склонение имён прилагательных во множественном числе; развитие умений 
находить имена прилагательные в речи и определять все его грамматические категории. 

2. Способствовать развитию творческой активности и познавательных интересов учащихся. 
3. Воспитывать в детях чуткое отношение к природе. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний
Вид урока: урок-описание
Методы : репродуктивный, частично-поисковый, иллюстративный.
Формы урока: коллективная, групповая, индивидуальная
Наглядности: разноуровневые задания, таблицы, схемы.
Ход урока:

I. Организационный момент. 
Прозвенел и смолк звонок,
Начинаем наш урок.
Мы за парты дружно сели,
Друг на друга посмотрели.
Пожелай успех глазами –
И вперёд, вперёд за знаниями.

II. Минутка чистописания.   Отгадайте загадку 
Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица – 
Белокура, белолица.
Как махнула рукавом –
Всё покрылось серебром (зима)

1. Зз Ии Мм Аа  Актуализация опорных знаний.
Тест-рассуждение

1. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи 
2. Имя прилагательное – это часть речи, которое обозначает действие предмета. /-/ 
3. Имя прилагательное отвечает на вопросы какой? Какая? Какое? Какие? 
4. Имя прилагательное согласуется с именем существительным. 
5. Имя прилагательное не изменяется по числам. /-/ 
6. Имя прилагательное изменяется по родам. 
7. Имена прилагательные женского рода: богатая, близкая, синяя, домашняя. 
8. Имя прилагательное склоняется. 
9. Имя прилагательное имеет только форму множественного числа /- 
10. Имя прилагательное в предложении является чаще всего определением. 

Новая тема  Подготовка к усвоению знаний / Мозговой шторм / 
Выпиши из текста словосочетания прилагательные + существительное, определи падеж и число.
Сверкает, переливается в лучах солнца лес. Чудные снежные фигурки /И.п./можно увидеть в лесу. К старой 
сосне /Д.п/ прижалась группа сосенок. По краю поляны идёт с охоты старый лис./ И.п/ Из глубокого снега / Р.п/ 
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вылетели тетерева. Как красиво покрылась инеем берёзка! Чистый воздух /И.п/ радует душу. Приятно гулять 
ранним морозным утром./Т.п/

2. Сообщение темы и цели урока. 
* Что за звёздочки сквозные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмёшь – вода в руке. /Снежинки/
* Есть, ребята, у меня 
Два серебряных коня
Езжу сразу на обоих …
Что за кони у меня?
* Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,
Стала улица бела.

3. Работа по рядам. 
Просклоняй имена прилагательные во множественном 
числе. Обозначь окончания. Сделай вывод.
1-й ряд. Длинные узкие (тропинки)
2-й ряд. Тёмные зимние (вечера) 
И.п. какие?
Р.п. каких?
Д.п. каким?
В.п. какие?
Т.п. какими?
П.п. о каких?

4. Работа у доски. 
Прочитай словосочетания. Спиши. Вставь пропущенные окончания. Определи падеж имён прилагательных.
Возле больш… городов, под пристальн … взглядами, пшеничн… караваны, к пустяков… советам, в удачн… 
дни, громк.. песнями, для верн… друзей, о красив… людях, без воздушн… тортов, под длинн…ветвями, с 
почтительн… внуками, о морозн… днях, про быстр… коней.

5. Самостоятельная работа. 
Прочитай текст. Спиши. Вставь пропущенные буквы и окончания. Определи падеж имён прилагательных во 
множественном числе.
/ Упражнение 271/ Творческое задание. 
/ Задание выполняется дифференцированно/
Дан текст. Необходимо дополнить его подходящими по смыслу именами прилагательными, употребив их в 
нужном числе, роде, падеже. 
Карточка А ( дети сами подбирают имена прилагательные)
Хорошо в ….. лесу. Всё засыпано ….. снегом. Лес освещён … светом. Хороши сосны и ели в …. уборе. В … 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. ветки упал ….. ком снега. Над вершинами деревьев пронеслась …. 
стайка клестов. 
Карточка Б. ( при выполнении задания дети используют слова для справок): зимний, нарядный, белый, 
пушистый, яркий, еловый, морозный, весёлый, тяжёлый.
Карточка В. ( дети выбирают наиболее подходящие слова, данные в скобках).
Хорошо в ….. ( зимний, холодный) лесу. Всё засыпано ….. (белый, новый) снегом. Лес освещён … (яркий, 
солнечный) светом. Хороши сосны и ели в …. (зимний, нарядный) уборе. В … (холодный, морозный) воздухе 
слышен каждый звук. Вон с …. (лесной, еловой) ветки упал ….. (тяжёлый, большой) ком снега. Над вершинами 
деревьев пронеслась …. (весёлый, шумный) стайка клестов. 

V. Закрепление. 
1. Склоняются ли имена прилагательные во множественном числе? 
2. Можно ли определить род имён прилагательных во множественном числе? 

VI. Выставление оценок. 
VII.Домашнее задание 

Задание Б — упражнение 272  Задание В — упражнение 273
VIII.Итог урока.  

Карточка А ( Подбери имена прилагательные)
Хорошо в ….. лесу. Деревья надели ….. наряд. Лес освещён … светом. Хороши сосны и ели в …. уборе. В … 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. ветки спрыгнула ….. белочка. Над вершинами деревьев пронеслась …. 
стайка воробьев.
Карточка А ( Подбери имена прилагательные)
Хорошо в ….. лесу. Деревья надели ….. наряд. Лес освещён … светом. Хороши сосны и ели в …. уборе. В … 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. ветки спрыгнула ….. белочка. Над вершинами деревьев пронеслась …. 
стайка воробьев.
Карточка Б. (Подбери имена прилагательные)
Слова для справок: весенний, зеленый, яркий, весенний, чистый, еловой, бойкий,весёлый.
Хорошо в ….. лесу. Деревья одели ….. наряд. Лес освещён … светом. Хороши сосны и ели в …. уборе. В … 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. ветки спрыгнула ….. белочка. Над вершинами деревьев пронеслась …. 
стайка воробьев.
————————————————————————————
Карточка Б. (Подбери имена прилагательные)
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Слова для справок: весенний, зеленый, яркий, весенний, чистый, еловой, бойкий,весёлый.
Хорошо в ….. лесу. Деревья одели ….. наряд. Лес освещён … светом. Хороши сосны и ели в …. уборе. В … 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. ветки спрыгнула ….. белочка. Над вершинами деревьев пронеслась …. 
стайка воробьев.

• Карточка В. ( Выберете наиболее подходящие слова, данные в скобках). 
Хорошо в ….. ( весенний, утренний) лесу. Деревья надели ….. (красивый, зеленый ) наряд. Лес освещён … 
(яркий, солнечный) светом. Хороши сосны и ели в …. (весенний, нарядный) уборе. В … (чистый, бодрящий) 
воздухе слышен каждый звук. Вон с …. (лесной, еловой) ветки спрыгнула ….. (бойкий, шустрый) белочка. Над 
вершинами деревьев пронеслась …. (весёлый, шумный) стайка воробьёв.

• Карточка В. ( Выберете наиболее подходящие слова, данные в скобках). 
Хорошо в ….. ( весенний, утренний) лесу. Деревья надели ….. (красивый, зеленый ) наряд. Лес освещён … (яркий, солнечный) 
светом. Хороши сосны и ели в …. (весенний, нарядный) уборе. В … (чистый, бодрящий) воздухе слышен каждый звук. Вон с …. 
(лесной, еловой) ветки спрыгнула ….. (бойкий, шустрый) белочка. Над вершинами деревьев пронеслась …. (весёлый, шумный) 
стайка воробьёв. 

* * * * * *
ЗКО, Теректинский район.  пос Федоровка.  Федоровской ОСОШ N1 

Учитель начальных классов Сенгалиева Айгуль Темирхановна
                                                     

Краткосрочное планирование урока Грамота  в 1 «Е» классе

Предмет Грамота

Учитель Сенгалиева А. Т.

Класс 

Тема урока Большая буква в именах собственных. Интегрированный урок-обобщение

Занятие Закрепление

Ссылки Учебная программа, среднесрочное планирование, учебник.

Цель  Закрепить и углубить знания учащихся о написании имен собственных, развивать 
мышление, речь, наблюдательность детей, расширять кругозор учащихся, прививать любовь 
к предмету.

Задачи 1.Формировать умения распознавать имена собственные и правильно их писать.
2. Развивать орфографическую зоркость; расширять словарный  запас  учащихся.
3. Воспитывать умение работать в группе, умение сравнивать, группировать, делать выводы.

Результаты 
обучения

Отработать навык написания собственных имён (большая буква); развивать устную речь; 
обогащать словарный запас; учить работать в  группах; воспитывать взаимопомощь.
Воспитывать умение слушать одноклассников, высказывать свою точку зрения 
и обосновывать ее.

Этапы урока Действия учителя Действия ученика Оценивание 

I.Организац
ионный 
момент

 

    

Деление на 
группы

Положительный настрой учащихся на 
работу
- Здравствуй, ребята. Прозвенел звонок. 
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, 
соберем все свои знания и силы, закроем 
глаза, и повторим все вместе. 
Мы спокойны, мы спокойны, 
Говорим всегда красиво, 
Четко и неторопливо. 
Вспомним обязательно, 
Как учились мы старательно. 
Молодцы! 
Перед тем как преступить к следующему 
заданию возьмите карточки со словами и 
рассаживайтесь по группам:
1 группа – имена, фамилии и отчества 
людей
2 группа – клички животных
3 группа - города
-Что объединяют эти слова? Почему все 
слова записаны с большой буквы?

Приветствие с помощью 
круга радости. 

Учащиеся делятся на 
группы 
с помощью карточек со 
словами: : Алматы, 
Атырау, Астана, Кокшетау, 
Кызыл-Орда, щенок 
Скуби-Ду, ,кот Матроскин, 
пантера Багира, тигр 
Шер – Хан.попугай 
Кеша,Александр 
Сергеевич Пушкин, Юрий 
Алексеевич 
Гагарин, Бауыржан 
Момышұлы, 
Алия Молдагулова, 
Маншук Маметова и 
образуют группы.

Словесная 
похвала

Словесная 
похвала

Словесная 
похвала
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Правила 
работы в 
группе.

Критерии 
взаимооцени
вания

II.Актуализац
ия 
    темы.

III.Каллигра
фическая  
минутка

IV.Словарн
ый 
      диктант

V.Работа над 
изучаемым 
материалом. 

VI.Физминут
ка

VII.Работа в 
группе.

-Назовите тему урока.
- Итак, сегодня тема нашего урока
 «Имена собственные». 
-Сегодня мы закрепим, что такое имена 
собственные, как правильно их писать и 
будем учиться рассуждать, мыслить, 
запоминать, быть внимательными.
-Сегодня мы будем работать в группах. 
- О чем мы должны помнить, общаясь друг 
с другом? 
- Оценивать  каждую группу  буду с 
помощью стикера (красный цвет – 3, 
желтый цвет – 4, зеленый цвет - 5) – 
светофор.
- Я прочитаю стихотворение, а вы скажите, 
кто помогает весне справиться с работой?
- Открываем тетради. записываем число, 
классная работа, букву Л и слово лучи. . 
- Все закончили.  Молодцы! Продолжаем 
работу.
- Какое время года у нас?

- А какая погода весной? Назовите 
признаки весны.
-Чтобы быстрее зацвели цветы, на деревьях 
раскрылись почки, что для этого нужно 
сделать? 
- Наше солнышко спряталось  за хмурые 
тучки. Поможем освободить солнышко, 
разгоним тучки?
- Для этого мы должны выполнить задания 
тучек.
Ученик берет тучку и читает задание.
1тучка
-Сейчас мы будем с вами писать словарный 
диктант. Все приготовились, я буду 
диктовать слова , а вы будите их 
записывать.

Ребята, Жучка, 
воробей,Астана,медведь,Анна.
- Какие слова написали с большой буквы и 
почему? Поставьте ударение. 
2 тучка
- А сейчас, чтобы освободить солнышко 
ещё от одной тучки. 
- Соберите слова и составьте  предложения 
из этих слов.
-На какой вопрос они отвечают?
3 тучка
Следующая  тучка с заданием
-Вставь по смыслу нужное слово. 
У девочки  …. карандаши.  1группа
У меня живёт кошка …  .    2группа
Летние каникулы я провела в чудесном 
городе …..                             3группа
-В этих предложениях какие орфограммы 
вы видите?
«Танцевальная разминка»

Ученики определяют тему 
урока.
Правила работы в группе
-Вежливо обращаться друг 
к другу. Выслушивать 
мнение каждого, 
не перебивая. Доказывать 
свои версии. В группе 
ответы дает каждый. Быть 
внимательным друг 
к другу. Умеешь сам — 
научи другого.
Весной.
У весны работы много
Помогают ей лучи
Дружно гонят по дорогам
Говорливые ручьи.
- Кто же помогает 
весне? (Лучи)
Дети работают в рабочих 
тетрадях
Дети выполняют задание, 
я выборочно проверяю 
работы учащихся
Ученики отвечают на 
вопросы.
-Чтобы ярко светило 
солнышко, было тепло.
Индивидуальная работа
Дети пишут под диктовку, 
я выборочно проверяю 
работы учащихся
Взаимопроверка.
Зачитывают слова и 
предложения.
Валя, Роман, Дастан.- 
1группа
Жучка, Мурка, Буренка.-2 
группа
Астана, Москва, Атырау.- 
3 группа
Работа у доски
Ученики вставляют по 
смыслу нужное слово и 
участник каждой группы 
защищает свою работу у 
доски.
Дети выполняют  
физминутку
Дети распределяют 
обязанности в группе и 
выполняют  работу. 
Выбирают одного ученика 
из каждой группы, кто 
будет защищать свою 
работу.

Индивидуальная работа.
Дети записывают  имя 
персонажа на листочке  и 
рядом делят знаком 

Формативное 
оценивание

Суммативное 
оценивание

«Смотрим и 
проверяем»

Суммативное 
оценивание

Суммативное 
оценивание

Формативное 
оценивание
«Апплодисменты
»

Суммативное 
оценивание

Формативное 
оценивание.

Поощрительный 
приз – конфеты.
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VIII.Отгады
ваем загадки

IX.Итог 
урока

X. 
Рефлексия 
 «Солнышко, 
тучка»

XI. 
Домашнее 
задание

4 тучка
- В каждой группе даны задания. 
Ваша задача – быстро и правильно 
выполнить.
1группа
1 Алматы страна
2 Казахстан город
3 Артем река
4 Сергеевич имя
5 Матроскин отчество
6 Урал фамилия
7 Петров кличка

2группа
1.Как называется столица Казахстана?
2.В какое время года празднуют День 
Победы?
3.Самое большое море в Казахстане?
4.Как называется школа, где ты учишься?
5. Первый космонавт планеты Земля?
3группа
1. Первое слово в предложении 
пишется: 
А) с большой буквы В) с маленькой буквы 
2.Выберите верное утверждение.
а)Имена собственные пишутся с маленькой 
буквы.
б)Имена собственные пишутся с большой 
буквы.
3.Какие слова отвечают на вопрос кто?
а)Мария б)Скворец в)Перец
4.В каком слове допущена ошибка?
а)Нина б)маша в)медведь
г)Шарик
5.Какое словосочетание написано не 
верно?
а)кошка Мурка
б)собака тузик
в)попугай Яшка
-А чтобы ярко светило солнышко и 
зацвели цветы отгадайте загадки.
- Я читаю отрывки из знакомых вам сказок, 
а вы, ребята, записываете имя персонажа на 
листочек и рядом разделите знаком 
переноса. 
(Дюймовочка).
2) Как зовут доброго доктора, который 
лечил зверей, птиц и насекомых в сказке 
К.И. Чуковского? (Айболит).
- Той девочки нет прекрасней,
   Той девочки нет умней,
  И Пьеро ее воздыхатель,
  Целый день он грустит о ней.
                                ( Мальвина).
- В Простоквашино живет,
  Все хозяйство там ведет.
  Адрес точно я не знаю,
  Но фамилия морская.
                              ( Матроскин).
- Вот и спасли мы солнышко. Оно нам 
улыбается. 

переноса. 

Кто  быстрее выполнит
 задание, тот защищает 
свою работу.

Дети отвечают на 
вопросы.
Составление кластера
Дети  наклеивают стикеры

Дети записывают 
домашнее задание.
Выявление одаренных 
(творческое задание

Формативное 
оценивание.
«Большой 
палец»

Подсчитывают 
баллы и 
выявляют 
лучшую группу.
Отличившимся 
учитель 
выставляет 
оценку.
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-Какую тему мы сегодня повторили на 
уроке?
- Что такое имена собственные?
Имя, фамилия, кличка,
Город, деревня, страна.
С буквы заглавной напишем,
Собственные имена.
- Если не понравилось, прикрепите синий 
стикер к тучкам.
-Наш урок подошел к концу, вы хорошо 
поработали. Молодцы. Спасибо за урок!
Записать названия улиц нашего города.
Придумать сказку о большой букве.

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Сырдария аграрлы техникалық
колледжінің информатика пәні мұғалімі Мығымбаева Мақпал Мешітбекқызы

Пән атауы: Информатика 
Сабақтың тақырыбы: Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару
Сабақтың мақсаты:   Екілік арифметикамен танысу
Сабақтың міндеттері: - екілік сандармен арифметикалық амалдар жүргізуді үйрену; 
• екілік санау жүйесінде сандар жазу ережесін меңгерту; 
• есептер құрастыра білуге баулу.
Қолданылған модульдер: «АКТ», «Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер», «Оқуды басқару және көшбасшылық», 
« Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау», «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету».
Стратегиялық іс-әрекеттер: "Миға шабуыл",  "Екі түрлі түсініктеме күнделігі", "Стикерлермен диалог", 
"Формативті тест", "Критериалды бағалау"

Уақыт 
өлшемі

Жоспар мазмұны Мұғалім іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті Ресурстар

5  мин. Кіріспе
Сыныпта психологиялық 
ахуал тудыру
"Жылы лебіз" тренингін 
жүргізу. Оқушылардың 
назарын сабаққа аудару.

Оқушыларды сыныпта 
қарсы алады, сәлемдеседі.
Орындарынан тұрғызып  
шеңбер құрғызып, жақсы 
тілектерін 
айтқызады.Оқушылардың 
назарын сабаққа аударады.

Оқушылар бір-
бірлеріне жылы 
лебіздерін 
білдіреді.
Оқушылар 
сабаққа дайын 
екендігін 
көрсетеді.

Тұсаукесер

5 мин. Үй тапсырмасын  сұрау 
Үй тапсырмасын Excel 
арқылы 5 сұрақтан тұратын 
тест тапсырмасын орындау. 

Excel арқылы үй 
тапсырмасына байланысты 
тест жұмысын 
орындатады.
Бірден компьютерден тест 
жұмысының нәтижесі 
көрсетіледі.

Excel құралдары 
арқылы тест 
тапсымалары 
жауап береді.

Excel ,
Тест 
тапсырмалары

3  мин. Топқа бөлу 
Оқушылар тест 
тапсырмасын орындау 
барысында оқушылардың 
алдарына қағаз тастау. Олар: 
желі, қоржын, бастау. Осы 
жазу бойынша топтарға 
бөлінеді.

топтарға бөледі.
атауларға 
байланысты 
шағын топтарға 
бөлінеді.

Қима қағаздар, 
тест үлгілері
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2 мин.

20 мин.

2 мин.

2 мин.

Тұсаукесер
"Миға шабуыл" 
стратегиясы
Бүгін біз үй тапсырмасын 
тексеру барысында 
орындаған тест 
тапсырмамызда сұрақтар 
қандай ОЖ болды? 
Негізгі бөлім
Жаңа сабақ    Ендеше, 
бүгінгі сабағымыз  
«Операциялық жүйенің 
негізгі нысандары мен оны 
басқару» тақырыбына  
жұмыс жасаймыз
"Екі түрлі түсініктеме 
күнделігі" стратегиясы
Сергіту сәті
«Қара жорға» биі
Тапсырамалар:
2. Топтарға түстер бойынша 
конвертке салынған 
тапсырмалар беріледі.
1топ
Жұмыс үстелдің деген не? 
Ол неге олай аталған деп 
ойлайсыңдар?
Әдетте Жұмыс үстелінде 
қандай элементтер 
орналасады?
Есептер тақтасы қайда 
орналасқан?, қызметі не?
2 топ
Бастау батырмасы не үшін 
керек?
Бас мәзір қайда орналасқан?
Бас мәзірде қандай 
бұйрықтар орналасқан? 
Олардың қызметін 
сипаттаңдар
3 топ
Тілдер тақтасы не үшін 
керек?
Тілдер тақтасындағы 
тілдерді өзгертуге бола ма?
Шағын топ мүшелері 
конверттермен өзара 
алмасып, тексеру парағы 
арқылы бағалау әрекетін 
жүзеге асырады.

ОЖға байланысты 
тақырып мазмұнын 
анықтайтын сұрақ қояды.
Оқушы пікірі мен 
танымын анықтай отырып, 
жаңа сабақ тақырыбымен 
және мақсатымен 
таныстырады.

"Екі түрлі түсініктеме 
күнделігі" стратегиясы 
арқылы ОЖге негізінде 
тапсырма береді.

ОЖді орындауға 
байланысты тапсырмалар 
береді.
«Қара жорға» биін 
билетеді.
Шағын топтар ішінде 
тапсырмалар конверттерін 
бағалау үшін алмастыруды 
ұсынды.

Оқушылар 
сұраққа жауап 
беріп сұрақтар 
ОЖге қатысты 
болғанын 
анықтайды.Жаңа 
сабақ 
тақырыбымен 
танысады.

Оқушылар 
тақтадан ОЖді  
кестелерін 
дәптерлеріне жаза 
отырып, 
тапсырмаларды 
орындайды.

Топ басшылары 
топ атауына 
сәйкес конвертті 
алып, 
тапсырмаларды 
орындайды.

«Қара жорға» 
биін билейді

Оқушылар 
тапсырмаларды 
орындап 
конвертке салып 
басқа топтармен 
тексеру үшін 
алмасады.
Оқушылар 
конверттегі 
бағалау парағына 
тақтадан тексеру 
парағы арқылы 
әрбір топ 
жұмысын 
бағалайды.          

Флипчарт

Интерактивті 
тақта, 
тұсаукесер

Конверт, 
таратпа 
материалдар

«Қара жорға» 
клипі,

бағалау 
парақтары

3  мин. Қорытынды
Рефлексия- Бүгінгі сабақтың 
соңында қандай сезімде 
болдыңыздар?

Оқушылардың сабақтың 
соңында қандай сезімде 
болғанын анықтайды.

Стикерге көңіл-
күйлерін 
білдіреді, жазады 
әрі тиісті бұлтқа 
жабыстырады.

Бұлттар 
салынған 
қағаздар, 
стикерлер

2 мин Бағалау (Бағалау парағы) Бағалау парақтары арқылы 
топтарды бағалайды.

Топтар бағалау 
парағы және 
шығарған 
есептеріне сәйкес 
бағаланады.

Бағалау 
парақтары

2  мин. Үйге тапсырма4- Үйге тапсырма беру Үйге берілген Тұсаукесер 
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тақырыпты оқу, 3-
тапсырманың 1, 2 
жаттығуын орындату.

тапсырманы 
күнделікке 
жазады... 

Дарынды және талантты 
балаларға тапсырма 
Есептер тақтасының 
қасиеттерін баптау 
мүмкіндіктері туралы әңгіме 
жазып келу.

Дарынды және талантты 
балаларға қосымша 
кеңейтілген тапсырма 
беріледі.

Тұсаукесер 
дайындайды

ЗКО, Теректинский район , п. Федоровка. Федоровская ОСОШ № 1.
Учитель русского языка и литературы Молдагалиева Замира Тулегеновна

Раздел «Мир вокруг нас»
Краткосрочный план урока русского языка

Урок № 29   Поход в магазин за покупками

Дата: ФИО преподавателя: 

Класс: 5 количество присутствующих: количество 
отсутствующих:

Цели обучения, 
которым 
посвящен урок

1.1.2.1. Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к повседневной жизни.
1.1.4.1. Понимать о ком/о чем говорится в прослушанном тексте.
1.2.3.1. Понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать собеседнику, 
соблюдая речевые нормы.
1.3.4.1. Задавать простые вопросы к иллюстрации с помощью учителя
1.4.4.1. Писать прописные(заглавные) и строчные буквы и их соединения, писать 
разборчиво в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
1.5.1.1.Использовать слова, обозначающие предметы; различать слова, отвечающие на 
вопросы «кто?» или «что?»

Учебные цели Знать слова-названия продуктов, товаров. Уметь применять в жизненной ситуации слова-
названия продуктов, товаров при составлении словосочетаний
«существительное +глагол», предложений и диалогов.
Уметь правильно вести себя в социально-жизненных ситуациях.

Предполагаемы
й результат

Все учащиеся смогут:
запомнить ключевые слова по изучаемой теме;
называть новые слова и использовать их в речи;
внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на неё;
понимать значение новых слов;
участвовать в диалоге;
узнавать букву Ж и слышать звук[ж] в словах
Большинство учащихся смогут:
составлять диалог 5-6 предложений;
использовать в речи знакомые слова;
высказывать простые оценочные суждения.
Некоторые учащиеся смогут:
составлять речевые высказывания из 2-3 простых предложений;
определять тексты разных жанров;
отвечать на вопросы и подбирать соответствующие иллюстрации;
обсуждать значения новых слов.

Языковая цель Основные термины и словосочетания:
магазин- дүкен
товар – тауар
деньги – ақша
продавец продает – сатушы сатады
покупатель покупает – сатып алушы алады
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Звук — буква, слог, слово, предложение
Используемый язык для диалога/письма на уроке
— Что продают в магазинах?
— Книги, одежду, продукты.
— Что делает покупатель?

Материал 
прошедших 
уроков

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме на русском языке.
Буквы и звуки: Аа, Нн, Лл, Оо, Тт, й, Уу, Шш,Сс, Мм, ы, Кк, Ии, Дд, Ее, гг, Зз
Чтение слогов, слов, предложений.

План

Планируемое 
время

Запланированная деятельность Ресурсы

Начало урока
10 минут

Психологический настрой под музыку:
Дети, представьте себе, что вы маленькое семечко (дети 
присаживаются и закрывают головки руками). Садовник 
очень бережно относится к семечку, поливает его, ухаживает 
за ним. (Учитель ходит и гладит по головкам детей.) С 
первыми лучами солнышка семечко медленно начинает 
расти, появляются первые листочки (дети поднимают руки 
тянутся вверх). Стебелёк растёт (дети потягиваются, 
расправляют плечики). И вот наступает радостный момент, 
появляется прекрасный цветок (дети поднимают руки вверх, 
показывая распустившиеся лепестки). Цветок хорошеет (дети 
улыбаются друг другу). Он тянется к свету, к солнцу 
(заканчивается музыка).
2.Актуализация знаний.
-Ребята, отгадайте загадку
Надо хлеба нам купить,
Иль подарок подарить,-
Сумку мы с собой берём
И на улицу идём,
Там проходим вдоль витрин
И заходим в … (магазин)

музыка
загадка

Середина урока
20 минут

3. Ознакомление с новым материалом (Ф) Просмотр 
видеоролика
Ответьте на вопросы.
— Куда пришла девочка??
— Какие знакомые слова вы услышали из мультфильма? 
(торт, шоколад, конфеты, сок)
Деление на группы (игрушка, книга, конфета)
(К) Работа по учебнику. (стр. 68-69)
1) Робик и Санат отправились в магазин. Посмотри картинки 
и послушай их диалог. Что ты узнал из диалога?
(И Ф) — Какие магазины есть?
— Продуктовый магазин. Повторяем — продуктовый 
магазин.
— Что продают в продуктовом магазине? (Ответы)
— Кто работает в продуктовом магазине?
— Что он делает?
— Книжный магазин. Повторяем — книжный магазин.
— Что продают в этом магазине?
— Где продают игрушки?
— А где продают одежду?
2) Послушай, какую одежду купили Робик и Санат в 
магазине «Одежда». Если услышишь в словах звук [ж], 
хлопни в ладоши.
(Г) Стратегия «Логические цепочки»

YouTube Мультфильм 
для детей «Песенка 
Магазин»
Учебник, задание 1
картинки «Магазин 
игрушек», «Книжный 
магазин», «Продуктовый 
магазин» «Магазин 
одежды»
Учебник, задание 4
Учебник, задание 5
Рабочая тетрадь
Картинки продуктов, 
школьных 
принадлежностей, 
игрушек
Карточки с фразами.
Раздайте каждой паре 
карточки для 
поддержания разговора, 
например, «Здравствуйте, 
могу ли я вам помочь?», 
«Да, пожалуйста, я ищу 
…», «Мне нравится …», 
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Распределение картинок по видам магазинов 
(продуктовый, книжный, магазин игрушек)
Физкультминутка.
Посмотрите, в магазине все игрушки на витрине
(широко развести руки в стороны)
Заводные зайчики, куколки и мячики
(повороты вправо-влево с вытянутыми руками)
Пушистые котята, матрешки, медвежата
(повороты вправо-влево с вытянутыми руками)
Все на полочках сидят (присесть),
С нами поиграть хотят (прыжки).
(Ф) Прочитайте учащимся стихотворение про букву Ж. На 
кого похожа буква Ж? Нарисуй картинку.
Эта буква широка
И похожа на жука.
И при этом, точно жук,
Издаёт жужжащий звук:
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!
4. Работа в рабочей тетради.
Нарисуй любые вещи, которые купили в магазине «Одежда» 
Робик и Санат. Сделай штриховку буквы Ж разными 
способами.
Пиши правильно и красиво букву Ж
(ПФ) Ролевая игра «Поход в магазин за продуктами, 
игрушками, школьными принадлежностями»
Проиграйте ситуацию поход в магазин с соблюдением 
алгоритма.
(Д) Расскажите, например, 
«Понравился ли вам …».
Сколько покупок вы сделали?
Понравилось тебе быть продавцом, покупателем?
Оцените способность учащихся:
• использовать слова по данной теме;
• повторять простые слова по данной теме
Дифференциация: учащиеся могут составить сложный 
диалог для сценки.
Упражнение для менее способных: учащиеся могут 
повторить простые слова, связанные с покупками в магазине.

«Слишком большой/ 
маленький» (размер) и 
т.д.

Конец урока
5 минут

(ГФ) Обратная связь.
Активити «Подари игрушку» «Дарина, я хочу подарить тебе 
… (куклу)»

Павлодар қаласы, № 15 жалпы орта мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Зкенова Гульняз Шариазденовна

Сабақтың тақырыбы: Ғылым таппай мақтанба. 
Мақсаты: Абай Құнанбаевтың өмір жолы туралы оқушылардың түсініктерін толықтыру; 
Өлеңнің мазмұнын ашу, негізгі ойды ұғындыру.
2. Оқушылардың ой-өрісін, ойлау қабілетін, ақыл-ойын, тіл байлығын, сөздік қоры мен сөйлеу тілін дамыту.  
Шапшаң оқу дағдыларын қалыптастыру. 3.Оқушыларды    адамгершілік пен азаматтыққа тәрбиелеу.
Ұлы адам өмірін үлгі тұта білуге үйрету.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ
Әдістері: баяндау,   сұрақ-жауап, әңгімелеу,   топтау, ой қозғау ,жұптық жұмыс.
Сабақтың  көрнекілігі:  А.Құнанбаев  суреті,  өлеңнің  мазмұнына  сәйкес  суреттер,слайд,  мақал- 
мәтелдер,үнтаспа.
                                         Сабақтың барысы:     
I.Ұйымдастыру кезеңі:  1. Оқушылар назарын сабаққа аудару. Психологиялық дайындық.
2.Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру.
   II.Үй тапсырмасын тексеру:
-Әжей Аянға не үшін алма берді? -Арман неге қысылды деп   ойлайсың?
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-Сенің досың Арман сияқты болса не дейсің?
-Әдеп дегенді қалай түсінесің?
Арман мен Аянға мінездеме беру.
«Мен әдепті баламын» тақырыбына жазған  әңгімелерін 

оқыту.
«Әдеп» тақырыбына мақал-мәтелдер айту,   м/ы :
«Жақсыдан үйрен, 
Жаманнан жирен» т.б  мақалдың мәнін

 ашқызу.  
Сергіту сәті.
 III.Жаңа сабақ. Ой шақыру.  Бұл топтама кім туралы деп ойлайсыңдар?
Абай Құнанбаев  1845 жылы  Семей облысында  дүниеге  келген.  Әкесі  Құнанбай  қатал,  ел  басқарған  адам 
болған. Абай  анасы Ұлжан  мен әжесі  Зеренің тәрбиесін көріп, жас кезінен  оқуға зерек ,ақылды болып өседі.  
Әкесі Құнанбай Абайды он жасында  ауылдағы Ғабитқан моллаға оқытады. Одан соң Семейдегі  Ахмет Риза 
медрессесіне оқуға береді.Абай өзіне  біткен талабы арқасында, парсының  тағы басқа  шығыс халықтарының 
тілін үйреніп, өз бетінше  білім алып, тілдерді зерттей бастайды.
 Оқулықпен жұмыс:
-Олай болса, балалар, біз бүгін Абай атамыздың  «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңімен танысамыз.
Өлеңді мәнерлеп оқу,өлеңнің  мағынасын, тақырыбын, идеясын ашу  .
-Ақын бұл өлеңді жазудағы мақсаты не?
Сөздік жұмысын жүргізу.
Ғылым- табиғат пен қоғамның даму заңдары бойынша анықталған білім жүйесі
Ғалым- оқымысты, ғұлама.
 «Ғылым таппай мақтанба» өлеңді    мәнерлеп, түсініп, дауыстап оқыту.
Ой қозғау. «Жақсыдан үйрен, Жаманнан жирен» мақалының мағынасына тағы бір рет тоқталсақ,
Жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмалар:
• «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде не туралы айтылған?
• Абай атамыз артына қандай өсиет қалдырды?
• Өзің үлкендерден кімге ұқсағың келеді?
• Кімді өзіңе үлгі тұтасың?
• Өз бойыңда қандай әдепті қасиеттер бар?
• Ол қасиеттерді дамыту үшін не істеу керек?
• Ғалым болу үшін не істеу керек?
  IV . Сабақты  қорыту: Балалар, Абай атамыз ақын ғана емес , сазгер де болған. Оның  «Көзімнің қарасы»,  
«Қараңғы түнде тау қалқып»,  «Желсіз түнде жарық ай» т.б. әндері бар. Қазір осы өлеңдерден үзінді тыңдайық.  
«Желсіз түнде жарық ай»өлеңінің бір шумағын оқушылар хормен  орындайды.
Жаңа сабақты бекітіп, ой жинақталады.   -Абай ата кім?  -Абай ата қандай өсиет қалдырып кетті?
 /Оқушылар жауаптары/
V.Үйге тапсырма беру:Өлеңді жатқа айту. 
VI. Бағалау. Оқушылар  білімдерін бағалау.

* * * * * * *

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Б. Хайдаров атындағы ЖОББ мектебінің
математика және информатика пәні мұғалімі Жаксыбаева Айдана

Қысқы мерзімді жоспар
Сыныбы

Сабақ атауы  Модельдер және модельдеу ұғымы.Модель  түрлері

Жалпы мақсаттар Оқушыларды модель ұғымын бере отырып, модельдеудің қажеттілігін, оның 
пайдасын  түсіндіру.Модель түрлерімен, кезеңдерімен таныстыру. 

Оқыту нәтижелері Оқушылар  модель құрлымы оның мақсаты,  модель ұғымын  тірек сызбалар 
арқылы    түсіндіреді.
Жұппен және топпен жұмыс жасауда пікір алысуға, бір-бірінен үйренуге  
жетелейді.
- өз бетімен жұмыс жасауға мүмкіндік;
- өз пікірін дәлелдейді , басқалармен келіседі немесе келіспейді. 
- өз іс-әрекетіне рефлективті талдау жасауды үйренеді
- өзін және өзгені бағалайды..

Негізгі идеялар Оқушының сөйлеу  және бір-бірімен қарым –қатынас жасау біліктіліктерін 
дамытуда диалогтік оқытудың тиімділігін кқре білдім. Оның тиімділігі сабақтағы 
жайлы атмосфераның қалыптасуы, оқушы мен мұғалім арасындаңы 
ынтымақтастықтың қалыптасуына әсер етуі.  Білу/Түсіну/Қолдану ғана емес 
оқушылардың кейіпкерлер іс-әрекеттеріне ойлана талдау жасауы.  
Өзінің білмегенін қасындағылардан үйрене отырып, қалай оқуды іске асыруға 
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болатындығын түсінуі және  өзін бағалай білуі.  

Дереккөздер Оқулық, интернет материалдары, электронды оқулық.

 Оқушылардың 
қызығушылығын ояту

Терезенің  басқару батырмаларына байланысты «Үш отау ойыны»
1.Үш отау ауылдың шетіне  ораналасқан, олар сол ауылды басқарады.
А) І-ші отау  есігін қақсаң , ауыл түгел жатып алады.
Ә) ІІ-ші отаудың есігін қақсаң,  жайылып қалпына келеді.
Б) ІІІ-ші отаудың есігін қақсаң ,  есіктерін тіпті тас қылып жауып алады.

Топқа бөлу Түрлі  түсті шарларды беру арқылы түспен топқа бөлу.
Топ ережесін құру.

 1. Жұптасып 
ақпаратпен танысу

Тапсырма 
І.  Модель , модельдің  өмірдегі нақты обьектіден немесе процестен қандай 
айырмашылығы бар?
2, Модельдің қолданылу  саласына қатысты жіктелуінің себебі неде?
3.Моделдің  көрсетілу әдісіне қарай  материалдық және ақпараттық  болып 
жіктелуінің себебі неде?

1.Басқа жұптарға 
қосылып  модельдеу 
ұғымына  анықтама 
береді.
2. Бір-біріне
   түсіндіреді (постер 
қорғайды)
15 мин 

 Тапсырма
Жұптық тапсырманы бірлесе отырып  талқылап, модель ұғымына тоқтала отырып, 
оған өмірден нақты мысалы келтіре,  моделдеудің  протипті не болуы мүмкіндігін 
қарастыру.  
Модельдерді  кезеңдерге бөліп , обьектілерді , процестерді  немесе құбылыстарды 
зерттеу мақсатында  олардың  модельдерін құруды қарастырады.
Өз жанұясының  жеті атадан  тараған ұрпақтарының сызба түріндегі компьютерлік 
моделін құру.
Модельдер түріне  мысалдар келтіру.

Қолдану  
Компьютерлік 
модельдерді қандай 
жағдайда қолданады, 
оның тиімділігі мен 
тиімсіздігі

Компьютерлік модельдер төмендегідей жағдайларды 
қамтамасыз ете алады:
- Эксперименттік тапсырмаларды орындауда моделдегі 
уақытты немесе кеңістікті қалағанымызша созуға, сығуға 
болады,
- Модельді қосымша кестелермен, графиктермен, 
мультипликациялармен жабдықтауға, жағдайды бірнеше 
рет қайталауға болады.
- Бағдарламалық мүмкіндіктерге қарай үрдісті басқара 
аламыз, кездейсоқ оқиғалар, шамалар мен факторлар 
қосуға болады,
- Шығармашылық үрдістерді модельдеу,
- Бағдарламалық мүмкіндігіне сай зертханалық жұмысты 
нәтиже алғанша бірнеше рет қайталай аламыз.
- Оқушы модельмен жұмыс істей отырып, өзін зерттеуші 
ретінде сезіне алады.

Формативті бағалау
«Екі жұлдыз бір тілек 
арқылы » жұбын 
бағалау
А) Өткен сабақтағы  
модельдеу ұғымы
Ә) Бүгінгі сабақтағы 
компьютерлік 
модельдеу және 
компьютелік емес 
модельдеу 
Б)Модельдердің 
қолданылу аймақтары

Бағалау Тексерілетін элемент Балл
Модель  ұғымы , оның қажеттілігі мен пайдасы 0,5
Ақпараттық модельді ажырата алуы 0,5
Компьютерлік модельдің қолданылуы 0,5
Компьютерлік модельдердің  қажеттілігі 1
Модельдерді өмірмен байланыстыра алуы 1
Модельдердің құрылуы 0,5
Бүгінгі  сабақта өтілген  тақырыпты меңгеру 0,5
 Модельдеуді өмірде қолдана алуы. 0,5
Ком. модель мен ком. емес модельдердің арасындағы айырмашылық 2

«5»       6 -7 балл
«4»       6-4,5 балл 
«3»       4,5-2,0 балл

Рефлекция
Алған әсеріңіз қандай ?
Өте жақсы!      Жақсы!      Бір қалыпты!         Онша емес!       Жаман!

Мұғалімге    «екі жұлдыз бір тілек» бойынша хат қалдыру.
Кезекті оқу Мәтінді оқуды жалғастыру
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Ақтөбе қаласы № 40 жалпы білім беретін орта мектептің математика
және информатика пәні мұғалімі Бекмухамбетова Нургул Рахымовна

Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың қасиеттері

Жалпы мақсат: Тригонометриялық функция қасиеттерін білуге және оны осы функциялардың 
графиктерін салу кезінде пайдалана алуға үйрету.

Сілтеме: Мұғалімдерге арналған нұсқаулық 
«Алгебра және анализ бастамалары»Әбілқасымова А, Жұмағұлова З.

Оқушылар үшін оқу 
нәтижелері:

Тригонометриялық функциялардың графиктерін сызып, негізгі қасиеттерін айта 
білуі

Негізгі идеялар: Тригонометриялық функция тақырыбы бойынша оқушылардың білімдерін 
қалыптастыру. 

Сабақта қолданылатын 
құрал жабдықтар:

Үлестірмелі материалдар , функция графиктері, көрнекіліктер

Оқыту әдістері: Жеке оқушымен жұмыс
Топқа бөлу 
Диалог 

1.Топтық жұмыс
2.Жұптық жұмыс

Тапсырмалар: Функция графигін сызу, жекелеген функция қасиеттерін табу
Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:

І. Сыныпты ұйымдастыру ( өткен материалды қайталау)(2 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Өткен материалдар бойынша сөздік 
құрастыру туралы ұсыныс

Оқушының іс-әрекеті:Функция қасиеттері мен оны зерттеу 
тақырыбында кездесетін сөздерді бірінің айтқанын бірі  қайталамай 
айтып шығу

ІІ. Топқа бөлу (үй тапсырмасын тексеру) (3 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Үй жұмысына берілген есептерге 
ұқсас есептер беру арқылы оқушы 
білімін тексеру әрі топқа ауызша бөлу.

Оқушының іс-әрекеті:  Өзі алған билеттегі есептің жауабын таба 
отырып  өзі бөлінетін топқа барып отыру.   

ІІІ. Танысу мен ұйымдастыру сәті  (білімдерін тексеру)  (2 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Топ мүшелері арасында міндеттерді 
бөлісуді ұйымдастару

Оқушының іс-әрекеті:Тобындағы оқушылармен бірігіп, өз 
орындарына отырғандарын тексеру. Топ басшысын,  топ атын, 
хатшыны сайлау. Топ мүшелерінің міндеттерін айқындау.

IV.Топпен жұмыс(15 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Тригонометриялық функция туралы 
қысқаша мәлімет беру

Оқушының іс-әрекеті:Оқулықтағы нұсқаулықтарды оқи отырып 
тригонометриялық функциялардың 
(у=,у=,у=,у=  )графиктерін берілген қағазға салу

V.Жұмысты қорғау(12 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Топ жұмыстарын бақылап, бағалау. 

Оқушының іс-әрекеті:
Өздері салған тригонометриялық функцияны графиктері бойынша 
зерттеу қорытындысын таныстыру, қорғау.

VI. Қорытындылау:  (5 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Сұрақтардың тиімділігін қадағалау

Оқушының іс-әрекеті:
 Қорғаушы топқа сұрақ қояды және  жақсы түсіндіре білген 
оқушыға шапалақтау арқылы баға береді.

VII.Келесі оқылым:  (1 мин) Оқушының іс-әрекеті:Үйге  тапсырма 
№ 78,79,80  А тобы есептері

VIII.Бағалау:   (3 мин)

Мұғалім іс-әрекеті:
Формативті бағалау

Оқушының іс-әректі:
Топ басшылары топ мүшелерін еңбегіне қарай бағалайды

VIII.Рефлексия  (2 мин)
Мұғалім іс-әрекеті:
Бүгінгі сабақ ұнады ма, ұнамады ма ?

Оқушының іс-әректі:
Сұраққа жауап жазып өз ойларын білдіру.
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Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы "Айналайын" бөбекжай-бақшасы.
Педагог- психолог Назарханова Айнаш Балгабаевна

Сабақ тақырыбы: Ғажайыптар еліне саяхат 
Сабақтың мақсаты: шығармашылық қиялдары мен балалардың ұсақ қол маторикасын қалыптастыру. 
Көңіл-күйін көтеру, жағымды эмоцияларын қалыптастыру. Балалардың танымдық үрдістерін дамыту. 
Балалардың қиялын, ой-өрісін дамыту. Адамгершілікке, әдептілікке баулу.
Құрал-жабдықтар: слайд, тапсырмалар, музыкалық сүйемелдеме, макарондар, бұршақтар, түймелер, А3 ақ 
парағы.
Сабақ барысы:
Балалар залға кіріп, Шеңбер жасап тұрады.
Психолог: Құстар мен күнге қайырлы таң! Қайырлы таң балалар! Сендерді көргеніме қуаныштымын!
Мен өзімнің жылулығымның бір бөлігін сендерге бергім келеді. Қанекей, қол ұстасайық. Сендер менің 
жылуымды сезіндіңдер ме балалар? (балалардың жауабы)
Ал енеді балалар тек сөзбен ғана емес, қимылымызбен де амандасайық.
Балалар, жылулық шеңберін слайдтағы суреттергше қарап өткізейік.
Слайдтан алақанның суретін көргенде, бір-бірімізбен қол берісіп амандасамыз.
Жүректің суретін көргенде, бір – бірімізді құшақтаймыз.
Күннің суретін көргенде, бір – біріміздің басымызды сипаймыз.
Күлімдеп тұрған қыздың суретін көргенде, бір – бірімізге қарап күлімдейміз.
Жарайсыңдар балалар! Әрдайым көңіл – күйіміз көтеріңкі болсын.
Балалар біздің бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болмақ. Өйткені «Ғажайыптар еліне саяхатка» барамыз. 
Саяхатқа барғыларың келеме? Балалардың жауабы: Ия
Олай болса балалар біз қазір мына сиқыр парталардан өтіп – ғажайыптар еліне барамыз.
Балалар сиқыр парталарынан өтеді.
Ой балалар, қараңдаршы, біз «Ғажайыптар еліне саяхатқа» келдік. Ғажайыптар елі қандай әдемі, ғажайып 
балалар. Табиғаты да қандай тамаша, әсем.
Ханшайым келеді: Сәлеметсіңдер ме, балалар! Менің «Ғажайыптар еліме» қош келдіңдер! Мен Ғажайыптар 
елінің ханшайымымын. Ғажайыптар елі балалар сиқырмен, ғажайыптарға толы. Менің әдемі, әсем гүлдерім деп 
көп балалар. Бірақ балалар менің мына «Сиқырлы гүлім » ашылмай тұр көптен бері. Сендер көмектесесіңдер 
ме, балалар?
Балалардың жауабы: Иә, ханшайым уайымдама менің балаларым саған көмектеседі. Сиқырлы гүл ашылуы үшін 
балалар көптеген тапсырмалар орындауымыз керек. Мен қазір сиқырлы гүлдің қасына барып көрейін қандай 
тапсырмалары бар екен. Ой балалар қараңдаршы «Сиқырлы гүлдің» тапсырмалары мына СД- дискіде екен. 
Қанекей қандай тапсырмалар бар екен СД- дискіде.
СД-дискінің бірінші тапсырмасы – айырмашылықтарын ажыратыңдар дейді. Балалар СД- дискіде берілген 
айырмашылықтарын ажырат тапсырмасын суреттерге қарап орындайды.
2 тапсырмасы: Артық заттарды табыңдар.
Балалар берілген суреттердегі артық заттарды тауып, тапсырманы орындайды.
3. Келесі тапсырма: балалар көздерің шаршаған болар, мына: көз жаттығуын орындаңдар. Көз жаттығуын 
балалар орындайды.
Балалар экрандағы көз жаттығуларын орындайды.
Балалар, жарайсыңдар. Сиқырлы гүлдің келесі тапсырмасы қандай екен көрейік.
Сиқырлы гүлдің келесі тапсырмасы: сиқырлы түймелерден ағаш, ғажайып макарондардан – күн, керемет 
бұршақтардан – үйдің суреттерің бейнелейміз.
Балалар берілген заттармен тапсырмаларды орындайды.
Жарайсыңдар балалар. «Сиқырлы гүлдің» барлық тапсырмаларын орындадыңдар.
Балалар біздің сиқырлы гүліміз неге ашылмай жатыр.
Қанекей 3-рет шапалақтап көрейікші.
Балалар шапалақтап: сиқырлы гүл ашылады.
Ханшайым: рахмет сендерге балалар, сендер маған көмектестіңдер. Менің бұл сиқырлы гүлімнің ішінде тәтті 
сиқырлы гүлдерім бар. Сол гүлдерімді алғысым ретінде сендерге тарту етемін.
Рахмет ханшайым. Сиқырлы гүліңізде ашылды. Біз енді балабақшамызға оралуымыз қажет. Балалар 
ханшайыммен қоштасып балабақшаға қайтайық. Балалар ханшайыммен қоштасады.
Сиқыр парталынан өтіп балабақшаға оралады.
Балалар біз бүгін қайда саяхатқа бардық?
Кімге көмектестік?       Сендерге ұнады ма?       Несімен ұнады?
Жарайсыңдар балалар. Сендерге ұнаған болса бүгінгі сабағымын осымен аяқталды.

* * * * * *
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Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі Алиаскарова Гульмира Калиевна

Предмет Русский язык Класс 3

Тема урока: Окончание и основа слова
Общая цель: Углубят  знания  об  окончании  как  изменяемой  части  слова  и  его  роли  в 

предложении.

Задачи: 1.Сформируют знания об окончании  как изменяемой части слова и его роли в 
предложении.
2.Углубят представление об особенностях окончания как части слова, которая 
служит для связи слов в предложении.
3. Развивают и совершенствуют грамматический строй речи: наблюдают над 
связью слов в предложении

Ожидаемые результаты 
обучения

Знают о части слова «окончание», умеют связать слова в предложении, 
понимают значение

Подходы в преподавании: 
методы и приемы

Мозговой штурм, прием «Собери слова», «Синквейн»

Основные идеи, 
отработанные на уроке

Окончание делает нашу речь связной и понятной.

Источники, оснащение, 
оборудование:

Презентация, маркеры, ватман, учебники, раздаточный материал.

Межпредметные связи Познание мира, литературное чтение
Этапы время Виды заданий и действия участников занятия
Организационный момент 5 мин Долгожданный дан звонок. Начинается урок. 

 Будем грамотно писать,
 Тайны слова «познавать».
- Сегодня на уроке мы будем опять «познавать» новое. Для этого 
нужно быть внимательными, наблюдательными, дружными. Я 
желаю вам удачи.  
Разделение на группы по 4 человека. Повторение правил 
поведения в группе.

Вызов 10 мин Беседа. 
- Давайте вспомним - из чего состоят слова? 
(Из букв, звуков) (Из частей слова.) 
- Ребятки, что мы обозначаем с помощью 
этих схем?
На доске ¬ ,  ^ ,  ∩ .) 
-  Давайте  подумаем,  что  вы  ещё  знаете  о 
частях слова.  Послушайте задание. 
- Включайте скорей свои мозги, 
у нас - «Мозговой штурм»

 слова мы сегодня узнаем? Почему вы так 
думаете?

Формативное (похвала)

Формативное (жетоны)

Осмысление 10 мин Работа в парах. 
Прием «Доскажи слово».
В карточке вставить недостающую букву  
А сейчас приготовьтесь. Вы сделаете новое 
открытие
-Вот  ваши  ресурсы.  Прочитайте  в  группе, 
продумайте вместе и выполните задание.
 Защита работ
- Определите, почему вы не смогли  сразу 
понять текст?
- Прочитайте слова, которые у вас 
получились.  (1 гр)
- Какой корень выделили?  (2 гр)
- Какую часть слова подчеркнули? (3 гр)
- Где находится часть слова, которую 
подчеркнули?

Формативное (жетоны)

Формативное (похвала)

70



 - Как она будет называться? (Окончание). 
- Теперь понаблюдаем за окончаниями. Что 
вы заметили? 
(Слово одно и тоже, а вот окончания 
разные). 
- Что происходило с окончанием? 
( Оно изменялось.) 
- Значит, окончание – это какая часть 
слова? (Изменяемая)
 - В чём же особенность окончания? 
Работа с текстом - правилом 

Физминутка 2 мин Зарядка для глаз
Дифференциация- 
проверка знаний учащихся

7 мин Прием «Собери слова в предложения»: Работа в группах 
составление предложений.
По упражнению 132.
 Защита по 2 предложения
А выполняет творческое задание (составить текст из трёх 
предложений)
В С составляют предложение в группе

Анализ и самооценивание 
урока

6 мин  1.Разбор слов по составу (индивидуально) 
2.Заполнение таблицы +, -
 Заполните таблицу при помощи сигналов +, - 
- Окончание – часть слова? 
- Окончание – изменяемая часть 
  слова?  
- Окончание – часть основы? 
- Окончание служит для связи слов в предложении? 
- У одного и того же слова могут быть разные окончания?  
- С помощью окончания образуются новые слова?  
- Что такое основа слова? Приведите примеры.

Рефлексия 4 мин - А теперь проведем рефлексию –поймем, что же мы узнали 
нового на уроке. Ответьте на мои вопросы:
Что общего у окончания и … 
а) …   облака (изменяют форму); 
б) …  предлога (служат для связи 
          слов в предложении); 
в) …  приставки (являются частью  слова.)
Синквейн  «Урок»

Итоги урока, чтение 
домашнего задания

1 мин С. 64 упр. 137

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
көркем еңбек пәнінің мұғалімі  Жумабекова Кунсулу Каумбаевна

Сабақ жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Дизайн және технология
Күні:
Сынып:    8 сынып

Мектеп: Н.Ахмадеева атындағы №112 орта мектеп

Мұғалімнің аты-жөні: Жумабекова Кунсулу Каумбаевна

Сабақтың тақырыбы Қазақтың ұлттық киімі. Этностиль. Ою-өрнек  стилизациясы

Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн 
туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету
8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз бетінше 
таңдаған  ақпарат  көздерін  қолдану  (оның  ішінде  ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды  қолдану арқылы)

Сабақтың мақсаты •Өнер, қолөнер, дизайн түрлерінің  ерекшеліктерін талдау
• Түрлі әрлеу тігін материалдары мен фурнитураларды зерттеу
• Этностиль және ұлттық оюларын стилизациялау ерекшеліктері туралы 
білу
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Бағалау критерийі • Өнер, қолөнер, дизайн түрлерінің  ерекшеліктерін көрсетеді
• Шығармашылық идеяларын таныстыруда ақпарат  көздерін 
қолданады

Тілдік мақсаттар Оқушылар:
1. Тарихи және мәдени шығу тегіне сәйкес қазақтың ұлттық киімі мен 
этностильденген костюмдерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 
сипаттай алады;
2. Ою-өрнек және табиғи мотив стилизациясының сипаттамасы мен ою-
өрнектердің түрлерімен, қолдану аясымен салыстырады және өрнекті 
стилизациялау тәсілдерін атайды.
Этностиль –этностиль – ethnostyle
Стилизация- стилизация - Stylized desingn
Ұлттық киім, дизайнер, ою-өрнек, композиция, мотив.
Қазақтың ұлттық киімдерін атаңыз? 
Қазақтың дәстүрлі костюмі қандай элементтерден құралған?

Құндылықтарға баулу 1. Әлемдік  сән  саласында  этностильдегі  қазақстандық  киім  үлгілерін 
дайындаудың маңызы мен қажеттілігін   түсіну арқылы  Қазақстандық 
отансүйгіштік  және  азаматтық  жауапкершілік  құндылығы 
қалыптасады;
2. Достарының пікірін тыңдай білу, оған қолдау көрсету арқылы құрмет 
құндылығы қалыптасады;
3. Топта бірлесе жұмыс жасау және шешімді  бірлесе қабылдау арқылы 
ынтымақтастық құндылығы қалыптасады; 
4. Қазақтың  ұлттық  киімі  мен  этностиль  ерекшеліктері  мен  ою-өрнек 
стилизациясының  қолдану  аясын  түсіндіріп,  шығармашылықпен  сыни 
тұрғыда  орындау  арқылы  еңбек  пен  шығармашылық құндылығы 
қалыптасады;
5. Сұрақтарға жауап беру, мен қалыптастырушы бағалау үдерісі арқылы 
ашықтық құндылығы қалыптасады;
6. Дизайнерлердің,  сәнгерлердің,  тігіншілердің  заманауи  киім 
дизайнындағы  этникалық  бағыттарды  қолданудың  ерекшелігін  түсіну 
арқылы өмірбойы білім алу құндылығы қалыптасады.

Пәнаралық байланыстар Тарих - тарихи этнографиялық дереккөздерге сүйеніп,  қазақтың ұлттық 
киімдерінің тарихы  мен  қолдану  аймақтарымен,  регионалдық 
ерекшеліктерімен таныстыру.
Көркем  еңбек - дизайнерлер  жұмыстарындағы  заманауи  киім 
үлгілеріндегі этникалық идеялары мен тақырыптарды талдау.
Геометрия  –  өрнектерді  стилизациялауда  геометриялық  фигураларды 
(ою-өрнектерді) қолдану және симметрия заңдылықтарының сақталуын 
түсіндіру.
Информатика – қазақ халқының дәстүрлі ұлттық киімі туралы деректер 
жинақтауда  интернет  ресурстарын,  тақырыпты  түсіндіруде  АКТ 
құралдарын пайдалану.

Алдыңғы білім Алдыңғы сыныптан алған білімдерінен   оқушылар әр түрлі әрлеу тігін 
материалдары  мен  фурнитураларын,  тігін  бұйымдарын 
трансформациялау  тәсілдері  мен  оларды  өзгертудің  технологиялық 
бірізділігін біледі. Оқушылар шығармашылық жұмыстың дизайнын құру, 
тоқыма  материалдарын  пішу  мен  өңдеу  бойынша  тапсырмалар 
орындауда,  қазақ  ұлттық  мәдениетінің  элементтерін  қолданады, 
бұйымдар мен материалдарды өңдеудің технологиялық үдерісін зерделей 
алады. Қол, машина және ылғалды-жылумен өңдеу жұмыстарын орындау 
кезінде  өз  жұмыс  орнын  ұйымдастыру  және  қауіпсіздік  ережелерін 
біледі. 

Сабақтың барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
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Сабақтың басы
2 мин

2 мин

1. Топқа  бөлу.  Қазақ  халқының  дәстүрлі  ұлттық  киімдерінің 
түрлері бойынша топтарға бөлінеді (шапан, көйлек, қамзол).
2. (Ұ)  Миға  шабул.  Оқушыларға  жаңа  тақырыпты  меңгеруде 
басшылыққа  алынатын  алдыңғы   білімдерін  тексеру  мақсатында 
төмендегідей сұрақтар қойылады: 
1. Қазақтың ұлттық киімдерін атаңыз? 
2. Қазақтың дәстүрлі костюмі қандай элементтерден құралған?
3. Ою-өрнектердің қандай түрлерін білесіздер? 
4. Қазақтың  ұлттық  киімдерінде  ою-өрнектердің  қандай  түрлері 
қолданылады?
(Қ) Мұғалімнің  ынталандыру  сөздерімен  және  «Үш  шапалақ» 
әдісімен бағаланады.

Сабақтың ортасы
6 мин

10 мин

10 мин

3 мин

5 мин

1  тапсырма.  (Ж)  Қазақтың  ұлттық  киімі,  этностильдегі  ұлттық 
және  дизайнерлік  костюмді  салыстырыңыздар.  Қандай 
ұқсастықтары мен  айырмашылықтары бар? 
2  тапсырма. (Т) Салыстырмалы  талдау  нәтижелері  мен 
дереккөздерді  пайдаланып  теориялық  материалдарға  негіздеп 
таныстырылым дайындаңыз
3  тапсырма.  (Ө) «Егер  мен  дизайнер,  сәнгер,  тігінші  болсам...» 
тақырыбында  өзіңіздің  этностильдегі  заманауи  киім  үлгісін 
дайындаңыз кестені толтырыңыз:

Киім атауы Сипаттамасы 

(Қ)  Жұмыс  топта өзара  талданып,  ең  үздік  жұмыс  дескриптор 
арқылы анықталады. 
Дескрипторлар:
- ұлттық киім түрлерін, этностильдегі ұлттық және дизайнерлік 
костюмді анықтайды;
- ұлттық киім түрлерін, этностильдегі ұлттық және дизайнерлік 
костюмнің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын ажыратады;
- 3слайдтық таныстырылым дайындайды;
- этностильдегі заманауи киім үлгісінің эскизін дайындайды;
- кестені толтырады.
4  тапсырма.  (Т) Топта  таңдалып  алынған  үздік  этностильдегі 
заманауи киім үлгісіне төмендегі сұрақтар бойынша сараптамалық 
талдау жасайды.
3. Сіздің  ұсынған  заманауи  киім  үлгіңізде  тильденген  табиғи 
мотивтер бар ма?
4. Олар  қандай,  жануарлар,  құстар  және  өсімдіктермен 
байланысты?
5. Олар заманауи ою-өрнектерде қалай бейнеленген?
6. Олар стилизация үдерісінің қай тәсілімен орындалған?
(Қ) Әрбір топ өз жұмыстарын осы сұрақтарға жауап беру арқылы 
ауызша  қорғайды.  Ал  басқа  топтар  «Бас  бармақ»  әдісімен 
бағалайды.

Сабақтың  соңы
2 мин

 «Сабақтағы проблемалар» кестесі  арқылы сабақтың қорытындысы 
шығарылады:

Қиындықтар Себебі Шешімі

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 
көбірек көрсетпексіз? Сіз 

басқаларға қарағанда қабілетті 
оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз?

Бағалау –  Сіз оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді  жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы

Тапсырмалар,  қарқын, 
дереккөздер,  диалог  және  қолдау 
көрсету, бағалау, қорытынды.

Бақылау, қадағалау, қолдау көрсету 
және бағыттау, «Үш шапалақ», «Бас 
бармақ» әдістері, критерий арқылы 
бағалау, «Сабақтағы  проблемалар» 
кестесі қолданылады. 

Кеспе  картамен  жұмыс  және 
этностильдегі  заманауи  киім 
үлгісінің  эскизін  дайындағанда 
өткір, ұшты құралдармен жұмыс 
жасауда  техникалық  қауіпсіздік 

73



ережелерінің  сақталуын 
қадағалаймын.
АКТ-мен  жұмыс  жасауда 
(ақпараттармен  жұмыс  жасау 
және  таныстырылым 
дайындауда)  денсаулық  сақтау 
технологиясын  басшылыққа 
аламын.

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Шукиртаева Инкар Шымбергеновна

 3-сынып 
Жаратылыстану

Сабақ 
тақырыбы:

Адам
Адамның дене мүшелері

Оқу мақсаты: Барлық оқушылар:  адамның негізгі дене мүшелерін және 
олардың атқаратын қызметін атау;
Оқушылардың басым бөлігі: қоршаған орта құбылыстарына 
бақылау жасау.
Кейбір оқушылар:  жаңа сабақта алған білімдерін өмірде 
қолданады.

Ресурстар: дене мүшелерінің атауы жазылған кестелер;
үлкен көлемдегі ватман парағы..

Күтілетін нәтижелер: Оқушылар:
негізгі дене мүшелерін анықтау және ажырату икемділіктерін 
жетілдіреді;
суреттердің көмегімен оларды атайды;
қолдың және аяқтың бөліктері қалай аталатынын білетін болады;
дене мүшелерінің атқаратын қызметін анық тайды.

Сабақтың мақсаты: 1.2.3.1 адам денесінің негізгі бөліктерін және олардың 
қызметтерін атау;
1.2.3.2 адам өмірінің кезеңдерін сипаттау;
1.2.3.3 адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді 
анықтау

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Сабаққа қатысты ескертпелер

Адам денесі бес бөліктен тұрады: бас, 
мойын, тұлға, жоғарғы бөліктер (қол), 
төменгі бөліктер (аяқ). Әрбір бөлікте 
бөлімдерді  ажыратады:  баста  —  ми 
және беттік; тұлғада — арқа, кеуде, іш 
және жамбас; қолда — иық, шынтақ, 
білек, білезік және саусақтар; аяқта — 
сан,  тізе,  жіліншік,  табан  және 
башпайлар.

Әр  бөлік  өзінің  қызметін  атқарады. 
Баста ми, тұлғада жұлын орналасқан. 
Мойын  бастың  қоз ғалуын 
қамтамасыз  етеді  және  бас  пен 
тұлғаны  байланыстырады.  Аяқ  — 
негізгі тірек мүшелерінің бірі.
Қол шынтақта бүгіле алады. Бұл оның 
жақсы  қозғалғыштығын  қамтамасыз 
етеді,  сонымен  қатар  амплитудасын 
және  қызметін  жоғарылатады.  Қол 
дың көмегімен адам түрлі іс-әрекеттер 
жасай алады.

Паралимпиада.  Мүмкіндіктері 
шектеулі  адам дарға  арналған 

Кіріспе  тапсырма.  Оқушыларға  мынадай  тап сырмаларды 
орындауды ұсыныңыз: секіру, жүгіру, бір жақтан екінші жаққа иілу, 
басты алға-артқа айнал дыру, үстел үстінен кез келген затты алу. Қай 
дене бөліктері оны істей алады? Сабақтың осы кезеңінде олар тек 
адамның денае бөліктерін атап өту керек.
Сұлбалар. “Бейнелеу өнері” сабағында өткен “сұлба” терминін еске 
түсіріңіз.  Сұлба — ұсақ бөлшектерсіз бір түспен салынған заттың 
бейнесі.  Суретке  назар  аударыңыз.  Мынадай  сұрақтар  қо йыңыз: 
“Қай суретте Эвриканың бейнесі салынған?” (Шаш және киім үлгісі 
бойынша.)  Әрбір  сұлбаға  назар  аударыңыз.  Бейнеленген  балалар 
сұлбасынан олардың қандай  іс-әрекет  жасап  тұрғанын анық тауға 
бола  ма  деп  нақтылаңыз  (билейді,  бокспен  шұғылданады, 
саңырауқұлақ  теріп  жүр,  доп  ойнап  жүр).  “Бұған  қандай  дене 
мүшелері қатысады?” (Аяқ және қол қимылы, бас бұру, дене иілуі.) 
Оқушыларға  бұл  қимылдарды  қайталауын  ұсыныңыз.  Ойын 
ойнатуға болады: оқушылар кезекпен шығып кез келген мамандыққа 
немесе спорт түріне сәйкес келетін дене қалпын көрсетеді, ал қалған 
оқушылар кімді көрсетіп тұрғанын табуы керек. Аяқтау үшін тағы 
да дене мүшелерін атап өтіңіз: бас, мойын, тұлға, қол, аяқ.

Қол.  Оқушыларға өз қолдарына мұқият қарап және жұппен оның 
бөліктерін анықтап көруін ұсыныңыз. Сосын әр бөліктің атын білу 
үшін оқулықтағы суретке назар аударыңыз. Қол басын қарап, саусақ 
аттарын  атап  шығуды  ұсынуға  болады.  Бас  бармақтың  басқа 
саусақтарға  қарама-  қарсы  орналасуының  арқасында  адам  бір 
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халықаралық деңгейдегі спорттық
жарыс. Олимпиададан кейін 
өткізіледі.
Адамның қандай дене мүшелері 
бар?

Ойлан
Денеміздің қай мүшесі маңызды деп 
ойлайсың?
Біздің денеміздің қызметі
Дене мүшелері не үшін қажет?
Біздің дене мүшелеріміз қандай 
қызмет атқарады?
Сен білесің бе?
Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 
Паралимпиада ойындары өткізіледі. 
Оған қазақстандық спортшылар да 
қатысып, жетістіктерге жетуде. 
Лондонда өткен сайыста Қабира 
Асқарова 65 килограмдық зілтемірді 
көтерді. Александр Колядин Сочида 
өткен Паралимпиадада оң аяғына 
жасанды сүйек қойылғанына 
қарамастан, шаңғымен 20 километрді 
1 сағат 4 минутта жүріп өтті!

нәрсені ұстай алатынын айтыңыз.

Аяқ.  Оқушылардың  назарын буындардың  қоз ғалғыштығына,  аяқ 
басындағы  башпай  санына  ауда рыңыз.  Аяқтың  негізгі  бөліктері 
қалай аталатынын айтыңыз.  Оқулықтағы аяқтың барлық бөліктері 
(сан,  тізе,  жіліншік,  табан  және  башпайлар)  көрсетілген  суретке 
назар аударыңыз.

Аяқтың  осы  бөліктерін  нығайту  үшін  бірқатар  дене  шынықтыру 
жаттығуларын жасауға болады. Санға: отырып-тұру және алға қарай 
ұмтылу. Жілін шікке: жүгіру және аяқ ұшымен жүру. Табанға: аяқ 
басын айналдыру. Орындау барысында аяқтың тап сол бөліктеріне 
қалай күш түсетініне және қалай жұмыс істейтініне назар аударуын 
сұраңыз.

Зерттейік.  Сыныпты  алты-жеті  оқушыдан  тұра тын  топтарға 
бөліңіз.

Әр  топқа  оқушының  бойы  толығымен  сыятын  ұзындықтағы 
қағаздан таратып беріңіз.

Қағазды жайып қоятын орынды таңдап  алу  қажет.  Оқушылардың 
біреуі  қағазға  жатады.  Оған  қозғалыссыз  жатуы  керектігін 
түсіндіріңіз.  Екінші  оқушы  басынан  бастап  оның  дене  кескінін 
сызады.  Топтың  қалған  оқушылары  үздіксіз  сызық  шығу  үшін 
маркерді  бір-біріне  береді.  Дайын  болған  сұлбаны  қиып  алып, 
қабырғаға  іліп  және  жанына  дене  мүшелері  жазылған  кестелерді 
жапсырып қою ға болады. Біздің денеміздің қызметі.  Оқушыларға 
әр дене  мүшесінің  атқаратын  қызметін  анықтауды ұсыныңыз.  Ол 
үшін  сыныпты  бес  топқа  бөлуге  болады.  Әр  топқа  “өзінің”  дене 
бөлігін беріңіз (жеребе көмегімен). Белгілі уақыттан кейін оқушылар 
ол  туралы  қысқаша  хабарлама  дайындай  алады.  Топтың  бір 
мүшесіне  белгілі  дене  мүшесінің  мүмкіндіктерін  көрсетуін 
ұсыныңыз:  қол-аяқты  сермеу,  аяқты  бүгу-жазу,  басты  айналдыру 
және т.б. Қалғандары бақылау негізінде қорытынды жасай алады.

Ойлан!  Оқушыларға  адамның  дене  мүшелерінің қайсысы  ең 
маңызды  екенін  ойлануға  ұсыныс  жа саңыз.  Олар  барлығы  өте 
маңызды  және  әрбіреуі  өзінің  қызметін  атқарады  деген 
қорытындыға  келу  керек.  Артық  дене  бөлігінің 
болатын/болмайтынын сұраңыз. Егер сыныпта мүмкіндігі шектеулі 
оқушылар болса, барынша әдепті және мұқият болыңыз. Кей кезде 
адамда  денесінің  қандай  да  бір  бөлігінің  бол майтынын, сондай 
жағдайда  сол  бөліктің  қызметін  протездер  немесе  арнайы 
құрылғылар атқаратынын түсіндіріңіз.

Сен  білесің  бе?  Мүмкіндігі  шектеулі  адамдар жайлы  айтқанда, 
Паралимпиадаға  қатысушылар  жайлы,  оның  ішінде  қазақстандық 
Қабира  Асқарова  және  Александр  Колядин  туралы  айтыңыз.  Бұл 
адамдар  мақсатқа  жетуде  батылдық  пен  табандылықтың  үлгісі 
болып табылатынын айтып өтіңіз.

 Пәнаралық байланыс Қосымша тапсырмалар

Көркем еңбек. Сұлба түсінігі.
Дене шынықтыру. Жаттығуды 
орындау: иілу, отырып-тұру, айналу.

Кімнің сұлбасы? Бұл тапсырманы жекелеген оқушыларға орындауды 
ұсыныңыз. Олар тапсыр мадағы түрлі кескіндерді анықтап, 
әрбіреуін түрлі түсті қарандашпен қоршап қоюы керек.
Жауабы:
балерина, зілтемірші, боксшы, саңырауқұлақ те руші, шаңғышы, 
оқушы.
Қол немесе аяқ. Оқушылар кестені толтыра алады. Оқи алмайтын 
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оқушыларға көмектесіңіз. Өз ара тексеруді ұйымдастырыңыз. Ол 
үшін оқушылар кестеде көрсетілген барлық жаттығуларды орын 
дайды.

Бағалау Оқушылар адамның дене мүшелерін біледі.
Адамның дене мүшелерін олардың атауы мен біріктір. Оқушылар 
адамның дене мүшелерін
олардың атауымен байланыстыра алады. Оқи алмай тын 
оқушыларға көмектесіңіз.
Тапсырманы орындау барысын қадағалап, тап сырманы тез және 
қатесіз орындауға назар ауда рыңыз. Әрбір дене мүшесі бір атаумен 
байланыс қанын ескертіңіз.
Адамның қанша дене мүшесі бар? Оқушылар әр суреттің жанына 
адамның дене мүшесінің санын жаза алады. Сандарды жаза 
алмайтындарға көмек тесіңіз. Егер оқушы дене мүшесінің санын 
анықтауға қиналса, сол дене бөлігін өзінен тауып санауына болады. 
Тапсырманы күрделендіру мақсатында жаза алатын оқушыларға 
әрбір суреттің атауын жазуға ұсыныс жасаңыз.
Жауабы:
қол — 2; аяқ — 2; бас — 1; мойын — 1; көз — 2, мұрын — 1.

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Жәнібек Назерке Ерболқызы

Сауат ашу
Сынып: 1

Жәнібек Назерке

Сабақтың тақырыбы Менің достарым. Д дыбысы мен әрпі
Осы сабақтың оқу 
мақсаттары:

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау
1.1.4.1. Мәтін мазмұнын тақырыбы  немесе оның иллюстрациясы бойынша 
болжау
1.3.11.1Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тиісті тыныс 
белгілерін қою.

      Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар істей алады:  
Д д  дыбысы мен әріпін біледі.
Оқушылардың көпшілігі істей алады:
Суреттердің көмегімен сөздерді оқи алады.
Кейбір оқушылар істей алады: 
Д д дыбысы мен әрпінің сөздегі орнын айыра алады.

Бағалау  критерийлері Д д дыбысының кездесетін орнын анықтай алады.

Академиялық тіл Дыбыс, буын, сөз, сөйлем

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыс Әдебиеттік оқу, өнер
Денсаулық сақтау 
технологиялары және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

Қимыл қозғалыс жасағанда арақашықтықты сақтау, жол ережесін сақтау.

АКТ-ны қолдану 
дағдылары

Аудиожазба , таныстырылым.

   Бұған дейін меңгерілген 
білім

Д   дыбысы мен әрпі туралы түсініктері бар.

Сабақ барысы

Жоспарланған
   уақыт   

                         Жоспарланған жаттығулар    Ресурстар

Басы Психологиялық дайындық
Жарқырап күн де ашылды,
Айналаға нұр шашылды.
Қайырлы күн!
Біз көңілді баламыз,

Сурет 
қиындылар

Домбыра, доп, 
дүрбі
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Қайырлы күн!
Сәлемдесіп аламыз.
Мақсатымыз-білім алу,
Міндетіміз –еңбектену.
Топқа бөлу. «Мозайка» әдісі арқылы
Доп, домбыра,дүрбі суретінің  қиындыларын құрастырып 3 топқа 
бірігеді.
Қызығушылығын ояту. 
Ұжымдық жұмыс.
Ұрып қалсаң кері атып,
Оралады өзіңе
Көрсе ждосың бері атып,
Қайтып бара өзіңе (доп)
Тиіп кетсе ән салған,
Даусына ел тамсанған. (домбыра)
Алыстағы қоянды ,
Алдыңа әкеп қояды (дүрбі)

Ортасы Оқулықпен жұмыс
 «Ойлан, тап»Топтық жұмыс.
Әр топқа суретті бөліп беру
Суреттерден Д әрпә бар сөздерді табады, оларға дыбыстық талдау 
жасайды.Сөйлем құрайды
1-4сурет. «Доп» тобына
5-8-сурет. «Домбыра» тобына
9-12-сурет. «Дүрбі» тобына
Бағалау «Бағдаршам»
«Сөз құра, тез құра» ойыны Жұптық жұмыс
Әріптер мен сандарды қолданып сөз құрату
10 5 9- дос, 1 3 1 8 1-алаша, 10 1 2 1-дана,10 1 3 1-дала, 10 4 3 1 6-
дулат
Бағалау. Жұлдызша арқылы
Сергіту сәті
Ду, ду, ду! Дүк - дүк!
Пойыз келеді.
Ду, ду, ду! Дүк - дүк!
Бәрі жол береді.
Ду, ду, ду! Дүк - дүк!
Жүгіріп өтпе,
Ду, ду, ду! Дүк - дүк!
Тұра тұршы шетте.
Ду, ду, ду! Дүк - дүк!
Пойызды өткіз.
Қол бұлғап қалайық
«Жолболсын!» - деп біз.
«Ойлан, тап» ойыны Ребусты шешу, жазу

   Д             а            л          а         д          а
Бағалау «Басбармақ»
Жеке  жұмыс
Дәптермен жұмыс 
Дәптерімізді ашайық
Салақтықтан қашайық
Қолға қалам алайық
Көркем етіп жазайық
Берілген әріп элементтерін  каллиграфиялық нормаға сай , таза, 
ұқыпты жазуға үйрету. 
Бағалау смайлик арқылы .

 Оқулық
Кітап, таяқша, 
суреттер

Суреттер

Жұлдызша
лар

суреттер

Жұмыс дәптері

Смайлик

Соңы Кері байланыс Түсті қарындаш
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Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы № 193 жалпы орта 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жиенбаева Шолпан Қуатбекқызы

Қысқа мерзімді жоспар

Пәні.
Жаратылыстану
Сынып:1

Мектеп: 

Күні:04.06.2018 Мұғалімнің аты-жөні : 
Қатысқандар:
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жануарлардың қандай түрі болады?
Ұзақ мерзімдегі оқу мақсаты 1.2.2.2 жабайы және үй жануарларын ажырату

1.2.2.3 жыл мезгілдерінің ауысуына жануарлардың бейімделуін 
түсіндіру

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:  
Жабайы жануарларды үй жануарларынан ажырата алады
Көптеген оқушылар орындай алады: 
Жануарлардың төлдерін біледі
Кейбір оқушылар орындай алады:Жануарларды түрлеріне қарай 
ажырата алады

Бағалау критерилері  · Жабайы жануарларды және үй жануарларын атайды.
·Жануарлардың ерекшеліктерін ажыратады
 ·Жыл мезгілдеріне орай жануарлардың бейімделуін біледі.

Тілдік мақсат 

Құндылықтарды дарыту Мәңгілік ел, бұл Инновация негізіндегі тұрақты экономикалық 
өсім,бағытындағы  табиғат  заңдарын  тану  және  жаратылыстану 
ғылымдарының жетістіктерін өркениеттің дамуы мен өмір сапасын 
жақсарту  үшін  пайдалану  мүмкіндігіне  сенімділікпен  қарайтын, 
заманауи  техникаларды  меңгерген,көшбасшылық  қасиеті 
қалыптасқан жаңашыл белсенді тұлға құндылықтарын дарыту.

Пәнаралық байланыстар Сауат ашу  пәні аясында оқушылар үй жануарлары мен жабайы 
жануарлар жайлы әңгімелей отырып сабақ байланысы жүреді
 Дүниетану пәніндегі жануарлар туралы ақпарат пен  жануарлардың 
түрлері туралы бүгінгі сабағымды байланыстырамын

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы

Мектепке дейінгі жол қауіпсіздігі ережесін есте
сақтау,белсенді оқу кезіндегі қозғалыста дене 
жарақаттарының болдырмау жолдарын қарастыру,
қоршаған ортаны қорғау үшін жаратылыстану ғылымдары бойынша 
білімдерін қолдану.

АКТ қолдану дағдысы (сабақта 
қолданылатын болса көрсетіңіз)

Интерактивті тақтада жануарларды  «Сәйкестендіру» тапсырмасы 
бойынша тақтаны тиімді пайдалану дағдылары қалыптасады.

Алдыңғы меңгерілген білім Жануарлар туралы түсініктері бар

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған кезеңдері 
Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың басы 

3минут

2 минут

Ынтымақтастық атмасферасын қалыптастыру.  
Оқушылардың көңіл күйін көтеру мақсатында «Көбелек» атты  
ширату жаттығуын орындатамын.
Таңертең көбелек оянды,тартылды
Қанаттарын бұлғады,терең тыныс алды
Аз ғана айналып,барлығына күліп
Қайта гүліне оралды.

Оқушылардың  белсенділігін  арттыру   мақсатында «Адасқан 
төлдер»  әдісі  бойынша  оқушыларға  төрт-түліктің төлдерінің 
суреттерін  таратып,әр  төлді  анасының  қасына  апару  арқылы 
топқа біріктіремін.
1 топ Жылқы

     Ребус 
шешу
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2 топ Қой
3 топ Сиыр
Тақырыпты ашу: 
  оқушылардың сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру 
мақсатында«Ребус» әдісі  арқылы  сабақтың тақырыбын  
ашамын.

Сабақ ортасы  
 

10 минут

10 минут

2 минут

7 минут

№1 тапсырма (ҰЖ)  Оқушылардың білім-білік дағдыларын 
қалыптастыру мақсатында  «Сәйкестендіру» әдісі арқылы  
интерактивті тақтадағы жабайы және үй  жануарларының 
төлдерін сәйкестендіртіп,әр жануар туралы әңгімелетемін.
Дескриптор:
1Жануарлар түрін ажыратады
2.Төлдерін дұрыс таба алады
3.Әр жануар туралы әңгімелейді
Бағалау:Оқушыларды  ынталандыру мақсатында үшін 
күлегештер арқылы  бағалаймын
№ 2-тапсырма(ТЖ) Оқуышылардың тақырып бойынша алған 
білімдерін толықтыру мақсатында «Қай жануар артық» ойыны 
арқылы  суреттер бойынша артық жануарды таптырамын,оның 
айырмашылығы мен ұқсастықтарын, пайдасы мен зиянынын 
әңгімелетемін.
Дескриптор :
1.Жануарларды ажыратады
2. Артықшылығы мен ұқсастығын айта алады
3. Пайдасы мен зиянынын біледі
Бағалау: Оқушыларды  алға жетелеу үшін «Шапалақтау» әдісі 
арқылы бағалаймын 
Оқушылардың қажеттілігін ескере отырып  «Қазақия» атты 
ширатуын жаттығуын  орындатамын
№3-тапсырма(ЖЖ) Саралау жұмысы.  Оқушылардың 
білім,білік дағдыларын арттыру мақсатында «Галлереяға 
шарлау» әдісі арқылы   адамдардың үй жануарларын қалай 
күтіп-баптайтынын  әңгімелейді.
Дескриптор              
 1.Үй жануарларын таниды
2.Үй жануарларына қажетті жағдайларды біледі
3. Адамның қызметі туралы әңгімелей алады
Бағалау: Оқушыларды алға ілгерлету барысында  
«Бағдаршам» әдісі арқылы бағалаймын

«Сәйкестенді
ру» әдісі

Сабақтың соңы

6 минут

Оқушылардың алған білімдерін қорытындылау мақсатында 
«Ойлан»әдісі бойынша жетелеуші сұрақатр арқылы жабайы 
және үй жануарларын өз мекенжайларына орналастыру ойынын 
ойната отырып бүгінгі сабағымды пысықтаймын.
Ит қандай әрекеттер жасайды?
Қасқыр ше? 
Олардың қандай ұқсастығы бар? 
Негізгі ерекшеліктері не?
Оқушылардың бүгінгі сабақтан алған әсерлерін  білу 
мақсатында «Желкенді қайық"кері байланысын пайдаланамын

«Ойлан» 
әдісі

Түрлі түсті 
қағаздар
Стикер, 
маркер

Саралау – оқушыларға 
көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 

А-деңгей

Оқушылар салыстыру  
кестесі арқылы үй 
жануарларының пайдасы 
мен зиянын толтырады

В-деңгей

Бағалау 
критерилері 

Тапсырма Дескриптор Ұпай 
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Сурет бойынша үй 
жануарларының  тыныс 
тіршілігі туралы әңгіме 
құрайды

С-деңгей 
Қысқы ұйқыға кететін 
жануарлар туралы сурет 
салады

 Жабайы 
жануарларды 
және үй 
жануарларын 
атайды.

№1 (ҰЖ) 
1Жануарлар түрін 
ажырата алады
2.Төлдерін дұрыс 
таба алады
3.Әр жануар 
туралы әңгімелей 
алады

·Жануарлардың 
ерекшеліктерін 
ажыратады

№2(ТЖ) 1.Жануарлады 
ажыратады
2. Артықшылығы 
мен ұқсастығын 
айта алады
3. Пайдасы мен 
зиянынын айта 
алады

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз 
пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. 
Өз сабағыңыз туралы сол жақ 
бағанда берілген сұрақтарға жауап 
беріңіз.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы даойланыңыз)?
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 көңіл бөлу қажет

Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта 
мектептің физика пәнінің мұғалімі Уалиева Майра Алданазаровна

Класс: 8
Тема урока

Тепловое движение, броуновское движение, диффузия 

Цели обучения, 
которые 
достигаются на 
данном  уроке 
(ссылка на 
учебную 
программу)

8.3.1.1 Описывать эксперименты и приводить примеры, подтверждающие основные 
положения молекулярно-кинетической теории;

Цели урока Все учащиеся
Описывать эксперименты и приводить примеры, подтверждающие основные положения 
молекулярно-кинетической теории
 смогут объяснить явление диффузию с точки зрения теплового движения и Броуновского 
движения.
Большинство учащихся смогут применять данные знания на практике и в жизни.
Некоторые учащиеся смогут раскрыть причинно-следственные связи в изучаемом 
материале: введение, тепловое движение, броуновское движение, диффузия. 

Критерии  
оценивания

Рассмотрят  основные  характеристики  веществ,  различия  в  их  строении,  зависимость 
свойств веществ от их строения.
 Знаето о характере движения частиц вещества на уровне применения их в незнакомой 
ситуации. 
Научить учащихся понимать текст учебника, выделять главное, применять полученные 
знания на практике
 Научаться применять полученные знания на практике.
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Языковые цели Языковая цель:
- Взаимное проникновение частиц одного вещества в промежутки между частицами 
другого вещества при их соприкосновении называется диффузией.
Слово «диффузия» образовано от латинского слова «diffusio» - распространение, 
растекание.
Диффузия в газах хорошо видна, если ...
.Предметная лексика и терминология:
- диск, модель 
Броуновского движения;
Полезные фразы для диалога\ письма: 
Оборудование: 
 Сосуды с водой разной температуры; 
 Медный купорос или марганцовка; 
 Ролики броуновского движения и диффузии 3d; 
 Броуновское движение (ролик). 
 Жидкость. Диффузия (ролик). 
 Зависимость скорости диффузии от температуры. 

Воспитание 
ценностей      

Воспитание понимающего и развивающего поколения , связывая их  к  нравственным, 
патриотическим понятиям «Мәңгілік ел», формирование толерантного отношения к 
другим религиям и народам, воспитание патриотизма через уникальную казахстанскую 
модель сотрудничества  разных народов и религиозных конфессий.

Межпредметны
е 
связи

Урок поддерживает связь с предметом «Математика» 

Предварительн
ые 
знания

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных на предыдущих уроках, в 
том числе на тех, которые направлены на восприятие аудиоматериала, на формирование 
грамотной устной речи.

Ход урока
Запланированн
ые этапы урока

Запланированная деятельность на уроке 

Начало урока
5 мин.

 Психологический настрой. Деление на группы.
Каждый учащийся получает номер от 1 до 4. Учащиеся формируют группы по 
полученным номерам
 В начале урока сделать акценты на: концентрацию внимания учащихся совместно с 
учащимися определить цели урока, определить «зону ближайшего развития» учащихся 
Обмен в парах информацией, полученной на прошлом уроке (Стратегия 1 минута)
Проверка домашнего задания. « Крестики-нолики»
Фронтальный опрос 
Вопросы для повторения: 
1. Как меняется давление газа при изменении его температуры (при постоянном объеме)? 
2. Как меняются размеры твердых тел и жидкостей при изменении их температуры? 
6. Какие точки приняты в качестве основных на шкале Цельсия? 
 Проверка знаний к новой теме  (Проведение фронтального опроса). 
1. Как меняется давление газа при изменении его температуры (при постоянном объеме)? 
2. Как меняются размеры твердых тел и жидкостей при изменении их температуры? 
 Ожидаемые результаты: 
Работа в группах. Метод Джигсо
Опыт. В цилиндре с кислородом и водородом
Обратите внимание на то, что диффузия в газах происходит во много раз быстрее, чем в 
жидкостях. Запах бензина или одеколона распространяется по всей комнате за считанные 
секунды, а заметного перемешивания части марганцовки и воды нужно ждать 
значительно дольше?
Диффузия в металлах.
Опыт. С золотой и свинцовой пластинками.
Интенсивность диффузии существенно зависит от плотности вещества и скорости 
хаотического движения молекул.
Скорость диффузии зависит не только от агрегатного состояния соприкасающихся
веществ. Наблюдения показали, что взаимное проникновение соприкасающихся веществ 
происходит быстрее, если повысить их температуру.
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Середина урока 
15 мин.

10 мин.

10мин

 Задание 1  Работа в группе 

1 группа 
Что означает интенсивность диффузии, как она связана с плотностью вещества?

2 группа 
В холодный и горячий чай опустили по кусочку сахара. В каком чае сахар растворится 
быстрее, почему?
 3 группа
Как в человеческом организме кислород попадает в кровь?
Почему сварка двух кусков металла требует высокой температуры?
 ФО оценивание  по методу Карусель
Работа в парах. 
Решение  задач
Объясните следующие ситуации на основе связи температуры тела и скорости движения 
молекул
1.Лужи быстрее высыхают на солнце, чем в тени.
2.Бельё быстрее сохнет на ветру.
3.На поверхности молока, налитого в сосуд, через некоторое время образуются сливки. 
Это жир, входящий в состав молока, собирается капельками и всплывает на поверхность. 
Сливки в холодильнике отстаиваются быстрее, чем в тёплом помещении.
4.Запах берёзового веника в жаркой бане распространяется быстрее, чем в прохладной 
комнате.
ФО оценивание  по дескрипторам

Дескрипторы
- отвечает на вопросы;
- правильно указывают данные ответы;
- делает выводы по результатам задании .

Индивидуальная работа 3 задание 
Опот : Тепловое движение. Броуновское движение. Диффузия. 
Зависимость скорости диффузии от температуры. 
Приборы и материалы: 
1) Два сосуда с водой: один с горячей водой, второй - с холодной; 2) медный купорос или 
марганцовка. 
Порядок проведения работы: 
1. Опустить два кристаллика медного купороса в стакан с холодной и горячей водой. 
Ответит на вопросы: 
Что при этом наблюдаете? 
(Ученик сообщает, в стакане с горячей водой диффузия протекает быстрее;) 
2. Какой вывод можно сделать? 
(Скорость движения молекул и температура связа¬ны между собой.)
Критерии оценивания:
Учащийся достиг цели обучения, если…
- Представляет информацию в виде иллюстраций, комиксов или другом виде в т.ч. с 
использованием ИКТ
- допускает не более 2-х ошибок
- оригинальность выполнения работы

Конец урока
5 мин.

Закрепление нового материала.
1.Как объясняется диффузия с точки зрения молекулярного строения вещества?
2.Почему в газах диффузия протекает быстрее, чем в жидкостях?
3. Как зависит диффузия от температура вещества?
Рефлексия. Заполни дискуссионную карту.

«V» «W» «| »  «+» «0»
ответил 
по 
просьбе 
учителя, 
но ответ 
не 
правиль
ный

ответил 
по 
просьбе 
учителя, 
ответ 
правиль
ный

ответил 
по своей 
инициат
иве, но 
ответ не 
правиль
ный

ответил 
по своей 
инициат
иве, 
ответ 
правиль
ный

не 
ответил
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МАЗМҰНЫ

1. Гүлжахан Домбылова
2. Абдуллаева Орынгул
3. Бекова Гульнар Темиржановна  
4. Тоқтаған Нұргелді Жансерікұлы  
5. Шаттық Мырзабековна Даулетбекова  
6. Тлеуова Дания Алтоновна
7. Есмағамбетова Зайтуна Туралиевна
8. Қалданов Бағжан Оспанұлы
9. Алиханова Салтанат Базарбаевна
10. Тусупаева Самал Балтабековна
11. Әсетова Зарина Махмутқызы
12. Напухан Аягуль
13. Наурузбаева Нургуль Салижановна
14. Аптиханова Ляззат Базарбаевна 
15. Майжан Толқын Кажданбекқызы 
16. Асқарова Фарида Бүркітбаевна 
17. Бисенова Ұлбосын Сандибековна 
18. Молдахожаева Гульмира Жакипбековна 
19. Толстова Ольга Михайловна 
20. Туменбаева Аида Болатовна 
21. Ескараева Индира Избаскановна 
22. Абдирбаева Айткуль Оразбековна
23. Бейсен Ұлжан Дәулетқызы
24. Кулмажитова Акжонас Адилгалиевна 
25. Бердиева Каламкас Ибрагимовна 
26. Неталиева Гульнар Жексеновна
27. Урынбаева Ляззат Ибрагимовна 
28. Тажимбетова Айсауле Амангазыевна
29. Сафина Айман Нурсултановна
30. Нартаева Зинара Ғалымқызы
31. Сеилова Калампыр Изгиликовна
32. Коптлеуова Майра Муратовна
33. Базарбаева Алия Тлеулескызы
34. Сисекенова Қамажай Асылбековна 
35. Сенгалиева Айгуль Темирхановна
36. Мығымбаева Мақпал Мешітбекқызы
37. Молдагалиева Замира Тулегеновна
38. Зкенова Гульняз Шариазденовна
39. Жаксыбаева Айдана
40. Бекмухамбетова Нургул Рахымовна
41. Назарханова Айнаш Балгабаевна
42. Алиаскарова Гульмира Калиевна
43. Жумабекова Кунсулу Каумбаевна
44. Шукиртаева Инкар Шымбергеновна
45. Жәнібек Назерке Ерболқызы
46. Жиенбаева Шолпан Қуатбекқызы
47. Уалиева Майра Алданазаровна
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