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МЕНІҢ ҚҰРДАСТАРЫМ
Алматы қаласы № 174 мектеп-гимназиясының
3 «Ә» сынып оқушысы Оразғали Әлия
Оразғали Әлия — оқу озаты, математиканы дамыта
оқыту, ағылшын тілі үйірмелеріне қатысады.
Шығармашылық әңгімелер жазып, сыныпта
түрлі кітапшалар жасап жүреді.
Мен, Алматы қаласы № 174 мектеп-гимназиясының
3 «Ә» сыныбыныда оқимын. Менің сыныбымда кілең
тапқырлар мен үздіктер жиналған десем болады.
Достарымның қылықтары, мінездері, тапқырлықтары
мені үнемі таңғалдырады. Математика сабағынан оза
оқып алда жүретін Ердаулет Диас, Серікбек Сезім, Манат
Каусар, Асқар Ерсұлтан, Ахметбек Айгерім Абутәліп
Мухлис арнайы бағдарламаны меңгеріп, қосымша күрделі
тапсырмаларды жарыса орындап «Жас математиктер»
тобын құрып алған.
Әңгіме, өлең тақпақтар жазуда Хасенәлі Каусар, Сәми
Жания,
Абдығали
Рамазандар
сыныпты
үнемі
таңғалдыруда. Ережелерді жарыса айтып, сатылай талдау
жүйесін меңгеріп алған бұлар да сынып мақтанышы.
Таэвконда, күрес жарыстарына қатысып омыраулары
төс белгіге толған Машкен Даниял. Серікқали Мади,
Жұмажан Санжар Ғабитұлы Берекет жыл сайын
салтанатты жиынның көшін бастап жүр. Үнсіз жымиып
отырып мамтемитикалық тапсырмаларды тап-тұйнақтай
етіп орындап, кез келген суретті бұлжытпай салатын
Қайрат Айзаданың бойы өнерге толы.
Көп
үндемейтін
Ернұрдың
да
мультфильм
құрастыратын өнері бар. Сыныпта түрлі белсенді жұмыс
атқаратын Ерген Аягөз, Ербол Эльмира, Тұсын
Аружанның белсенділігі өте жоғары.
Эльмира мен Диас ғылыми жұмыс жазып, жүлделі
орынды иеленсе, биші қыздар Керімбек Еркенұр,
Еримбетова Жанель Ахметқали Инабат түрлі мерекелерде
би билеп өнер көрсетеді. Бауыржан Нұржан, Райқұл
Райана, Серік Шапағат, Сағындық Даниал, Шалабай
Әміртемір, Тұрымбет Абылайхан, Тұрғамбек Ахмад,
Сейітжапар Жания әр күні түрлі сөзжұмбақ, ребус құрап
жарысудан алдына жан салмайды.
Оқу озаты Ауесбаев Ерасыл түрлі әңгіме жазып, түрлі
тәртіп ережелерін құрастыратып «заңгерлік» жұмысын
жүргізеді.
Мен осындай құрдастарыммен, сыныптастарыммен
мақтанамын. Олардың әр сайыстан алған марапаттары ,
мақтау қағаздары, әр сайыстардан алған жүлделі
орындары жинақталып тұр, фото суреттері Құрмет
тақтасында ілулі тұрғаны көңілге мақтаныш ұялатады.
Мен сыныбыммен мақтанамын.

Алматы қаласы №174 мектеп гимназиясы
3 «Ә» сынып оқушыларының
шығармашылық жұмыстары
Сынып жетекшісі: Жанар Масаева
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АЙНАЛАДАҒЫ МАТЕМАТИКА
Алматы қаласы № 174 мектеп гимназиясының
3 «Ә» сынып оқушысы Оразғали Әлия
Достар, математика сабағы мен үшін еш қиындығы
жоқ. Айнала толған математика.
Мысалы стаканды алсаң, беті шеңбер, асты, түбі
дөңгелек. Өзің теуіп жүрген велосипедтің дөңгелегі
шеңбер, дөңгелектің ортасын шетімен жалғастырып
тұрған жіңішке темірлер радиус. Сол дөңгелектің дәл
ортасы – центрі. Ал, параллелепипедті көп іздеп әуре
болмайсың, шайдың, тіс пастасының әтірдің қораптарын
алда көлемін тауып үйрен. Биіктігін, ұзындығын, енін
көбейтсең болды. Күнде ішіп жүрген шырынның литрін
сыйымдылығын табу тіпте қиын емес.\ Жазулы тұр
сыртында\ Партаның, столдың, кілемшенің, үйдің
периметрін, ауданын есептеуді өзіңнен кіші балаларға
көрсетіп, үйретіп отырсаң тіптен жақсы.
Тіпті біреулер менің жасымды сұрай қалса, сан
саулесіндегі 9–дың алдындағы сан деп қоямын. Бұл жай
мысал болғанымен жасы кіші балаларды тіпті үлкен
балаларды да ойландырады. Телефон номеріндегі барлық
сандарды топтап класқа бөл, разрядтарын ата деп қоямын
кейде үйдегілерге. Менің үйімнің номері 3 жүздік, 2
ондық, 1 бірлік. Үй номері 7 ондық, 8 бірлік деп
жұмбақтаймын, өздері тауып алсын.
Заттың құнын, бағасын, санын табу үшін теңдеу құруды
ұмытпа деймін достарыма. Әкеме көліктің жүру
қашықтығы мен уақыты, жылдамдығы туралы сұрақ
қоямын. Бұл да математика. Осындай қызық
тапсырмаларды, тапқырлықты үйреткен ұстазым Жанар
апайға рақмет!
**********
«ӘКЕШІМ, АСҚАР ТАУЫМ»
Мектепте оқып жүрген кезімде, қазақ тілі пәнінен
Аймаханбетова Фатима апайымыз жыл сайын, жаңа оқу
жылдың басында «Менің жанұям», «Жазғы демалысым»
атты шығарма жазуға тапсырма беретін.
Берілген
шығарманы сыныптастарым қиналып жазатын болса, мен
мектептен келе сала, шығармамды әкеме айтып, өзім
көшеге ойнауға кететінмін. Даладан ойнап-ойнап келемін
де, әкемнің жазып берген шығармасын көшіріп алып,
ертесіне мектепке барып өзім жазғандай етіп, апайға және
сыныптастарыма оқып беріп «5» деген баға алып
кететінмін. Әдебиет пәнінен де Фатима ұстазымыз
Алпамыс, Қобыланды, Манас жырларын жаттауға беретін.
«Жаттай алмасаңдар, түсініктеріңді жазып келіңдер» - деп
үйге тапсырманы беретін.
Біраз жылдар өтіп, 10 сыныпқа өткен кезде мен өтте
қатты қиналдым, себебі дайын шығарма жазып беретін
Әкем жоқ еді.
Күндердің бір күні Анамның көңіл-күйі болмай отыр
екен. Жанына барып сұрасам, «Айналып кетейін
құлыным-ау, Әкеңнің бір қасиетіне ұқсамапсың. Әкең
сегіз қырлы бір сырлы еді. Жылдың мезгіліне қарамай
аяқ-киімізді тазалап жуып, майлап қойып тап-таза етіп
кіргізетін, жаз мезгілінде сендер тойсын деп қолдан
жеміс пен көкөністерді пісіріп, жабайы шөптерді жұлатын
еді, күніге азанда ерте тұрып ауланы сыпырып, су себетін,
сендер жаурап қалмасын деп тамыз айында көмір түсіріп

пакетке дайындап қоятын» - деп біраз наразылығын
білдірді.
Арада біраз уақыт өтіп, жұмысқа тұрдым. Әдіскеріміз
Оразбекова Бибінұр апайымыз күнделікті жоспарымды
сұрап, тексеріп, қол қоятынын ескертті. Жұмыстан үйге
келе сала, барлық жерді іздеп жүріп таппадым. Оның
есесіне бір-екі қалың дәптер тауып алдым. Сырты жапжаңа болғанымен, ішіне сарғайып кеткен мақалалар
жабыстырылғанын, астына Ахметжан Құрманалиев деп
әкемнің аты-жөні жазылған дәптерді көріп, анамнан
сұрадым.
Анамның айтуымен, Әкем кезінде тілші болып,
шахарымыздаға жаңалықтарды, қуаныштарды, ұстаздар
мен дәрігерлерді мақтап, мадақтап газет бетіне түсірген
екен. Ол қандай газет, - деп сұрағанымда, «Қызыл
Түркістанның тілшісі» - деп жауап берді.
Бірнеше жыл өткеннен кейін, қазіргі Түркістан газеті
бұрыңғы атауын газет бетіне басып шығарыпты. Содан
көзіме тоқтамай жас келе береді.
Кезінде әкем тілшілік қызмет еткен газет осы уақытқа
дейін жеткен, «Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген
өлмесін» - деген мақаланың төркінін енді түсіндім.
Шахарымызда Тұран-Түркістан телеарнасында туған
күн иесін құттықтайтын бағдарлама бар. Бір күні менің
туылған күніме Айгүл мен Райхан әпкем және менің бала
кездегі арманымды орындауға Түркістан телеарнасына
бардық. Редактор Асанәлі Оспанов бізді қабылдап
отырып, әкеміздің атына ерекше мән беріп, толық атыжөнін сұрады. Айгүл мен Райхан әпке бірдей толық жауап
берді. Сөйтсек, әкемізбен уақытында бірге қызметтес, әрі
табақтас, әрі әкемнің досы болған екен. Сөйтіп бізге
жеңілдік жасап, естеліктерімен бөлісті. Үйге келгеннен
кейін әкемізге Айгүл мен Райхан әпкелерім болған
оқиғаны айтып беріп әкемізде бір мәз болған жайы бар.
Бала-бақшада саз жетекші болып келе жатқаныма биыл
үш жыл болады. Ай сайын бүлдіршіндерді сайысқа
дайындап апаратынмын. Бірде сайысымыз Астанада
болатын болды, билет алып жолға шықтық. Астанаға
аман-есен барып, қайтатын уақытта пойызға міндім,
түнде ертесіне Түркістанға жетем дегенше бір жарым
тәулік жүретін, сөйтіп азанда тұрсам қарама-қарсы бір
таныс жанды көрдім. Басында мән бермедім. Таныса келе
өзіміздің сатирик Көпен Әмірбек көкеміз болып шықты.
Ол кісі менің кімнің баласы екенімді руымды сұрады.
Сөйтіп әкемді айтсам, бұрын армияда бірге қызмет етіп,
азаматтық борышын бітірген соң, бірге тілшілік
қызметтес болған екен. Әкем екеуі туралы бастарынан
өткен қызықшылықты айтып беріп, бір күлдіріп бір
жылатты. Содан кейін, әкемнің жолын қумасам да, андасонда мақала жазып қоятын әдет пайда болды.
Қорытындылай келе, «Әкеден бота қалғанша, бата мен
жазған үлгі өнеге қалсын» дегендей барынша Әкеме
ұқсауға тырысып жатырмын.
Аналарымыз ауырмасын, Анашым, Сіздің жүз жасқа
келген тойыңызды көргім келеді. Тілегім қабыл болсын,
Әумин!
16/02/2020 жыл сағат 03:20
Түркістан қаласының тұрғыны,
Өмірзақ ата немересі, Ахметжан ұлы,
Балбөбек бала-бақшасының ұстазы
Ержан Ахметжанұлы
**********
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«ОТБАСЫЛЫҚ МАХАББАТ» ТРЕНИНГ
Дайындағандар:
Түркістан облысы. Шардара қаласы. № 16 колледждің
оқытушылары: Тұңғышбаева. Марина,
Умирбекова Ақмарал, Орынбаева Гүлназ
1. Тренинг мақсаты: Ата-аналар арасында жағымды
қарым – қатынас орнату, сыйластықты арттыру, отбасында
балаға
жақсы
тәрбие
беруіне
ықпал
жасау.
Тренинг ережесі: Сенімділік, Сыйластық, Жақын араласу
2. КӨРНЕКІЛІГІ: Отбасы тәрбиесінің мәтіні
3. Тренинг барысы:
3.1 Кіріспе сөз
Барысы: Ата – аналар шеңбер жасай тұрады.
1. Сәлемдесу. Бір күнгі танысыңа қырық күн сәлем дегендей біз бүгін дәстүрден тыс амандасу түрлерін жасаймыз.
Алақанымыздың ішін және сыртын тигізіп бір-бірімізге
күлімсірей қарайық. Бір-бірімізге маңдайларымызды
тигізіп сәлемдесеміз. Оң және сол жақ иықтарыңызды
тигізіп сәлемдесу.
Сәлемдесу кезінде қандай әсерде болдыңыздар?
Құрметті ата-аналар сіздермен бірге отбасы бақыты
тақырыбында сөз қозғаймыз. Трениг сабағымызға қош
келдіңіздер дей отырып, тренингті «Отбасы татулығы»
аңызымен
бастағым
келіп
отыр.
2. Отбасы татулығы (аңыз әңгіме)
Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы
адамдар саны өте көп екен, бір қауым ел болып, бірге
тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен, әрқайсысы өзара
келісімде, татулықта өмір сүруі елді таң қалдырады.
Оларда ұрыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды
екен. Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына да жетеді.
Патша естігеннің ақ-қарасын білгісі келіп ауылға келеді.
Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен
береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір
шаттықа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты
отбасында қариялардың орны төрде, уайым-қайғысыз,
балалары бақытты, мәз-майрам екен. Бұған патша таңтамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті
өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді.
Ауыл ақсақалына келіп отбасындағы татулық пен
бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді.
Сіздер қалай ойлайсыздар? Ауыл ақсақалы патшаға
қандай жауап берді? Отбасындағы татулық пен бірліктің
болуы үшін қандай қасиеттер қажет деп ойлайсыңдар?

Қарт үнсіз ғана жүз рет «сүйіспеншілік», «жүз рет»
«кешірім», жүз рет «бірлік» деп қағазға мұқият жазып
шығады. Үш сөзді оқыған патша таң қалып:
–
Осы-ақ па?
–
Иә, - деді ақсақал. Барлық жақсы отбасылары тек
осы қасиеттерден құралады-деді де сәл ойланып «және
шыдамдылық»
деген
сөзді
қосып
қойды.
Барлық отбасыға айтарым босағасы берік,шаңырағы биік
болуы, тату-тәтті өмір сүруі, бақытқа, қуанышқа бөлінуі
отбасы мүшелерінің бір-біріне жағымды қарымқатынасына байланысты екен.
Құрметті ата-аналар сіздердің де отбасыларыңызға
татулық пен бірліктің болуы үшін жүз рет
«сүйіспеншілік», «жүз рет» «кешірім», жүз рет «бірлік»
және шыдамдылық тілеймін.
"Сөйлемді аяқта” ойынымен жалғастырамыз
—
Мен өз отбасымды жақсы көрем, себебі….
—
Отбасы бұл…
—
Отбасым бақытты болу үшін…
—
Отбасымда зорлық — зомбылыққа жол жоқ,
себебі…
—
Мен қалар едім отбасымның…
—
Мен үшін бақытты отбасы……
—
Өз отбасыңа көңілің тола ма?
—
Отбасының ұйытқысы кім?
—
Отбасының бүкіл міндеті кімдерге негізделген
—
Рахмет сіздерге.
Мақал-мәтелдерді аяқтау
1)Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар.
2) Ананың сүті — бал, Баланың тілі — бал.
3) Жақсы бала әкесінің басын төрге сүйрейді,
Жаман бала әкесінің төрдегі басын есікке сүйрейді.
4) Ұлға отыз үйден тыю, Қызға қырық үйден тыю.
5) Әкені көріп ұл өсер, Шешені көріп қыз өсер.
6) Ананың ізін қыз басар, Атаның ізін ұл басар.
7) Балапан ұяда не көрсе, Ұшқанда соны алады.
8) Балаға байқап сөйлесең, Ақылыңа көнер,
Байқамай шайқап сөйлесең, Көрсетер бір «өнер».
9) Ата — асқар тау, ана — бауырындағы бұлақ,
бала — жағасындағы құрақ.
10) Қарға баласын «аппағым» дейді,
Кірпі баласын «жұмсағым» дейді.
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11) Жаста берген тәрбие, Жас қайыңды игендей.
12) Аға әдепті болса, іні әдепті,
Апа әдепті болса, сіңлі әдепті.
13) Әке көрген — оқ жонар, шеше көрген — он пішер.
Күлкі — көңіл ажары(1 мин сұраққа жауап беру)
Ата-аналар сіздерге берілетін сұрақтарға яғни
жағдаяттарға тек қана балаңыздың атының бірінші
әріпімен жауап бересіздер?
-Тренинг ұнап жатыр ма?
• Сағат неше болды?
• Шаршадыңдар ба?
• Үйге асығып тұрмыз ба?
• Қонақтарға не айтасыңдар?
• Психолог шаршады ма екен?
• Үй тапсырмасына көмектесесіңдер ме?
• Бүгін тренингке қандай көңіл-күйде келдіңіз?
• Жиналысты ұнатасызз ба?
• Қонаққа мені шақырасыздар ма?
• Қандай ас ұнатасыздар?
• Балабақша ұнай ма?
• Үйге қалай барасыздар?
• Туған күнге не сыйлайсыз?
• Билеп аламыз ба?
• Шайға не қосып ішесіздер?
• Сұрағым өте көп пе?
• Үйді кім жинайды?
• Төсекті ше?
• Асты кім пісіреді?
• Каникулда не істейміз?
• Қуанғанда не істейміз?
• Ренжіткен адамға не айтасың?
• Сұрақтар қашан бітер екен?
«Отбасы махаббаты» тақырыбында кластер жасау.
Құндылықтар
Өмірде үш нәрсе…………..
Өмірде үш нәрсе ешқашан қайта оралмайды: уақыт, сөз,
мүмкіндік.
Өмірде үш нәрсе ешқашан жоғалтпау керек: сабырлық,
үміт, намыс.
Өмірде үш нәрсе құнды: махаббат, достық, сүйіспеншілік.
Өмірде үш нәрсе тұрақсыз: арман, сәттілік, байлық.
Өмірде үш нәрсе адамды құртады: шарап, өзімшілдік,
ашу.
Өмірде үш нәрсе адамды сипаттайды: еңбек,
шыншылдық, жетістік.
Сергіту сәті: Нұрға бөлену
«Доп лақтыру» жаттығуы.
Бала сіз үшін кім? Допты бір-біріне ұсынып сұраққа
жауап беру. Бала – болашағым, серігім, бақытым,
өмірімнің жалғасы т.б.
4. «Гүл теру» жаттығуы. Пікірлесу
(Әуен ойналып тұрады, арнайы дайындалған гүлдер
алқабына бару) Барлық ата-аналар орындарынан тұрып,
гүл теруге шығады. Бір - бір гүлден алады. Сол гүлдерде
сұрақтар жасырылған. Осы сұрақтар көлемінде пікірталас
өрбиді.
Балаңызды еркелеткенде қандай сөздер айтасыз?
Балаңыз сізді ренжітті, сіздің іс - әрекетіңіз.
Сіздің бойыңызда, сіздің ойыңызша қандай жақсы
қасиеттер бар?
Бала тәрбиесі үшін отбасы жауапкершілігі басым ба, әлде
мектептің жауапкершілігі басым ба?

• Балаларда қызғаныш, өзімшілдік мінездің қалыптасуы
неден?
• Балаларыңыз игілік істер істесе оларды қалай
мадақтайсыздар?
• «Өнегелі отбасы» дегенді қалай түсінесіз?
Қорытынды бөлім: 7 –бөлім «10+5+1» әдісі.
Алдарыңыздағы ақ қағаздарға сіз үшін өміріңізге
қажетті құндылықтарды жазыңыздар. Саны — 10.
Мысалы, ақша, денсаулық, білім. Енді бесеуін сызып
тастаңыздар, тағы төреуін сызыңыздар. Қолдарыңызда
біреуі қалды, соны оқысаңыздар. Ол көбіңізде «Бала» сөзі
болар. Олай болуы заңдылық. Өйткені «Бала — атаананың бауыр еті», ұрпағын жалғастырар жалғасы.
Әр ата-ана баласы үшін өмір сүреді.
«Тілек шамы»
Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені.
«Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да
үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы,
ошағымыздың түтіні түзу болу үшін «Тілек шамы»
жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік.
Бір-бірімізге мына шамды бере отырып, бүгінгі
кездесуден алған әсерлеріңізбен бөлісіп, тренинг
барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса, айтып
кетулеріңізге болады.
Халқымыздың аяулы ұлы зиялы азаматы Б.Момышұлы
былай деген екен: «Жаудан да, даудан да қорықпаған
қазақ едім. Енді, қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын
бесікке бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам.
Дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді,оның
қолына қылыш берсең, кімді де болса шауып тастауға
даяр. Қолына кітап алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ,
үйретіп жатқан әке, шеше жоқ» Бауыржан атамыз бүгін де
арамызда жоқ, ол кісі көтерген мәселе бәрімізді де
алаңдатуы тиіс.
Бұл ата – анаға да, ұстазға да ой салады деп ойлаймын.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, баланы бірлесе
отырып тәрбиелейік дей келе бүгінгі тренингімізді
аяқтаймыз.
«Ертең өсіп келеді, ертеңмен бірге адам өсіп келеді.
Бізде қазір жаңа қоғам ғана жасалып жатқан жоқ, жаңа
адам жасалып келеді» - деген екен академик З.Қабдолов.
Ертеңіміз нұрлы да жарқын болуы үшін мектеп, ата-ана
болып бірлесе жұмыс жасайық. Бүгінгі кездесуге келіп
қатысқандарыңыз үшін көп рахмет.
**********
Күні:
Ұзақ мерзімді
Сынып: 5
жоспардың тарауы:
Қатысқандар: 21
Экология және
Қатыспағандар: 0
тұрақты даму
Мұғалім аты-жөні:
Мектеп: ШҚО,
Хусаинов Бақыт
Аягөз ауданы
Баймұханович
«Айғыз жалпы білім
беретін орта мектеп»
КММ
Сабақтың
Табиғатты қорғау
тақырыбы
Сабақтың оқу 5.6.3.1 ҚР экологиялық мәселелерін
мақсаты
атау
Сабақтың
Барлығы: Оқушылар жасай
мақсаты
алады. ҚР негізгі ғаламдық
мәселелерді біледі.
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Бағалау
критерийі

Тілдік
мақсаттар

Құндылықтар
ға баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы
білім

Оқушылардың басым бөлігі:
ҚР негізгі экологиялық мәселері
бойынша зерттелген мәлімметті
талдайды.
Кейбіреуі: Өз аймағының экологиялық мәселелерін айта алады.
Білу: материктер мен мұхиттар
туралы біледі.
Түсіну: материктер мен мұхиттарды
ажырата алады.
Қолдану: Картадан мұхиттарды
көрсете алады.
3 тұғырлы тіл:
«Еркін микрофон» әдісі арқылы
оқушылар бүгінгі сабақта кездескен
терминдерді 3 тілде атап шығады.
Оқылым- айтылым: мәтіндегі
материалдармен оқи отырып, топтық
талқылауда білгендерін ортаға
салады
Тыңдалым- жазылым:
Àдамның табиғатқа жағымсыз
әсері неден көрінеді?
2. Табиғат пен адамның қарымқатынасы қандай принципке
негізделуі керек?
3. Экологиялық сана-сезім
дегенді қалай түсінесің?
4.Дұрыс экологиялық сана-сезім
дегеніміз не?
ЖОБ әнге қатысты сөздік қор мен
терминдер: • судың ластануы•
инсектицидтер• экологиялық санасезім
- шығармашылық және сын
тұрғысынан ойлау;
- қарым- қатынас жасау қабілеті;
- жауапкершілік;
Тарих, география

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
басы
10 минут

Адамның кейбір әрекетінің
өсімдіктер мен жануарларға кері
әсерін түсіндіру (3 сынып)
Өсімдіктерді қорғау түрлерін зерттеу
(4 сынып)
Өсімдіктер мен жануарлардың
көптүрлілігін сақтап қалу маңызын,
оларға ұқыптылықпен қарауды
түсіндіру және түсіну (2 сынып)
Жануарлар санының азаюуына
әкелетін адам әрекетінің түрлерін
анықтау (3 сынып)
Жойылу қаупі төніп тұрған
жануарларға мысал келтіру; ұлттық
парктер, қорықтар құру мақсаттарын
түсіндіру (4 сынып)
Табиғаттағы судың ластануына
мысал келтіру, әр түрлі ағзаларға
қауіпті қалдықтардың әсерін
түсіндіру (4 сынып

Сабақтың
ортасы
20 минут
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Сабақтағы жоспарланған жаттығу
түрлері
Сәлемдесу, оқушыларды түгендеу
Топқа бөлу: «Арал», « Балқаш»,
«Каспий», деген сөздерді оқушы
санына байланысты буындарға бөліп,
оқушыларға тараттым.
Оқушылар қиындыларды біріктіру
арқылы төрт топқа бөлінеді.
Үй жұмысын сұрау:
«Серпілген сауал» әдісі арқылы
оқушыларға сұрақтар қоямын.
Абиотикалық факторлар дегеніміз
не?
Абиотикалық факторларға нені
жатқызуға болады?
Неліктен Колорада өзені өлшемі
жағынан кішірейді және өзенге ағуын
тоқтатты?
Қандай ластанулар экожүйеге әсер
ете алады?
Тапсырма 1 .( Ж )видеоролик
көрсету. « Кино лента » әдісі арқылы
оқушыларға
« Қазақстанның экологиялық апатты
аймақтары»видеоролик көрсетіледі.
(С) Stop-кадр—бейнефильмнің бір
сәтімен (кадр) жұмыс. Кадрды
экранда тоқтатып қойып, сұрақтар
қою арқылы оқушыларды диалогқа
тартамын.
Мақсаты: Оқушылардың
коммуникативті (тыңдалымайтылым) дағдыларын арттыра түсу
Дескриптор :
-кадрда не көрсетілгенін айтады.
-көрініске сипаттама береді .
-оқушылар өз ойларын ортаға салады
Тапсырма 2. (Т) «Жұптасып-ойланбөліс» әдісі арқылы оқулықтағы
мәтінмен оқып танысады.
Тапсырма 3.
Оқушыларға топтарда жеті ғаламдық
экологиялық мәселелерді талдады
ұсыну:
1. Ғаламдық жылыну
2. Ормандарды кесу
3. Жерлердің шөлейттенуі
4. Тұрмыстық қалдық
5. Атмосфераның ластануы
6. Ауыз суыңың сапасы
7. Тірі ағзалар түрілерінің азаюуы
(биоалуандылық)
Оқушылар ғаламдық экологиялық
мәселелер
бойынша
бейнебаян
қарайды.
Мұғалім
оқушыларға
бейнебаян
қарау
барысында
ғаламдық
мәселелер
туындау
себептерін анықтауды ұсынады.
«Семантикалық карта» толтыру
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Сабақтың
соңы
15 минут

Оқушылар
Қазақстан
Республикасының
экологиялық
мәселелерінің
бірін
қамтитын
ақпарат
көздерінен
алынған
мақалаларды талдайды. Зерттелген
мәліметтер бойынша оқушылар кесте
құрады. Кестеде мәселені, себебін,
шешу жолын ұсынады.
Оқушыларға
ҚР
экологиялық
мәселелерін
өз
дәлелдемелерін
келтіре отырып,
маңыздылығы
бойынша реттілікпен орналастыру
тапсырмасын орындату. Мәселелер
ретінде оқушыларға келесі тізім
берілді :
Атмосфераның ластануы;
Тұрмыстық қалдықтар;
Судың ластануы;
Жерлердің шөлейттенуі;
Ауыз суының жетіспеушілігі;
Климаттың өзгеруі;
Ормандардың азаюуы;
Жабайы жануарлардың жойылуы;
Мұғалім оқушылармен бірге
сабақты қорытындылайды.
«Еркін микрофон» әдісі арқылы
оқушылар бүгінгі сабақта кездескен
терминдерді 3 тілде атап шығады.
Сергіту сәті: «Картоп егу»
Тапсырма 4 ( Т ). «Ақылды
тарелка»
Әр топқа қағаз тарелка таратылып
беріледі, топ мүшелері әр бөлігіне
сұрақ жазып келесі топқа береді ол
топ сұраққа жауап жазады.» әдісі
арқылы Оқушылар топтарда
еліміздегі ғаламдық экологиялық
мәселерді анықтау сұрақтарын береді
және 2-ші топ дәлелдеп түсіндіреді .
Дескриптор:
Ғаламдық жылынудың себептерін
анықтайды
Кесте құрастырады
Судың ластану себептерін
қарастырады
Топырақтың құнарсыздану
себептерін анықтайды
Бағалау : «Аралдар аялдамасы»
әдісі арқылы оқушылар өздерін
бағалайды
Тапсырма 5 (Ж) «Кім жылдам?»
ойыны
Оқушылар кескін картаға
экологиялық апатты аймақтарды
белгілейді.
Дескрипторлар:
- картадағы аймақтардың атауларын
атайды;
- сипаттама береді.
Кері байланыс:«Шабадан,
еттартқыш, қоқыс жәшігі» әдісі
арқылы жүзеге асады

Саралау

Тақырып бойынша алған керекті
ақпараттарды чемоданның тұсына
жазса, ал әлі де оқуым керек,
толықтыруым керек дегендері болса,
еттартқыштың тұсына жазады.
Үйге тапсырма.
Табиғатты қорғау туралы оқу және
картаға түсіру
Бағалау
Қалыптастырушы бағалау, өзара
бағалау, ауызша кері байланыс

1 Сабақ бойынша рефлексия
«Шабадан,
Сабақ мақсаттары
еттартқыш,
/оқу мақсат тары дұрыс
қоқыс жәшігі»
қойылған ба?
әдісі арқылы
Оқушылардың барлығы
оқушылар
ОМ қол жеткізді ме?
өз-өздерін
Жеткізбесе, неліктен?
бағалайды.
Сабақта саралау дұрыс
Сабақ барысында
жүргізілді ме?
оқушылар
Сабақтың уақыттық
5 түрлі тапсырма
кезеңдері сақталды ма?
орындады.
Сабақ жоспарынан қандай
Жалпы өзінің алған
ауытқулар болды, Неліктен?
білімін көрсетеді.
***************
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі:
3-бөлім «Уақыт»

Мектеп: А.Тайманов
атындағы
№ 34 мектеп-гимназиясы

Мерзімі:

Мұғалімнің аты-жөні:
Султанова.Ф.С.

Сынып: 3 е

Қатысқандар: 18
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Мен және менің отбасым

Осы сабақта қол
жеткізіле тін оқу мақсат
тары (оқу бағдарламасына сілтеме)

3.1.1.1. Отбасы
мүшелерінің арасындағы
туыстық қатынастарды
түсіндіру;
3.1.1.2 Әулет шежіресін
құру.

Сабақ мақсат
тары

Оқушылар
1.
Отбасындағы туыстық
қатынастарды түсінеді;
2.
Өз әулетінің шежіресін
құрайды.

Бағалау
критерийлері

Туыстық атауларды (3-тен артық)
біледі және туыстық қатынасты
анықтайды;
Өз әулетінің шежіресін
(бала/әке/ата/арғы ата) құрайды.
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Тілдік
мақсаттар

Оқушылар: Өз отбасының туыстық
қатынастары жайлы әңгімелейді.
Терминология: шежіре
Талқылауға арналған сұрақтар:
Әулет шежіресін білу қаншалықты
маңызды?
Жазуға берілетін тапсырма:
өз әулетінің шежіресін жазу

Құнды
лықтар
ды дарыту

Сыйластық – отбасы мүшелерінің
бір-бірін қолдауын, көмек көрсетуін
түсіну арқылы жүзеге асады.
Өзінің ата-тегін білу, құрметтеу
қаншалықты маңызды екенін
түсінеді. Отбасының шежіресін құру
арқылы үлкенге құрмет, кішіге ізет
білдіруге үйренеді.

Пәнаралық
байланыстар

Математика: уақыт өлшем
бірліктері.
Ана тілі: Әдеби көркем
шығармалардан үзінділер қолдану

Алдыңғы
меңгерілген
білім

Оқушылардың отбасы
құндылықтары туралы білім
негіздері бар. Жеті аталарын білу
маңыздылығын түсінеді. Шежіре
ағашын құру тәжірибелері бар.

Талқылау (Ұжымда)
Оқушылар
уақыт
өлшемдері
туралы естеріне түсіреді.
•
секунд,
минут,
сағат,
таңертең, түс, кеш, түн, күндіз;
• апта, ай, жыл, көктем, қыс, күз,
жаз.
Уақыттың маңыздылығы туралы
мақал-мәтелдер, нақыл сөздер
айтады.
Уақыт ерекшеліктері:
Тез өтеді, қайтып келмейді және
орны толмайды, уақытты дұрыс
пайдалану, уақытты жүйелеу.
Сабақ мақсатын
анықтау(ұжымда)
Сабақ тақырыбы мен мақсаты
жайлы оқушылардың болжамдары
айтылады
Сабақ мақсаты ұсынылады:
туыстық қатынастарды түсіну;
өз әулетінің шежіресін құрау;
Сабақ ортасы

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақта жоспарланған
іс-әрекет
Жұмбақ жасыру (ұжымда)
Ұстаз оқушыларға сағат туралы
жұмбақ жасырады. Шешімі
табылғаннан кейін тығылған
жерден сағатты (немесе суретін)
алып шығады. Жаңа тараудың
сағатпен байланысты екенін
айтады. Тараудың кіріспе беті
талданады.
Күндіз де жүреді,
Түнде де жүреді,
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Не жүрген жолы жоқ.
Ол не, кім біледі? (Сағат)
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«Өрмек» ойыны (шағын
топтарда)
Оқушылар шеңберге тұрып бірбіріне иірілген жіпті береді де
туыстық атауларды айтады.
Оқушылардан не көріп тұрғанын
сұрау. Олар өрмек шықты деп
айтуы мүмкін. Туыстық
байланыстар осы жіп сияқты
нәзік, сондықтан туыстық
қатынасты бағалау керекпіз деген
қорытындыға келеді.
«Уақыт таспасы/шежіре
ағашы» тапсырмасы ( жұпта)
Постер құралады
1-топ
Оқушылар өзінің ата-бабасының
есімдерін уақыт таспасына
немесе шежіре ағашына ретімен
орналастырады. Жұпта бір-біріне
ата-бабаларының есімін
орналастыру заңдылығы бойынша
пікір алмасады.
2-топ. Ата бабаларының
шежіресін кімге теңейтіні
жөнініде айтады (бұл топ
өздерінің ата тегін аспандағы 7қарақшы жұлдызына теңегені
жөнінде айтылды)
3-топ. 7-санына байланысты мақал
мәтелдер жазу ,апта
күндері,сағаттың уақытын жазу
Бағалау критерийлері:
1)
өз әулетінің шежіресін
(бала/әке/ата/арғы ата) құрап
айтады
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1.
«Мен және менің отбасым» тақырыбына шағын
ой толғау (жеке)
Ой толғау жазар алдында
минималды сөйлем саны (6
сөйлемнен кем емес), бағалау
критерийлері таныстырылады.
Бағалау критерийлері:
Туыстық атауларды (3-тен
артық) біледі және туыстық
қатынасты анықтайды
Сабақтың соңы

Рефлексия (жеке):
Сабақ
мақ
саты

+
(бәрі
түсін
ікті)

(түсін
іксіз)

?
(сұра
ғым
бар)

Туысты
қ
қатына
старды
түсіну
Өз
әулетім
нің
шежіре
сін
құру
Бірнеше жауаптарды талдауға
болады.
Дифференциация –
оқушыларға көбірек
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға
қандай тапсырмалар
қоюды жоспарлап
отырсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға туыстық
атауларды тереңдетіп
беруге болады.
Шежіре құру
формаларын
оқушылардың
өздеріне таңдауға
ерік беру арқылы
саралау жасауға
болады.

ұсынылады.
Тапсырма жеке
орындалып,
бағалау
критерийлеріне
сай бағаланады.
Қысқа мерзімді жоспар
Сынып: 1
Пән: Математика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі
Ортақ тақырып: «Тағам
және сусын»
Бөлім: 4 А. Күнделікті
өмірдегі есептеулер.
Бөлімше: 1.3 Шамалар және
олардың өлшем бірліктері.
Күні:
Сабақтың тақырыбы:

Ақша. Теңге

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

1.1.3.6 - 1 тг, 2 тг, 5 тг, 10
тг, 20 тг тиындарымен
түрлі операцияларды
орындау

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін тексеру
жоспарыңыз?

Бағалау және
кері байланыс
беру сабақтың
өн бойында
жүріп отырады.
Сабақ
мақсатына жету
деңгейн бағалау
үшін
«Уақыт
сызығына»
отбасы
мүшелерін туған
күндеріне, туған
айларына,
жасына
қарай
орналастыру
және
қасына
туыстық
атауларды жазу

Мектеп:
БҚО, Орал қаласы
А. Тайманов
атындағы № 34
мектеп-гимназиясы
Мұғалім аты-жөні:
Ержанова М.Е.
Қатысқандар
саны:
Қатыспағандар
саны:

Оқушылар
сынып
бөлмесінде
қозғалу
барысында
, топтық
жұмыс
барысында
қауіпсіздік
техникасы
сақталады.
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А. 1теңге, 2теңге, 5теңге,
10теңге, 20теңге
тиындарын бір-бірінен
ажыратып, қосу, азайту
амалдарын орындайды.
В. 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20тг
тиындарымен түрлі
операцияларды орындау
арқылы мысалдарды
шығарады, монеталарды
салыстырады.
С. 2тг, 10тг, 20теңгелердің
жартысын таба алады және
тиындар жиынтығын
құрастыра отырып есептер
шығарады.
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Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту

Пәнаралық
байланыстар

Бастапқы білім

Пәнге тән лексика мен
терминология:
ақша; монета;
теңге;
тиын;
Диалог пен жазу үшін
пайдалы
сөздер
мен
тіркестер:
Ақша туралы не
білесіңдер?
Ақшаны қайдан алуға
болады?
Ақшаны ата-анаңа не үшін
береді деп ойлайсыңдар?
Бұл жұмыртқаның ішінде
не болуы мүмкін?
Жұмыртқаның
ішінде
қандай ақша бар екенін
білгілерің келе ме?
Қолдарыңда қандай
монеталар бар?
Бұл монеталарды не үшін
қолдануға болады?
Ынтымақтастық
құндылығын дарыту
топпен , жұппен
жұмыстанғанда жүзеге
асады.
Құрмет құндылығы
жұптық жұмыста бірін-бірі
тыңдауда көрінеді.
Азаматтық жауапершілік
зат сатып алғанда ақшаны
шатаспай беруде
байқалады.
Қазақстандық
патриотизм Ұлттық
валютаға деген мақтаныш
сезімі ұялайды.
Қазақ тілі (монетаның
мөлшерін айтқанда)
Дүниетану (монетада
мемлекеттік нышан
елтаңба және «Қазақстан
Республикасы» деген
жазуды түсіндіргенде)
Күнделікті өмірде ақша,
теңге монетаны қолдану
тәжірибесі бар

Сабақтың
басы
5мин

Сабақтың
ортасы
5мин

4мин

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспар
ланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған
іс-әрекет

3мин

2мин
---9 --

І. Ширату. «Адасқан әріптер».
Шашылған әріптерден сөздер
құрастыру.
- Қандай сөздер құрастырдыңдар?
Оқушылардың жауаптары. АҚША
ТЕҢГЕ
- Жарайды, өте жақсы!
- Ақша туралы не білесіңдер?
- Ақшаны қайдан алуға болады?
- Ақшаны ата-анаңа не үшін береді
деп ойлайсың?
- Олай болса қазір «Сиқырлы
жұмыртқа» ойынын ойнаймыз. Бұл
жұмыртқаның ішінде не болуы мүмкін
(оқушылардың болжамдары),
білгілерің келе ме?
- Жұмыртқаның ішінен бір-бір
монетадан ала қойыңдар.
- Қолдарыңда қандай монеталар бар?
- Бұл монеталарды не үшін қолдануға
болады?
- Енді осы монеталар бойынша
топтарға бөлініп отыра қойыңдар.
-Иә, балалар, бұл монеталар біз
күнделікті өмірде зат сатып алғанда
қолданатын ақшалар. Олай болса,
бүгінгі тақырыбымыз «Ақша. Теңге».
Сабақтың мақсатымен таныстыру:
1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг,
20 тг тиындарымен түрлі
операцияларды орындау, теңгемен
танысу.
ІІ. Жаңа тақырып
Таныстырылым (бейнеролик)
- Қағаз ақшаны не деп атайды?
(купюра)
- Ал металл ақшаны не деп атайды?
(монета)
- Қазақстандық ең құнды жоғары
монета қай теңге? (100теңге)
- Теңгенің қысқаша жазылуы қалай?
(тг.)
ҚБ Мадақтау: Жарайсың! Тамаша!
Бәрекелді!
Мұғалімнің түсіндірмесі. Шынайы
ақшамен жұмыстану. Балаларға
шынайы ақша үлестіріліп беріледі.
Соны зерттей отырып мұғалімді
тыңдайды.
Әр монетаның үстіңгі бетінде
ортадағы бедерлі шеңберінде оның
құнын білдіретін сан және теңге сөзі
жазылады. Ал астыңғы бетінің
ортасында елтаңба және төменгі
жағында монетаның шығарылған
жылы бейнеленген. Монетаның шетін
айналдыра «Қазақстан Республикасы»
деп жазылған.
15 қараша – ұлттық валюта күні.
«30секунд» әдісі.
Жұптық жұмыс. Қорытынды
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бойынша саралау.
1-ші оқушының көзі орамалмен
байланады. Оның алдында монеталар
шашылып жатады. Сол монеталарды
қолымен сипалай отырып пішінін
анықтайды (үлкен немесе кіші) және
монетаның санын анықтайды. 2-ші
оқушы уақыт біткенде қорытындысын
айтады. Осылай алмасып 2-ші жұбы
ойнайды.
ҚБ: өзара бағалау

5мин

5мин

2 мин

3 мин

3мин

Жеке зерттеушілік жұмыс
Оқушыларға алдарына 1 теңге, 2
теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге,
50теңге, 100теңгелік монеталар
беріледі. Монеталарды пайдалана
отырып, өсу ретімен орналастырып
шығады.
1-ші орындап болған оқушы осы
монеталарды пайдаланып, кему
ретімен орналастырады.
ҚБ: мұғалімнің мадақтауы
Жарайсың!
Тамаша! Керемет!
Дәптермен жұмыс 76-бет
Қарқын бойынша саралау
-Монеталарда бейнеленген сандардың
өсу ретіне қарай оларды бір сызықпен
жалғастырып
қос.
1теңгелік
монетадан баста.
Берілген заңдылықты сақтап,
монеталарды орналастыр.
Қосымша тапсырма:
- Құны ең төмен монетаны қорша.
- Құны ең жоғары монетаны қорша.
Бағалау критерийі:
-ең кіші монетадан бастап
орналастырады және ең кіші
монетаны қоршайды.
- ең жоғары монетадан бастап
орналастырады және оны қоршайды.
ҚБ: "+" ,"-" әдісімен бірін-бірі
бағалайды
Топтық жұмыс. Тапсырма бойынша
саралау.
А) Әсетте 15теңге болды. Сен қандай
монеталарды қолданасың? Тиындар
жинағын әр түрлі тәсілмен көрсет.
18теңгеге дәптер сатып алу үшін
қанша ақша керек?
10тг+5тг=1тг+1тг+1тг;
10тг+5тг=1тг+2тг.
В) 5тг+5тг+2тг+1тг+1тг+1тг=15тг;
10 тг+5тг+1тг+2тг=18тг.
- 18 теңге 15 теңгеден қаншаға артық?
- 15 теңге 18 теңгеден қаншаға кем?
18
15 монеталарды
салыстырып, >, <, = таңбаларының
тиістісін қояды.
С) Дәптер 18теңге тұрады, бір
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Сабақтың
соңы
3мин

өшіргіш 3теңге арзан тұрады.
Өшіргіш неге теңге тұрады?
18тг=10тг+5тг+2тг+1тг
18-3=15(тг.)
Есептің шартын, сұрағын, шешуін,
жауабын жазады.
ҚБ: «Теңге» әдісі
«Өте жақсы»
«Жақсы» «Талпын»
Сергіту сәті:
Оң қолымда 5теңге (қолдарын
иықтарына қойып, 5рет алға
айналдырады),
Сол қолымда 5 теңге. (қолдарын 5рет
артқа айналдырады)
5-ке 5-ті қосқанда ( 5рет оң аяқпен,
5рет сол аяқпен секіреді)
Болып шықты 10 теңге. (қолдарын
жоғары көтереді)
Жеке жұмыс. Оқулықпен жұмыс.
79-бет «Жартысын тап»
2тг, 10тг, 20теңгенің жұп сандардан
тұратынына назар аударту
1 тг
? тг
1тг+1тг=2 тг
10 тг жартысын тап?
?тг
5 тг 5тг+5тг=10тг
3. 20тг жартысын тап?
?тг
10тг
10тг+10 тг = 20тг
ҚБ: «Жұлдызша» әдісі
1тапсырмасын орындаса, 1жұлдыз
2тапсырмасын орындаса, 2жұлдыз
3тапсырмасын орындаса, 3жұлдыз
иеленеді.
Бағалау критерийі:
-2теңгенің жартысын табады:
-10 теңгенің жартысын табады:
-20 теңгенің жартысын табады.
Қалыптастырушы бағалауға
арналған тапсырмалар
Бағалау критерийі: 1теңге, 2теңге,
5теңге, 10теңге, 20теңге тиындарын
бір-бірінен ажыратып, қосу, азайту
амалдарын орындайды
ІІІ. Қорытынды. Бекіту сұрақтары
«Серпілмелі доп»
a. Бүгін
қандай
тақырыппен
таныстық?
b. Теңге күні қашан?
c. Ең кіші монета?
Рефлексия:
«Монета» әдісі арқылы
Сабақты өте жақсы түсінгендер –
100теңгелік монетаны;
Аздап қиналдым дегендер – 50теңгелік
монетаны;
Мүлдем түсінбедім дегендер –
2теңгелік монетаны жоғары көтереді.
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Саралау – оқушыларға
көбірек қолдау көрсетуді
қалай жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
тапсырмалар қоюды
жоспарлап отырсыз?

Бағалау –
оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін тексеру
жоспарыңыз?

Топтық жұмыс.
Тапсырма бойынша
саралау.
А) Әсетте 15теңге болды.
Сен қандай монеталарды
қолданасың? Тиындар
жинағын әр түрлі тәсілмен
көрсет.
С) Дәптер 18 теңге тұрады,
бір өшіргіш 3теңге арзан
тұрады. Өшіргіш неге
теңге тұрады?

ҚБ
Мадақтау:
Жарайсың! Тамаша!
Бәрекелді!
ҚБ: өзара бағалау
ҚБ: мұғалім нің
мадақтауы
Жарайсың! Тамаша!
Керемет!
ҚБ: "+" ,"-" әдісімен
бірін-бірі бағалайды
ҚБ: «Жұлдызша»
әдісі
ҚБ: «Теңге» әдісі
Рефлексия: «Монета»
әдісі арқылы

Пәнаралық
байланыс

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы
«Мұнайшы ауылының №7 орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Оралбаева Анар Жамихановна
Пәні:
жараты
лыстану
Сыныбы: 1
Сабақтың
мақсаты

Сабақтың
нәтижесі

Алдыңғы оқу
Тілдік
мақсаттар
Бағалау
критерийі
Ресурстар

Тақырыбы:
Жер ғаламшарының көрінісі
1.4.1.1 Жердің пішінін оның
жасандымоделінегізіндеанықтау.
1.4.1.1 Жердің
пішінінбілужәнесипаттау.
1.4.1.2 Жердің жасанды моделін және
кескіндеу тәсілдерін білу.
Барлық оқушылар:
– Жердің шарға ұқсайтынын анықтай
алады.
– Шар пішінді денелерді атай алады.
Оқушылардың басым бөлігі:
– Жер мен глобусты салыстыра
алады.
Кейбір оқушылар:
– Шардың физикалық қасиетіне
бақылау жүргізе алады.
Қазіргі кезде ғарышты қалай
зерттейді?
Шар –Жер– Земля – ballearth
Жеке,
жұптық,
топтық
тапсырмаларды орындай алады.
Сабақ барысында
тыңдаушының
назарын өзіне аудара алады.
https://bilimland.kz/kk/content/structure/1
972-zher_halamshary#lesson=13816

https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
https://bilimland.kz/kk
https://bilimland.kz/kk#lesson=13816
https://bilimland.kz/kk#lesson=13816
https://bilimland.kz/kk/content/structure/1
604-education_movies#lesson=18944
https://bilimland.kz/kk/content/structure/1
969-zharatylystanu#lesson=13820
https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
Сауат ашу,дүниетану,көркем еңбек.

Сабақтың барысы
Психологиялық ахуал тудыру
Сабақтың
Психологиялық тренинг.
басы
Армысың, Алтын күн,
Армысың, Жер-ана.
10 мин.
Армысың, Көкаспан,
Армысың, Жан досым.
Міне, меніңқолым бос,
Жылуыма жылуқос.
Топқа бөлу
Оқушылар күн, жер,ай, аспан деген 4
топқа бөлініп отырады.
Жұмбақ шешейік
Мекені көкте екі ару,
Бірін-бірі көруге зәру. (Күн мен Ай)
Сатайын десем ауыр кілем,
Сатпайын десем тәуір кілем. (Жер)
https://bilimland.kz/kk
– Біздің бүгінгі сабағымыз Жер
туралы болмақ.
Талқылауға арналған сұрақтар:
– Жер қандай?
– Аспан мен жер қалай түйісіп тұр?
– Не себептіжер шар
тәріздідепойлайсыңдар?
Бейнетаспа көрсету
а) Оқушыларбейнетаспадан не
көргендерінәңгімелейді.
– Ертедегі адамдар Жер жайпақ,тегіс
деп ойлаған.Олар саяхат жасағанда
Жердің дөңес және шар тәрізді екенін
байқаған.
ә) Жер мен доптың суреті беріледі.
– Жер мен доп несімен ұқсас?
– Қандай айырмашылықтары бар?
Біздіңғаламшарымыз Жер деп
аталады.
б) Шар пішіндіденелердіатаңдар.
Слайд көрсету
Оқулықпен жұмыс
Сабақтың
а) Топтық жұмыс:
ортасы
Әр топ Жердің шар тәрізді екенін
20 мин.
зерттеу жүргізе отырып, дәлелдейді.
І,ІІ,ІІІ топқа Айдың тұтылу кезіндегі
фотосурет беріледі. Үстел шамы
қойып,бір парақ қағаздың ортасына
кезекпен пішіндері әртүрлі заттарды:
доп, қалам, кітап, өшіргішті қойыңыз.
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Сергіту сәті

Сабақтың
соңы
10мин.
Рефлексия

– Қай заттың көлеңкесі дөңгелек?
(доп)
Оқушылар Жер шарға ұқсас деген
қорытынды жасайды.
https://bilimland.kz/kk#lesson=13816
https://bilimland.kz/kk#lesson=13816
ІІ, ІV топқа энциклопедиядан көкжиек
туралы материал беріледі.
https://bilimland.kz/kk#lesson=13816
ә)Дәптерменжұмыс (40-бет).
Негештіңхатындағыжасырылғансөзді
табыңдар.
– Қандай сөз шықты? – Жер.
– Сөйлемді аяқтап жазыңдар.
«Жер – бұл ғаламшар» деген сөйлемді
жаздырту.
б) «Ойлан» айдарының тапсырмасы.
Жүзіп келе жатқан кемені кім бірінші
көре алады: теңіз жағасындағы адам
ба, әлде биік ағашта отырған адам
ба?
Жауабы:Ағашта отырған адам.
Бақылау нүктесі неғұрлым жоғары
болса, көру аймағы соғұрлым үлкен
болады.
Сөздікжұмыс:
Шар –Жер Шар –Земля ball–earth
https://bilimland.kz/kk/content/structure/1
604-education_movies#lesson=18944
«Аспанәлемі».
Топпен жұмыс
Әртүрлі ресурстар таратылады, сол
заттардан Жердің моделін жасайды,
қорғайды.
Қосымша мәліметтер:
Жердіңішінде не бар? (піскен
жұмыртқа арқылы көрсету)
Жерқабығыныңішкіжағы мантия деп
аталатын, өз кезегінде жұмыртқа
сияқты екіқабатядроданқұралғантау
жынысыныңыстық, жартылай еріген
қабатынан тұрады. Ядро немесе
Жердің ортасы – бұл өте ыстық
балқыған күйдегі тау жынысының
қатты шары. Ядро қабатына
бұрғылаумен жету мүмкін емес.
Неғұрлымтереңдегенсайынсоғұрлымы
стығырақ – жердіңядросы 40000°С
балқыпжатқанкүйде болады.
https://bilimland.kz/kk/content/structure/1
969-zharatylystanu#lesson=13820
Кері байланыс
https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
https://bilimland.kz/kk#lesson=14780
Күнніңкөзі – түсінікті.
Жер – жартылай.
Бұлт – түсініксіз.

Джанбирова Тогжан Адиловна
Пәні: Дүниетану
Сыныбы: 2
Осы сабақта
қол жеткізі
летін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарлама
сына сілтеме
Сабақ
мақсаттары

Ойлау деңгейі
Бағалау
критерийлері

Тілдік
мақсаттар

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы
«№9 жалпы білім беру орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
---12 --

Тақырыбы:
Ай –Жердің табиғи серігі
2.4.1.2.Жердің табиғи серігін
анықтау.
2.1.2.2. Бақылаудың басты
белгілерін анықтау (мақсат,
нысан, жоспар, мерзім, нәтиже)
Барлық оқушылар: Ай-Жердің
жалғыз серігі екенін біледі.
Көптеген оқушылар: Берілген
тапсырмаларды орындай алады.
Кейбір
оқушылар:
Зерттеу
жұмысы кезінде Айдың Жерді
қозғала айналатындығын зерттей
алады.
Білу,
түсіну,
жоғары
ойлау
деңгейлері.
«Ай», «серік» сөздерінің мағынасын
түсінеді.
Ай – Жер ғаламшарының серігі
екенін біледі.
Ай Жерді айналатынын, біздің
ғаламшарға тек бір жағымен
көрінетінін айта алады.
Айдың массасы біздің ғаламшардан
шамамен 81 есе аз екенін біліп, Ай
мен Жерді салыстырады.
Жасанды және табиғи серіктер
туралы біледі, оларды айыра
алады.
Зерттеу жұмысы барысында бірбіріне сұрақ қойып, талдайды, Ай
мен Жердің көрінісін, көлемін
ескере отырып, өз ойын жинақтай
алады, өмірде қолданады және
Айдың белгілі бір қашықтықта
тұрып,
Жерді
айналатынын
түсінеді.
Айтылым
және
тыңдалым:
«Табиғи
серік»
тапсырмасын
орындау кезінде оқушылар оқу
ақпаратын тыңдайды. Айдың
неліктен Жердің табиғи серігі
екенінжайлы
сұрақтар
қояды
және
жауап
береді.
«Айырмашылығы» және кіріспе
тапсырмаларын орындау кезінде
оқушылар деректерді айта алады.
Оқушылардың өз ойын дұрыс
тұжырымдауын,
оны
түзете
білуін қадағалау.
Жазылым: «Сызба» тапсырмасын
орындау
барысында
кейбір
оқушылар Ай туралы білгендерін
жаза алады.
Оқылым: «Айқыш пен дөңгелек»
тапсырмасын орындау барысында
оқушылар
сөйлемдерді
оқиды,
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Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы білім
Ресурстар

өздерінің
келісетін-келіспейтін
дерін айтады.
Сөздік қор: Сабақтың тірек
сөздері «Ай», «серік». Олардың
мағынасы
сабақ
барысында
ашылады.
Осы
сөздерді
пайдаланып,
сөйлем
құрауды
ұсыну.
Ғарыш әлемінің, зерттеу мен
тілдің біртұтастығы.
Шығармашылық
және
сын
тұрғысынан ойлау.
География, көркем еңбек, музыка.
Жер мен Күн арасындағы
байланыс.
8. Тартылысты көрсетуге
арналған ұзындығы бірдей жіптер;
9. Ермексаз, сусын ішуге арналған
түтікшелер, желімді таспа;
10. www.bilimland.kz,
www.imektep.kz,
https://www.google.kz/ ресурстары.

Сабақтың барысы:
Сабақтың
Сабаққа жоспарланған
кезеңдері
жаттығу түрлері
Сабақтың Ұйымдастыру кезеңі.
басы
(3 минут) Аспан
6 минут
денелерінің атаулары
бойынша топқа бөлу ().
Шолпан Марс Жер
Меркурий Сатурн
Оқушыларға адамдардың
кемемен, пойызбен қалай
саяхаттайтынын көз
алдыларына елестетуін
сұрау.
– Үнемі бірге сапар
шегетін адамдар қалай
аталады? (жолсерік)
– Ендеше мына
бейнероликке көңіл
айдарайық.

Сабақтың
ортасы
31 минут

Ресурстар
Аспан
денеле
рінің
суреттері

https://ime
ktep.kz/kz/a
i ресурсы

https://imektep.kz/kz
ресурсында дүниетану
пәніндегі «Ғарыш»
бөлімінен «Ай»
бейнеролигін көрсету.
(05:24-06:16 ) – 1,42 сек
(06:53-07:06 ) – 53 сек
Қызығушылықты ояту.
(3 минут)
«Табиғи серік».
Оқулықтағы суретке
назар аударту:
– Онда не бейнеленген?
(Жер және Ай)
– Жердің көрінісі қандай?
(ол көгілдір пішінді,
құрлықтар көрінеді,
атмосфера байқалады.)

– Жер мен Айды
салыстырыңдар. Қайсысы
үлкен? (Жер)
– Айды қай кезде көре
аламыз? (түнде)
– Ай үнемі Жердің
маңында бола ма? (иә)
– Неге? (ол үнемі Жердің
маңында айналып жүреді)
Оқушылар сабақтың
тақырыбы мен мақсатын
болжайды.
Мағынаны тану. (4
минут)
«Сен білесің бе?»Айды
ешқандай құралдардың
көмегінсіз көруге, ал
телескоппен оның бетін
көруге болатынын айту.
1) Жердің табиғи серігі
2) Айдың Жерді айнала
қозғалысы. Айдың арғы
беті (45сек).
3) Жаңа айдың тууы және
бірінші ширек фазасы.
4) Толған ай және үшінші
ширек фазасы.
5) Ай құрылысы.
6) Ай жайлы қызықты
деректер.
1-жаттығу.
2-жаттығу.
3-жаттығу.
Өмірмен байланыс:
– Балалар, «ай» сөзін
аударып көрейікші.
Орысша – луна,
ағылшынша – moon (мейн).
Осы сөзбен байланысты
қандай ойын түрлерін
немесе ойын-сауық
орталығын білесіңдер?
№103 Луна-Парк 02:0003:00
Сергіту сәті.(2 минут)
«Көңілді күн» әуеніне би
қимылдарын жасайды.
2-тапсырма. «Зертте».
Зерттеу жұмысы екі
кезеңмен жүргізіледі.
1-кезең.
Әр топта оқушылар өзара
Жер мен Айдың рөлін бөліп
алады.
Содан
кейін
кезекпен ғаламшар мен
серігінің
қозғалысын
көрсетеді.
Жер рөліндегі оқушылар
өздері тұрған жерінде
жайлап
айналады,
ал
Айдың рөліндегі оқушылар

Оқулық
56-бет
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www.biliml
and.kz
ресурсы
https://bili
mland.kz/k
k/
content/les
son/
13820aj_zher_se
rigi

https://bili
mland.kz/k
k#
lesson=191
68 ресурсы

Жаттығу
1,2,3.
https://bili
mland.kz/k
k/
content/str
ucture/197
2zher_hala
mshary#
lesson=138
20

Оқулық
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ғаламшар
айналасында
соған
бетімен
қарап
айналуы керек. Екі оқушы
да жіпті тартып жоғары
ұстаса, басқа оқушылар
бақылап отыруы керек.
2-кезең.
Түтікшені Г әрпі түрінде
иіп көру. Егер түтікше
жұмсақ болса, онда екі
түтікшеден
жасауға
болады. Түтікшелерді Г
әрпі тәрізді етіп бір-біріне
желімді
таспамен
жабыстырыңдар.
Ермексаздан Жер мен
Айдың моделін жасаңдар.
Жұмыс барысында неге
мән беру керек екенін
сұрауға
болады
(мөлшеріне,
пішініне,
түсіне).
Тапсырманы
дұрыс
орындау үшін бір-біріне
қандай сұрақтар қоюға
болады? Әрбір модельді
жасау үшін қандай түсті
таңдап алу керек? (Жер
үшін
көгілдір
және
сарғыш, ал Айды жасауға
ақ, сұр түстерді алуға
болады).
Модельдердің
мөлшері қандай? (Жер –
үлкен, Ай – кішкентай).
– Жер моделін түтікшелер
қиылысатын
немесе
біріктірілетін,
ал
Ай
моделін
қарама-қарсы
ұшына бекітіңдер.
– Жер моделін айналдырып
көріңдер.
Нәтижесінде
оқушылар
Айдың
белгілі
бір
қашықтықта
тұрып,
Жерді
айналатынын
түсінеді.
Топты өзара бағалау. Кері
байланыс бутерброды
Жағдаяттық мәлімдеме –
Маған ұнады.... себебі...
Енді/келесі жолы
Ереже бойынша: бірінші
жағымды түсінік беріп,
кейін сын айтып, соңынан
жақсы пікір айтады.
Жұмыс дәптері бойынша
жұмыс.
Кел, ойнайық!«Айқыш пен
дөңгелек».
Оқушылар сабақ
тақырыбы бойынша
сұрақтарға жауап бере

57-бет,
жіп,
сусын
ішетін
түтікшел
ер,
ермексаз,
желімді
таспа

«Көңілді
күн» әуені

Топ
мүшелерін
ің негізгі
ролі
жазылған
кеспе
қағаздар
Тартылыс
ты
көрсетуге
арналған,
ұзындығы
бірдей
жіптер

Ермексаз,
сусын
ішуге
арналған
түтікшел
ер,
желімді
таспа
Жұмыс
дәптері
38-жұмыс
парағы
Слайд №3
Сабақтың
соңы
3 минут
Кері
байланыс
бутерброд
ы
үлестірме

Ойлау
деңгейі
---14 --

алады. Өз жауаптарын
белгілеп шығады: дұрыс
тұжырым тұсына айқыш,
дұрыс емес тұжырымға
дөңгелек белгісін қояды.
Жауаптары:
Жоқ.
Иә.
Жоқ.
Жоқ.
Иә.
Жоқ.
«Айырмашылығы»
Жасанды және табиғи
жарық көздері туралы
оқушылардың естеріне
түсіру.
Жұп болып мысалдар
ойлап тауып, олардың
айырмашылығын табуды
ұсыну. Оқушылардың
жауаптарын тыңдау.
Жерсеріктерінің де табиғи
және жасанды
болатынын айту. Бүгінгі
таңда бірнеше мыңдаған
жасанды серіктер Жерді
айналуда. Олар белгілі бір
орбитаға зымырандардың
көмегімен шығарылған.
Ай – Жердің бірден-бір
серігі. Жердің жасанды
серігі — аспан кеңістігінде
ұшатын ғарыш аппараты.
Өзін-өзі бағалау.
«Термометр» әдісі арқылы
барлық тапсырманы
орындауда жалпы
жинаған ұпай санын
тілшеге жазып,
термометр көрсеткішіне
қояды.
Ұпай қою шәкілі:
14–12 –
«Жалғастыруға
дайынмын!»
жасыл тілше.
11–9 – «Бір нәрсе
түсінемін, бірақ
бәрін емес» сары
тілше.
8–6 – «Түсінбеймін,
қайталап қарау керек»
қызыл тілше.
Рефлексия. 3 минут.
«Шығу билеті» әдісі.

Тапсыр
ма
реті

Бағалау
критерийі

сі

Слайд
№ 4, 5, 6,
7, 8, 9

«Термоме
тр»
суреті
Түрлі
түсті
тілшелер
Шығу
билеті
үлестір
месі

Дескриптор
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Білу

Түсіну

1–2

1-2

«Ай»,
«серік»
сөздерінің
мағынасын
түсінеді.
Ай – Жер
ғаламшар
ының
серігі
екенін
біледі.
Ай Жерді
айналатын
ын
түсінеді.
Жасанды
және
табиғи
серіктер
туралы
біледі,
оларды
айыра
алады.

Жоғары
ойлау
деңгейлері

1

Ай мен
Жерді
салысты
рады.

Жоғары
ойлау
деңгейлері

1

Ай
мен
Жердің
көрінісін,
көлемін
ескере
отырып,
ойын
жинақтай
алады,
өмірде
қолданады
және
Айдың
белгілі бір
қашықтық
та тұрып
Жерді
айналатын
ын
түсінеді.

Саралау. Сіз қандай
тәсілмен көбірек
қолдау көрсетпексіз.

Бағалау. Сіз
оқушылардың
материалды

«Ай»
сөзінің
мағынасын
түсінеді.
«Серік» сөзінің
мағынасын
түсінеді;

Айдың
біздің
ғаламшарға
тек
бір
жағымен
көрінетінін
айта алады;
Жасанды
серікті
адам
қолымен
жасайтынын
және табиғи
серік тек Ай
екенін
айыра
алып,
әңгімелейді;
Айдың массасы
біздің
ғаламшардан
шамамен 81 есе
аз екенін біледі;
Зерттеу
жұмысы
іс-әрекеті
негізінде
сұрақтар
құрастырады.
1.
Ай мен
Жердің
көрінісін
(түсін), көлемін
ескере отырып
бүгінгі өмірмен
байланыстыры
п,
өз
ойын
дәлелдейді.

Сіз басқаларға
қарағанда
қабілетті
оқушыларға қандай
тапсырмалар
бересіз.
А
деңгейіндегі
оқушыларға
«Жалғыз құты» дара
диаграмма арқылы
Ай
мен
Жерді
сипаттап, қызметін
ажыратады және
фазаларын
топтастырып
жазуды ұсынамын.
В
деңгейіндегі
оқушыларға «Тоғыз
маржан»
әдісі
арқылы
Ай
мен
Жерді
салыстыра
алады, Айдың Жерді
айналу ретініңсағат
тілі бойымен бе,
әлде қарсы бағыт
әрекетін
ромбтық
жіктелімге
толтырып жазуын
ұсынамын.
С
деңгейіндегі
оқушыларға «Пікір
күнделігі»
әдісі
арқылы
шығармашылық
тапсырманы
орындатамын.

игеру деңгейін
қалай
тексеруді
жоспарлап
отырсыз?

техникасын
сақтау

Оқушылар
бірін-бірі
топта
марапаттап,
қолдау
көрсетеді.
Мұғалім
тарапынан
қолдау
көрсетіледі.
Оқыту
үшін
бағалауда
«Кері
байланыс
бутерброды»,
«Термометр»
құралдары
қолданылады.
«Шығу билеті»
әдісі
бойынша
бүгінгі
сабақтан
не
үйренгендігі
және
нені
білгісі
келетіндігі
жөнінде
жөнінде
рефлексия
жасалады.

Оқушылар
дың білім
алуына
ынты
мақтастық
атмос
ферасы
қалыпта
сады.
«Көңілді
күн»
әуенінің
ырғағымен
сергіту сәті
өтеді.

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе: оқыту мен оқуға
қатысты
Сабақта бұдан да жақсы өтуіне оң ықпал етер еді,
оқыту мен оқуға қатысты.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқу
мақсатына негізге алып сабақ жоспарын жасадым.
Оқушы критериалды бағалау және балдық
тапсырмалар арқылы жұмыс жасайды.
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы
«Мұнайшы ауылының №7 орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Төлегенова Гүлнар Ережепқызы
Тәрбие
сағаты
Мақсаты

Денсаулық
және
қауіпсіздік

Міндеті
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Мен және менің достарым.
Достық деген не?
Оқушылардың арасында жағымды
қарым-қатынас орнату, бір-бірін
сыйлауға, адал дос болуға және
қоршаған ортамен дос болуға үйрету.
1. Адам қарым-қатынасындағы достық
ұғымы туралы түсінік беру.
2. Оқушылардың арасында досты
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Дерек
көздері

қсезімдерін дамытуға ықпал ету .
3. Оқушыларды сыйластыққа,
әдептілікке, шынайылыққа, адалдыққа
тәрбиелеу.
bilimland.kz.

босатыңдар, ол үшін менің өмірімді
алыңдар, –дейді.
Қолбасы ойланып отырып, оны
сынамақ болады да:
–Жарайды, мен сені қыршыныңнан
қимай-ақ қояйын. Маған сол өміріңнің
бір бөлшегін ғана берсең болады, –дейді.
–Ол не? – дейді досын құтқаруға
асыққан жігіт.
–Маған сенің көздерің керек? – дейді
қолбасы, –екі көзіңді ойып аламын.
– Ол да болсын, көзімді ал да, досымды
тезірек босат, –дейді.
Жігіт бұл сыннан сүрінбей өтеді.
Әлгі жауынгер тұтқыннан босаған
досының иығына қолын салып, зағип
күйі қуанып, күлімдеп келе жатады.
Мұны көрген жаудың қолбасы:
«Мынадай ерлері бар халықты
тұтқиылдан келіп, қапыда бас салған
жағдайда болмаса, бетпе-бет ұрыста
жеңу қиынға соғады.» деп түйеді.
Сөйтіп өз әскерлеріне шегінуге бұйрық
беріпті.
1.Екі жауынгер қалай ДОС болыпты?
2.Қазақ жауынгері досын тұтқыннан
құтқару үшін не деді?
3.Қолбасы оны қалай сынамақ болды?
4.Бұлар қалай достасты?
«Достық туралы мақал -мәтелдер
1.Шын дос үшін қалайда,
Тік қатерге басыңды.
Айыра біл алайда,
Досыңменен қасыңды.
2.Аққуды атпа,
Досыңды сатпа.
3.Досы жоқпен сырлас,
Досы көппен сыйлас.
4.Досың мың болса да – аз,
Дұшпаның біреу болса да – көп.
5.Жүз теңгеңболғанша,
Жүз досың болсын.
6.Ақылсыз достан, ақылды дұшпан
артық.
7.Дос басқа қарайды,
Дұшпан аяққа қарайды.
Ойын: «Ренжістік,
Достастық» (әуенмен)
Балалар, бүгін біз: «Ренжістік,
Достастық» ойынымен танысып,
ойнаймыз. Мүмкін шын достықтың
құпиясын ашатын шығармыз. Менің
өтінішім бойынша сендер:
«Ренжістік» дегенде бір-бірлеріңе
қарама-қарсы бұрылып, саусақтарыңды
безейсіңдер.
«Тоқта» дегенде бір-бірлеріңе
арқаларыңды беріп тұрасыңдар
«Достастық» деген бұйрық берілгенде
қол алысып, күлімдеп, өз құрбыларыңа
сүйіспеншілік туралы ізгі сөздер
айтасыңдар.

Сабақ барысы
І.
Сәлемдесу

ІІ.
Шаттық
шеңбері

ІІІ.
Мәтін
мен жұмыс

- Балалар, бәріміз шаттық шеңберіне
жиналайық. Енді бір-бірімізге бүгінгі
күніміздің тамаша өтуіне арнап жақсы
тілектер айтайық. (Оқушылар
достарына арнап бір-біріне бүгінгі
күннің көңілді өтуіне арнаған
тілектерін айтады.)
Сабағымызда« Достық жырын»
айтайық.
1. Достық дегенд іқалай түсінесіңдер?
2.Шын досты қалай білуге болады?
3.Өзіңнің досың туралы не айтасың?
4.Дос болу үшін адам қандай болуы
қажет?
Тақтадан бейнеролик көрсетіледі.
http://www.bilimland.kz/index.php/kz/catal
og/lesson//men_zhane_mening_dostarym_
dostyg_degenimiz_ne
Жетекші сұрақтар:
–Балалар, сендер достық деген сөзге
қалай түсінік бересіңдер?
а) -Сенің досың кім?
ә)-Сен ол туралы әңгімелеп бер бізге.
б)-Достық тек адамдар арасында ғана
бола ма?
в) Сендер мына мақалды қалай
түсінесіңдер: «Көп ақшаң болғанша,
көп досын болсын».
Екі дос ертегісін үнтаспадан тыңдау
Ертеде ел арасында жаугершілік жиі
болатын кезде қазақтың екі жауынгері
төсқағысып дос болады.
Бірде әскерлер бір өзеннің бойында қос
тігіп дамылдапты. Тұтқиылдан
жаудың қалың қолы шабуыл жасапты.
Малды айдап, мүліктерін тиеп кетіпті.
Қолға түскен азаматтарды айдап
әкетіпті. Әлгі екі достың біреуі жау
қолына түседі. Досының қолға түсіп
қалғанын естіген екінші батыр күздің
қарасуығын елеместен өзенді малтып
өтіп, жау жатқан жағаға келеді.
Анталаған жау әскерлері оны тарпа
бас салады. Жауынгер өзін қолбасына
апаруын өтінеді. Алып келген соң ол
жаудың қолбасына:
– Мен қолдарыңа түскен бір
жауынгерге құн төлеп, сатып алуға
келдім. Менің оған айырбастап берер
малым-мүлкім жоқ. Бір-ақ нәрсе
беремін. Ол–өзімнің өмірім. Досымды
---16 --
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VIІІ. Қоры
тынды

Үйге
тапсырма

Пікір алмасу:
-Сендерге ойын ұнады ма?
-Татуласқанда қандай сезімде
болдыңдар? (қуанышты, бақытты,
көңілді)
-Ал ренжіскен сендерге ұнады ма?
-Ренжіскенде қандай көңіл-күйде
болдыңдар? (қайғылы, көңілсіз)
-Ендеше балалар, өмірімізде
қуанышты, бақытты сәттер көп
болсын десеңдер, ешқашанда
достарыңмен ренжіспеңдер.Олармен
бірге тату-тәтті достықта
болуларыңа тілектеспін.
Тыныштық сәті.
- Балалар, орындарыңызға емін-еркін
жайғаса отырыңыздар. Енді көзімізді
жұмып, әркім өзінің досына жақсы
тілектер ойлайық. (2-3 секунд)Тілектер
ойлап болсақ, көзімізді ашайық.
-Қазір мен сендерге 5саусақты қолғап
беремін. Әр саусаққа досымыздың
жақсы қасиеттерін жазып шығайық.
«Бес саусақ бірікпей, қолға ине
ілікпейді» дегендей бәріміз жұмылып,
бірауыздан алдымыздағы жүкті көтере
білейік.Татулық достар арасындағы ең
тамаша қасиет. Тату балалар бір-бірін
ренжітпейді, тату-тәтті ойнайды.
Сондықтан достық татулықтан
басталады делінген.
Жүректен-жүрекке жылы
лебіз білдіру.
Оқушыларға алдын-ала жүрекшелер
таратылып беріледі.
- Балалар шаттық шеңберіне келе
қойыңыздар. Енді қасымыздағы адамға
жүрегіміздегі жақсы жылы лебізді
білдірейік. Жүрекке жылы сөздер
жазып, қасындағы адамның жүрегіне
жабыстырады.
Ризашылық әні
Сөзі мен әнін жазған Луиза Хей
Ризамыз бүгінге біз,
Ризамыз бүгінге біз.
Ризамыз бүгінге біз,
Ризамыз қазірге.
Ризамыз3 бүгінге біз,
Ризамыз3 қазірге.
«Досым саған арнаймын»
(ақындар өлеңдерінен көркемсөз оқу)

Сабақтың
көрнекілік
тері
Сабақтың
дереккөз
дері

Тәрбие
сағатының
барысы

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы
«№9 жалпы білім беру орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Амантаева Райхан Данатаровна
Тәрбие
сағаты
Сабақтың
мақсаты

Тәуелсіз елім - Қазақстан
а) Оқушыларға еліміздің қысқаша
тарихы туралы мағлұмат беру. Өткен
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тарихымызға деген ұлттық
қалыптастыру және Отанымыз
Қазақстанды өркендетуге білімді
адамдар керек екенін түсіндіру.
ә) Оқушыларды Отанды сүюге
тәрбиелеу, туған елін, жерін, қорғау
әрбір азаматтың міндеті екенін білгізу
және ұлттық педагогика негізінде
тәрбиелеу.
б) Оқушылардың ой-өрісіндамытып,
білім деңгейін көтеру, шығармашылық
ізденісін қалыптастыру, белгілі бір
пікір айтуға, тұжырым жасатуға
үйрету, патриотизм сезімін
қалыптастыру.
Сюжетті суреттер, сұрақтар,
шарлар, мақал-мәтелдер,нақыл сөздер
http://bilimland.kz/kk/content/lesson/1188
4-qazaqstan_ortaq_ujimiz
http://www.bilimland.kz/kk/content/structu
re/2287tema_klassnogo_chasa#lesson=18641
Сабақ барысы
1. Ұйымдастырукезеңі.
Кіріспесөз.
Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі
кештің қонақтары!
Сіздерді еліміздің ең үлкен мерекесі
Тәуелсіздік күнімен құттықтай
отырып, бүгінгі тәуелсіздіктің 25
жылдығына арналған «Тәуелсіздік– ел
мерейі» атты тәрбие сағатымызды
сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
1-оқушы: Азиза
Әнұраным- жан ұраным,
Айтар әнім- сөйлер сөзім.
Туған жерім сағынарым,
Мәңгі бақи шырқалады,
Республика әнұраным.
(Әнұран орындалады)
1991 жылы біздің еліміз өз алдына
егемендік
алып,
тұңғыш
президентімізді
сайлап,
тәуелсіз
егеменді ел болдық. Тарих беттерін
парақтасақ,
қазақ
халқы
өзінің
«Тәуелсіз ел» атануы үшін ұзақ, талай
қанды
қырғынды,
зорлықзомбылықтарды көрді, қасірет шекті.
1986-шы жылы желтоқсан оқиғасы
болды.Д. Қонаевтың зейнетке шығуына
байланысты Республика компартиясы
Орталық
Комитетінің
бірінші
хатшысы міндетінен босатылды. Оның
орнына Ресейден келген Г. В. Колбин
сайланды. Көңілі толмаған халықтың
жүрегінде наразылық ұшқыны лаулай
түсті.Алаңға шығып өз ойларын айтуға
тырысқан қазақтың өрімдей қарусыз
жастарына
мұздай
құрсанған
солдаттар мен милиция қызметкерлері
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қарсы қойылды. Қыз-жігіттерді аяусыз
таяққа жықты, түрмеге қамады.
Қайрат Рұсқылбеков, Ербол Спатаев,
Лаззат
Асанова
Сабира
Мұхаметжанова сынды жаңа ғана
бүршік
атып
келе
жатқан
талшыбықтай жастарымыздың өмірін
көктей үзді. Арада бес жыл өткенде
қыршын өлген жастарға алаңда
ескерткіш орнатты.
2-оқушы: Желтоқсан басталуы –
ғасырлар қойнауынан жалғасып келе
жатқан ұлы тарихтың бір елесі. 16
желтоқсан! Бұл ерлік пен өрлік, қайғы
мен қасірет мидай араласқан әрі
жарқын, әрі қаралы, қасіретті күн еді.
Тәуелсіздік – баға жетпес бағымыз,
Қымбаттан да, ең қымбатты
барымыз.
Тәуелсіздік – білектегі әліміз,
Тәуелсіздік – жүректегі әніміз.
Үлгі бізге аталардың ерлігі,
Ұлағат, өнегесі, еңбегі
Тәуелсіздік туын ұстап жоғары,
Бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі.
3-оқушы:
Тәуелсіздік 11 әріптен құралған,
Сан ғасырлар қазаққа боп арман.
Талай дара, даналардың көз жасы,
Қанымен атты таң боп, бізге алдан.
Тәуелсіздік – болашақтың бағдары,
Тәуелсіздік – асулардың асқары.
Тәуелсіздік – адамдықтың белгісі,
Тәуелсіздік – үлкен істің бастауы.
4-оқушы: Жиырма жыл, жиырма жыл
азаттық,
Өзімізді құрсаудан да босаттық.
Ақтадық біз ата-баба үмітін,
Қолда қазір көк ту менен бостандық.
Желтоқсанның қанды суық ызғары,
Қалың әскер қазағымды қорлады.
Тәуелсіздікті қолдаған жастардың
Отан үшін табандары тозбады.
5-оқушы:
Тәуелсіздік ел мұраты,
Жас ұрпақтың болашағы
Ұялатып берік сенім,
Бағымызға жол ашады.
Тәуелсіздік мақтанашым,
Бізге бақыт сыйлаған
Бейбіт күнде мен тынышпын,
Әрбір таңым нұр маған.
7-оқушы:
Жаңа ғана қазағымның таңы атты
Алу мақсат ел деп алғыс, сауапты.
Әр отбасы, әрбір қазақ, әр адам
Тәуелсіздік сақтау үшін жауапты.
Атыңнан айналайын, егеменді ел
Тәуелсіз күнің туды, кенеле бер
Мерейің құтты болсын тәуелсіздік
Ғасырдың тойы болшы келе берер!
«Тәуелсіздік көк туын көкке ұста» – дей
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келе «Көк тудың желбірегені» әні
орындалады.
Хор
8-оқушы: Біздер тәуелсіз қазақ елінің
ең жас ұландарымыз. Сондықтан өз
жерімізді,өз елімізді әкелер мен
аталарымыз сияқты қадірлеуге,
сүюге,қорғауға тиіс екенімізді естен
шығармайық
Қазақстан дейтін менің бар елім
Жатыр алып жарты дүние әлемін!
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далада атам қолға ту алған.
Бұл далаға жылап келіп, уанғам,
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман!
Тақтадан Қазақстан туралы толық
ақпарат беріледі.

http://bilimland.kz/kk/content/lesso
n/11884qazaqstan_ortaq_ujimizҚазақстан –
ортақ үйіміз!бейнеролигікөрсетіледі.
9-оқушы: Тәуелсіз мемлекет, егеменді ел
болудың қыруар қиындығы, ерекше
жауапкершілігі мен қатар бастыбасты белгілері бар екені мәлім.
Солардың арасында елдің елдігін
танытып тұратын айрықша белгілер–
рәміздер. Олар: Ту, Елтаңба, Әнұран.
10-оқушы:
Рәміздерім – елдігімнің белгісі,
Білу керек баладағы ең кіші.
Қасиетін асқақтатар Отанның
Рәміздерін ардақтайтын бар кісі.
Мемлекеттік
рәміздер-тәуелсіздік
символы. «Мемлекеттік рәміздер –
еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін
паш ететін нышандар Мемлекеттік
рәміздерді
қадірлеу
тәуелсіз
Қазақстанның
әрбір
азаматының
қасиетті
борышы.
Мемлекеттік
рәміздерді құрметтеу – елді, халықты,
тарихты,
әдет-ғұрыпты,
салтдәстүрді қастерлеу болып табылады.
Тақтадан Мемлекеттік
Рәміздербейнеролигі көрсетіледі.
http://www.bilimland.kz/kk/content/structur
e/2287tema_klassnogo_chasa#lesson=18641
11-оқушы.
«Қазақстан Жалауы»
Көк аспандай көкпеңбек,
Қазақстан Жалауы.
Көк емес ол тектен тек.
Елдің ашық қабағы.
Ақ ниеті алтын күн,
Асқақ арман қыраны.
Жалауы бұл халқымның,
Мәртебесі, Ту ары.
12-оқушы: «Елтаңба»
Қатар шапқан қос тұлпар,
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Ай астында қазақ үй
Қалықтаған жас сұңқар,
Шарықтаған таза күй.
Бұл таңбасы елімнің,
Елдігімнің белгісі.
Бейнелеп сан ғасырды,
Елтаңбасы елімнің.
13-оқушы: «Әнұран»
Әйгілісің әуеніңмен әлемге,
Әнұраным, пәктігіңді дәлелде.
Қазағыма қайсар шабыт бергендей,
Ұран болып айтыла бер әр елде

1. Отаныңберікболса,
Жауың алмайды.
2. Отансыз адам – армансыз бұлбұл.
9-оқушы:
1. Туған жердің күні де ыстық, түні де
ыстық. 2. Ел-жұртыңның қадірін
Іс түскенде білерсің.
Жарайсыңдар, балалар.
Біз, Қазақстанда тұрамыз, демек,
Отанымыз – Тәуелсіз Қазақстан халқы.
«Отан отбасынан басталады» деген
мақал бар. Сендер үлкен болып өскенде
Отанымызды қорғайтын азамат
боласыңдар.
Отан деген не? Қалай түсінесіңдер?
Оқушылар: Отан деген менің
үйім,туған жерім.
Менің жүрегім Отан деп соғады.
Ендеше, Топтастыру әдісін жүргізейік.
9-оқушы:
1. Туған жердің күні де ыстық, түні де
ыстық.
2. Ел-жұртыңның қадірін
Іс түскенде білерсің.˙
«Астана» әні. Жанерке.
VI. Қорытынды сөз.
Мұғалім: Атыңнан айналайын, егеменді
ел, Тәуелсіздік күнің туды, кенеле бер,
Мерейің құтты болсын Тәуелсіздік,
Ғасырдың тойы болшы келе берер.
Барлығыңызды Тәуелсіздік мерекесімен
құттықтай отырып ашық аспан,
жүздеріңізге күлкі,зор қуаныш шаттық
тілейміз.
Мұғалім: Тәуелсіздігіміздің тұғыры
биік,халқымыздың
еңсесі
жоғары,
егемендігіміз баянды болсын демекпін.
Қазақстан қандай ел?
Хормен: Туымен– Тұғырлы,
Елтаңбасымен – Еңселі
Әнұранымен – айбатты ел!
Ендеше балаларды ортаға шақырайық
«Қазақстан» сөзіне мағлұмат берейік.
Қ – Қазағымыз аман болсын!
А – Азамат боп мен ертең, Отанға
қызмет етем!
З – Заманымыз тыныш болсын!
А – Аман болсын Тәуелсіз елдің ұрпағы!
Қ – Қыран құстай биік болайық!
С – Сарыарқа даласындай кең болайық!
Т – Тәуелсіз ел туын көкке көтерейік!
А – Аман болсын Тәуелсіз қазақ елі!
Н – Намысты қолдан бермейік !
Хор: «Біз бақытты баламыз!»

1-оқушы:
Желтоқсанның қанды суық ызғары,
Қалың әскер қазағымды қорлады.
Тәуелсіздікті қолдаған жастардың
Отан үшін табандары тозбады.
Жүректе намыс оты лапылдаған,
Күш-жігері жастардың сарқылмаған.
Отан үшін олар шығып алаңға
Қарсы ағып өзендей тасқындаған.
2-оқушы:
Желтоқсан – заман толғағы байтақ
даланың,
Шарпыған сәті үміт пен күдік қаланың.
Желтоқсан – Қайрат, Ләззат, Сабира,
Құрбаны болған жаланың.
Ал қоғамның адамнан бар ма асылы,
Кеткенде жоқ құлақтан зар басылып.
Бұғаудағы боздақтары кете барды,
Бірі атылып, ал бірі дарға асылып.
3-оқушы:
Тәуелсіздік – бақыты ғой елімнің,
Тәуелсіздік – шаттығы ғой жерімнің,
Қолға қонған бақ құсындай аялаған
Бағы ғой теңдесі жоқ бұл елімнің.
Тәуелсіздік бас арманы болған екен,
Атамыз бен бабамыздың сол ертеден.
Арманына жету үшін күрескені,
Тарихта шежіре боп қалған екен.
4-оқушы:
Он алтыншы желтоқсан,
Тәуелсіздік алған күн.
Мерекеге ел тосқан,
Шырқатып ән салған күн.
Енді Туған жер, Отан туралы мақал
мәтелдер айту.
5-оқушы:
1.Отан – елдің анасы
Ел – ердің анасы.
2.Туған жердей жерболмас,
Туғанелдей ел болмас.
6-оқушы:
1. Отанды сүю – отбасынан
басталады.
2.Туған жердің жуасы да тәтті.
7-оқушы:
1. Отан үшін күрес,
Ерге тиген үлес.
8-оқушы:
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ҚҰРМЕТТІ ҰСТАЗДАР, АТА-АНАЛАР!

ҚАШЫҚТАН БІЛІМ АЛУ ҮШІН
ҚР БҒМ ҰСЫНҒАН БІЛІМ РЕСУРСТАРЫ
ЖАЛПЫҒА АРНАЛҒАН:
1. «Coursera» — жаппай онлайн-білім беру саласындағы
жоба. Компания ҚР Білім және ғылым министрлігіне
ақпаратқа тегін қол жеткізу ұсынысымен жүгінгендігін
айта кеткен жөн. https://www.coursera.org/
2. Хан академиясы — коммерциялық емес білім беру
ұйымы. Оқушылар үшін ресурс қолжетімді әрі тегін.
https://ru.khanacademy.org/

ОҚУШЫЛАР ҮШІН:
1. «Bilim media Group». 40 мыңнан астам материал
шоғырланған білім беру контенті бар үлкен база.
Қазақстандық компания барлық ресурстарға деген
қолжетімділікті тегін ашып отыр. https://bilimland.kz
2. «Daryn Online». Бағдарлама мазмұны Мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес
келеді.
https://daryn.online
3. Opiq Платформасы. Интерактивті ресурсқа мектеп
оқулықтары жүктелген. Оқулықтардың басым бөлігі
«Алматыкітап» баспасына тиесілі. www.opiq.kz
4. ҰБТ-ға дайындалуға арналған виртуалды тренажер
iTest. www.itest.kz
5. Оқушылар мен студенттерге арналған білім беру
порталы. https://100ballov.kz/
6. NIS Play http://play.nis.edu.kz/application/registration
7. STEM академиясы. https://stem-academia.com/en/mainpage/
8. IMektep бастауыш бағдарламасы. www.imektep.kz
9. STEM платформасы. http://makeathon.kazneuro.kz/

КОЛЛЕДЖДЕР ҮШІН:
1. Atameken Academy https://atameken.co/ru/courses

ЖОО ҮШІН:
1. Moodle — курсты басқару жүйесі, сондай-ақ оқытуды
басқару жүйесі немесе виртуалды оқыту ортасы ретінде
белгілі. Еліміздің жоғары оқу орындары осы ресурсты
пайдаланатыны қуантады. https://moodle.enu.kz/
2. Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы
электрондық кітапхана http://www.rmeb.kz
3. QAZAQSTAN TARIHY https://e-history.kz/ru/scorm
4. «Қарапайым математика» http://www.bymath.net/
5. Blended learning https://blendedlearning.pro/
--------------------------------------------------------------------

Бүгінгі күні коронавирустің таралуына қарсы күрес
шараларын күшейту кезінде, 6 сәуірден бастап мектептер
төртінші тоқсанды қашықтықтан оқыту форматында
бастайды. Бүгінгі күні әдеттегі дайындыққа қоса
мұғалімдер өз цифрлық құзіреттілігін күшейту бойынша
жұмыс жасауы қажет. Қашықтық тәртіпте жұмыс жасауда
мұғалімдердің жүйелік тәжірибесі жоқ екенін ескеретін
болсақ, әрине, бұл оңай шаруа емес, және бұндай жұмыс
бұрын талап етілмеген. Десек те, сабақ барысында
мұғалімдер цифрлық білім беру ресурстарымен,
электронды
оқулықтармен,
электронды
журнал
жүйелерімен бұған дейін де жұмыс жасайтын. Бұның өзі
цифрлық жүйеде жұмыс жасаудың қандай да бір
тәжірибесі екені анық.
Қазіргі таңда мектеп әкімшілігі, әдістемелік бірлестік
жетекшілері, ұстаздар өздері қашықтықтан оқытуға ауысу
бағытында белсенді жұмыс атқаруда. Ең маңыздысы —
осы мәселені дұрыс түсіну. Қашықтық сабақ – әдеттегідей
қырық минут көлеміндегі сабақ емес. Қашықтық
сабақтың әдіс-тәсілдері, қағидалары да басқа.
Осындай сын сәтте ұстаздарды күштеп жұмысқа
тартып, онлайн-сабақтар жазуға мәжбүрлеп отыр деген
орынсыз сұрақтар да туындамауы тиіс. Қазіргі жағдайда
бұл мұғалімнің өзіне керек нәрсе, бұл мұғалім
жұмысының жаңа шарты. Ең бастысы, оқушылар
мұғалімнен қызықты, тартымды сабақ күтеді.
Құрметті ата-аналар, біріншіден, бұл мәселеге сіздер
түсінікпен қарауларыңызды, балаға жаңа форматта оқу
материалын игеруге көмек беріп, мұғалім мен оқушы
арасындағы байланыстың орнауына ықпал етіп, қажетті
нәтижеге жету үшін өз көмегіңізді беруді сұраймыз. Тек
осылай, бірлесе жұмыс жасау арқылы біз оқу үрдісін
дұрыс ұйымдастырып, балаларға қажетті білім мен
құзіретін бере аламыз.
Құрметпен: ҚР БҒМ Вице-министрі Шолпан
Каринова https://facebook.com/story.php?
story_fbid=504061696931739&id=100019837397965
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