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Қарағанды облысы, Қаражал қаласы № 7 жалпы орта білім
беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Уразалина Арайлым Мухитовна
Қысқа мерзімді жоспар
Пән: жаратылыстану
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Саяхат
Күні:
Сынып: 1

Мектеп: № 7
Мұғалімнің аты-жөні: Уразалина А.М
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Магнит

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

1.5.6.1 магниттілік қасиеті бар жекелеген денелерді анықтау
1.5.6.2 магниттің қасиетін зерттеу
1.1.2.2 көрсетілген экспериментті түсіндіру

Сабақ
мақсаттары

Барлық оқушылар: магниттік қасиетке ие заттарды ажырата
алады.
Көптеген оқушылар: магниттік қасиеті бар заттар бір-біріне
тартылатынын әңгімелейді.
Кейбір оқушылар: Әртүрлі материалдардан жасалған
заттарға тәжірибе жасап, қорытынды шығарады.

Бағалау
критерийлері

Магниттік қасиетке ие заттарды ажыратады.
Магниттік қасиеті бар заттар бір-біріне тартылатынын
әңгімелейді.
Әртүрлі материалдардан жасалған заттарға тәжірибе жасап,
қорытынды шығарады.

Тілдік мақсаттар

Оқушылар орындай алады: магниттік қасиетке ие заттарды
ажырата алады.
Пәнге тән лексика мен терминология: магнит, тарту, тебу
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Суреттерге қараңдар. Негеш қандай тәжірибе жасап отыр?
Барлық заттар магнитке тартыла ма? Қалай ойлайсыңдар?

Құндылықтарды
дарыту

Сын тұрғысынан ойлау, өзгенің пікіріне құрметпен қарау, өз
пікірін дәлелдей алу құндылықтарын дамыту.

Пәнаралық
байланыстар

Сауат ашу, дүниетану
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АКТ қолдану
дағдылары

Слайд, бейнежазба

Бастапқы білім

Магнит туралы алғашқы түсініктері бар.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5 минут

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу «Магнитке тартыл» ойыны арқылы
жүреді.
Шеңбердегі
оқушыларға
темір
қағазқыстырғыш
(скрепки)
таратылады.
Сыныпта 4 оқушының көзін байлап, қолына
магнит беріледі. Олар шеңбер ортасында жүріп
магнитпен өзіне 3 оқушы тартып алады. Солар
топ болып қалады. Топ атын оқушылар өздері
қояды.
Оқу мақсатын жариялау үшін «Ой қозғау» әдісі
қолданылады.
- Біз топқа қалай біріктік?
- Магнит деген не деп ойлайсыңдар?
- Суреттерге қараңдар. Негеш қандай тәжірибе
жасап отыр?
- Барлық заттар магнитке тартыла ма? Қалай
ойлайсыңдар?
- Осыдан қандай қорытынды шығара аламыз?
- Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз не болмақ?

Сабақтың ортасы
18 минут

(Ж) 1-тапсырма «Салыстыр» әдісі
қолданылады.
Оқулықтың 68-бетіндегі суреттерге қараңдар.
- Эвриканың іс-әрекетіне назар аударыңдар.
Магнитке не болды? Қалай ойлайсыңдар?
Дескриптор:
- Сұрақтарға жауап береді.
- Магниттің қарама-қарсы жақтары туралы
әңгімелейді.
Саралау тәсілі «Диалог және қолдау
көрсету» арқылы жүреді.
Кейбір оқушыға:
-Магниттер қандай заттарды тарта алады?
ҚБ: «Жұлдызша» әдісі.
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Ресурстар

Жұлдызша
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2 минут

10 минут

Үлкен – Сұрақтарға жауап беріп, магниттің
қарама-қарсы жақтары туралы әңгімелей алса;
Орташа - Сұрақтарға жауап беріп, магниттің
қарама-қарсы жақтары туралы әңгімелеуде
көмек қажет етсе;
Кіші– Сұрақтарға жауап беруде, магниттің
қарама-қарсы жақтары туралы әңгімелеуде
қиналса.
Сергіту сәтінде «Жаяу» әуеніне сәйкес
қимылдар жасалады.
(Ж) 2-тапсырма «Жас зерттеушілер» әдісі
арқылы іске асырылады.
Оқулықтың 69-бетіндегі тапсырмамен жұмыс.
-Магнитпен және әртүрлі материалдардан
жасалған заттармен тәжірибе жасаңдар. Не
байқадыңдар?
- Қандай заттар магнитке тартылады?
-Заттардың осындай қасиетінің атауын ойлап
тап.
Сұраққа жауап беріп, пікірлеріңді дәлелдеңдер.
Дескриптор:
- Заттардың магниттік қасиеті туралы
әңгімелейді.
- Сұрақтарға жауап беріп, пікірлерін
жалаушалар
дәлелдейді.
суреттері
Саралаудың «Диалог және қолдау көрсету»
тәсілі көрінеді.
Кейбір оқушыларға:
- Әртүрлі материалдар арқылы магнит қалай
әсер етті?
ҚБ: «Жалауша» әдісімен алынады.
Жасыл - Заттардың магниттік қасиеті туралы
әңгімелеп, сұрақтарға жауап беріп, пікірлерін
дәлелдей алса;
Сары- Заттардың магниттік қасиеті туралы
әңгімелеп, сұрақтарға жауап беріп, пікірлерін
дәлелдеуде көмек қажет етсе;
Қызыл - Заттардың магниттік қасиеті туралы
әңгімелеуде, пікірлерін дәлелдеуде қиналса.

Сабақтың соңы
5 минут

Кері байланыс «Маған үш зат айт» әдісі
бойынша өтеді.
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1.
Біз бүгін ------оқып үйрендік;
2.
Біз ---------жақсы жасай алдық;
3.
Топ--------- өте жақсы жасай алды.
Үй тапсырмасы: Мәтінді оқып, мазмұндауға
дайындалу. Ермексаздан глобустың моделін
жасап әкелу.
Саралау –
оқушыларға
қалай көбірек
қолдау көрсетуді
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға
қандай міндет
қоюды жоспарлап
отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Т1. Саралау тәсілі
«Диалог және қолдау
көрсету» арқылы
жүреді.
Кейбір оқушыға:
-Магниттер қандай
заттарды тарта алады?
Т2. Саралаудың
«Диалог және қолдау
көрсету» тәсілі
көрінеді.
Кейбір оқушыларға:
- Әртүрлі материалдар
арқылы магнит қалай
әсер етті?

Т1. ҚБ: «Жұлдызша» әдісі.
Үлкен – Сұрақтарға жауап беріп, магниттің
қарама-қарсы жақтары туралы әңгімелей
алса;
Орташа - Сұрақтарға жауап беріп,
магниттің қарама-қарсы жақтары туралы
әңгімелеуде көмек қажет етсе;
Кіші– Сұрақтарға жауап беруде, магниттің
қарама-қарсы жақтары туралы әңгімелеуде
қиналса.
Т2. ҚБ: «Жалауша» әдісімен алынады.
Жасыл - Заттардың магниттік қасиеті
туралы әңгімелеп, сұрақтарға жауап беріп,
пікірлерін дәлелдей алса;
Сары- Заттардың магниттік қасиеті туралы
әңгімелеп, сұрақтарға жауап беріп,
пікірлерін дәлелдеуде көмек қажет етсе;
Қызыл - Заттардың магниттік қасиеті
туралы әңгімелеуде, пікірлерін дәлелдеуде
қиналса.
Кері байланыс «Маған үш зат айт» әдісі
бойынша өтеді.
4.
Біз бүгін ------оқып үйрендік;
5.
Біз ---------жақсы жасай алдық;
6.
Топ--------- өте жақсы жасай алды.
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Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасын
ың
сақталуы

АКТ
қолдану
барысында
техникалық
қауіпсіздік
ережесі
сақталады.
Сергіту
сәтінде
сәйкес
қимылдар
жасалады.
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу
қажет?

****************
Қарағанды облысы, Қаражал қаласы № 7 жалпы орта білім
беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Уразалина Арайлым Мухитовна
Сынып сағаты
Сабақтың тақырыбы: Жолда жүру ережесін білеміз бе?
Сабақтың мақсаты:
1.Оқушылардың жолда жүру ережесі, жол белгілерінің түрлері жайында
білімдерін толықтыру.
2. Жол қауіпсіздік ережелерін есте сақтауға, орындауға баулу. Ой – өрісін
дамытып, түсініктерін кеңейту.
3.Оқушыларды көшеде дұрыс жүріп- тұруға, жол ережесін сақтауға
тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Бағдаршам, жол белгілері салынған суреттер, жол ережесіне
арналған презентация.
Сабақтың жүру барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі: 1. Оқушыларды топқа бөлу.
(Бағдаршам көздеріне сәйкес қызыл, сары, жасыл дөңгелекшелер арқылы бөлу)
2. Сұрақ- жауап
1 топқа: Жол ережесі дегеніміз не?
2 топқа: Жол ережесін не үшін білуіміз керек?
3 топқа: Жол ережесін қалай сақтаймыз?
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Мұғалім: — Ал енді «Жолда жүру ережесін білеміз бе?» атты сынып сағатымызды
бастаймыз.
ІІ. Негізгі бөлім: 1. «Ой қозғау»
Жұмбақтар
1. Ала таяқ ұстаған,
Жол тәртібін нұсқаған.
Өміріңді күзеткен,
Ысқырықпен түзеткен. (Жол полициясы)
2. Көше бойлап аяңдайды,
Адам тасып аялайды. (Автобус)
3. Көліктің қаншасын үстінен өткізген,
Іргеден басталып, алысқа жеткізген. (Жол)
4. Жоқ өзінде бас та, ауызда да, құлақ та,
Бақырайған үш көзі бар бірақ та. (Бағдаршам)
5. Арқаным бар тым ұзын,
Ала-алмайсың бір үзім.
Табыңдаршы, балалар,
Бұл жұмбақтың шешуін. (Жол)
6. Өзі сөйлей білмейді,
Бірақ «Тоқта, жүр!» дейді. (Бағдаршам)
Сұрақ: — Бағдаршам деген не?
— Ол қандай қызмет атқарады?
2. « Кел, танысайық!» айдары
Мұғалім: Бағдаршам өмірімізді жазымнан сақтандыратын көмекшіміз. Баршамызға
оның сырын біліп, тілін алу керек. Бағдаршам — жол элементтерінің ішіндегі ең ерте
қолданыла бастағаны. Қазір бағдаршамның жасы жүзден асып кетті. Оның кескін
келбеті де құрылысы да әлденеше рет жаңарды. Ол жол қозғалысына қатысушыларға
өз жарығымен бағыт сілтейді. Біздің еліміздің қала, ауылдарына бәріне ортақ көше
қатынас ережесі енгізілген. Бұл ережені оқушылар да, үлкендер де, яғни барлық көлік
жүргізетін жүргізушілер де бұлжытпай орындауы керек.
Сұрақ: — Балалар, сендер көшеде жүру ережесін білесіңдер ме ?
— Жиек жол деген не? (Адамдар жаяу жүретін көше жиегіндегі тар жол)
— Жаяу адамға қай жермен жүруге болмайды? (Көлік жүретін көшенің ортасымен
жүруге рұқсат етілмейді)
Хормен:
Қызыл көзін ашқанда,
Сынық сүйем баспа алға!
Сары көзін ашқанда,
Қарап қалма аспанға!
Жасыл көзін ашқанда,
Өте бергін, жасқанба!
( Әр топ оқушылары бағдаршам сигналдарын қолдарына ұстап, кезегі келгенде
көрсетіп тұрады)
Қызыл – Тоқта! Сары – Сақтан! Жасыл – Жол ашық!
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3. «Жол белгілерін білеміз бе?» (Оқушыларды жол белгілерімен толық таныстыру)
Сергіту сәті:
Қызыл: қолымызды жоғары көтереміз.
Сары: бір- бірімізбен амандасамыз.
Жасыл: құшақтасамыз.
4. Топтық тапсырма: Жол белгілерінің суретін салу, қорғау.
5. «Жол тәртібін білейік, Аман-есен жүрейік!»
Сұрақ-жауап:
1. Жолаушылар дегеніміз кімдер?
Кез — келген көлік түрін пайдаланатын адамдар.
2. Бағдаршам дегеніміз не?
Бағдаршам автомат жүйесіне қосылған үш көзді аспап. Жол қозғалысын реттейді.
3. Велосипедпен неше жастан бастап жолмен жүруге болады?
Жол бойына 14 жасқа толған балаларға ғана рұқсат.
4. Көшеде бағдаршам болмаса не істеу керек?
Өз көзіне сену керек, жол ортасына жеткенше, әуелі сол жаққа қара6 ортасынан асқан
соң, оң жаққа мойныңды бұр
5. Қандай көліктің түрлеріне бағдаршамның қызыл жарығына жүруге рұқсат етеді?
Жедел жәрдем, полиция, өрт сөндіру машинасы.
6. Жолаушы таситын қоғамдық көліктерді қай жерден күтеді? Аялдамада
7. Жақындап қалған көліктің алдынан жүгіру неліктен қауіпті?
Жүргізуші көлікті тоқтата алмай, адам өміріне қауіп төнеді.
8. Полиция, жедел жәрдем, өрт сөндірушілер көліктері өтіп кеткенше күтіп тұру
міндетті ме? Иә, міндетті.
9. Жолда қай жерден өту керек? Жаяу жүргіншілер өтпесі белгісі қойылған жерден.
6. Көшеде жүру тәртібіне байланысты бейнеролик көрсету
ІІІ. Қорытындылау.
Қай көше, қай қалаға барсаңыз да,
Қай ақыл өлшеміне салсаңыз да,
Жол жүру ережесі — заңды тәртіп
Ол ортақ үлкен, кіші, баршамызға
Жол заңы дұрыс жүріп, абай болуды талап етеді. Жол тәртібін бұзба, ол қатер
тудырады. Жолдың қалыпты қозғалысы көбінесе балалардың жол бойында қалай
болса солай жүріп, доп қуалайтыны, шаңғы тебетіні, жүріп бара жатқан машинаға
жабысатыны, қалтарыстан жолға шығып келетін салдарынан бұзылады.
Жол тәртібін бұзғандықтан кейбіреулер машина дөңгелегіне ілініп қаза тауып,
кейбіреулері жарақат алады. Ал кейбіреулері өмірлік мүгедек болып қалады.
Сондықтан әрбір оқушы мектепте оқылатын «Жолда жүру ережесі» тақырыбындағы
сабақты мұқият тыңдап, әр сабақтан қорытынды жасап отыруға міндетті. Үлгілі,
тәртіпті оқушы көшеде, жолда жүру ережесін, заңын бұзбайды.
Міне, балалар, біз сендермен жолда қалай жүру керек екенін білеміз.
Жол ережесін әрқашан есте сақтау керек.
Жол ережесін жақсы білсек өзімізді жол апатынан сақтаймыз.
Ал енді осы ережелерді әрқашан орындап, аман болайық
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