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Қызылорда облысы, Шиелі кенті
«№ 46 А.С.Пушкин атындағы мектеп-лицейі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Шәрбекова Фарида Қошқарқызы
Тәрбие сағаты тақырыбы: Ана-біз, сіз барда бақыттымыз!
Сынып 1 «Г» Күні: 6.03.2019ж.
Мақсаты:
• 8-наурыз Халықаралық әйелдер мерекесін атап өту.
• Анаға деген мейірімді, сүйіспеншілікті арттыру, үлкенге ізет, кішіге үлгі бола
білуге үйрету.
• Оқушы бойында ізгілік, инабатгылық,биязылық сияқты қазақ қызына тән
жақсы қасиеттерді қалыптастыруға тәрбиелеу.
Көрнекілігі:тақырыбымерекеге сай әсем безендірілген. Шарлар, слайд.
Аслан:Жүргізуші:
- Армысыздар, бақытты балалық шағымыздың шат көңілді өтуіне барлық
жағдайды жасап отырған аяулы да ардақты аналар! Сіздерді 8-наурыз халықаралық
әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!
1. Серілер тобы «Қара жорға»биімен
Нұрсаят Жүргізуші: Адам бойындағы жақсы қасиет күннің нүрынан, ананың ақ
сүтінен жаралған.Сондықтан құрметті асыл аналар, қадірлі әжелер бүгінгі «: Анабіз, сіз барда бақыттымыз» атты мерекелік кешіміз сіздердің құрметтеріңізге
арналады.
Оқушы: Мереке құтты болсын, аналарым,
Мәпелеп,еркелеттің,аяладың
Лебізіңе алғысты айта келе
Ән жырымды қабыл ал аналарым!
Оқушы: Қош келіпсіз, құрметті ата-аналар,
Жүздеріңнен мейіріммен нұр тамар.
Алдарыңда жауқазындай құлпыраған.
Балғын шақты біз бақытгы балалар!
3. Оқушы: Армысыздар, мұғалімдер, әз жандар,
Білім іздеп, инемен қүдық қазғандар.
Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді,
Би-биленіп, ән де бүгін шырқалар!
2. Ән: «Апатайым анашым» Алуаның орындауында
Оқушы: Құрметтейік,о адамдар,аналарды,
Бізді өмірге әкелген даналарды.
Себебі ана деген асыл жан ғой,
Ойлауменен істелік эр қадамды.
. Оқушы: Ақ сүтінен жаралған,
Ақ сүтінен нәр алған,
Анаға бас иеміз!
Туған елдің тілі деп,
Туған жердің үні деп,
Анаға бас иеміз!
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6.Оқушы: Адам бар ма ана сүтін татпаған,
Алуан-алуан ауыр сынды аттаған,
Адалдықты ар-намысты сақтаған
Мен ананың сонысына мақтанам..
Мақсат Жүргізуші:-Біз мәңгілік сіздерге,аналар борыштармыз
дегім келеді
Сіздерге балалық жүректен мың да бір алғыс
Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын!-дей келе
3.Ендігі кезекте бір топ ерке қыздарымыздың орындауында *Тамшы*биі
4*Журектен –жүрекке* ойыны: : (ойын шарты: Әуен ойнап тұрады,топ
аналардың ішінен,көзі байланған ана ұстап сезу арқылы өз баласын тауып айту)
Жан анам, құтықтаймын мереке күніңмен.
Көктемнің құлпыра бер нарт гүлімен.
Өрлесін елдің берген бақыт бағы.
Жазбасын шат көңілін ақ күніңмен-деп
5.Мұхтардың орындауында «Ана-Әке» әнін қабыл алыңыздар
6. *Өз анамды сеземін* ойыны: (ойын шарты: Әуен ойнап тұрады,топ
аналардың ішінен,көзі байланған бала ұстап сезу арқылы өз анасын тауып айту)
Аналарға арналған:

Сіздің үй шаруасымен қолыңыз тимей жатыр еді. балаңыз келіп әртүрлі
сүрақтармен мазаңызды ала берді. Сіз не істейсіз? Сұрақтарына жауап бересіз бе,
алде қолыңыздың тимей жатқанын айтып бетін қайтарасыз ба?

Балаңыз сынып жиналысы болатынын екі күн бұрын ескертті. Бірақ күйбең
тіршіліктермен есіңізден шығып кетеді. Балаңызға бармаганыңызды қалай
түсіндіресіз?

Сабақтан кейін балаңыз ескертпестен жолдас досының үйіне ойнауға барады.
Сіздің іздемеген жеріңіз қалмай қатты уайымдап отырғанда балаңыз келеді. Сіз не
істейсіз?
7. Сұлу қызымыз Тұмардың орындауында*Анашым*әні
8. Бір топ сүйкімді қыздарымыздың орындауында* Ерке* биі
окушы:Анам менің аялап, әлдилеген
Түн ұйқысын төрт бөліп мәпелеген
Дәмің кетпес ақ сүтің аузымдағы
Қалайша ұмытамын бал татыған
Анашым алдыңызда қарыздармын
Өтеуден оны ешқашан қарыздармын
Ананың баласына махаббаты
Мәңгілік алаулаған шам-шырағы
Оқушы:
Ана дейміз бәріміз де аңқылдап,
Ана дейді жас сәби де жарқылдап.
Ана деген бәйтерегі өмірдің,
Ана деген — алтын қазық, алтын бақ.
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Оқушы:
Ана деген — асыл жандар болаттай,
Ана деген — мөлдір жандар бұлақтай.
О, адамдар, қадірлей біл Ананы,
Жат қылыққа ақыл-ойды тонатпай
Оқушы:
Сан мың шәкірт өзіңнен тәлім алды.
Аяулы Ұстаз-ана,ісіңнің бәрі ұнамды.
Әр күн сайын атыңды қайталаймын.
. Еске алғандай таң сайын ән ұранды.
9.*Гүл сыйлау*ойыны(ойын шарты әуен қойылады,екі жұп(бір ұл, бір қыз)
ортаға шығып билейді стол үстінде гүл тұрады,қойылған әуен тоқтатылғанда
стол үстіндегі гүлді ұл бала бірінші болып апарып қызына сыйлау керек )
10. Ой сергіту: Анааларың қандай? деген сауалға балалардың ойын білу.
Ақылды Көрікті Әдемі Мейірімді Сұлу Жақсы
11. *Асыққанда* ойыны (аналарға арналған ойын берілген лентаны үшөрім ғып
үш ана өріп шығу. ойын аналарды екі топқа бөліп жарыс түрінде өткізіледі)
12. Ерке қызымыз Назымның орындауында* Анашым- Апатайым*әні
Аслан Жүргізуші:Ана-адамзат ететін жер шарының әр түкпірінде, әр үйінде
мейірім мен мерейдің, достық пен туыстықтың туын тіккен адам.
оқушы: Ана деген адамға Атамекен.
Әр адам анаменен адам екен.
Бір өзіңе көрсеткен жақсылығым.
Бір күнгі тәтті ұйқыдан садаға екен
оқушы:
Таң шуақ тәуелсіздік елімізде,
Бақ- дәулет шалқи берсін жерімізде.
Аман-сау болайықшы көріскенше
Көк байрақ, желбірей түс көгімізде!
Нұрсаят Жүргізуші: Ана!Ана!Ана! не деген шапағатты сөз еді?Үш әріптен құралған
сөздің төркінінде қаншама ұлы сезім жатыр,сонымен балалар біз анамызды
құрметтеп қастерлей білуіміз керек.
13. Әуен ырғағымен балалар жыр шумақтарын айта отырып,жүрекшелерін
ұсыну.
Мақсат Жүргізуші:Аналар мерекесінде барлық аналарға ұстаздарға құрмет
көрсетіп, тағзым ете отырып, кешімізді аяқтаймы.
Барлық бала хормен *Ана- сіз, барда біз бақыттымыз!*
**************
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Күні : 21.02.2017ж
Сабақ: Сауат ашу
Сабақтың тақырыбы: Кейіпкерлерді сипаттаймын. Юю дыбысы мен әрпі
Осы сабақта
1.2.9.2Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну(ь,ътаңбалары
негізделген оқу
мен ф,в,ц,ч дыбыстары,е,ю,я қосарлы дыбыстары)және
мақсаты (Оқу
дұрыс оқу
бағдарламасына
1.2.1.2 Оқудың түрлерін(буындап оқу,жиі кездесетін
сілтеме)
сөздерді оқу.түсініп оқу)қолдану
1.2.5.1 Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу
немесе қойылған сұраққа жауап беру
1.1.6.1сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру
сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын)
қолдану
Сабақ мақсаттары
Барлық оқушылар: Юю дыбысы дауысты дыбыстар
қатарына жататынын біледі.
Көптеген оқушылар: Берілген сөздерді тұтастай оқи
алады.
Кейбір оқушылар: Сипаттау сөздерін қолданып,
дәлелдеулер жасай біліді.
Бағалау критерийлері Сөздерді тұтастай оқиды.
Сөздерге буындық, дыбыстық талдау жасайды.
Тілдік мақсат
Ұлттық кейіпкерлер, мультфильм
Құндылықтарды
Топ ішінде жұмыс жасауда топ ережесіне бағына білуге
дарыту
үйрету.Тапсырманы орындауда жауапкершілікті сезіне
білуге тәрбиелеу.
Бастапқы білім
Ф дыбысының дауыссыз дыбыстар қатарына жататынын
біледі
Жоспар
Жоспарланған Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
Ресурстар
уақыт
жаттығулармен қатар ескертпелерді жазыңыз
Сабақтың
Амансың ба, Алтын күн,
басы
- Амансың ба, Көк аспан,
6 мин
- Амансың ба, достарым,
- Амансыздар ма , қонақтар,
Сабағымызды бастайық,
Жамандықты тастайық
- Жарайсыңдар, балалар, көңіл-күйіміз жасқы, қазір
сабағымызды бастаймыз.
І.Топқа бөлу: суреттер арқылы топқа бөліну.
ІІ Үй тапсырмасы бойынша жүргізілетін
жұмыстар
ІІ Жаңа тақырып бойынша жүргізілетін
жұмыстар
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Ортасы
3 мин

5 мин

Қызығушылықты ояту:
Жұмбақты шешу арқылы бүгін қандай дыбыс
Жұмбақ
өтетінімізді білеміз.
Жұмбақ
Тәтті көрсе бас салар
Айнымайды баладан
Үп - үлкен боп жасқанар,
Кіп-кішкентай арадан (аю)
«Аю»сөзіне дыбыстық талдау жасалды. Өздеріне
таныс емес дыбыс аталып, оның дауысты екендігін
анықтап, дыбыстың орнына ю әрпінің таңбасын
қойып, ю әрпінің жазылу емлесімен таныстыру. Бас
әрпі, кіші әрпі ,баспа түрі, жазба түрімен
таныстырып, қызыл сандыққа салу. Ю дыбысының
орнына й және у дыбыстарының естілетінін аңғарту.
Жазуда й және у дыбыстарының орнына ю әрпі
жазылатынын түсіндіру.
Ю дыбысының артикуляциясына сай дыбыстатып,
бірнеше рет қайталату керек.
- Ю қандай дыбыс?- Ю дауысты дыбыс.
- Оны қалай ажыраттыңдар? – Созылып айтылады. Өз
алдына буын жасай алады. Мысалы: а - ю, қо - ю, құ –
ю, жо-ю
Ю дыбысы сөз соңында кездеседі.
Ю әрпінің баспаша, жазбаша түрімен таныстыру.
1-тапсырма (ұжымдық) оқулық жұмыс
сурет
Сюжетті суретпен жұмыс.
1.
Суретте қандай
аңдарды көріп тұрсыңдар?
2.
Суретте қандай жыл
мезгілі?
3.
Ауа-райы өзгерген
кезде табиғатта қандай өзгеріс болады?
4.
Жан-жануарларда өзгеріс бола ма?
5.
Суреттегі кейіпкерлердің іс-әрекетіне қарап не
айта аласыңдар?
Бағалау: мадақтау
2 – тапсырма . (Ұжымдық ) Оқулықпен жұмыс.
Кестедегі сөздерді оқу.
оқулық
Аю
қою
құю
есею азаю
Ою қию
түю
үлкею көбею
1Хормен оқу
2Тізбектей оқу
3Жекелей оқу
оқулық
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9 мин

1 мин

10 мин

4буындық-дыбыстық талдау жасату
Бағалау: жұлдызша арқылы
3-тапсырма . (ұжымдық жұмыс) оқулықпен
жұмыс.
«Жеңімпаз аю» мәтінін оқу.
1.
Мәтінді іштей оқу.
2.
Тізбектей оқу.
3.
Түсінігін айту.
6.
Саған мәтін ұнады ма? Неліктен?
7.
Әсіресе саған не ұнады (ұнамады)?
8.
Аю қалай озып кетті?
Бағалау: Жұлдызша арқылы
Сергіту сәті. Ормандағы аюдың,
Құлпынайы көп екен
Теріп-теріп алайық,
Себеттерге салайық

суреттер

дәптер

4- тапсырма. ( Топтық жұмыс)
1-топ. Аюдың суретін салу
2-топ. Аюды сипаттау.

3-топ. Аю туралы шағын мәтін құрау.
Бағалау: әр топ бірін-бірі бағалау.
Дәптермен жұмыс (жеке жұмыс)
1,2,3 Бойға жинап күш,
5 мин
Қолға қалам аламыз,
Сауатты етіп жазамыз.
4 мин
Юю –ды жазудың жазба үлгісін көрсетіп , Ю- дың бас
және кіші әрпінің элементтерімен таныстыру. Ауада
жаздыру. Дәптердегі үлгіні басшылыққа алады.
Суреттерге сәйкес ю әрпін жазады. Қай жерде
келетінін айтады.
Бағалау смайлик арқылы .
Дифференцияланған
тапсырманы орындау.
Соңы
Кері байланыс:
2 мин
Смайлик арқылы
Саралау – Сіз қосымша көмек
Бағалау – Оқушылардың
Денсаулық және
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
үйренгенін тексеруді
қауіпсіздік
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
қалай жоспарлайсыз?
техникасының
тапсырманы күрделендіруді қалай
сақталуы
жопарлайсыз?
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Ұжымдық
Мадақтау
Ұжымдық
Жұлдызша
Ұжымдық
Жұлдызша
Топтық
Бірін-бірі бағалау
Жеке
Смайлик
Жеке
смайлик
Сабақ бойынша рефлексия
- Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма?
- Бүгін оқушылар не білді?
- Сыныптағы ахуал қандай болды?
- Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
- Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
- Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
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