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БҚО, Шыңғырлау ауданы, Ақтау ауылы, Белогор негізгі орта
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Искакова Шарипа Санатовна
Пән: жаратылыстану
Күні: 25. 02.2020ж

Мектеп: Белогор негізгі орта білім беретін мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Искакова Ш. С

Сынып: 3

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Серпімділік күші қайда пайда болады?
3.5.1.1 серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне мысал
келтіру;

Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізетін оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары

1. серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне мысал келтіре
алады
2. серпімділік күші туралы білімді түсіне біледі
3. серпімділік күшіне мысал келтіре алады
Бағалау критерийлері 1.Серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне мысал
келтіреді.
2.Серпімділік күші туралы білімді түсінеді.
3.Серпімділік күшіне мысал келтіреді.
Тілдік мақсаттар
Тілдік дағдылар: айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалым
Пәнге қатысты лексика мен терминология
серпімділік күші,серпімді, серпімсіз.

Құндылықтарды
дарыту

Пәнаралық байланыс

Бастапқы білім

Сабақта диалог\жазу үшін пайдаланылатын сөйлемдер.
- Серпімділік күші дегеніміз не?
-Заттардың пішіні қандай болады?
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының құндылықтарын
қамтиды. Орта білім берудің құндылықтары: қазақстандық
патриотизм және азаматтық жауапкершілік, құрмет,
ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы
білім алу.
Физика: Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс туралы алған
білімдерін қолданады
Көркем еңбек:
Дүниетану:
Оқушылар «қозғалыс», «жылдамдық» ұғымдарын түсінеді,
қозғалыс тудыратын күштердің болатынын біледі, қозғалыстың
траекториясын көрсете алады және жылдамдықтары әр түрлі
болатын қозғалыс денелеріне мысал келтіре алады.
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2.
Олар қалай пайда болады?
3.
Оқушылар серпімділік күшінін қалай
пайда болатынын білгендерін айтып
шығады. .
4.
Майысады, қисаяды, салбырайды,
тартылады, созылады, ұзарады
Сабақтың ортасы
20 мин

4.Белсенді оқу тапсырмалары
1-топ «Сары кәмпиттер»
2-топ «Көк кәмпиттер»

оқулықпен жұмыс

суретпен жұмыс
оқулық

Бағалау
критерийі
Серпімділік күші
н суреттерге қарап
зерттеп және оның
күнделікті өмірде
қайда кездесетінін
айта біледі

Дескриптор
оқулықпен жұмыс
1.
серпімділік
күшін зерттеу және
оның білінуіне мысал
келтіреді.
2.
серпімділік
күшін зерттеу және
оның білінуін
түсінеді.
3.
серпімділік
күші күнделікті
өмірде қайда
кездесетінін біледі.

айтылым
айтылым

ҚБ. «Үш шапалақ»
5. Жұмыс дәптеріндегі жазылым
тапсырмаларын орындау
Бағалау
Дескриптор
критерийі
Серпімділік күшін 1.Суреттерге қарап
зерттеу және оның олардың ішінен
білінуіне мысал
серпімділік күшінің
келтіреді.
әсері көрсетілген
суреттерді таба алады
2.Өз үйіңде байқаған
серпімділік күшіне
мысал келітіре алады
және суретіл сала
алады
Таңда: Суреттерге қара. Олардың ішінен
серпімділік күшінің әсері көрсетілген
суреттерді таңда. Оның қасына +
5

Дәптермен жұмыс
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таңбасын белгіле
Мысал келтір: Өз үйіңде байқаған
серпімділік күшіне мысал келтіріп суретін
сал.
Зертте. Топтасу
Әр топ үшін қажетті ресурстарды
дайындаңыз: бес бірдей резеңке, бес кір
тасы, штатив.
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық:
• «Қандай денеге: жіңішке денеге, әлде жуан
денеге үлкен серпімділік күші әсер етеді?» –
деп сұраңыз. Олардың болжамдары мен
пікірлерін тыңдаңыз.
• Әр топқа эксперименттің жоспарын құруды
тапсырыңыз.
• Барлық резеңкелерге арақашықтығы 5 см
болатындай етіп, екі белгі қойыңыз.
• Бір резеңкені бір ілмегінен штативке іліңіз.
• Төменгі ілмегіне кір тасын іліңіз.
Белгілеріңіздің арасын өлшеңіз.
• Екінші резеңкені іске қосыңыз. Белгілер
арасындағы қашықтық бірінші тәжірибедегі
өлшеуге тең келетіндей етіп, екі резеңкеге де
кір тастарын іліңіз.
• Резеңкелерді қоса отырып, тәжірибені
қайталаңыз.
• Кір тастары санының резеңкелер санына
байланыстылығын көрсетуге болатын
бағанды диаграмма салыңыз.
• Серпімділік күшінің резеңке жуандығына
байланыстылығы туралы қорытындыны
жазыңыз.
• Эксперименттің жоспары мен оның қалай
өткенін салыстырыңыз.
ҚБ. Сол қолымызбен оң иығымызды
мадақтаймыз

Зерттеу жүргізуге
арналған
нұсқаулық:

Суреттермен
жұмыс
ойлан

5. Аттракциондар қалай жұмыс істейді?
Суреттермен жұмыс
Бағалау
критерийі
Серпімділік
күшіне мысал
келтіреді.

Дескриптор
1.Суреттерге қарап
аттракционның қалай
жұмыс жасайтынын
айта біледі.
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Ойлан
Серпімділік күші жоғалып кетсе, біздің
өміріміз қалай өзгереді?
Сен білесің бе?
Цирктің «оқ – адам» нөмірінде адамды
зеңбіректің ішіндегі үлкен серпімді
серіппенің
көмегімен
ұшырған.
Есте сақта!
Серпімділік күші өміріміздің барлық
салаларында: табиғатта, тұрмыста және
техникада қолданылады
Ә
Сабақтың соңы.
3 минут

Үйге тапсырма : 36 – 37 бет оқу,
мазмұндау
Сабақтың мақсатына оралу.
Рефлексия (жеке, жұпта, топта, ұжымда)
Нысана кері
Оқушыларға«Нысана»кері байланыс парағы байланыс парағы
таратылады. Оқушылар өздері белгілейді.

Дифференциация – оқушыларға
көбірек қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай тапсырмалар
қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау
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Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
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Қорытынды бағалау (кері байланыс)
Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне
ықпалын тигізер еді (оқытумен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар
жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?
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Қысқа мерзімді сабақ жоспары (ҚМЖ)
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Уақыт Мектеп:Белогор негізгі орта білім
беретін мектебі
Күні:
Мұғалімнің
аты-жөні:
Искакова
18.11.2019
Шарипа Санатовна
Сынып: 3
Қатысқандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Әдебиеттік оқу
«Ауыл күзі» Тайыр Жароков
Осы сабақта қол жеткізілетін
3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі
оқу мақсаттары (оқу
сөздерді қолдана отырып, жеткізу.
бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаттары
Барлық оқушылар орындай алады:
Өз ойы мен сезімінжеткізе алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай
алады:
Өз ойы мен көркем – бейнелі сөздерді
қолдана біледі

Жетістік критерийлері

Тілдік мақсат

Кейбір оқушылар орындай алады : өз
ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді
қолдана отырып, жеткізеді.

Өз ойы мен сезімін жеткізе алды.

Өз ойы мен сезімін,шығарманың
мазмұнын өз сөзімен жеткізеді

өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі
сөздерді қолдана отырып, жеткізе алады.
Пәнге тән лексика және терминология:
- Балалар, суреттерден не көріптұрсыңдар?
Суретте нелер бейнеланген?
Мәтін мазмұны бойынша оқушыларда
сұрша,
майға
бөгіп
мамырлап,
теңеусөздерінің
мағынасы
жайында
сұрақтар туындау мүмкін.
Жазылым және диалог үшін пайдалы
сөздер мен сөз тіркестері: Мәтін мазмұны
бойынша оқушыларда сұрша, майға бөгіп
мамырлап, теңеусөздерінің мағынасы
жайында сұрақтар туындау мүмкін.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Күз мезгілінің айырмашылығы?
Күз өленінің мағынасын қалай түсінеміз?
Эпитет деген не деп ойлайсың?
Күз мезгіліндегі суреттерге қандай түстер
9

Қатысп
ағандар
саны:
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Ауыл күзі Тайыр Жароков
Оқулықпен жұмыс
1-тапсырма. Өлеңді тыңда.Өлең ырғағына мән бер.Мәнерлеп оқуға
жаттық.
«Ауыл күзі»
Тайыр Жароков «Ауыл күзі»
Автор 1908 жылы Батыс Қазақстандағы Жәнібек ауданының Жетібай
ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1920 жылы
ата-анасы қазақ – орыс бастауыш мектебіне оқуға берген. Мектепте 3
жылдай оқыды, кейін Орынбордағы Қазақ халық ағарту
институтында оқыды. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Балаларға
арналған «Күн тіл қатты», «Теңіз баласы», т.б жыр жинақтары бар.
A.Дескриптор:

Өлеңнің ырғағына мән беріп тыңдайды.

Мәнерлеп оқып түсінгендерін айтады.

Автор туралы мәлімет береді.
Кері байланыс.

Өлеңнің әр шумағын оқытып , шумақтың мазмұнын ашу .
- 1- шумақта не туралы айтылған ? - Аспанда бұлт , жаңбыр
жауды ,тамшы күміс моншаққа ұқсайды
- 2- шумақта не туралы айтылған ? -Қайың ,терек тің жапырақтары
сарғаып , жерге түсіп,
шашылып жатыр ,жел үрсе қалтырайды .
- 3- шумақта не туралы айтылған ? - Жемістер балбырап пісіп тұр .
Піскен алма албырап,
өзіне көз тартады
- 4- шумақта не туралы айтылыпты? - Беті күнге күйген балалар
асыр салып ойнап жүр.
Анасындай болған мектебі қоңырауы
сылдырлап. балаларды оқуға шақыруда .
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Саралау: тапсырма бойынша саралау жүргізіледі. Тапсырма барлық
оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі нәтиже күтіледі. Тапсырманы
орындау кезінде бірін-бірі тыңдап, бағалайды.
2-тапсырма.
Жұппен жұмыс . «Сиқырлы сөздер»ойыны. Әр жұп екі шумақтан
бөліп, өлеңде –дай,-дей,-тай-тей жұрнақтары кездескен сөздерді атау.
Анықтамамен жұмыс
-Ендеше оқушылар бұл сөздер теңеу сөздер болып
табылады.Яғни,Теңеу де бейнелі сөзге жатады.Оның эпитеттен
айырмашылығы –дай,-дей,-тай,-тей немесе сияқты,тәрізді деген
сөздер арқылы жасалады.
-Эпитет анықтама беру.
Эпитет-заттың не құбылыстың айрықша белгісін,қасиетін
білдіреді.Мыс:бота көз,алма мойын.
Q.Дескриптор:

Әр жұп өлеңді оқып отырып, -дай, -дей,-тай, -тей,
жұрнақтары бар сөздерді тауып атайды.
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Эпитет ережесіне анықтама бере алады.
Саралау: Тапсырма барлық оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі
нәтиже күтіледі. Тапсырманы орындау кезінде бірін-бірі
тыңдап,бағалайды. Қабілеті төмен оқушыларға қолдау көрсетіледі.
Бағалау: «Бағдаршам» әдісі арқылы бағалау.
Айтылым
Топтық жұмыс. «Микс»әдісі
1-ж. 4-тапсырма.Кестемен жұмыс
Өлеңдегі көркемсөздерді теріп жаз. Эпитет немесе теңеу екенін
анықта.
Мәтіндег Эпитет
Теңеу
і сөздер
мен сөз
тіркесі
Маржан бидай

+

T.Дескриптор:

Өлеңді мәнерлеп оқиды;

Өлеңдегі көркем сөздерді қатесіз теріп жаза алады.

Эпитет немесе теңеу сөздер екенін анықтай біледі.
Саралау: Тапсырма барлық оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі
нәтиже күтіледі. Келіспеушілік те туындауы мүмкін, бастысы
оқушының әр пікірі құнды екенін есте сақтау.
2-топ. 5-тапсырма .Кестені толтыр.
Мақал-мәтелдер
Осы ойға сәйкес келетін өлең шумағы.
1.Нөсер алдында найзағай ойнайды
Көтеріле аспандай,
Көкте сұрша бұлт көшіп
Жерге інжу шашқандай
Күміс моншақ төгіліп.
2.Жемісі көп ағаштың бұтағы төмен.
?
3. Көктемде түскен бір дән ,
Күзде мың дән болады.
A.Дескриптор:

Мақал-мәтелдерді түсініп оқиды

Мақал- мәтелдерге сәйкес келетін өлең шумақтарын жазады.

Қатесіз жазып дағдыланады.
3-ж.Берілген сызбаға сай өлең жолдарын «Күз» тақырыбына өлең
жолдарын құрастыр?
Өлең жолдары
Ұйқас
12
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... күркіреп,
... сіркіреп.
... албырап,
... балбырап
U.Дескриптор:

өлең тақырыбына сай

өлең ұйқастары сақталаған;

көркем сөздерді қолданған;

өлеңді мәнерлеп оқып берді;
Саралау: Тапсырма барлық оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі
нәтиже күтіледі. Тапсырманы орындау кезінде бірін-бірі
тыңдап,бағалайды. Қабілеті төмен оқушыларға қолдау көрсетіледі.
ҚБ:«Галлереяны шарлау арқылы» бірін-бірі тексеріп, дескриптор
бойынша бағалайды.
Сергіту сәті. «Кап кап кап » орыс әніне қимылдар жасап билеу
Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
. «Термометр» әдісі.
Цифрлік шкалада өздерінің эмоциялары мен материалдың қызықты
болуы бағаланады. Презентацияға қарап өздерінің цифраларын
атайды.
«Қоштасу» жаттығуы.
Қатысушылар әр түрлі халықтардың тілінде бір – бірімен қоштасады.
Ол үшін балаларға таратпа қағазда жазылған, әртүрлі тілде жазылған
қоштасу сөздері таратылады.
"Hasta la Vista". Айтылуы: Аста-ла-вииста
"Despedida". Айтылуы:: Дес-пэ-ди-да
"Adios". Айтылуы: а-тьос "
"Tchau". Айтылуы: Чау
"Adieu". Айтылуы: адью
"Au Revoir". Айтылуы: о-ре-вуар
- Көңіл қойып тыңдағандарыңызға және сабаққа белсенді
қатысқандарыңызға рахмет.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың материалды
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
жоспарлайсыз?
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
1,2,4 - тапсырмалар «Тапсырма бойынша «От шашу », «Шапалақ бұрқасыны»,
саралау» жүргізіледі. Тапсырма барлық «Бағдаршам» әдісі арқылы, мұғалімнің
оқушыларға ұсынылады, бірақ әртүрлі бағалауы, ҚБ арқылы жүзеге асады.
нәтиже күтіледі.
3- тапсырма «Уақыт бойынша саралау»
жүргізіледі. Қабілеті төмен оқушыларға
қосымша уақыт беріледі, мұғалім қолдау
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көрсетеді
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
дұрыс қойылған ба?
Оқушылардың барлығы ОМ қол
жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау ұрыс 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:Оқушылардың мәнерлеп оқып, түсінгендерін айтуы
2:Тапсырмаларды шапшан оқып орындауы
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойлыныңыз)?
1:Елді мекеннен келген қонатардың тапсырмаларын орындау
2:Суреттерді күз мезгіліне байланыстырп айтуы.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл
бөлу қажет?
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