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ВАЛИЕВА АЛМАГҮЛ
АЗАТҚЫЗЫ
Алматы облысы, Райымбек ауданы,
Сарыжаз ауылы, Сарыжаз кәсіптік
техникалық колледжінің химия
биология пәндерінің оқытушысы
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Алматы облысы, Райымбек ауданы, Сарыжаз ауылы
Сарыжаз кәсіптік-техникалық колледжінің химия-биология
пәндерінің оқытушысы Валиева Алмагүл Азатқызы
Сабақ жоспары
Топ: 29

Курс: 1
МамандықБіліктілік:
Модульдің атауы:

Сабақтың
тақырыбы:
Күні:
Өткізу орны:
Сабақтың
мақсаты:

Сабақтың
міндеттері:

Сабақтың нөмірі:
31

Дәнекерлеу ісі
Электргазымен дәнекерлеуші
Оқыту мен окудағы жаңа әдіс- тәсілдер.

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау..

Оқытуды басқару және көшбасшылық

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету

Оқыту мен оқу ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды (АКТ) пайдалану
Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары
Ұзақтығы

45 мин

Информатика кабинеті
Бұл сабақ сындарлылық теориясына негізделген:
білімді дереккөздерден, оқулықтан, мұғалімнен, өз бетінше
алу;
бұрынғы алған білімдерімен байланыстырып, тұжырымға
келуіне жағдай жасау . Металдардың жемірілуі туралы
түсінік қалыптастыру.
Білім алушыға тақырыпты өз бетінше оқып талқылауға,
білім алуға көмектесу;



Білім алушы жеке тұлға ретінде қалыптасуы үшін өз
ойларын топта және көпшілік ортада жеткізе алуға үйрету;


Күтілетін нәтиже:

топпен жұмыс істеу барысында ұстаздарды бір-бірінің
ойын құрметтеуге және тыңдауға үйрету
Металдардың жемірілуі туралы түсінік қалыптасқан.Өз
қажетіне ақпаратты пайдалана алады. Білімгердің білім
стандартына сай міндетті білім деңгейіне жетуге,олардың
шығармашылық-танымдық белсенділігін көтеруге
мүмкіндік туғызылады
Жаңа білімді меңгерту
АКТ, СТО

Сабақтың түрі:
Оқыту
әдістері,педагогика
лық
технологиялар:
Қажетті жабдықтар А4 қағаздары жазылған қағаздар, маркер ватман түрлі –түсті
мен аспаптар:
қағаздар нөмірленген белгілер, стикерлер,интербелсенді
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тақта
Қосымша көздер:
Интернет материалдары
Оқытушының байланыс ақпараты:
Т.А.Ә:Валиева
Тел:87782679127
Алмагүл Азатовна
E-mail: alma.vali
Мерзім
Сабақтың
тақырыбы
Жалпы
мақсаты

Күні
Сабақ. 31
Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары
Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары туралы толық
білім беру. Бұл сабақ сындарлылық теориясына негізделген:
білімді дереккөздерден, оқулықтан, мұғалімнен, өз бетінше алу;
бұрынғы алған білімдерімен байланыстырып, тұжырымға келуіне
жағдай жасау .
Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары туралы түсінік
қалыптасқан.Өз қажетіне пайдалана алады.

Күтілетін
нәтижеле
р
Сабақ
Жеке жұмыс интеллектуалдық ойын
әдісі
Керекті
А4 қағаздары ережелер жазылған қағаздар, маркер ватман түрлі –түсті
жабдыққағаздар нөмірленген белгілер, стикерлер ,интербелсенді тақта
тар
Сабақ барысы
Сабақ
Мұғалім әрекеті
Оқушы әрекеті
Бағалау
кезеңдері
Кіріспе
Білу
Мұғаліммен сәлемдеседі.
Сабақтың
Ұйымдас 1.Оқушылармен
•
Үш
бұрыш
- барысында
тыру
сәлемдеседі.
Көшбасшылық қабілеті бар, топтағы
1мин
Орыс психолог –ғалымы алдына қойған мақсатына оқушылар
И.Панариннің тест – жететін жандар;
сабақтың
сауалнамасы
бойынша •
Дөңгелек - Өте барлық
адамның
тұлғалық мейрімді, өзгенің қайғысын, кезеңдерін
қасиеттерін анықтау
қуанышын бөлісуге даяр де ұпай
жинайды.
тұратын жандар;
•
Тіктөртбұрыш - 1 сұрақтың
жаңа идеяға жақын, білуге дұрыс
жауабы 1
құмар, ізденгіш жандар:
ұпаймен
бағаланад
ы
Өзін-өзі
жинаған
ұпайларме
н
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Жаңа
тақырып
10 минут

Түсіну
Ой қозғау:
Мына суреттерден
байқадыңыздар?

«Миға шабуыл»
Дәптермен жұмыс

бағалайды.
Оқушылар
жаңа
тақырып
алдында
сұрақтарға
жауап
береді.

не

Қоршаған
орта
факторларының
әсерінен
металдардың
бүліну
құбылысы
жемірілу
(коррозия) деп аталады. Ол
латынның “корредеро” –
желіну
деген
сөзінен
шыққан.
Металдардың
қоршаған
ортаға
байланысты
жемірілуі
Химиялық Электр тогын
туғызбайтын,
бейэлектролиттер-құрғақ
газдардың:СІ2, СО2, SO2
әсерінен жүреді.
Электрохимиялық
Электролит ерітінділерінде
әртүрлі
металдардың
жанасуы кезінде, электр
тогын тудыра жүреді
Жемірілуге қарсы күресу
жолдары
Қорғайтын
қаптама
қолдану
Коррозияға төзімді құйма
дайындау
Қорғаудың
электрохимиялық әдістері
Орта құрамын өзгерту
Жемірілудің зияны
Металдың массасы азаяды
5
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Жаңа
сабақты
қолдану
19 мин

Қорытын
ды
11 мин

Талдау
«Мағынаны ажырату»

Бұйым жарамсыз
Автокөлік,
ауылшаруашылық
техникасы жарамсыз болып
істен шығады
І
топқа:
Жемірілу.
Химиялық жемірілу;
ІІ
топқа:
Электрохимиялық
жемірілу;
ІІІ топқа: Жемірілуге қарсы
күрес жолдары;
А деңгейі.
Темірдің массалық үлесі
қайсысында көп:
темір (II) оксідінде ме,
әлде темір (III) оксідінде
ме?
В деңгейі:
Әрқайсысының массасы 0,2г
мырыштың
4
түйірін
ерітуге 9,8%-дық күкірт
қышқылы
ерітіндісінің
қандай массасы керек?
С деңгейі:
Алюминий мен мыстан
тұратын қола құймасының
массасы 49,1г.
Құйманы
сутек газы бөлініп біткенше
тұз
қышқылымен
өңдеді.Бөлінген
сутектің
көлемі 6,72л (қ.ж). Құйма
құрамындағы әр металдың
массалық үлесін есептеңдер.
Танымдық сұрақ
«Біздің еліміздің халқын
біріктіретін және болашақ
іргетасын құратын басты
құндылық – адам. Ол – дені
сау, терең білімді, Қазақстан
мемлекетіне аянбай еңбек
етіп,үлес қосатын тұлға » деген
мемлекет
6

Әр
тапсырмад
ан кейін
ұпай беріп
отырады.
Топтар
өзара
бағалау
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Рефлекси
я 2мин

Кері байланыс
Оқу үшін бағалау
Оқытушыны бағалау

Бағалау
1мин

Формативтік
суммативті бағалау

Үйге
тапсырма
1 мин
Пән иесі
Әдіскер

басшысының
сөзі
қай
жылғы жолдауда айтылған,
жолдау қалай аталады?
“Бәрі менің қолымда”

және Сабақ барысында берілген Бағалау
балдарды жинақтап,мұғалім оқушылард
саралайды, бағалайды.
а өздерінің
бағалауын
жүргізеді.
Металдардың
жемірілу
тақырыбына эссе жазу.

Валиева А
Демежанова А
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Колледж ұжымы

Қыздар ұжымы
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