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Нұр-Сұлтан қаласы «Б. Майлин атындағы № 52 мектеп-гимназия
» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Ташимова Альфия
 Сериккалиевна
Пән: Дүниетану
Сабақ тақырыбы:
Менің отбасым
Күні:
Сынып:

Мектеп: № 52 мектеп-гимназия
Мұғалімнің
аты-жөні:
Ташимова
Альфия
Сериккалиевна
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабаққа
негізделген
оқу мақсаты
(мақсаттары)
Сабақ
мақсаттары

1.1.1.1. Түрлі дерексөздерді зерттеу негізінде «Отбасы» ұғымын
түсіну және мәнін түсіндіру;
1.1.1.3. Отбасы мүшелерінің арасындағы өзара қамқорлықтың
маңызын түсіндіріп мысал келтіру.
Барлық оқушылар: оқушылар мұғалім көмегімен өз отбасы
жайлы әңгімелей
алады және суреттегі отбасы мүшелерін
атайды , отбасына қатысты туыстық ұғымдар жүйесінен өз орнын
анықтай алады.
Оқушылардың басым бөлігі: «Отбасы» ұғымын түсіндіреді,
мәнін ашып айтады және отбасындағы отбасы мүшелерінің жас
ерекшелігіне қарай орнын анықтай алады.
Кейбір оқушылар: отбасы
мүшелерінің арасындағы өзара
қамқорлықтың маңызын түсіндіре алады, үлкендер тарапынан
берілген түрлі дерексөздерді пайдаланып өз отбасы шежіре
тарихын жасап,баяндап бере алады.
Бағалау
1.
Отбасы жайлы әңгімелейді;
критерийлері 2.
Отбасына қатысты туыстық байланыстар жүйесіндегі өз
орнын анықтайды;
3.
Отбасы мүшелерінің жас ерекшелігіне қарай орнын
анықтайды;
4.
Дерексөздерді пайдаланып өз отбасы шежіре тарихын
жасайды
Тірек сөздер
Оқушылар: Тірек сөздерді қолданып сөйлем құрайды.
Пәнге қатысты лексика мен терминология: отбасы, шежіре,
әулет, туыстық атаулар...
Диалог құруға /жазылым үшін тілдік бірліктер:
Диалогтық оқыту, ашық сұрақтар.
1. Отбасы деген не?
2. Қандай туыстық атауларды білесің?
3. Отбасына қалай қамқорлық көрсетесің?
4. «Әулет» дегеніміз кімдер?
Құндылықтар • Ата - анасын құрметтеу, отбасын сыйлау.
ды дарыту
• Дәстүр, әулет шежіресін үйрену.
• Халықаралық отбасы күні туралы білу.
• Өзара сыйластық, ынтымақтастық, туыстық құндылықтар.
Пәнаралық
Көркем еңбек
байланыстар
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Сергіту сәті
3 минут

Топта талқылап, сынып алдында қорғайды.
Дескриптор
- сурет қиындыларын құрастырды;
- суреттегі бейнелерді атады;
-суретке ортақ тақырып қойды.
(ҚБ) «Жапондық бағалау» тәсілі арқылы
топбасшысы оқушыларды бағалайды.
«ООО»- тамаша
«МММ» - жақсы
«Сұқ саусақ» -келісемін
«Екі саусақты» -сұрағым бар »
Дағды: топта жұмыс жасау арқылы
шығармашылық қабілеттерін дамытады,
дәлелдей білу, сыни ойлау дағдылары
қалыптасады.
Апам үшін күнде мен, (әндете)
Отынға ағаш жарамын. (ағаш жарғандай)
Су құямын гүлге де, (гүлге су құйғандай)
Дүкенге де барамын. (қолдарына сөмкеұ стап
жүру)
Сыпырамын үйүшін, (сыпырғандай)
Жуам ыдыс-табақты. (ыдыс жуғандай)
Жылай қалса бөпемді, (бөпені ұстағандай)
Жұбатамын ойнатып. (қолдарын
шапалақтайды)
ЖЖ; ОТ) 2-тапсырма «Сәйкестендір»
Саралау әдісі: тапсырма бойынша саралау
жүргізіледі.
Тапсырма
жұптық
негізде
оқушыларға
ұсынылады,
бірақ
әртүрлі
нәтижелер күтіледі. Қабілеті төмен оқушы мен
қабілеті жоғары оқушылар жұптасады.
Оқушылар жұбымен
бірге жұмыс жасап,
сәйкестендіруді үйренеді.
Мақсаты:
Отбасы мүшелерінің жас
ерекшелігін анықтау.
Шарты: «Сия жұмсаушы» әдісі
Оқушы өз тәжірибесімен берілген суретке
сүйеніп отбасы мүшелерін дастарқанға
сәйкестендіреді.
Дескриптор
- жас ерекшелігін анықтады ;
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қажеттілігіне қарай мұғалім
өз өзертіп отыруы қажет.

1-тапсырма «Пазл
құрастыр» тапсырмасы
бойынша топ болып сурет
қиындыларындағы бейнелерді
атайды, ортақ сурет
құрастырып, сол суретке
тақырып қойып, әңгімелейді.
2-тапсырма «Сәйкестендір»
«Сия жұмсаушы» әдісі
Оқушы өз тәжірибесімен
берілген суретке сүйеніп
отбасы мүшелерін дастарқанға
сәйкестендіреді.
Тапсырманы орындау
барысында әр оқушының
ойлау деңгейінің әртүрлі
болатындығын ескере отырып,
әр оқушыға өз мүмкіндігі
бойынша қолдау беріледі.
3-тапсырма «Шежіре
ағашы»
«Иллюстрациялық
викторина» әдісі
дереккөзге сүйеніп шежіре
ағашына өз әулетінің
шежіресін жапсырады.
Бұл тапсырмада қабілеті
жоғары оқушыларға қолдау
көрсетіледі.

1-тапсырма «Пазл
құрастыр» «Жапондық
бағалау» тәсіл:
«ООО»- тамаша
«МММ» - жақсы
«Сұқ саусақ» -келісемін
«Екі саусақты» -сұрағым
бар» арқылы топбасшысы
оқушыларды бағалау,
2-тапсырма
«Сәйкестендір» «Ауа
райы»тәсілі арқылы жұптар
бір-бірін бағалайды
Күн - белсенді
Бұлт - толықтыру қажет
Жауын - көмек керек
3-тапсырма «Шежіре
ағашы»
« Пантомимо» тәсілі
арқылы мұғалімнің бағалауы.
«Езудегі күлкі» - үздік
жұмыс
«Қабақ түю» - толықтыру
қажет
«Қол алысу» - көмек қажет
Дескриптор
- деректерге сүйенді ;
-өз отбасының шежіресін
жасады;
- шежірені баяндап берді;
* * * * * ** * * * * *
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нәтижелері. АКТ
байланыс.
Құндылықтармен
байланыс
Көркем еңбек
(Ж;ОТ;МК) 3тапсырма
«Шежіре ағашы»
дереккөзге сүйеніп
шежіре ағашына өз
әулетінің
шежіресін
жапсыру кезінде
жасағанда
тазалықты сақтау,
өз заттарына
ұқыптылықпен
қарау.
Ресурстарды
пайдалануда
қауіпсіздік
ережесін сақтау
керектігін ескерту.
Оқушылар топта
бір
бірін
тыңдау,ынтымақта
са жұмыс жасау
дағдылары
қалыптасты.
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Мектеп: 52
Сабақ тақырыбы: Сақтан, қорға, көмектес.
Күні:
Сабаққа негізделген
оқу мақсаты

Сабақ мақсаттары:

Бағалау
критерийлері:

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу

Мұғалім:
Сынып:
4.2.6.1 – кейіпкердің, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінезқұлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып
бағалау;
4.2.1.2 – шығарманы іштей көз жүгіртіп, шолып, түртіп
алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі
қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу.
Барлық оқушылар: Мұғалімнің көмегімен көркем
шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын мен аяқталуын
анықтап,
шығарманы
бөліктерге
бөліп,
жоспар
құрастырады.
жазбаша
шығармашылық
жұмыстар
жүргізіледі, өз пікірін білдіруде
вербалды емес тілдік
құралдарды, сөйлеу барысында иллюстрациялар, суреттер
қолданады.
Көптеген оқушылар: Әдеби көркем сөздер аллитерация,
әсерілеу ұғымдарын қолданады.
Кейбір оқушылар: Өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде
болған, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра
отырып пікір білдіре алады.
-шығарманың негізгі ойын анықтайды;
-өлеңнен тірек сөздерді табады;
-тұжырымдар жасай алады.
Адамгершілік, еңбекқорлық.
Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.
Аудио МРЗ, BILIM Land, Imektep.
Оқушылар мәтіндегі көркем сөз жөнінде практикалық
түрде түсінік, мәтін түрлері, мәтіндегі негізгі ой туралы
қарапайым мағлұматтарынан хабардар.Оларда оқылған
шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу,
әр бөлікке ат қойып жоспар құру дағдылары қалыптасқан.
Шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтай алады.
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Жоспар
Сабақ кезеңі
Басталуы

Жоспарланған іс-әрекет
Сергіту жаттығуы
«Мен ақылды баламын»
Жаңа топ құру. Топтастыру.
1-топ: «Ептілер»
2-топ: «Жүйріктер»
3-топ: «Мергендер»
Жұмыс ережесін келісу.
5.
Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз,
тыңдаймыз!
6.
Уақытты үнемдейміз!
7.
Нақты,дәл жауап береміз!
8.
Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды көрсетеміз!
9.
Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға
аламыз!

Белсенді оқу

Өткен сабақты еске түсіру.
«Допты қағып ал» тәсілі.
-Күзгі құс керуені мәтінінің авторы кім?
-Әңгімедегі құстардың қандай ерекшелігі бар?
-Құстардың жылы жаққа ұшуының себебі неде?
-Мәтіннің негізгі ойы қандай?
-Қадыр Мырза Әли туралы не білесің? Қандай
шығармалары бар?
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру.Таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау.Талдау.
Миға шабуыл. «Құпия қорап» әдісі

-Анықталған заттардың ортақ қандай қасиеті
бар?
9

Ресурстар
Оқушыларды
топтарға бөлуге
арналған
суреттер.
Сұраққа жауап
берген оқушыны
мадақтау,толықты
ру жасау, тиімді
кері байланыс
орнату.
Алдыңғы білімді
еске түсіру
тапсырмал
ары
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-Қызыл түс нені білдіреді?
Ортасы

Саралау

Бейнебаян. Imektep.
Оқылым. Түсініп оқы.Сөздік.
«Қызыл кітап»
«Ойлан, жұптас, бөліс» Қызыл кітаптың
мазмұны жасыл болса, неліктен сырты қызыл?
«INSERT» кестесімен жұмыс.
Дескриптор
-Өлеңдегі жаңалықты жазды;
-Қызыл кітап туралы тағы не білгісі келетінін
жазды;
-Өлеңнің түсініксіз жерін анықтады.
ABC әдісі.
А - Білгенге маржан
В - 5 сұрақ
С - әр сұраққа дұрыс жауап
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
Жеке жұмыс.
«Әдебиеттік лото»
Шығар
маның
тақы
рыбы

Аяқталуы

Негізгі
ойы

Тірек
сөздер

Өлеңнің
саған
ерекше
ұнаған
тұсы

Дескриптор
-шығарманың тақырыбын жазды;
-негізгі ойын анықтады;
-тірек сөздерді анықтады;
-өлеңнен өзіне ұнаған ерекше тұсын жазды.
Шығармашылық жұмыс. «Жер-мекенімізді
жасыл етіп сақтайық!» жарқағаз.
Ү/Т: Хабарлама жазу. «Қызы кітапқа енген
еліміздегі жануарлар»
Рефлексия. «Аяқталмаған сөйлем»
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Тапсырма
ны орындаған
оқушыны
мадақтау,толықты
ру жасау, тиімді
кері байланыс
орнату.

Тапсырма
ны орындаған
оқушыны
мадақтау,
толықтыру жасау,
тиімді кері
байланыс орнату.
Оқушылар
сабақтан алған
әсерлерін кері
байланыс парағы
тапсырмалары
арқылы білдіре
алады.

