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Нұр-Сұлтан қаласы «Б. Майлин атындағы № 52 мектеп-гимназия» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Аскарова Арайлым Кайратовна
САБАҚ: Математика
Мектеп: № 52 мектеп-гимназия
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Аскарова Арайлым Кайратовна
СЫНЫП: 1
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы: Ұзындықты өлшеу
Осы сабақ арқылы 1.1.3.1. ұзындық/масса/көлем/уақыт шамаларын ажырата білу және
жүзеге асатын оқу салыстыру; оларды өлшеуге арналағн әдістер мен құралдарды
мақсаттары
таңдау, өлшеу жүргізу;
1.1.3.4. ұзындық /см, дм/ бірліктернің негізінде олардың ара
қатынасын қайта түрлендіру.
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: мұғалімнің көмегімен
ұзындық шамаларын ажыратады; өлшеуге арналған әдістер мен
құралдарды таңдайды, сызғыштың көмегімен өлшемдер жүргізеді
және өлшем бірліктерін жаза алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: берілген заттардың
ұзындығын өздігінен өлшей алады, салыстырады, ұзындық өлшем
бірліктерін түрлендіріп, амалдарды қолдана алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: ұзындық өлшем бірліктерін
пайдалана отырып өрнектер құрастырады.
Бағалау
- кесінділердің, сынық сызықтардың, заттардың ұзындығын
критерийлері:
өлшейді, салыстырады;
-ұзындықты өлшейді және өлшем бірліктерін жазады;
- берілген ұзындық шамаларын түрлендіреді, қосу, азайту
амалдарын қолданады;
- ұзындық өлшем бірліктерін пайдаланып өрнектер құрастырады.
Тілдік мақсаттар:
Оқушылар орындай алады: ұзындық, масса бірліктерінің
арақатынасын талқылай алады.
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: ұзындық, өлшем бірлік,
сантметр, дециметр
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі:
Талқылауға арналған сұрақтар:
Ұзындықты қандай құралдармен өлшеуге болатынын білдіңдер?
(сызғыш, өлшеуіш таспа)
Ұзындықты сызғыштағы қай цифрдан бастап өлшейді? (0-ден
бастап)
Кесіндінің ұзындығын қалай өлшейміз? (кесіндінің ұштарына
сызғышты қолдану ережесіне сәйкес кесіндінің бір ұшынаа
сызғыштағы нөл санын дұрыс сәйкестендіру керек)
Ұзындық өлшем бірліктер туралы не білгендеріңізді бір-біріңізге
айтыңыздар.
Пәнаралық
байланыс
Құндылықтарды
Басқаларды тыңдауға және құрметтеуге тәрбиелеу, оқу құралдарын
дарыту
ұқыпты ұстауға баулу.
«Мәңгілік Ел»
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ҚБ: топтар бір-бірін берілген
крийтерийлер (уақыт, тапсырманың
дұрыстығы, қорғауы) арқылы
бағалайды, «Плюс, минус» тәсілі
Дағды: топта жұмыс жасау, сыни
ойлау, дәлел келтіру.

10 минут

(Т.Ж.) Белсенді оқу.
5-тапсырма. Кесінділер.
Кесіндіні өлше. Өлшем бірліктерін
жаз. Кесінді бойындағы сандардан
өрнектер құрастырып, мәнін дм-ге
айналдыр.
Мақсаты: Өлшеу жұмыстарын
жүргізеді, өрнектер құрастырып
мәнін шығару. См-ді дм-мен
түрлендіру.
ҚБ: топбасшысының бақылауы
және мұғалімнің бағалауы, «Кері
байланыс бутерброды».
Дағды: топта жұмыс жасау, сыни
ойлау, қорытынды жасау.
Топтағы жеке оқушыны
топбасшының бақылау
Т.А.Ж
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Қорытынды
5 минут

Кері байланыс бутерброды. Бірінші
жағымды түсініктеме беріп, кейін
құрылымды сын айтып, соңынан
тағы да жағымды пікір білдіру.
- Бүгінгі сабақ маған ұнады, себебі
мен ………үйрендім.
- Маған ……..қиын болып көрінді.
- Мен енді …….үйренгім келеді.

Саралау –
оқушыға мейлінше
қолдау көрсетуді
қалай
жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға
тапсырманы қалай
түрлендіресіз?
5-тапсырмада
жеңілден қиынға,
қарапайымнан
күрделіге қарай
сараланады.
Топ құрамында
әртүрлі деңгейдегі
оқушылар бірігіп
жұмыс жасайды
және қарқынды
жұмыс атқаратын
оқушылар
басқаларға
көмектеседі.

Бағалау – оқушы білімін
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс –
Денсаулық және қауіпсіздік,
АКТ-мен байланыс.
Құндылықтармен байланыс
(тәрбие элементі).

(Д.Ж.): 1-тапсырма. Белсенді оқу.
ҚБ: Өзін-өзі бағалау. «Жетістік
баспалдағы» арқылы.

Көркем еңбек, АКТ.

(Ж.Ж.) 2-тапсырма.
Қарым-қатынас әдісі.
ҚБ: «Смайликтер» бір-бірін
мадақтай отырып бағалайды.
(Ж.Ж.): 3-тапсырма.
Зерттеу әдісі.
ҚБ: өзара тексеру, «Ауа райы»
арқылы бағалау.
(Т.Ж.): 4-тапсырма.
Белсенді оқу.
ҚБ: топтар бір-бірін берілген
крийтерийлер (уақыт, тапсырманың
дұрыстығы, қорғауы) арқылы
бағалайды, «Плюс, минус» тәсілі.
(Т.Ж.): 5-тапсырма.
Белсенді оқу.
Рефлексия: топбасшысының және
мұғалімнің бағалауы, Бағалау
парағы, «Кері байланыс
бутерброды».
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