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Ақмола облысы, Біржан сал ауданы «Ш.Қосшығұлов атындағы
Қоғам орта мектебі» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Доскенова Шолпан Сартаевна

Мектеп: 
Сабақ  тақырыбы: № 49. Төрт түсті жер үсті

Күні Мұғалімнің есімі: Доскенова Шолпан Сартаевна

Сынып 4 Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты

4.2.3.1 Шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, 
автордыңойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу
 4.2.9.1 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу 
және тұжырым жасау және себеп салдарлық байланысын сызба 
түрінде көрсету

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Өлеңнің тақырыбы және негізгі ойын 
анықтап, автордың ойын өлеңде келтірілген деректерді 
негізге ала отырып дәлелдейді. Әртүрлі дереккөздерден 
тақырыпқа сәйкес өлең жолдарын тауып, байланыстырады. 
Оның себеп-салдарлық сызбасын жасайды.
Оқушылардың басым бөлігі: Өз ойын 
тақырыппен тығыз байланыстыра алады.

Кейбір оқушылар: Табиғат  апаттарын болдырмаудың 
жолдарын ұсынады.

Бағалау критерийлері: 
(жетістік критерийлері, табыс 
критерийлері, күтілетін нәтиже)

Өлеңдегі негізгі ойды түсініп анықтайды.
Тапсырманың себеп-салдарлық 
байланысын сызба арқылы көрсетеді.

Тілдік 
мақсаттар

Тілдік дағдылар.Терминология. Сөз тіркестері: 
 Пейзаж  

Құндылықтард
ы дарыту

Адамгершілік, еңбекқорлық.

Пәнаралық 
байланыстар

жаратылыстану.

АКТ қолдану 
дағдылары

Электронды тапсырмалар.

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Жыл мезгілдері, табиғат құбылыстары, табиғат апаттары жайлы 
білім қоры.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы (Ұ)  Психологиялық ахуал(3 минут):
Қол алысып, қәне, біз, 
Достасайық бәріміз. 
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Айтарым бар сендерге,
Тез тұрыңдар шеңберге.
Қандай жақсы бір тұру, 
Достарменен бір жүру! 
Қандай жақсы дос болу!
1. Жұмбақтар шешіледі, суреттері слайдтан көрсетіледі.
 Бұлтты айдай желдеткен,
Нөсерлеткен, селдеткен.
Шалшық кешіп ойнайтын,
Қай мезгіл деп ойлайсың? (көктем)

 Қойның толы жеміске,
Көк майсалы еңісте.
Көбелек қуып ойнайтын
Қай мезгіл деп ойлайсың? (жаз)

Жиып - теріп болатын,
Қамбаға астық толатын
Қызыл қырман ойнайтын,
Қай мезгіл деп ойлайсың? (күз)

Шанамен зырлап желетін,
Шаңғы, коньки тебетін,
Аққала жасап ойнайтын
Қай мезгіл деп ойлайсың? (Қыс)
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы  «Әңгімеле» айдары бойынша оқулықта берілген суреттерге 
сәйкес жыл мезгілдері туралы әңгімелеу 
Дескрипторы: 
Жылдың әр маусымындағы ерекшеліктерді қамтып, әңгімелейді.
ҚБ.мадақтау сөздер арқылы
 (Ж)«Еркін жазу» әдісі бойынша «Табиғат деген не?»
ҚБ: Смайлдер арқылы өзара бағалау
(Т) «Кесте толтыру» әдісі бойынша жыл мезгілдері мен ай 
атауларын сызба-кестеге толтырады.
Дескрипторы: Жыл маусымдарын, айларын сызба арқылы 
бейнелеп көрсетеді.
ҚБ.мадақтау сөздер арқылы
(ЖЖ)«Қойын дәптер» әдісі бойынша Мақсұт Неталиевтің 
өмірі мен шығармашылығы жайлы мағлұматтар жинақтап, қай 
өлеңін оқығандығы туралы тірек сөздер арқылы мәліметтер 
қорын толықтырады
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Аты-жөні
Туған жылы
Шығармалары
Ақпарат 

ҚБ: Смайлдер арқылы өзара бағалау
Жаратылыс жұмбағы өлеңін мәнерлеп оқу
1.Іштей оқу
2.тізбектей оқыту
Ойлан
♦ Атасы табиғат құбылысын кімге ұқсатады?
Жауабы: 
♦ Қалай ойлайсың, табиғат неге жылайды, неге күледі?
Жауабы:
Табиғаттың ашуы мен реніші жайлы не айтасың?
Жауабы:
Дескрипторы:
Берілген сұрақтарға жауап береді.
2. Әр сұрақтың себебі мен салдарын көрсетеді..
ҚБ.мадақтау сөздер арқылы
«Теориялық мәтін» айдары
Пейзаж – көркем әдебиетте суреттелген табиғат көрінісі. 
Жазушы пейзаж арқылы көбелектің қана-тының дірілін, 
жапырақтың сыбдырын, судың сыл-дырын құлағымыз естіп, 
көзіміз көргендей әсер қалдырады.
(ТЖ) «Анықта» айдары
ауа райынбелгілеу үшін берілген шартты белгілердің 
нені білдіреді?

Дескрипторы:
1. Табиғаттың ашуын білдіретін құбылыс атаулары тізбесін 
жасайды. (Мысалы, зілзала, боран, ...)
2. Табиғат апаттарын болдырмау жолдарын сызба түрінде 
ұсынады.
ҚБ: Смайлдер арқылы өзара бағалау 
Дәптермен жұмыс
Пікіріңді айт
♦ Шырайлымның сұрағына сен қалай жауап берер едің?
♦  Білмеген сұрақтарыңның жауабын қайдан табуға болады?
ҚБ.мадақтау сөздер арқылы
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Аяқталуы  (ЖЖ) «Қорытынды жаса» айдары    « Екі жақты күнделік» 
әдісімен
 атасының Шырайлымға айтқан сөзінен негізгі ойды тап
Үзінді Түсіндірме 

ҚБ:«Бағдаршам» әдісі бойынша
Үйге тапсырма: Жер ананың адамға ұқсастығы туралы жаз.
Рефлексия. «Мен түйген ой» өз ойын бір ғана сөйлеммен 
жазып береді.

Қосымша ақпарат

Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, 
материалды меңгергенін тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді 
болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім 
және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге 
не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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 4-сабақ
Мектеп: Шаймерден Қосшығұлов атындағы Қоғам орта мектебі
Сабақ  тақырыбы: 
84-сабақ Графиктер / Ауа райының ауылшаруашылық іс-әрекеттеріне әсері 
Күні Мұғалімнің есімі: Доскенова Шолпан Сартаевна

Сынып 4 Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты

4.5.1.2**  есептерді  шығаруда  жұмысқа  жіберілген  уақыт, 
атқарылған  жұмыс,  өнімділік/егіннің  түсімділігі,  ауданы  мен 
массасы/  жылдамдық,  арақашықтық,  уақыт  шамалары 
арасындағы тәуелділігін пайдалану; 
4.5.1.1  есепті  сызба,  алгоритм,  дөңгелек  диаграмма,  график 
түрінде модельдеу; 

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: 
егіннің түсімділігін көрсететін графиктен қажетті ақпараттарды 
алады және егіннің түсімділігін көрсететін график салады. 
Бірқатар оқушылар: 
Егіннің түсімділігіне берілген әртүрлі есептерді шығарады. 
Кейбір оқушылар: 
Егіннің түсімділігіне берілген есептерді талдайды және 
шығарады. 

Бағалау 
критерийлері: 
(жетістік 
критерийлері, 
табыс 
критерийлері, 
күтілетін 
нәтиже)

егіннің түсімділігін көрсететін графиктен қажетті 
ақпараттарды алады және егіннің түсімділігін көрсететін 
график салады. 
Егіннің түсімділігіне берілген әртүрлі есептерді шығарады. 
Егіннің түсімділігіне берілген есептерді талдайды және 
шығарады. 

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: 
Оқушылар егіннің түсімділігі, ауданы, массасын қалай табу 
керектігін түсіндіру 
Терминология: 
Өзара байланысты шамалар .
Сөз тіркестері: 
Талқылау: 
Шамалардың өзара байланысын есіңе түсір. 
Егіннің түсімділігі, ауданы, массасын қалай табуға болады? 
Жазу: 
Егіннің түсімділігі, ауданы, массасының формулалары. 

Құндылықтарды 
дарыту

Адамгершілік, еңбекқорлық.
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Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.

АКТ қолдану 
дағдылары

Электронды тапсырмалар.

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Егіннің түсімділігі, ауданы, массасы түсініктері

Жоспар
Жоспарлан
ған уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Қол алысып, қане, біз, 
Достасайық бәріміз. 
Айтарым бар сендерге, 
Тез тұрыңдар шеңберге. 
Қандай жақсы бір тұру, 
Достарменен бір жүру! 
Қандай жақсы дос болу! 
Осы айтқандарыңды орындауға бар күш-жігерлеріңді саласыңдар 
деген ойдамын, бәріңе сәттілік пен бестік баға тілеймін!  
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
« Жылдам жауып»ойыны арқылы ұйымдастыру
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Бүгінгі сабақта егіннің түсімділігін көрсететін қажетті 
ақпараттарды аламыз,графигін саламыз,есептерін 
шығарамыз,талдаймыз.
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы «Ойлан, тап» ойыны арқылы орындау.1-тапсырманы  Есепті шығар.
   Биылғы жылғы картоптың түсімділігі – 200 ц/га, ал былтыр 150 
ц/га болған. Егер картоп отырғызуға бөлінген жердің ауданы 10 га-
дан өзгермеген болса, шаруа қожалығында биылғы жылы қанша 
картоп артық жиналды? Шешуі: 200 · 10 = 2000 ц) (биылғы)  (150 · 
10 = 1500 ц) (былтырғы)  Шаруа қожалығында биылғы жылы қанша 
картоп артық жиналды?    (2 000 – 1 500 = 500ц)
Дескриптор: Егіннің түсімділігіне берілген есептерді талдайды және 
шығарады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
2-тапсырма Есепті шығар Бір фермерде картоптың түсімділігі – 160 
ц/га, ал екіншісінде 80 ц/га болды. Егер олар картопты бірдей 320 
тоннадан алған болса, онда фермерлердің әрқайсысы картопты 
қандай ауданға еккен?
Дескриптор: Егіннің түсімділігіне берілген есептерді талдайды және 
шығарады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Есіңде сақта!  График (грекше graphikos — сызылған) – қандай да бір 

8



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 24.06.2020 жыл | № J00046 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 24.06.2020 жыл | № J00046 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 24.06.2020 жыл | № J00046 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге 
не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
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