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Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Көкбай ауылы
«Көкбай атындағы орта мектебі» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі
Мейрамханова Жанар Берікханқызы

Сыныбы: 4 
Тақырыбы: Тәуелсіздік – тұғырым.
Сынып сағаты
Мақсаты: Тәуелсіздігіміздің,  егемендігіміздің  сан  ғасыр жылда  жүріп  өткен 
жолдарымен артта қалған тарихи белестермен таныстыру.
Көрнекіліктері: ҚР  саяси  картасы,  ҚР  Конституциясы,  ҚР  –  рәміздері.
16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні. Биыл тәуелсіздік алғанымызға 29 жыл толды. 
Осы 29 жыл ішінде еліміз талай белестерді артта қалдырды, тарихымызда ХХ 
ғасырдың маңызы зор.
Біздің еліміз бай, әрі қуатты ел. Барлық халық, ұлт өкілдері еркін өмір сүреді. 
Әркім еңбек етуге,  білім алуға,  демалуға ерікті.  Қазақстан Республикасының 
Конституциясы  Қазақстанды  өз  Отаны  деп  есептейтін  барлық  азаматтарды 
ұлтына,  нәсіліне,  тұрған  жеріне,  қызметіне,  байлығына,  жынысын,  діни 
нанымдарына қарамастан, заң алдында тең субъект ретінде қарастырады және 
тең  дәрежеде  қорғайды,  азаматтың  құқықтарына  нұқсан  келтірмейді.
Қазақстанның  тәуелсіздік  алуы  ел  өмірінде  тарихи  өзгерістердің  жүзеге 
асыруына негіз болды. Тәуелсіздіктің әр күні, әр айы тарихи өзгерістерге толы 
болды. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері – Туы, Елтаңбасы 
және  Әнұраны  бар.  Олардың  сипаттамасы  және  ресми  пайдалану  тәртібі 
Конституциялық заңмен белгіленеді.
1991 жылы 16 желтоқсанда «ҚР – ның Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» заң 
қабылданды.
1992  жылы  4  маусымда  ҚР  –  ның  Жоғарғы  Кеңесі  Мемлекеттік  рәміздерді 
қабылданды.
1992 жылы 1 наурызда – ҚР – ның азаматтық заңы қабылданды.
1992 жылы 15 қарашада ұлттың валюта төл теңге дүниеге келді.
1998 жылы 20 мамырда ҚР – ның астанасы – Астана қаласы болып бекітілді.
Жүргізуші:
Туған тілім – бабам тілі – өз тілім!
Туған тілім – ана тілі – өз тілім!
Туған тілім – дан тілі – өз тілім!
Туған тілім – адам тілі – өз тілім!
Тіл болмаса ұлт та болмайды.
Тарихымыз, әдет - ғұрпымыз, салт – дәстүріміз, мәдениетіміз бүгінгі күнге тіл 
арқылы жетті.
Мемлекеттік  тілді  білу ҚР -  ның әрбір  азаматының парызы,  Отанына  еліне, 
жеріне деген құрметі.
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«Менің Қазақстаным» Әнұран орындалады. 
Бәйге  ойыны (сұрақтарға  шапшаң жауап  беруге  тиіс,  дұрыс  жауап  10  ұпай)
1. ҚР - сы қандай мемлекет?
2. Қандай рәміздері бар?
3. Елтаңбада не бейнеленген?
4. Әнұранның сөзі мен әнін кімдер жазды?
5. Елімізде қандай мерекелер тойланады?
6. Еттен, сүттен жасалатын ұлттық тағамдарды ата?
7. Ұлттық теңгеміз қашан шықты?

         

«Жеті жұмбақ»
1. Қазақ тілі қандай тілдер тобына жатады?
2. Қазақстанның ірі қалаларына ата?
3. А. Құнанбаевтың ірі қалаларын ата?
4. ҚР – ның 10 - жылдығы қашан тойланды?
5. Алматы облысында қандай қалалары бар?
6. «Аратор» сөзін аудар?
7. Н. Назарбаев қашан Президент болып сайланды?

«Жорға» ойыны әр оқушы сұрақтарға жауап беріп үлгеруі тиіс
1. Республика күні
2. Конституция күні
3. Киіз үйдің төбесі
4. Білім күні
5. Қыс айлары
6. Қазақ халқының салт - дәстүрлері
7. Аптаның бесінші күні
8. Тәуелсіздік күні
9. Наурыз мерекесі қашан
10. Ақшамыз қалай талады?
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11. ҚР - ң тұңғыш ұшқышы кім?
12. Мемлекеттік тіл
13. Биенің сүтінен дайындалатын сусын?
14. Түйенің сүтінен дайындалатын сусын қалай аталады?
15. Абай Құнанбаев кім?
16. «Абай жолы» романының авторы кім?
17. Қазақ тілі қай жылы мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болды?
ҚР – ның әрбір салауатты азаматы өздері өмір сүріп отырған Отанын 
сүйіп, құрметтеп, сыйлауы тиіс. Себебі олардың толыққанды өмір сүруіне 
республикамызда барлық жағдай жасалған.

* * * * * * * * * * * * * * *
АШЫҚ САБАҚ

Тақырыбы: Бірыңғай мүшелер
Бастауыш сынып мұғалімі  Мейрамханова Жанар Берікханқызы

Жалпы мақсат: Бірыңғай мүше туралы түсінік беру, сөйлем мүшелеріне 
талдау дағдыларын дамыту.

Ресурстар: 1. Қазақ тілі оқулығы.
2. Қазақ тілінен өзіндік жұмыс.
3.Асхат Әлімов. «Интербелсенді әдістеме».

Оқушылар 
үшін оқу 
нәтижелері:

Оқушылар деңгейіне байланысты жаттығулар орындап, 
тапсырмаларға сұрақ-жауап береді. Шығармашылық 
тапсырмалар орындап, әр топ қорғайды. Өткен 
тақырыптар бойынша өз білімдерін жүйелеп, қорыту.

Негізгі идеялар: «Бірыңғай мүшелер» тақырыбы бойынша алған білімдерін 
нығайту, бір жүйеге келтіріп қорыту, білім дағдыларын 
қалыптастыру, алған білімдерін саралау.

Сабақта 
қолданылатын 
материалдар:

1. Мультимедиялық тапсырмалар.
2. Презентация.
3. Карточкалар.

Оқыту әдістері: Сыни тұрғыдан ойлау стратегиялары, топтық жұмыс, жеке 
жұмыс, «Фишбоун», диалог.

Дерек көздері: Оқулықтағы тақырыпқа сай материалдар, өзіндік жұмыс 
дәптері, қосымша дереккөздер. 

Тапсырмалар: Сұрақтарға жауап беру, дәлелдеу, талдау, қорытынды 
жасау. 

Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:
Ойлауды 
Блум 
бойынша 

Мақсат Тапсырма түрі, түрткілер Нәтиже, 
критерийлер
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жіктеу
Білу. Тақырыпты 

ашу, білім беру.
1.Психологиялық ахуал.
«Өзіңе тілегенді басқаға 
тіле».
2. Түстер бойынша 
топтарға бөлу.
3. Үй тапсырмасын 
қорытындылау.

Сабақтың 
тақырыбын білу. 
Қызығушылықта
рын туғызу. 

Түсіну. Оқулықтағы 
тапсырманы 
игеру.

Маңызды ережелерді 
есіңе сақта! (1-3 слайд)
Оқулық бойынша 
топтық жұмыс.
51-жаттығудағы 
сөйлемдерді көшіріп 
жазып, бірыңғай 
мүшелердің сқйлемде 
қандай мүше болып 
тұрғанын айту. 53-
жаттығудағы өлеңді 
мәнерлеп оқып, бірыңғай 
мүшелерді табы және 
бірыңғай мүшелерге 
жалғанған қосымшаға 
назар аудару керек. 

Тақырыптың 
басты идеясын 
табу.

Қолдану. Өмірмен 
байланыстыру.

54-жаттығуды оқу, 
мазмұнын ашу, жұмбақты 
оқып, ондағы бірыңғай 
мүшенің сөйлемде 
қандай мүше ретінде 
жұмсалғанын айту. 

Алған білімдерін 
тәжірибеде 
қолдану.

Талдау. Шешім шығару. 55-жаттығу сызба 
бойынша сөйлем құрау 
және дәптерге жазу.

Шығармашылық 
жұмыстар.

Жинақтау. Ойын 
жинақтауға 
дағдыландыру.

«Фишбоун», нашар 
оқушымен жеке жұмыс.

Топтар 
тақырыпқа 
байланысты 
постер құрайды.

Бағалау. Дүниетанымын 
кеңейту.

Сөзден әңгіме құра. 
(СТО)

Ойланып шешім 
қабылдайды, 
ізденеді. 
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