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Пән: сауат ашу
Сынып:1

Мектеп:  «Қ.Үкібаев»

Күні: Мұғалімнің аты-жөні : Кокишева Ф .

Сабақтың  тақырыбы: «Түрлі жанрда 
шығармашылық мәтін жазу»

Қатысқандар:
Қатыспағандар 
саны: 

Ұзақ мерзімдегі оқу 
мақсаты

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әр түрлі жанр бойынша
(хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын
мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу.

Сабақмақсаттары Барлық оқушылар: әр түрлі жанр бойынша жай сөйлемдер 
құрау және  анықтау.
Оқушылардың көпшілігі: түрлі жанрда құттықтау хат пен хат 
жаза  алуын салыстыру
 Кейбір оқушылар: шағын мәтіндер мен хабарламаларды 
түсіндіру.

Бағалау 
критерийлері

Тірек сөздердің көмегімен әр түрлі жанрда
(құттықтау хат) сөйлемдер/мәтін құрап жазады.

Тілдік мақсат: Тақырып бойынша терминдер: мәтін, құттықтау хат, 
нұсқаулық,хабарлама.
 Тақырып бойынша  лексика: хат жазу,әр түрлі жанрлар
Диолог:   
-Отбасында қандай мерекелер болады?
-Туған күнде бір-біріңді қалай құттықтайсыңдар?
- Құттықтау хат жазып көрдің бе?

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық  
байланыстар

 Музыка, көркем еңбек.

АКТқолданудағдыс
ы (сабақта 
қолданылатын болса 
көрсетіңіз)

Аудиожазба 

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Құттықтау хаттарды таниды, оларды ажырата алады.

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
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Сабақтың басы 
        Білу

Психологиялық дайындық.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, 
алақан арқылы жүректің жылуын сезініп 
үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
Қол ұстасып, кәне ,біз
Достасайық бәріміз.
Амансың ба,Күн-Ана!
Амансың ба,Жер-Ана!
Амансың ба,достарым!
Сендерді көрсем қуанам.
Бірлескен оқу  ортасын құру.
1-топ.Көктем              2-топ .Жаз
3-топ. Күз                    4-топ.Қыс

Шаттық 
шеңбері

«Жыл 
мезгілдерінің» 
суреті

Сабақ ортасы 
Түсіну,қолдану

«Ой қозғау» 
«Құпия хат»  әдісі .Әр топқа жеке-жеке 
конверттер беріледі, ішінде хабарландыру, 
ашықхат,нұсқаулық ,құттықтау хат 
салынған.
Топта жариялап ,талқылайды.

1-тапсырма; (МК),(ӨЖ) Джем Брунердің 
бейнелік тұжырымдамасын  басшылыққа ала  
отырып 
 т апсырманы орындаймыз.
Тірек сөздерді пайдаланып, досыңызға 
арналған құттықтау хат жазыңыз.

Тірек сөздер: құрметті, денсаулық, туған 
күніңмен, бақыт, құттықтаймын, тілеймін.
Дескриптор: Білім алушы
- тірек сөздерді орынды қолданады;
- сөйлемдегі сөздерді дұрыс байланыстырады;
-тиісті жанрды сақтап жазады.

Сараланған
Барлық оқушылар: әр түрлі жанр бойынша 
жай сөйлемдер құрай алады.
Оқушылардың көпшілігі: түрлі жанрда 
құттықтау хат пен хат жаза алады.
Кейбір оқушылар: шағын мәтіндер мен 

 

«Бағытталған 
жазу» әдісі
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Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол 
жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
неліктен? 

Оқу мақсаттары дұрыс қойылған 
Оқушылардың барлығы ОМ қол 
жеткізе алды.
Саралау дұрыс жүргізілді.

Уақыттың кезеңдері сақталды.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. «Құпия хат» ойыны барысында сабаққа деген қызығушылығы оянды.
2. «Ойлан,топтас, талқыла » әдісі бойынша топтық жұмыс сәтті орындалды.

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1.Сабақты жақсартуға белсенді тәсіл «Бағытталған жазу»
2. Талқылау, сипаттау ,жариялау өте тиімді болды.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

* * * * * * * * * * * * *
Қысқа мерзімді жоспар

Пән: Математика
Сынып:  1

Мектеп: «Қ.Үкібаев»

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні :Ф.Кокишова

Сабақтың тақырыбы: Натурал 
сандар және 0 саны

Қатысқандар:
Қатыспағандар 
саны: 

Ұзақ мерзімдегі оқу 
мақсаты

1.1.1.1.натурал сандар және нөл санының құрылу жолын түсіну;
 10/11-20   көлемінде тура және кері санау; натурал сандар 
қатарындағы орнын анықтау
1.1.1.2 бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, 
жазу және салыстыру

Сабақ мақсаттары
SMART

Барлық оқушылар: Натурал сандарды тура және кері санау 
Оқушылардың көпшілігі: натурал сандар қатарындағы орнын 
анықтау
Кейбір оқушылар: Бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі 
сандарды жазу және салыстыру
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Бағалау критерийлері Білім алушы
-10 көлеміндегі сандардың құрылу жолын түсіндіреді.
-10 көлемінде тура және кері бағытта санайды.
-Сандардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды
-Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.
-10 көлеміндегі сандарды жазады және салыстырады.        

Тілдік мақсат:  Тақырып бойынша терминдер: натурал сан,бір таңбалы сан, 
цифр, кері санау,тура санау,нөл.
 Тақырып бойынша  лексика: 1-ден 10-ға дейінгі сандардың 
атауы,
санау, санап шығу
Қанша? Саны бойынша нешінші?
сан және цифр
 Диолог:
-Біртаңбалы сандарға қандай сандар жатады ?
-10 санында неше бірлік бар?

Құндылықтарды 
дарыту 

"Мәңгілік Ел" идеясын іске асыру.
Бір-бірімен татулықпен  қарым-қатынаста болу.
Құрмет, ынтымақтастық, ашықтық,сыни тұрғыдан ойлау

Пәнаралық 
байланыстар

Өзін-өзі тану, бейнелеу өнері

АКТ қолдану дағдысы 
(сабақта қолданылатын 
болса көрсетіңіз)

Интербелсенді тақта ,бейнетаспа,дереккөздер,үлестірме 
қағаздар,жіп қыстырғыш,алма 

Алдыңғы меңгерілген 
білім 

Натурал сандарды тура және кері санай алады .
Сандарды таңбалап  жаза алады

Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың басы 
     Білу

Ой ширату.Ынтымақтастық атмосферасын 
орнату.

 Білім алушылардың  зейінін ортаға аударып 
аламыз. Бірлескен оқу ортасы құру
Оқушылар тәтті кәмпиттердің түстеріне қарай  
бөлініп отырады
1топ  Жұп сандар 

2топ  Тақ сандар     
3топ  Біртаңбалы сандар
4топ Екі таңбалы сандар

тәтті кәмпиттер

Сабақ ортасы 
«Құпиялы қап» ойыны . Оқушылар шеңбер болып 
тұрады.қапқа 4 ойыншық саламын.Қаптың аузын 
байлаймын да, сыртын қолмен ұстау арқылы 

Ойыншықтар ,
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Түсіну
Қолдану

        Айтылым,

ішінде неше ойыншық бар екенін айтады.Қапты 
аузын ашып,бір-бірден алады. 
«Кір жаю»әдісімен жіпке қыстырғыш  көмегімен 
4,3,2,1,сандарды жазылған парақшаларды  «Қазір 
қапта неше ойыншық бар?»қапта ойыншық жоқ 
ол бос,ойлайсыңдар,егер «ештеңе жоқ дегенді 
білдіретін сан болса,ол сандық сәуленің қай 
жерінде орналасаттын еді?егер қапта ойыншық 
жоқ болса онда    «Қапта 0 ойыншық» 0 санын 
«нөл»деп оқы
Балық аулау ойыны 5-5 ;  0- 0;   0-  0;   9-9. 
Нөл заттың жоқтығын білдіреді Нөл саны сандық 
сәуледе 1 санының алдында тұрады
1-тапсырма . «Миға шабуыл» әдісі. Ұ.Ж. 
Саралау тәсілі.
Сурет бойынша 3 санының құрылу жолын 
түсіндіріңіз.

 
Дескриптор Білім алушы
- 3 санының құрылу жолын түсіндіреді
      Саралау тапсырма . Диалог.Пікірталас. 
-Моншақтардың түстері қандай?
-Бір түсті моншақтар  нешеу?
Барлық оқушылар: Моншақты санайды
Оқушылардың көпшілігі: Түстерін ажыратады
Кейбір оқушылар: 3санының құрылымын  
анықтайды
Кері байланыс. Смайликтер     
 2 тапсырма "Ойлан, Жұптас, Бөліс" әдісі.
                          Жұптық жұмыс
Гүлдерді орналасу ретіне қарай сәйкес сандармен 
байланыстырыңыз.

10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазыңыз
Дескриптор   Білім алушы
 гүлдерді өсу ретімен санай 
отырып,сәйкес 

Жіп,
қыстырғыш,

Интербелсенді 
тақта,сурет
Моншақтар

Гүлдер

бейнетаспа 
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Тыңдалым,

Жазылым 
дағдысы

санмен байланыстырады;
    - 10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазады
         
Саралау тапсырма . «Сұрақ-жауап»әдісі
Барлық оқушылар: Сандарды өсу ретімен 
санайды
Оқушылардың көпшілігі: Сандарды 
сайкестендіреді
Кейбір оқушылар: 10 көлеміндегі сандарды кему 
ретімен жазады
Бағалау: Басбармақ  арқылы  топты бағалау

          Ширату жаттығу

       
      
      3- тапсырма. Белсенді оқу тәсілі. ТЖ
Сұрақ қою және талқылау зерттеу, сипаттау. 
Үлкен доптарды және кіші доптарды санап, бос 
торкөздерге жазыңыз. Сандарды салыстырыңыз.

Дескриптор.Білім алушы:
-үлкен доптардың санын анықтайды және сәйкес  
цифрмен  жазады;
-кіші доптардың санын анықтайды және сәйкес 
цифрмен жазады;
-сандарды салыстырады және салыстыру 
таңбасын дұрыс қояды.
     Саралау тапсырма . Пікірталас,талдау
-Үлкен доптардың түстері қандай?
- Үлкен доптарды және кіші доптарды санап, бос 
торкөздерге сандарын жазып салыстырамыз.
Барлық оқушылар: доптардың санын 
анықтайды 

Доптар
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Оқушылардың көпшілігі: Үлкен доптарды және 
кіші доптарды бөлек санайды.
Кейбір оқушылар: сандарды салыстырады және 
салыстыру таңбасын дұрыс қояды
Саралау жұмысы
Кейбір оқушыларға тапсырма .
Жеке  жұмыс. Қосымша  тапсырма.Сәйкестендіру.

Сабақтың соңы Рефлексия.
Не білдім?   Не үйрендім?  Не қызықты болды?
Қ) Сабақты қорытындылау мақсатында мұғалім 
оқушылармен кері байланыс орнатады.
Оқушылар  сабақ  барысында  нені  білгені,  қалай 
жұмыс  істегені,  не  қызық  әрі  жеңіл  болғаны,не 
қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдіре 
алады
Кері байланыс

Саралау – 
оқушыларға 
көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға 
қандай 
тапсырмалар 
қоюды жоспарлап 
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 
деңгейін  тексеру жоспарыңыз?

 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы 
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Қабілеті жоғары 
оқушыға:
Үлестірмелі 
карточка арқылы 
суретпен  жұмыс. 
Натурал сандарды 
санап, 
сәйкестендіреді

Дескриптор Білім алушы
- 3 санының құрылу жолын түсіндіреді
Дескриптор   Білім алушы
-гүлдерді өсу ретімен санай отырып,сәйкес 
санмен  байланыстырады;
- 10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазады
Дескриптор.Білім алушы:
-үлкен доптардың санын анықтайды және сәйкес  
цифрмен  жазады;
-кіші доптардың санын анықтайды және сәйкес 
цифрмен жазады;
-сандарды салыстырады және салыстыру 
таңбасын дұрыс қояды.
Кері байланыс: «Алма таңдау» әдісі
          Егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың 
барлығын сәтті орындаған болсаң,алманың жасыл 
түсін таңда.
          Егер саған сабақта белгілі бір қиындықты 
кездестіретін болсаң, алманың сары түсін таңда.
           Егер саған сабақ барысында 
тапсырмаларды орындауда қиын болса, 
мұғалімнің көмегі қажет болса, алманың қызыл 
түсін таңда. 

               

.

алмалар

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол 
жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
неліктен? 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған  Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді  
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1.Ұжымдық жұмыс арқылы «Саралау» тәсілін қолдана отырып, моншақтарды 
санау,түстерін ажырату сабақтың жақсы өтуіне көмектесті
2. "Ойлан, Жұптас, Бөліс" әдісі 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1.Белсенді тәсілдер,топтық және жеке жұмыстар 
2.Зерттеу,талқылау,сипаттау өте тиімді болды,білім алушылардың қажеттіліктеріне қарай 
тапсырма сараланып берілді.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет
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Қысқа мерзімді жоспар

Пән: Дүниетану
Сынып:1

Мектеп: «Қ.Үкібаев»

Күні:06.09.2019ж Мұғалімнің аты-жөні: Ф.Кокишова

Сабақтың тақырыбы:  Алғашқы адам.

Ұзақ мерзімдегі оқу 
мақсаты

1.3.1.1 көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі 
адамдардың өмірі туралы әңгімелеу;

Сабақмақсаттары
SMART

Барлық оқушылар:Суреттерден алғашқы адам  ұғымын 
түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі:Ежелгі адамдардың өмірі туралы 
айтады.
Кейбір оқушылар:Ежелгі адамдардың өмірі бейнеленген 
көрнекі материалдар арқылы ежелгі адамдар өмірі туралы 
біледі.

Бағалау критерийлері 1. Көрнекі материалдардан алғашқы адамды зерделей 
алады.
2. Зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі  туралы 
біледі.
3. Ежелгі адамдардың өмірі бейнеленген көрнекі 
материалдарды зерттейді,әңгімелей алады.

Тілдік мақсат: Тақырып бойынша терминдер:Алғашқы адамдар, тас,сүйек, 
тайпа.
Тақырып бойынша лексика:Көрнекі материалдарды 
зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірін әңгімелеу  .
Диалог:Ежелгі адамдардың киімдері қандай болған? Олар 
немен аң аулаған?

Құндылықтарды 
дарыту

Мәңгілік Ел,  бұл – Тарихтың Мәдениет пен Тілдің 
ортақтығы.. оқушыларға еңбек, адамгершілік тәрбиесін беру

Пәнаралық 
байланыстар

 жаратылыстану, көркем еңбек

АКТқолданудағдысы 
(сабақта  қолданылатын 
болса көрсетіңіз)

АКТ, интер белсенді тақта

Алдыңғы меңгерілген 
білім 

-Туған жерін,атамекенін, Отанын біледі.
-Алғашқы адамдар туралы біледі.

Сабақбарысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар
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Сабақтыңбасы
Білу, түсіну , 
қолдану.

Психалогиялық ахуал.
Шаттық шеңберін құрып бір-біріне жылы сөздер 
айту!                                                                            
Мұғалім:Бір, екі, үш                                                     
Сынып іші тып-тыныш                                                
Жалқаулықты тастаймыз                                            
Сабағымызды бастаймыз.
Оқушыларды ежелгі еңбек құралдары бейнеленген  
сурет арқылы бірлескен оқу ортасын құру. Бірлескен 
топтық жұмысты уйымдастыру
Топқа  бөлу
«Мозайка»  әдісі  арқылы  топқа  бөлу
1-топ Сүйек
2-топ Найза
3-топ Балта

Қима суреттер
Топқа бөлу
Стикер  

Сабақ ортасы 
Білу,

түсіну, қолдану

Қызығушылығын ояту.( Сұрақ қою) әдісі                       
Ежелгі адамдар туралы  бейне ролик көрсету арқылы 
сабақтың тақырыбын ашу.
1.Алғашқы адамдар қандай болды ?
3Ал оның қолында және қасында  еңбек құралдары 
қандай?

1-тапсырма Жұптық  жұмыс. (Ойлан тап)әдісі 
Суреттерге мұқият қараңыз және талқылаңыз. 
Сұрақтарға сүйене отырып, ежелгі адамдардың өмірі 
туралы әңгімелеңіз: 
- Алғашқы адамдар нені паналаған?
 - Алғашқы адамдар немен тамақтанған?
 - Тамақ табу үшін қандай іс-әрекеттер жасаған?

Дескриптор: 
Білім алушы 
- Суреттердің мазмұны туралы ой бөліседі;
 - сұрақтардың негізінде ежелгі адамдардың өмірі 
туралы әңгімелейді. 

Сараланған  тапсырма:  «Сәйкестендіру»  әдісі  
арқылы  салыстырады.  
-Берілген  сипаттамалар  кімге  қатысты?
-Сызықпен   көрсет

Үлестірме 
қағаздар, 
мазмұнды 
суреттер,
А4 қағазы, түрлі 
түсті 
қарындаштар,
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Барлығы;    Алғашқы  адамдардың құрал-
саймандарын  атай алады.
Көпшілігі: Тұрғылықты  жерді  зерттейді , 
сипаттайды
Кейбірі:   сипаттайды, өмірі  туралы  
әңгімелейді,жіктейді ,қорытындылайды.
Кері байланыс :ауызша, жазбаша, графикалық турде
2- тапсырма.Топтық жұмыс.( белсенді оқу)
«Ойлан, бірік, бөліс»  әдісі
Оқушыларға ағаш бұтақтарын,құрғақ шөп, 
жапырақ,және ермек саз дайындаймын. Оқушыларға 
алғашқы адам дардың баспанасын
жасауды тапсырамын.Оқушыларға баспана әзірлеу 
технологиясынойлап тауып , топқа талқылауға 
тапсырма беремін.

Дескриптор: - 
-Оқушылар алғашқы адамдардың баспанасын 
жасайды.
-Баспана әзірлеу технологиясын ойлап табады.
Саралау жұмысы
Жеке жұмыс.(саралауға арналған )
«Сөйлемді толықтыр»  әдісі.Оқушылар сөздерді 
толықтырады.Нүктелердің орнына тиісті сөздерді 
жазады.
1. Алғашқы адамдар ... өмір сүрді.
2. Ер адамдар... аулады.
3. Әйелдер мен балалар ... терді
Керекті сөздер;  аңдар, үңгірде, тамырлар ,жидектер.
Дескриптор;
-оқушылар алғашқы адамдардың қайда өмір сүргенін 

Ағаш бұтақтары, 
құрғақ шөп, 
ермек саз.
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біледі.
-алғашқы адамдардың немен қоректенетінін түсінеді.
Барлығы: Көрнекі материалдарды зерделей алады.
Көпшілігі: Зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі 
туралы біледі.
Кейбірі:Ежелгі адамдардың өмірі беинеленгенкөрнекі 
материалдарды зерттейді,әңгімелей алады

 
Сабақтың 

соңы
 Кері байланыс «күн сәулесі» әдісі. Білім алушы өзіне 
есеп береді.  Топтағы  оқушыларды  бағалайды.

 Стикер, күннің 
бейнесі

Саралау – 
оқушыларға 

көбірек қолдау 
көрсетуді 

қалай 
жоспарлайсыз

? Қабілеті 
жоғары 

оқушыларға 
қандай 

тапсырмалар 
қоюды 

жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 
деңгейін тексеру жоспарыңыз?

Денсаулық 
және қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

«Сөйлемді 
толықтырып, 
сәйкестендіру 
бойынша 
тапсырмалар 
дайындаймын

Дескриптор: 
Білім алушы 
- Суреттердің мазмұны туралы ой бөліседі;
 - сұрақтардың негізінде ежелгі адамдардың өмірі 
туралы әңгімелейді. 

Дескриптор: - 
-Оқушылар алғашқы адамдардың баспанасын 
жасайды.
-Баспана әзірлеу технологиясын ойлап табады.

Керібайланыс:

Жұмыс 
барысында өз 

партамызды таза 
ұстау. Түрлі зат 

құрастыру 
барысында 

үшкір , қауіпті 
заттарды ұстауда 

абай болу.

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол 
жеткізді ме? 

Сабақ және оқу  мақсаттары дұрыс 
қойылған. 
ОМ
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Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
неліктен? 

Сабақта уақытты дұрыс үнемдеп 
пайдалануда кемшіліктер болды.
Сабақ жоспарынан ауытқулар 
болмады.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы даойланыңыз)?
1. Бірлескен оқу тәсілі
2. Модельдеу тәсілі
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. Диалог және қолдау көрсету
2. Тапсырмалар.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Сабақ барысында көрнекі материалдар мен жұмыс істеу оқушылардың қызығушылығын 
арттырды.Жұмыс барысында уақытты үнемдеуде кемшіліктер болды, келесі сағатта соған 
назар аударамын. Алдағы сабақта білім алушыларға сол жөнінде көбірек түсінік беремін.
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