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Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылқия елді мекені
«С.Сейфуллин» атындағы жалпы орта білім беретін мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Тлеубергенова Атиркул Турсынбаевна
Мектебі: «С.Сейфуллин а ж о б б м»
Күні: 04.02.2020ж
Мұғалімі: А.Тлеубергенова
Сыныбы: 4Б
Оқушылардың саны:22
Тақырыбы: «Әке көрген оқ жонар»
Құндылығы: Сүйіспеншілік,мейірімділік.
Қасиеттері: Әкені құрметтеу, жанашырлық, шынайылық.
Мақсаты:. Отбасының ұйтқысы, негізгі тірегі әке екенін
түсіндіре отырып, әкеге деген құрмет пен сүйіспеншілікке
тәрбиелеу
Міндеттері: 1. Қыз бала мен әке арасындағы тығыз әрі
ыстық байланысты ұғындыру.
2.Отбасындағы әке орнын, рөлін көрсете отырып, халықтық
тәрбие негіздеріне тоқталу.
3. Үлкендерді сыйлауға, әкені пір тұтуға, адамгершілікке, әке
мен ер азамат ұғымының мәнін түсінуге тәрбиелеу
.
Сабақтың барысы:
1-жүргізуші –: Армысыздар, аяулы ұстаздар, ардақты атааналар!
Ата-ана – әрбір адамның қайтып соғар қазығы. Оған деген
сүйіспеншілік тек жүректен шығуы қажет.
2-жүргізуші –: «Әкеге бағыну – тәңірге бағыну» деп әкені
одан бетер дәріптеген. Ендеше, бүгінгі тәрбие сағатымызда
адам өмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне
сенімділігі – баланың ата-анасын ардақ тұтып, өзінің
перзенттік парызын бір сәтке де есінен шығармауына
арналады.
Ұстаз сөзі
Ата –аналар біздің бүгінгі тәрбие сағатымызды, осы
тақырыптың мазмұнын ашу мақсатында өтпек.
Жиналыппыз бүгінгі күні бәріміз де,
Үлкен, кіші, жасымыз, кәріміз де.
Хош келдіңіз қадірменді қонақтар
Сыныпқа мына біздің төрімізге
1-жүргізуші: Монолог «Әке» орындаушы
Ғалымжанқызы Аяулым
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Ресурстар:
Қанатты сөздер
Әке –балаға сыншы
Әке-асқар тау

Слайд
«Менің әкем»
Бейнефилм
Тәрбие отбасынан
басталады
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Әкедей тірек табылмас,
Әкесіз жүрек қағылмас.
Асқар тауың тұрмаса,
Жанымның шамы жағылмас.
Әкемен өмір мәндірек,
Әкемен жатар ән түлеп.
Әкеге деген сағыныш
Айтар ем, қалар мәңгі деп.
Перзентін сүйген әкелер,
Аялап мәңгі мәпелер.
Әкеден сен сұрасаң,
Аспаннан айды әперер.
Әкелер сенім тірегі,
Ананының сүйген жүрегі.
Қосылса екі құдірет
Орындалған тілегі.
Әкемен күнің жарық қой,
Ұстаз сөзі: Сіз балаңызды жақсы білесіз бе? балаңызды
қаншалықты
жақсы білесіздер сұрақтар қоямын?
1.Балаңыздың туған күні, айы жылы?
2. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
3. Балаңыздың сүйікті асы қандай?
4. Балаңыздың мұғалім мамандығын таңдауда сіздің
ықпалыңыз болды ма?
1.Балағызға қандай еркелететін сөз айтасыз?
2. Балаңыздың сүйіп көрген мультфильмі?
3. Балаңыздың атын кім қойды?
4. Балаңыздың былдырлап тілі шыққандағы алғашқы сөзі
есіңізде ме?
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2-жүргізуші Көрініс: Әке мен бала
1-жүргізуші: «Әкешім»атты ашық -хат жолдау. Әкеге
арнау.
Ұшан А:Әкем мен үшін ғажап, керемет адам. Әке
отбасында ақылшың. Әке тәрбиесін көрген адамның өмірге
деген көзқарасы, сана сезімі жоғары дәрежеде дамиды деп
ойлаймын. Әке тәрбиесін көрген бала ешқашанда жаман
болмас. Сол себептен де, балалар, бәріміз де әкелерімізді
құрметтейік! Қадірлеп-қастерлейік, сыйлайық, ардақты,
теңдесі жоқ, асыл әкелерімізді!
А.Дастан «Әке - асқар тау, ана қайнар бұлақ, бала
жағасындағы құрақ» дегендей «Әке» деген сөз қандай жақын,
қандай ыстық десеңші!. Өмірде әкесін жақсы көрмейтін бала
жоқ шығар, өйткені бала үшін әкенің орны бөлек қой. Менің
өмірдегі қымбат, ең қымбат адамым ол - сіз менің сүйікті
әкешім.
Мұқалағи Сіз менің кішкентайдан ақылшым, қамқоршым
болдыңыз.
Мен сізден көп
тәрбие алдым. Сіздің бақытты аман - сау болуыңызды
тілеймін. Сізге мына өлең шумақтарын арнаймын.
Сізсіз әке - ең ақылды, ең шыншыл,
Сізсіз әке - ең жақыным, ең сыршыл.
Шуақ шашқан қашанда асыл жүрегің,
Жанымдасың, қамқорымсың білемін.
Қабыл алғын бала – жүрек тілегін.
2-жүргізуші :
Батырлар Ұраны биі
1-жүргізуші
Әке ақылы
Баласы: алтын қазығы – бала.
Әкесі: – Жоқ, балам, үйдің алтын қазығы – ана. Ана ақылды
болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі – қызға үлгі, әке
тәрбиесі – ұлға үлгі. Ана – ақылшың, әке – қамқоршың, аға –
қорғанышың, інің – сүйенішің, қарындасың – қанатың екенін
ұмытпа.
Әкесі – Балам, жоқты бар, ашты тоқ ететін кім?
Баласы: – әке, жоқты Әке мен сізге сұрақ қояйын?
Әкесі: – Балам, үйдің алтын қазығы кім?
Баласы: әке, үйдің бар, ашты тоқ ететін – мейірімді әке.
Әкесі: – Жоқ, балам, әке қанша мейірімді болса да ананың
жаны бөлек. Ашты тоқ, жоқты бар ететін ол – ана. Анасыз
бала ұйықтамайды, қатықсыз айран ұйымайды.
Әкесі:- Ал, балам, өмір сүру үшін не қажет?
Баласы: -Әке, өмір сүру үшін алтын, ақша, мал қажет.
Әкесі: – Жоқ, балам, өмір сүру үшін су, от, тұз, қыз, ақыл
қажет. Су – тіршіліктің нәрін береді, от – өмірге жалын
береді, тұз – астың дәмін келтіреді, қыз – өмірдің сәнін
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келтіреді, ақыл – өмірдің мәнін келтіреді.
2-жүргізуші
Ендігі кезекті әке туралы мақалмәтелдерге берелік:
Айерке Әке балаға сыншы.
Абылай Әкеден — ақыл, анадан — мейір.
Нұраян Әкеден безген ұл болмас,
Анадан безген қыз болмас.
Зерде
Әке жүрегі таудан үлкен,
Ана жүрегі теңізден терең.
Бағлан
Әкелі бала жаужүрек,
Әкесіз бала сұмжүрек (Бүқар жырау).
Гүлнұр “Әкем бар” деп мақтанба топқа түсері жоқ болса.
“Балам бар” деп мақтанба жаман туған боқ болса.
“Ағайыным бар” деп мақтанба дос-дұшпаның
келгенде қарасуы жоқ болса
(Төле би).
Ақназар Әке сөзі — оқ,
Шеше сөзі — боқ.
Әділжан Әкесі бардың арысы бар,
Ағасы бардың жағасы бар,
Інісі бардың тынысы бар.
Сіздерге арналған шағын кеңес.
Егер баланы үнемі Сынап отырса, оның өмірге деген Құлқы
болмайды.
Балаға үнемі күлсе ол бұйығы болып кетеді.
Бала үйде үнемі Төзімділікте өссе, ол – басқаларды түсінуге
үйренеді.
Бала Адалдықта өссе, ол Адал болып өседі.
Бала Қауіпсіз жағдайда өссе, ол адамдарға – үнемі Сеніммен
қарайды.
Бала Кекшілдікте өссе, ол Қатыгез болып өседі.
Бала Түсіністікте және Сүйіспеншілікте – өссе, ол бұл
әлемнен Махаббат табуды үйренеді
. Құрметті әкелерімізге зор денсаулық, жанұяларыңа мол
бақыт, еңбектеріңе жеміс тілей отыра осымен біздің тәрбие
сағатымызды жабық деп жариялаймыз.
Келесі кездескенше аман – сау болыңыздар!
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Мектеп: «С.Сейфуллин» атындағы жалпы орта білім беетін мектеп
Сабақ тақырыбы: Көп таңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша көбейту
Күні:17.11 2019ж

Мұғалімнің есімі:А.Тлеубергенова

Сынып4Б

Қатысқандар саны 21

Сабаққа
негізделген оқу
мақсаты

4.1.2.12 - нөлмен аяқталатын көп таңбалы сандарды бір
таңбалы/ екі таңбалы/үш таңбалы санға көбейту және
бөлу алгоритмдерін қолдану

Сабақ
мақсаттары:

Барлық оқушылар: өрнектерді оқу мен жазу кезіндегі
көбейту мен бөлу амалдары компоненттерінің атауларын
қолдана алады;
Оқушылардың басым бөлігі: амалдарды қолдану кезінде
көбейту мен бөлу алгоритмін құрастырады және қолданады;
Кейбір оқушылар: қалдық пен бөлгіш арасындағы
тәуелділікті түсіндіре алады
1.
өрнектерді оқу мен жазу кезіндегі көбейту мен бөлу
амалдары компоненттерінің атауларын қолдана алады;
2.
амалдарды қолдану кезінде көбейту мен бөлу
алгоритмін құрастырады және қолданады;
3.
•
қалдық пен бөлгіш арасындағы тәуелділікті
түсіндіре алады

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

Қатыспағандар саны1

Тілдік дағдылар:
Жазбаша тапсырмалар:
Өрнекті жазыңыз.
Есептеулер нәтижелерін өсу/кему бойынша орналастырыңыз.
Есептеу тәсілдерін жазып алыңыз.
Флипчартқа өздеріңіздің есептеу тәсілдерінізді жазыңыз.
Терминология:
көбейту, бөлу, көбейткіш, бөлінгіш, бөлгіш, қалдықпен бөлу,
алгоритм, формула.
Сөз тіркестері:
Талқылауға арналған сұрақтар:
•
Санды қосындыға қалай көбейтеміз? Өрнекке ше?
Санды өрнекке қалай бөлеміз?
•
Шынайы өмірде санды қосындыға бөлу білімі қандай
жағдайда керек болады? Санды өрнекке көбейту мен бөлу ше?
•
Алгоритм дегеніміз не?
•
Көптаңбалы санның біртаңбалы санға көбейту
өрнегінде қанша таңба бола алады? Екітаңбалы санға?
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Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім

Үштаңбалы санға?
•
Екітаңбалы санға бөлу кезінде қандай қалдықтар болуы
мүмкін? Үштаңбалы санға?
•
Екітаңбалы/үштаңбалы санға бөлу кезінде қалдық
қандай жағдайда ең кіші болады? Ең үлкен? Қандай жағдайда
қалдық болмайды?
•
Қалдықпен бөлудің дұрыстығын қалайша тексеруге
болады?
•
Қандай жағдайда бөліндіде нөл пайда болады?
Сізкелесісұрақтардыңсебептерінайтааласызба?
•
Көптаңбалы сандарды көбейту мен бөлу кезінде біз
неліктен алгоритм қолданамыз?
•
Жауап осындай болатын шығар?
•
Неліктен нөлге аяқталатын сандарды көбейту мен бөлу
кезінде нөлдер ескерілмейді?
•
Неліктен жақшаларды ескеру қажет?
•
Неліктен қалдықпен бөлуді білу керек?
Адамгершілік, еңбекқорлық.
Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.
Электронды тапсырмалар.
Қосындыны бір таңбалы санға бөлу ережелері, екі таңбалы/
үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу
алгоритмдері, бөліндінің бір разрядында нөл бар болған кезде
нөлге аяқталатын көп таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу,
көбейтудің кері амалының алгоритмі.

Жоспар
Жоспарл Жоспарланған жаттығулар
анған
уақыт
Басталу (Ұ) «Сиқырлы қапшық»
ы
Қапшыққа салынған сандарды таңдап аладыү Осы
санда бойынша бойынша оқушыларды 3 топқа
бөлемін:
1-топ: Жұп сандар тобы
2-топ: Тақ сандар тобы
3-топ: Толық ондықтар тобы
Шаттық шеңбері
Дене мүшелерімен амандасу (көзбен, қол алысып,
құлақпен, аяқпен амандасу)
Мұғалім: — Екі көз не үшін керек?
Оқушы: — Жақсыларды көру үшін.
Мұғалім: — Екі құлақ не үшін керек?
8

Ресурстар

Оқушыларды
топтарға бөлуге
арналған
суреттер.
Сұраққа жауап
берген оқушыны
мадақтау,толықт
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Оқушы: — Ақыл – кеңес тыңдау үшін.
Мұғалім: — Екі қол не үшін керек?
Оқушы: — Елге көмек беру үшін.
Мұғалім: — Екі аяқ не үшін қажет?
Оқушы: — Шетте жүрсең,
Туған жерге жету үшін
Мүғалім: — Ал басың не үшін керек?
Окушы: — Бәрін-бәрін ойлау үшін.
Дұрыс балалар, олай болса мен сендердің
құлақтарың, көздерің, қолдарың мен аяқтарыңа
саулық тілеймін.
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі бойынша сыныпқа
сұрақтар қоямын.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Өзектендіру.

Ортасы

ыру жасау, тиімді
кері байланыс
орнату.
Алдыңғы білімді
еске түсіру
тапсырмалары

2 тапсырма
Көбейтудің қалай орындалғанына қара. Жазбаны Тапсырманы
түсіндіріп көр.
орындаған
оқушыны
мадақтау,толықт
ыру жасау, тиімді
кері байланыс
орнату.
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Белсенді оқу
тапсырмалары.

Есіңде сақта!
Екі таңбалы санға көбейтуді былай жазған ыңғайлы:
Жазамын: бірінші көбейткіш – 124, оның астына
екінші көбейткіш 36-ны (бірлікті бірліктің, ондықты
ондықтың астына) жазамын.
124 санын бірлікке көбейтемін:
124 · 6 = 744. Бірлікті бірліктердің, ондықты
ондықтардың, жүздікті жүздіктердің астына
жазамын.
Бірінші толымсыз көбейтіндіні аламын.
124 санын ондыққа көбейтемін:
124 · 3 ондық = 372 ондық. 2 ондықты ондықтардың
астына, 7 жүздікті жүздіктердің астына, 3 мыңдықты
мыңдық разрядтарға жазамын.
Екінші толымсыз көбейтіндіні аламын.
Толымсыз көбейтінділерді қосамын.
Жауабын оқимын: 4 464.

Дескрипторы:
нөлмен аяқталатын көп таңбалы сандарды бір
таңбалы/ екі таңбалы/үш таңбалы санға көбейту
және бөлу алгоритмдерін қолданады.
Аяқталу
ы

Тапсырманы
орындаған
10
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Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
Ойтолғаныс кезеңі.

оқушыны
мадақтау,
толықтыру жасау,
тиімді кері
байланыс орнату.

Есепте
5 тапсырма
Түсіндіре отырып, көбейтуді орында.
1 030 · 38 =
2 140 · 54 =
23 400 · 13 =
19 030 · 28 =
1 645 · 240 =
1 083 · 320 =
6 тапсырма
Есептеуді амалдар бойынша жаз және есепте.
(250 · 170 – 23 000) + 14 500 · 15 =
250 · 340 – 230 · 250 =
Математика күнделікті өмірде
7 тапсырма
Кітапханада 5 мониторды токқа қосу үшін
әрқайсысына бірдей жұмсалатын 15 м сым қажет.
134 мониторды қосу үшін 400 м сым жеткілікті ме?
Жауабы: 400 м сым 134 мониторды қосу үшін

Оқушылар
сабақтан алған
әсерлерін кері
байланыс парағы
тапсырмалары
арқылы білдіре
алады.
Сен зерттеушісің
10 тапсырма
Ойлан және жауап бер.
МАТЕМ+АТИКА сөзіндегі әрбір әріп бір цифрды
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білдіреді, сондай-ақ әртүрлі әріптер әртүрлі
цифрларды білдіреді. Осы қосындының үш мүмкін
мәнін тап.
Жауабы:
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Білім сандығы» кері байланыс.
Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек Шамалармен амалдар орындау білігін қайда және
көрсетуді қалай
қалай пайдалануға болады? Шамалармен амалдар
жоспарлайсыз? Қабілеті
орындау білігі саған не үшін қажет болады?
жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін, материалды
меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Уақыт, ауданды есептеуде шамалармен амалдар
Сабақтың оқу мақсаты
орындау білігін сен осыған дейін қалай
шынайы ма?
қолданғаныңмен бөліс. Сен мұны күнделікті өмірде
Бүгін оқушылар не білді?
жасадың ба?
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.

12

