
ЕРТАЕВА САЛИХА 
НАЛИБАЕВНА

K00067

2
0
2
0

12.07.2020 ж

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылқия елді  
мекені «С.Сейфуллин атындағы ЖОББ» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.07.2020 жыл | № K00067 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ЖУРНАЛ

БІЛІМ ЖОЛЫ 
НҰРЛЫ ЖОЛ

12.07.2020 жыл | № K00067

Білім беретін, ғылыми, 
танымдық, жарнамалық басылым

----------------------------------------------
МББ аты: «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналы 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: айына 1 рет     Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы 

Меншік иесі: «Қаламгер ТЕН» ЖШС Алматы қаласы  Бас редакторы: Нагиев И. Б. 
Негізгі тақырыптық бағыты:  білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық 

---------------------------------------------- 
 «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналына жарияланған ақпараттардың 

авторлық құқы  ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес.
Жарияланған ақпарат авторларының  пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. 

---------------------------------------------- 
Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген. 

Куәлік № KZ37VPY00015077. Нұр-Cұлтан қаласы. 19.09.2019 жыл 
---------------------------------------------- 

Тапсырыс: 562     Таралымы: 3000 дана. 
Журнал  «Қаламгер ТЕН» ЖШС баспаханасында басылды. 

Алматы қаласы – 2020 жыл    Телефон: 8 777 055 0590

2



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.07.2020 жыл | № K00067 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылқия елді мекені
«С.Сейфуллин атындағы ЖОББ» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі  Ертаева Салиха Налибаевна
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Мұғалімі: С.Ертаева
Сыныбы: 4 «В»      Оқушылардың саны:    22
Тақырыбы:  «Әке - асқар тау»
Құндылығы: Сүйіспеншілік,мейірімділік.
Қасиеттері: Әкені құрметтеу, жанашырлық, шынайылық.

МақМақсаты:       Отбасындағы әке мен ер азаматтың ролінің 
мәнін ұғындыру, әрбір тұлғаны тәрбиелеу туралы ой - 
пікірлермен бөлісу. Оқушыларға отбасының ұйтқысы, негізгі 
тірегі әке екенін, әкеге деген сүйіспешілікке тәрбиелеу. Бала 
мен әке арасындағы тығыз әрі ыстық байланысты ұғындыру.
 .Көрнекілігі: әке туралы нақыл сөздер, 
шарлар,тренингтер,тақырыпқа сай әндер мен билер т.б.

Ресурстар:

Қанатты сөздер
Әке –балаға 
сыншы                      

Әке-асқар тау
     Ал, құрметті  ата аналар, қонақтар,  балалар  бүгінгі 
«Әке асқар тау» ашық тәрбие сағатымызға хош  
келіпсіздер! 
1.Психологиялық дайындық.
2.Сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстру:

Слайд 
«Менің әкем»          
Бейнефилм     
Тәрбие  отбасынан 
басталады

1     Әке -  осы  сөз  мейірімді,  естір  құлаққа жағымды. Әке - 
әулет басшысы, отбасы мүшелерінің  тірегі , асырап  
сақтаушысы, қамқоршысы. Яғни, бүгінгі тәрбие сағатында 
бала мен әке арасындағы тығыз, әрі ыстық байланысты   
түсіндіре отырып,  рухын көтеру. Себебі баланың  махаббаты 
таза, риясыз. 
«Бала үйде не көрсе соны үйренеді. ата-аналар соған үлгі» 
-деп текке айтылмаған.
Видио ролик көрсету.
Балалар сендер үшін өмірде ең маңызды құндылық не деп 
ойлайсыңдар? (Балалар қағазға жазып көрсетеді)
Ия, балалар өте дұрыс жазыпсыңдар. Осы құндылықтардың 
ішіндегі бақытымыз, бағымыз асқар таудай әке құдіретінің  
алдына  бас иеміз.
Балалар хормен: Сіздерге балалық  жүрекпен  мың  алғыс!
3.Әке – асқар тау. Отбасында әкенің орны бөлек. Әке – сол 
шаңырақтың бар ауыртпалығын көтеретін, асырап-бағуға да, 
жақсы тәлім-тәрбие беруге де міндетті адам. Әке – бала үшін 
асқар тау. Әке қамқорлығы дегеніміз – отбасы мүшелерін 
әртүрлі пәле-жаладан қорғап отыратын қасиетті ұғым. 
Сондықтан әкені сыйлау, оған үлкен құрметпен, ілтипатпен 
қарау баланың парызы болмақ.
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Ақын Жарасқан Әбдірашевтың әке десе – ауылы, ауыл десе – 
әкесі есіне оралатын перзенттік жүрегі дамылсыз соққан.
Қашан да қамқор болған сан үмітке,
Өтермін сақтауменен салтыңды әсем.
Көнбей ме көңіл шіркін кәрілікке,
Өкпелеп қалмайсың ба "қартым” десем!
Ақын үшін, «бір ауылдың бәйтерегі» – өмірдің ащы-тұщысын 
халқымен бірге татқан әкесі. Сондықтан ол әкеден алатын 
тәрбие де салиқалы болмақ.
Әке – ұрпақтың панасы, үйдің басшысы, әрі тәрбиешісі. Ол 
тек бір отбасының ғана емес, ауылдың, рудың қамқоршысы, ел 
ағасы. Өмірге келген баланың әрбір сәтті қадамы әке үшін 
үлкен мәртебе, зор мақтаныш болмақ. Сондықтан да әке 
ақылымен жүру, ешкімнің ала жібін аттамай, адал ғұмыр кешу 
баланы тек жақсы болашаққа ғана әкеледі. «Әкеге бағыну – 
Аллаға бағыну» депті Мұхаммед пайғамбарымыз. Демек, әкені 
ренжітпей оның айтқанының үдесінен шығып отыру әрбір 
перзенттің басты парызы екен. Ақылы мен пайымы терең 
аналар балаларын үнемі әкесін сыйлап, құрметтеуге бейімдеп 
отырады. «Әкең ренжіп қалар», «Әкең жіберсе, бара ғой», 
«Әкеңе барып сәлем бер», «Әкеңнің керегін дайында» деп 
әкеге құрмет, қызмет етуге баланы жасынан дайындап отырса, 
мұндай отбасында әрдайым тәртіп, ынтымақ пен бірлік болуы 
сөзсіз. Әке ұл-қызын намысшылдыққа, елі, руы, қала берді өз 
бауырлары үшін еңбек етіп, өмір сүруге баулып отырады. 
Әкенің мейірімі мен талап қойғыштығының, еңбеккерлігінің 
бала тәрбиесіне ықпалы көп.
3.Мағынаны тану
 «Бақыт» тобы: «Әке мен бала» көрініс  көрсету.
Атасы : ойланып отырады
Немересі :ата не ойлап отырсыз? 
Атасы : Е,балам ата –бабамыздың өткен өмірін еске алып 
отырмын.  Қазақ халқы небір қиыншылықтарды бастан 
өткерді, бірақ мойымады. 
Немересі : Ата ата –бабамыз  қалай мықты болған?
Атасы : Олар  рухы биік, текті, жігерлі, намысшыл, батыр, 
биік  болған.Біз сол рухты биік ұстап, мәңгілік ел болу 
міндетіміз. 
Немересі : Ата мұндай қасиеттерді қайдан аламыз?
Атасы :Балам барлық білім кітапта.Терең ойдың түбінде теңізі 
бар, тесіле көп қарасаң көңіл ұғар дейді.Данышпан Абай:  
Адамға үш алуан  мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, 
құрбысынан. Әсіресе, олардың қайсысын жақсы көрсе, 
содан көп жұғады.ИЯ балам сен қандай жақсы қасиеттер 
үйреніп жүрсің?
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Немересі : Ата –анамнана мейірім мен 
қамқорлықты,ұстазымнан білім мен ізеттілікті,ал 
құрбыларымның адалдық қасиеттерін үйреніп жүрмін
Атасы : Ой, жарайсың!Міне сендей балалармен болашағымыз 
жарқын текті ұрпақтың өсетініне сенемін
 «Мейірім» тобы: «Менің әкем ең жақсы адам» сурет салу
  «Қуаныш»тобы:   «Әкеге арнау» Бес жолды өлең құрау 
Ақнұр 
 Әкенің ақылы керек екен,
Таптырмас ой-сана береді екен
Алтыннан жасалған үш әріпке
Өмірден еш нәрсе теңелмеген
Жасмин
Көкке өрмелеп көңілің,
Нұрға толсын өмірің.
Бақытты бол, жан әке,
Ұзақ болсын ғұмырың.
Ақниет
Бойға қуат береді,
«Әй, жарайсың»дегені.
Мен әкемнен әр кезде,
Соны естігім келеді.
Жаннұр
Әкем менің асқар тауым, тірегім,
Бәрінен де сен қымбатсың білемін.
Қанат қағып кетсем алыс қияға,
Сен деп соғар жұдырықтай жүрегім.
Аайару
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
  Айша:  Сабағымнан қалмаймын, бес аламын бәрінен.
  Озат оқып әрдайым, қуантамын әкемді. 
Мұғалім: Қарап отырсақ әкенің де түр-түрі болады. Бірі 
ақылды, білімді болса, бірі жігерлі, қайратты, енді бірі батыр 
да батыл, қайсар болып келеді. Ал енді бірінің бойынан осы 
айтылғандардың бәрін көруге болады.
Барлық адамдар әкені құрметтеуі, қастерлеуі, аялауы, оны 
өзінен жоғары ұстауы керек. Сондықтан да әкені ардақтау 
әділетті болады.
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Біздің сыныптағы әрқайсымыздың атамыз,әкеміз немесе 
тәтелеріміз сіздер сияқты бала болып, оқушы болып, әскер 
қатарында Отан қорғап, қазір отбасылы болып ата-ана атанып 
отыр. Олардың кәсібіне тоқталып кетейік. (Әкелерге арналған 
фотостендімен жұмыс). 
Әкелермен ойын «Сіз  білесіз бе ?»
Әкелерге  тез  жауап  беретін  сұрақтар  қойылады 
1)Балаңыздын  туған  күні ?
2)Балаңыздын  сүйікті  асы ?
3)Отбасының  басшысы  кім ?
4)Балаңыздың  ең  жақын  досы?
5)Балаңыздың  арманы не?
6)Сынып  жетекшісінің  толық  аты-жөні ?
7)Қай  пәнді  жақсы  көреді ?
8)Мектептің  мекен-жайы ?
9) Қандай  газет  журнал  оқиды ?
10)  Отбасы  дегенді қалай  түсінесіз 

 III кезең  ӘКЕ – ақылы дария, мен  одан шөмішпен қалқып 
алдым
Тірек сызба

Ия,  балалар осы жақсы  қасиеттерін бізге   үйрете отырып,  
іске асырушы. Әке отбасында ең басты орынды иеленеді. Әке 
рухани ұстазданда он есе күшті, маңызды.
Хор:Жан  әкем
Атадан бата алу.
Қорытынды. Бала үшін әкенің орны бөлек. «Әке» деген сөзді 
айтқанда өзіңе пана болар, қиындыққа қалдырмас, арманыңа 
қол созсаң ақ батасын беріп ақ жол тілейтін адамың екенін 
бала жүрегі сезердей. «Әкең барда орындалар арманың» 
дегендей, өмірдегі керегіңді алдымен бір Алла, екінші әкең 
берері анық. Тамағымның тоқтығы, киімімнің бүтіндігі, 
оқуымның сапасы, ұйқымыздың тыныштығы-осының бәрі де 
асқар таудай айбатты әкелердің арқасы. Ендеше, бар баланың 
бақытына бір Алладан кейінгі панасы «Әкелер» аман болса 
екен деген тілекпен бүгінгі шарамызды аяқтаймын.
Бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз.Мектеппен бірге болайық, 
балалардың бала шағын бірге тамашалайық, біз солар үшін 
өмір сүреміз. Олай болса келесі кездескенше дейік.
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   Балалар сендер үшін өмірде ең маңызды құндылық не деп ойлайсыңдар?
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Көрініс    

                                  Суретпен бейнелеу 
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Сабақ  тақырыбы: № 54-сабақ. Біріккен сөздер
Күні: Мұғалімнің есімі: С.Ертаева

Қатысқандар саны Қатыспағандар саны
Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты

4.4.2.1* - күрделі сөздердің түрлерін ажырата алу 
(біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз)

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: бөлімде сөз және оның мағыналары, 
сөз  тіркесі,  тұрақты  сөз  тіркестерін  дұрыс  қолдану 
практикалық тұрғыда меңгертіледі.
Көптеген  оқушылар: Оқушылардың  сауаттылығын 
арттыруға,  көркем  жазу,  дұрыс  оқу  дағдыларын 
қалыптастыруға  және  сөйлеу  мәдениетін  дамытуға  мән 
беріледі.
Кейбір  оқушылар: топтық,жұптық,  жеке  жұмыстарды 
орындайды.

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

Мұғалімдер тақырыпқа сәйкес оқушыларға әңгімелер мен 
өлеңдерді айтып, оларға мұқият тыңдатып, сол әңгімелер 
мен  өлеңдер  қалай  аяқталатынын  болжау  үшін 
мүмкіндіктер  беруі  тиіс.  Бөлімде  сөз  және  оның 
мағыналары,  сөз  тіркесі,  тұрақты  сөз  тіркестерін  дұрыс 
қолдану  практикалық  тұрғыда  меңгертіледі. 
Оқушылардың  сауаттылығын  арттыруға,  көркем  жазу, 
дұрыс  оқу  дағдыларын  қалыптастыруға  және  сөйлеу 
мәдениетін дамытуға мән беріледі.

Құндылықтарды 
дарыту

Адамгершілік, еңбекқорлық.

Пәнаралық 
байланыстар

Әдебиеттік оқу, көркем еңбек, жаратылыстану.

АКТ қолдану 
дағдылары

Электронды тапсырмалар.

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Оқушыларда әдеби мәтіндердің  бірнеше түрін  оқу және 
жазу  тәжірибесі  болуы  керек  және  олар  әрқайсысының 
қалай құрылымданғанын білулері керек. Олар ақпаратты 
таныс аудиторияға көрсете алуы тиіс.
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Жоспарланған 
уақыт

Ресурстар 

Басталуы
   5мин

Ынтымақтастық  атмосферасын  құру. 
«Мен   ақылды   баламын»   әр   бала 
өздерінің жақсы  қасиеттерін  атап, қалай 
өсіп   келе   жатқандарын  айтады.  Мыс: 
Мен   Балнұр,   балдай   тәтті  үйдің 
еркесімін.  Мен  Асқар,  барлығынан 
біліміммен  барлығынан  асып  түссем 
деймін т.б.
Жаңа топ құру
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Біріккен сөзге мысалдар келтіру. 
Ережені еске түсіру

Сұраққа жауап 
берген оқушыны 
мадақтау,толықты
ру жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.
Алдыңғы білімді 
еске түсіру 
тапсырмалары

Ортасы
 10 мин

 Мәтінді тыңда. 30-жаттығу
Қазақстан  пайдалы қазбаларға  бай.  Оны 
жерасты  байлығының  «қоймасы»  деп 
бекер айтпаған , Қазақстанда жер жүзінде 
кездесетін  пайдалы  қазбалардың  барлық 
түрі  бар.  Пайдалы  қазбаларды  өндіру 
үшін алдымен оның шыға тын орнын табу 
керек.  Мұндай  кен  орындарын  іадеумөн 
геологтер  айналысады.  Олар  әртүрлі 
техникалық  құралдарды  пай¬даланады. 
Табылған пайдалы қазбалардың шығатын 
жерін  шартты  белгілер  арқылы  картаға 
түсіреді. 
«Дүниетану» кітабынан 
• Неліктен Қазақстан жерасты 
байлығыньщ «қоймасы» деп 
айтылады? 
• «Қазақстанның пайдалы қазбалар 
картасы мен» танысып, одан пайдалы 
қазбалар шығатын жер-су атауларын 
тап.
Дескрипторы:
Оқушылардың сауаттылығын арттыруға, 
көркем жазу, дұрыс оқу дағдыларын 
қалыптастыруға және сөйлеу мәдениетін 
дамытуға мән беріледі. топтық,жұптық, 
жеке жұмыстарды орындайды.

Тапсырма
ны орындаған  
оқушыны 
мадақтау,толықты
ру жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.
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10 мин

10мин

Аяқталуы
5мин

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану. 
Ой толғаныс кезеңі.
Өленді мәнерлеп оқы. 32-жаттығу
Жезқазған - жер қайнарым, 
Мыс балқып, қойнауында тулайды ағын, 
Көзіндей батыр мінез бабалардың 
Ұлы  мәрт, қызы  көркем нұрлы аймағым! 
Дүниені жайласа да дауылды ағын, 
Ерлерше сақтап қалған мәнін, жанын. 
Жігерін жұқартпаған жезді өлкеде 
Жер қазып, мыс балқытқан бауырларым. 
Фариза Оңғарсынова •
 Өлең не туралы?
Жезқазған 
Дескрипторы:
Оқушылардың  сөйлеу мәдениетін 
дамытуға мән беріледі. топтық,жұптық, 
жеке жұмыстарды орындайды.
Біріккен сөзді табады.
• Өлең не туралы?
Жаңа білімді  қолдану
33-жаттығу
Мен геологпін.Менің басты мақсатым 
жерасты қазбаларды іздеп тауып 
оның,қорын анықтау .Жеріміздегі кен 
байлықтарымызды халықтың игілігіне 
жаратып ,байлығымыз ешқашан 
таусылмаса деп армандаймын.Мен 
осындай кен байлықтарына  бай 
жерлеріміз –
Ерейментау.Ақсу.Жезқазған.Кентау 
қалаларын мақтан етемін. 
Дескрипторы:
Оқушылардың сауаттылығын арттыруға, 
көркем жазуына мән
беріледі.Сөйлем құрай алады

Рефлексия «Жұлдыздар шеруі» әдісі.

Тапсырма
ны орындаған  
оқушыны 
мадақтау,
толықтыру жасау, 
тиімді  кері 
байланыс орнату.

Оқушылар 
сабақтан алған 
әсерлерін кері 
байланыс парағы 
тапсырмалары  
арқылы білдіре 
алады.
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Қосымша ақпарат

Саралау - Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлайсыз?

Қабілеті жоғары оқушыларға жекелеген 
тапсырма беру. Мотевациясы төмен 
оқушыларға жеке қолдау көрсету.

Бағалау - Оқушылардың 
үйренгенін, материалды 
меңгергенін тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

Оқушыларды бағалау парақшалары арқылы 
бағалау.Бірін –бірі «Басбармақ» әдісі арқылы 
бағалау Біріккен сөздерді күнделікті өмірде 
кездесе ме?

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?

Біріккен сөздер туралы мәліметтер алды Мен 
орындаған саралау шаралары тиімді болды
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.жұптық жұмыс
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.өз ара бағалау, 
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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