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Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы № 51 мектеп-гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі Қаймақбаева Қарлығаш Талғатқызы

Қысқа мерзімді жоспар
Сабақ жоспары

Cабақ: 
жаратылыстану

Мектеп:   № 51 мектеп -гимназия 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Қаймақбаева Қарлығаш 
Талғатқызы 

Cынып: 1 Қатысқандар: Қатыспағандар:
Cабақ тақырыбы Адамның дене мүшелері
Осы сабақта қол 
жеткізетін оқу 
мақсаттары(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.2.1 қоршaған  әлем  құбылыстарына бақылау жүргізу
1.2.3.1. адамның негізгі дене мүшелерін және олардың 
қызметтерін атау

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар :адамның негізгі дене мүшелерін және 
олардың атқаратын қызметін атайды
Оқушылардың басым бөлігі:Қоршаған орта құбылыстарына 
бақылау жасайды,адамның өмірінің кезеңдерін сипаттайды
Кейбір оқушылар :адамның тіршілігі үшін қажет 
жағдайларды анықтайды және әңгімелейді

Бағалау 
критерийлері

Қоршаған әлем құбылыстарын бақылау жасайды
Қоршаған әлем құбылыстарын сипаттайды
Адам денесінің негізгі мүшелерін атайды
Адам денесінің негізгі мүшелерін қызметін сипаттайды

Tілдік мақсат Пәнге тән лексика мен терминология:
 Қол,аяқ,саусақтар ,бармақ,бас,шаш,көз және т.б
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Қандай дене мүшелерін білесіңдер?
-Біздің  ұқсастығымыз  неде?
-Біздің арамыздағы айырмашылықтар қандай?
-Адамның көзі қандай қызмет атқарады?

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық, зерттеу, жауапкершілік, сын тұрғысынан 
ойлау.

Пәнаралық 
байланыстар

Көркем еңбек,дене шынықтыру

AКT қолдану 
дағдылары

Интербелсенді  тақта  қолданылады,слайд-презентация 
көрсетіледі.

Бастапқы білім Оқушылар дене мүшелерін атай білуі тиіс (бас, кеуде, аяқ, қол, 
табан және т.б)
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4 мин 

4 мин

Қол шынтақта бүгіле алады.Бұл оның 
жақсы қозғалтқышын қамтамасыз 
етеді,сонымен қатар амплитудасын және 
қызметін жоғарылатады.Қолдың  
көмегімен адам түрлі іс-әрекеттер жасай 
алады.
Оқулықпен жұмыс .Белсенді оқу тәсілі.

«Көркем еңбек» сабағында өткен «сұлба» 
терминін еске түсіреміз
Сұлба – ұсақ бөлшектерсіз бір түспен 
салынған заттың бейнесі.
1 тапсырма Ұжымдық жұмыс (Ұ ) «Іс-
әрекетті анықта!» ойыны.

- Бейнеленген балалар сұлбасынан 
олардың қандай іс-әрекет жасап тұрғанын 
анықтаңдар.
- Бұған қандай дене мүшелері қатысады?
Дұрыс жауабы:
Негеш – доп ойнап жүр, бокспен 
шұғылданады.
Эврика – билейді, саңырауқұлақ теріп жүр.
Көрсетілген іс-әрекеттерді орындауда бас, 
дене, қол, аяқ дене мүшелерінің қатысы бар.
Дескриптор:
Берілген сұлба бойынша іс әрекетті 
анықтайды
Іс әрекетті қатысты 
дене мүшесін 
анықтайды
 Кері байланыс 
Қалыптастырушы 
бағалау: 
«От шашу» әдісі
2-тапсырма.
Жұптық жұмыс.  
«Сәйкестендіру» 
Қол және аяқ бөліктерін сәйкестендіру.

Оқулық 32 бет

Үлестірме 
материалдарды 
ретімен қойып 
шығады.

Дене мүшелерінің 
атаулары жазылған 
кестелер, маркер
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7 мин

 

3 мин

4 мин

Иық, шынтақ, саусақтар, жіліншік, сан, 
білек, табан, тізе

Дескриптор:
Қол бөліктерін атайды, сәйкестендіреді.
Аяқ бөліктерін атайды, сәйкестендіреді.
Қол және аяқ мүшелерінің қызметін 
анықтайды.
  Кері байланыс 
Қалыптастырушы бағалау: 
«Шапалақ»әдісі
1 рет шапалақ ұрса: қол және аяқ бөліктерін 
білдім.
2 рет шапалақ ұрса: қол және аяқ бөліктерін, 
қызметін білдім, түсіндім.
3 рет шапалақ ұрса: түсінбедім.

3-тапсырма. 
Топтық 
жұмыс.
«Зерттейік» 
Зерттеу әдісі.

Адамның 
қандай дене 
мүшелері бар?
Оқушылар топ бойынша тапсырманы 
орындайды.Оқушының біреуі қағазға 
жатады.Оған  қозғалыссыз жату керектігі 
түсіндіріледі.Екінші оқушы басынан бастап 
дене кескінін сызады.Дайын болған сұлбаны 
алып ,тақтаға іліп, жанына дене мүшелері 
жазылған қағаздарды іледі
Қaбілетті оқушыға саралаудың «Диалог 
және қолдау көрсету» тәсілі арқылы 
тапсырманы күрделендіремін.
Дескриптор:
Дайын болған сұлбаның жанына дене 
мүшелері жазылған сөздерді жабыстырады.
Сұлбаларды тақтаға іліп, оларды 
салыстырады.
Дене мүшелерінің атқаратын қызметтерін 
анықтайды.
Зерттеу арқылы дене мүшелерінің 
маңыздылығын түсінеді, дәлелдейді.

Дене мүшелерінің 
суреттері

18-19-жұмыс 
парағы. 20,21 бет
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Кері байланыс 
Қалыптастырушы бағалау: «Баспалдақ» 
әдісі.
Оқушылар өздерінің есімдерін стикерге 
жазып, баспалдақтарға орналастырады.
1-ші баспалдақ – «Білдім»
2-ші баспалдақ – «Білдім және түсіндім»
3-ші баспалдақ – «Білдім, түсіндім және 
дәлелдей аламын»
4 -тапсырма Өзіндік жұмыс «Ой 
қозғау»әдісі
Суретке мұқият қараңыз. Сурет бойынша 
қолмен орындалып тұрған әрекеттерді айтып 
беріңіз.
Дескриптор:
суретке сүйеніп, қолмен орындалған 
әрекеттерді әңгімелейді;
 аяқтың атқаратын қызметіне мысалдар 
келтіреді.
Кері байланыс 
Қалыптастырушы бағалау :
 «Бас бармақ» әдісі
 5- тапсырма Дәптермен жұмыс
Адамның дене мүшелері .Сұлбалар.
Дескриптор:
Адамның дене мүшелерін олардың атауымен 
біріктіреді.
Суретке қарап, адамның неше дене мүшесі 
бар екендігін санмен жазады.
Суретке қарап, кімнің сұлбасы екендігін 
анықтайды, бояйды.
Кері байланыс
 Қалыптастырушы бағалау
 «Арқа қағу әдісі»
Сабақ бекіту .
Адамның қандай дене мүшелері бар?
Қол қандай бөліктерден тұрады?
Аяқ қандай бөліктерден тұрады?
Дене мүшелері не үшін қажет?

Сабақтың 
соңы 
4 мин

«Еркін микрафон» әдісі
Не түсіндім?
Не түсінбедім?
Менің сұрағым бар?
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Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға 
мейлінше қолдау  көрсетуді 
қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз?

Бағалау – 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

1-тапсырмада оқушылар   
бейнеленген балалар 
сұлбасынан олардың қандай 
іс-әрекет жасап тұрғанын 
анықтайды.
Барлық оқушылар сұлбаның 
іс әрекетін анықтайды,ал 
зерек оқушылар тапсырманы 
тез орындайды.
Бұл кезде саралаудың 
«Қарқын» тәсілі 
жүреді,кейбір оқушыларға 
сұлбаны толық анықтау үшін 
сұрақтар қойып,уақыт 
беремін.
Саралаудың Диалог және 
қолдау көрсету  тәсілін 
қолданамын.
Тапсырма соңында бағалау 
түрі жүреді.
2-тапсырмада Қол және аяқ 
бөліктерін сәйкестендіру.
Бұл тапсырманы орындауда 
оқушыларға арнайы 
үлестірмелі материалдар 
таратылады.
Оқушылар сәйкестендіру 
жұмысын орындайды. Зерек 
оқушылар тез орындап 
сәйкестендіреді.
Осы жерде саралаудың 
Қарқын тәсілі жүреді. Оларға 
қол және аяқ мүшелерінің 
қызметін анықтауда арнайы 
тапсырмалар беріп ,уақыт 
беремін.Осы жерде 
саралаудың Диалог және 

«Шапалақ» әдісі.
 «Баспалдақ» әдісі.
 «Бас бармақ»
   «От шашу»
   «Арқа қағу»

Жазу және оқу кезінде 
дәптер, кітап пен көздің 
ара қашықтығын сақтау.

Денені тік ұстап 
партада  дұрыс 
отыруын қадағалау.

Ширату жаттығуы 
жасалу барысында ара 
қашықтық сақтау.
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Қолдау көрсету тәсілін 
қолданамын. 
3-тапсырмада Адамның 
қандай дене мүшелері бар? 
тапсырмасы бойынша топтық 
жұмыс жүргізіледі.Кей 
топтар тез орындап,дұрыс 
қорытынды жасай алады.Осы 
жерде «Қарқын» тәсілі 
жүреді.Ал кей топтарға 
дұрыс зерттеп,қорытынды 
жасау үшін уақыт беріп 
қолдау 
көрсетемін.Саралаудың 
«Қорытынды»   және «Қолдау 
көрсету» тәсілін қолданамын
4-тапсырмада Сурет бойынша 
қолмен орындалып тұрған 
әрекеттерді айтып береді. 
Жауап беру барысында 
оқушылардың қорытынды 
жасауы әр түрлі болады.Тез 
қорытынды жасаған зерек 
оқушыларға зерттеу 
тапсырмаларын 
ұсынамын.Саралаудың 
«Қарқын» тәсілі 
жүреді.Қорытындылар бірдей 
болуы үшін кейбір 
оқушыларға уақыт беріп 
қолдау 
көрсетемін.Саралаудың 
«Диалог» және «қолдау 
көрсету» тәсілін 
қолданамын.Тапсырманың 
соңында саралаудың бағалау 
түрі жүргізіледі.
5- тапсырмада дәптермен 
жұмыс жүргізіледі.
Оқушылар адамның дене 
мүшелерін олардың атауымен 
біріктіреді.
Суретке қарап, адамның неше 
дене мүшесі бар екендігін 
санмен жазады және кімнің 
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сұлбасы екендігін 
анықтайды, бояйды.Осы 
тапсырмада санмен жазу, 
сұлбаны анықтауда 
қателескен оқушылармен дер 
кезінде кері байланыс 
жасап,оларға уақыт беріп, 
оларға қолдау көрсетемін 
Саралаудың «Диалог»және  
«Қолдау» тәсілін қолдандым
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың мақсаттары/оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы оқу мақсаттарына 
(ОМ) қол жеткізді ме?     
Жеткізбесе неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды 
ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар 
болды, неліктен?  

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді 
білдіру үшін пайдаланыңыз.
Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)
1.
2.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1  
2.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
1  
2.
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Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы № 51 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі Қаймақбаева Қарлығаш Талғатқызы

№ 3 сабақ

Оқу ісінің меңгерушісі : 
Тексерілді: 

Сабақ  тақырыбы: Жүйке жүйесінің маңызы

Күні Мұғалімнің есімі:Қаймақбаева Қ.Т.

Сынып 4  Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты

4.2.3.2 Жүйке жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін 
сипаттау

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Оқушылар адамның ағзасы,  зәр шығару 
жүйесінің және жүйке жүйесінің құрылымы, олардың қызметі 
туралы танымын кеңейте түседі.
Оқушылардың  басым  бөлігі: Жүйке  жүйесінің  гигиенасы 
және оны сақтаудың маңызы туралы біледі,  денсаулық сақтау 
ережелерін үйренеді.
Кейбір  оқушылар: Денсаулық  сақтаудағы  жеке  гигиенаның 
рөлін;  тіс  күтімінің  денсаулық  сақтаудағы  маңызын  адам 
ағзасының ауру мен инфекциядан қорғану жолдарын түсінеді.

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

-жүйке жүйесінің ағзаларын атайды; 
-сезім мүшелерінің қызметін сипаттайды;
-зәр шығару жүйесін және оның адам ағзасындағы рөлін 
сипаттайды;
-жүйке жүйесінің гигиенасы мен күн тәртібін сақтау туралы 
әңгімелейді.

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: 
Оқушылар
-жүйке жүйесінің ағзаларын атайды; 

Терминология: 
сезім мүшелері
сипап сезу
иіс сезу
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Сөз тіркестері: 
Талқылау сұрақтары:
- Зәр шығару жүйесінің қызметі қандай?
- Адамның зәр шығару жүйесі неден тұрады? 
- Зәр шығару жүйесінің жұмысында бүйректің маңызы 
қандай? 
- Жүйке жүйесі қандай рөл атқарады?
- Күн тәртібін сақтау жүйке жүйесін қорғауға қалай 
көмектеседі?

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу, көркем еңбек.

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа 
қатысты ақпаратты іздеу;

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Оқушылар адам ағзасының жүйелерін (тірек-қимыл, асқорыту, 
қанайналым, тыныс алу), ағзалардың орналасуы мен атқаратын 
қызметтерін  біледі.Денсаулық  сақтаудағы  жеке  гигиенаның 
рөлін;  тіс  күтімінің  денсаулық  сақтаудағы  маңызын  адам 
ағзасының ауру мен инфекциядан қорғану жолдарын түсінеді.

Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы Шаттық шеңбері
 «Жылы лебіз»  әр  бала  өздерінің жақсы  тілектерін  айтып, 
жаңа сабаққа бір-біріне сәттілік тілейді. 
Жаңа топ құру
Топтарға бөлу.
Дене мүшелері арқылы бөлу
Сыныптағы  бала  санына  қарай  түрлі  дене  мүшелері  суреттері 
беріледі,  әр  оқушы  өзіне  ұнағанын  алады,  мүшелер  бір-бірін 
тауып, бес топ құрайды.
1-топ: «Бас» тобы
2-топ: «Ми» тобы
3-топ: «Жүйке» тобы
4-топ: «Жұлын» тобы
5-топ: «Ағза» тобы

Жұмыс ережесін келісу
1. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
2. Уақытты үнемдейміз!
3. Нақты,дәл жауап береміз!
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4. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды 
көрсетеміз!
5. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Жедел жауап
• Иісті қалай сезесің?
• Дәмді қандай мүше арқылы сезесің?
• Тері арқылы нені сезесің? 

Ортасы

Дескрипторы:
1.Жүйке жүйесінің ағзаларын атайды – 2 балл;
2. Жүйке жүйесінің қызметін сипаттайды- 2 балл;
         3. Тақырыпты толық меңгере алды- 2 балл; 

Сыныбыңда зерттеу жүргіз.Топтық жұмыс.
«Жас зерттеуші анықтамалығын» пайдаланып, зерттеу нәтижесін 
тіркеу тәсілін таңда. Адам айналадағы заттар мен
құбылыстарды  сезім  мүшелері  арқылы  қабылдайды.  Олардың 
бес түрі бар: көру, есту, дәм сезу, иіс сезу және сипап сезу.
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Аяқталуы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Білімді бекіту: Өтілген тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақтар 
қоямын. Түсінбеген сұрақтарына жауап беремін.

Невролог-дәрігер кеңесі
Невролог – жүйке жүйесі ауруларын емдейтіндәрігер-маман.Бала 
неврологтың қабылдауына барды. Ол балаға
қандай ақыл-кеңес берді деп ойлайсың? Бұл әрекеттер
жүйке жүйесіне қалай көмектеседі? Өз қосатының бар ма?
Адамның  барлық  іс-әрекеті  жүйке  жүйесінің  жұмысымен 
байланысты. Сондықтан жүйке жүйесі гигиенасын сақтау қажет. 
Ой  еңбегінен  кейін  тазаауада  серуендеп,  үй  шаруасына 
көмектескен жөн.Дұрыс ұйымдастырылған күн тәртібі де жүйке 
жүйесігигиенасын сақтауға көмектеседі.
Сен білесің бе?
Көзі нашар көретін
адамдар Брайль қаріптерімен жазылған кітаптарды саусағының 
ұшымен сипап отырып оқиды. Себебі адам саусақтарының ұшы 
өте сезімтал болады. 
Рефлексия «Алма ағашы» әдісі.

Қосымша ақпарат

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

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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