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Алматы қаласы «№ 157 жалпы білім беретін мектеп» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Алдакеева Асия Бериковна

Ашық сабақ

Пән Жаратылыстану

Мұғалім Алдакеева Асия Бериковна

Мектеп, сынып №157 жалпы білім беретін мектеп 3-сынып

Сабақ тақырыбы Күн мен түн неліктен алмасады?

Қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.4.1.1  Жер  мен  Күннің  арасындағы  байланысты 
түсіндіру
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтау;

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар білу керек:
• Жер мен Күннің арасындағы байланысты 
түсіндіре алады.
Оқушылардың көпшілігі: 
 Идеяларды тексеру, растау немесе теріске шығару 
үшін өз бетінше бақылау жүргізеді  және алынған 
нәтижелерді түсіндіріп, қорытынды жасайды.
Кейбір оқушылар:
1. Жер мен Күннің арасындағы байланыстың 
маңыздылығын  түсіндіре алады.

Жетістік 
критерийлері

 Жер мен Күннің арасындағы байланысты түсіне 
алады.
 Жүргізілген бақылауларға сүйене отырып,  
идеяларды тексереді, растайды немесе теріске 
шығарады және қорытынды жасай алады.
 Жүргізілген бақылау нәтижелерін қолдана 
отырып, сұрақтарға жауап іздеп таба алады.
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Тілдік  мақсаттар Оқушылар: 
Жүргізілген бақылау нәтижелерінтүсіндіре алады және  
сұрақтарға жауап береді
Талқылауға арналған сұрақтар
1. Жер мен Күннің байланысы болады ма?
2. Жер мен Күннің байланысының маңыздылығы 
неде? Не себепті олар бір-бірімен байланыста?

Құндылықтарды 
дарыту

Қоршаған ортаны тани білу, зерттеу, қорытынды жасау

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану пәнімен байланыс көлеңкеге бақылау 
жүргізу барысында. Бейнелеу өнері пәні топтық 
жұмыстар барысында сурет салуда.

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Глобус - Жер шарының моделі
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Үйге 
тапсырма

Күн  таңертең  нешеде  атып,  тал  түсте  қай 
жерде  тұратындығын,  кешке  нешеде 
бататындығын бақылау.

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек 

қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар 

қоюды жоспарлап 
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 

тексеру жоспарыңыз? 

Денсаулық 
және 

қауіпсіздік 
техникасыны
ң сақталуы

Дифференциация
Қабілеті  төмен 
оқушыларға:
Суреттегі  заттарды  және 
олардың  көлеңкелерін, 
түскен  жарық  көзінің 
суретін салуын сұрау.
( Нақты көлеңке жасайтын 
заттарды  беру  және 
көлеңкенің  пайда  болуын 
түсіндіріп беруін сұрау.)
Орташа  қабілетті 
оқушыларға:
Қабілеті  жоғары 
оқушыларға:
 Көлеңкесіне  қарай 
анықталатын заттарды беру 
немесе  белгілі  бір  затты 
өзгеше  бұрышынан  ұстап, 
көлеңкесіне  қарай  табуды 
сұрау.

Тәжірибе  жасау,  бақылауларын 
түсіндіріп,  сұраққа  жауап  беру 
топтық  тапсырманы  қорғау 
барысын  бақылау,  түртіп  алу, 
қошемет көрсету арқылы есепке 
аламын.

Тәжірибе 
жасау, 
бақылау 
жүргізу 
барысында 
тәртіп сақтау.
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