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Жамбыл облысы, Шу ауданы, Қонаев ауылы, Төле би атындағы шағын
орталықты орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Рахманова Гаухар Амантаевна
Тақырыбы: «Әке – шаңырақтың тірегі»
Мақсаты: 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.
Құрметті ата-аналар, мұғалімдер, оқушылар!
6 б сыныбының ұйымдастырып отырған«Әке – шаңырақтың тірегі» атты тәрбие
сағатымызға қош келдіңіздер!
Армысыздар, ардақты азаматтар,
Отбасының тірегі, елді бастар.
Құтты болып мереке баршаңызға
Бақ-береке әкелсін отбасыңа!
Халқымызда «Ер – елінің қорғаны» деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек
істеріне сай сый-құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке-бірлік, еңбекте
жеміс пен шығармашылық табыстар тілейміз.
Барысы:
I. Кіріспе бөлім «Әке – шаңырақтың тірегі» (әке туралы сөз, әкенің ролі қандай?)
II. Видео көрсету
III. Қызықты сұрақтар.
IV. Сергіту сәті.
V. Ситуациялық жағдаяттарды шешу.
VI. Өлеңді жалғастыру
VII. Қорытынды.
I. Кіріспе бөлім. «Ана – сая болар бағың болса,
Әке - асқар тауың» дейді халқымыз, бүгінгі кешімізде әке туралы ой қозғалады. Әр
шаңырақта әкенің орны ерекше. Әке шаңырақтың тірегі. Әке – отбасының асыраушысы,
отбасы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез – құлқы, өзгелермен қарым –
қатынасы, өнері мен білімі – баланың көз алдындағы үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін
нысанасы. Отбасының пейіл – береке, ынтымағы үшін отағасының әділ, ұстамды болуы
орасан маңызға ие. Оның тәрбиелік рөлі де зор. «Әке – асқар тау», «Әке – балаға сыншы»
дейді халқымыз.
Ер бала әкесімен сырлас, жолдас, дос. Ол әрқашан бір әрекет жасау үшін әуелі әкесімен
сырласады. Ер баланың өсіп, жетіліп, өз алдына жеке тұлға болып қалыптасуына, қоғамдағы
өз орнын дұрыс табуына әкенің атқарар еңбегі ерекше. Қазақ халқында «Бір бала бар –
атадан өте туады, бір бала бар – кері кете туады» деген тұжырымға, баланың қандай
болмағына негіз қалайтын да әкенің өзі. Ежелден қалыптасқан түсініктің бірі – «әке – үйдің
асыраушысы». Үйдегі жандардың аш қалмауын, киімдерінің бүтін болуын ойлайтын – әке.
«Балаларым алаңсыз балалық шағын өткізсін, жарым ештеңеден қысылмасын,
дастарқанымыз мол болсын» деген ой әкенің көкейінен ешқашан кетпейді. Бұл табиғаттың
заңдылығы да шығар. Өткен дәуірлерде де әке үйдің басты асыраушысы болды. Бүгінде де
сол дәрежесінде келе жатыр. Әкесі бар үйдің шаңырағы еш уақытта шайқалмайды. Ол үйдің
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тәртібі де темірдей қатал. Қандай да болсын жағдайларда соңғы сөз – әкеде. Әкенің
айтқанымен жүрген бала өз жүрісінен жаңылмайды. Әкені тыңдап өскен бала өмірдегі жолын
табады. Жақсы азамат болып, еліне адал қызмет етеді. «Әкелік асыл сөзіңнен, жолымды
тауып келемін» деп «Әке туралы» әнде айтылатындай, әр бала өзінің жолын табады. Әр
отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің рөлі ерекше. Әке-отбасының асыраушысы,отбасы
мүшесінің тірегі,қамқоршысы.Әкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы,өнері мен
білімі баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, оған қарап өсетін нысанасы.Әке әрқашан
қиындықта қасыңнан табылып, қол ұшын беретін жан. «Әке-асқар тау», «Әке-бәйтерек»
деген мақалдар әкенің беделін көрсетеді. «Әке балаға сыншы» дейді халқымыз.Ер бала
әкесімен сырлас, жолдас,дос.Ол әрқашан бір әрекет жасау үшін әуелі екесімен ақылдасады.
Ер баланың өсіп, жетіліп, өз алдына жеке тұлға болып қалыптасуында, қоғамдағы өз орнын
дұрыс таба білуінде әкенің атқаратын еңбегі еленуі тиіс.
Көп әкенің түзде еңбек етіп пұл тапқаны болмаса үйдегі тіршілікпен, отбасындағы бала
тәрбиесімен онша шаруасы болмайды. Соның салдарынан барып, үйдегі бала тәрбиесі деген
сан-салалы, қыры да, сыры да мол ұшан теңіз жұмыс онсыз да үй тіршілігінің ұсақ
күйбеңінен босамайтын ананың еншісіне қалады.
Әке үйде мықтағанда отын жарып, малға қарайды, қатты қайырым шаруаны тындырады,
баланы кейде қыдыртады, болмаса ол да жоқ.
Бала көшеде кіммен, не ойнап жүр? Тентек, бейпіл ауыз, бейбастық біреулерге үйір болып
жүр ме? Әлде, ол өнерін ұштап, ой әлемін жетілдіретін, пайдалы, өнегелі бір іспен әуестеніп
жүр ме? Онымен көп әкенің ісі болмайды немесе көңілді аз аударады.
Әке неғұрлым баласының қасында көбірек болса, пайдалы өнерге баулыса, жақсы, өнегелі
орталармен үйір етсе, бала соғырлым жақсыға қарай бейімделе береді. Музыкаға, ән-күйге ,
сүрет салуға әуестік, кітап оқуға, спортпен шұғылдануға құштарлық т.б. өнердің бәрімен де
баланың қабілетіне қарай ата-ана таныстырып, достастыруы парыз.
Жақсы әкелер сондай алуан өнермен табыстыра жүріп, өзі де баласының жан дүниесін, көңіл
күйін, қабілет- қасиеттерін жақсы сезетін болады. Баламен өмір жайлы, көрген кино, оқыған
кітаптар, адамдар, достар жайлы әңгімелесіп, сыр алысу- әке мен баланың достығын
нығайтып, бір-біріне деген сүйіспеншілігін шыңдай түседі. Ондай жағдайда әке мен баланың
арасында ешқандай қырғиқабақтық, салқын көзқарас, жасырын, жұмбақ нәрселер болмайды.
II. Көрініс көрсету.
1. Көрініс.видио ролик. (Көріністен қандай ой түйгендері сұралады?)
1. Әке баласына неге ренжіді?
2. Баланың орнында сіз болсаңыз әкеңе қалай жауап берер едіңіз?
«Қазақ биі»
Дін мұсылман жолында Әкені құрметтеу - айрықша парыз. «Әкеге бағыну - Аллаға бағыну.
Әкенің адал күшін ақтау - өз болашағыңды сақтау. Ата - анаға не істесең, алдыңа сол
қайтады. Дүние кезек. Сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Сен ата - анаңды сыйласаң,
сенің балаларың да қартайғанда өзіңді аялап күтіп, бағып - қағатын болады делінген
III.«Қызықты сұрақтар» айдары. Сіз балаңыз туралы қаншалықты білесіз?
Сұраққа - жауап:
1. Балаңыздың парталас көршісі кім?
2. Балаңыз қандай өлшемді аяқ киім киеді?
3. Сынып жетекшісінің толық аты - жөні
4. Балаңыз кеше қандай баға алды?
5. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
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6. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
7. Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?
8. Балаңызды еркелетіп қандай сөздер айтасыз?
9. Балаңызға ашуланғанда, ең алдымен аузыңызға қандай сөз түседі?
10. Балаңыздың туған күні?
11. ) Газет бетіндегі мақалалардан, теледидардағы бағдарламадан тәрбиеге байланысты
сұрақтарды тыңдап, қарап жүресіз бе?
Автоматты оқтап үйрету. Әке мен балалар шығады ортаға
Әке - жарық дүниедегі ең жақын адамның бірі. Әкені сыйлау, құрметтеу, оның отбасындағы
орнын қастерлеп, қадірлеу кез келген баланың перзенттік борышы. Әкесіз бала - жетім. Әке асқар шың, бақыттың алтын бағы. Әке - баланың тірегі, лүпілдеген жүрегі, ойындағы санасы,
өмірдегі панасы. Ол бала үшін барын аямайды, аялап тәрбиелейді, болашағына үнемі бағыт бағдар беріп отырады. Халық ер адамды сыйлай білмесе тексіз деп атайды. Әке отбасының
асыраушысы.
IV. Сергіту сәті. 10 ата-ананы балаларымен ортаға шақырамыз. (Ата — аналардың көздері
байлаулы өз баласын қолынан танып алу керек)
Сұрақ:
1.Балаңызды қалай таныдыңыз?
2.Балаңызды тани алмаймын —ау деген қорқыныш болды ма?
3.Балаңызды тани алмаған кезде қандай сезімде болдыңыз?
4.Балаңызды қолынан ұстап танитыныңызға сенімді болдыңыз ба?
5.Аялы алақанға байланысты мен бір өсиет әңгімеге тоқталғым келеді.
Өсиет әңгіме. Жағдайлы бір отбасы баласын ешкімнен кем өсіргісі келмей барлық жағдайын
жасайды. Қазіргі заманның озық технологиясымен жасалынған ойыншықтар, компьютер,
тіптен қымбат телефонды да алып береді. Бірақ баласы осының бәріне қанағаттанбай, күнде
ата-анасының жұмысқа кетпеуін өтінеді. Ата-анасы жұмысқа бармаса болмайтынын, ақша
табатынын баласына түсіндіреді. Ал, баласы осы сәтте ата-анасының күніне қанша ақша
табатынын сұрап біледі.
Бала сол күннен бастап ата-анасының өзіне тастап кетіп жүрген ақшасын жұмсамай жинай
бастайды. Жинаған ақшасы ата-анасының бір күндік табысына жеткен күні бала ата-анасына
өтініш жасайды.
— Әке, ана! Бүгін жұмысқа бармай бір күндеріңізді маған қиыңыздаршы.
Бір күнгі табыстарыңызды мен төлейін депті. (қалай ойлайсыздар бала неге өтінді?) Міне,
ата-ананың аялы алақанының әсері балаға күн сәулесімен бірдей, мұны басқа ешбір нәрсе
ауыстыру мүмкін емес
Саптық жүріс
III. Ситуациялық жағдаяттарды шешу.
1.Әкесі жұмыстан келе сала жұмыс дегенің құрып кетсін, жатып алып дем алғанға не жетсін,
шыбын жанның рахатын іздеу керек, жұмысты ақымақтар - ақ істесін деп өзіне – өзі
ызаланады. Осыны естіген 7 - сыныпта оқитын баласы да «Сабақ күннен- күнге қиындап
барады. Басты ауыртып қайтемін, бәрібір түсінбеймін.» деген сөзді жиі айтып, оқуға салқын
қарай бастайды.
Сұрақ: Осы жағдайда әкеден қандай тәрбие күтуге болады? Бұл отбасындағы тәрбие қандай
болмақ?
2. Әкесі өзінің жұмысымен айналысып отырады Үстелінің үстінде шашылған қағаздар.
Қасына баласы келеді:
- Әке, біздің сыныпта ертең ата - аналар жиналысы болады. Апай: Жиналысқа міндетті түрде
5

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 23.07.2020 жыл | № N00045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

әкелерің келсін,- деді. Сіз барасыз ба? Күнделігіме қол қойып беріңізші. Әкесі:
- Көрмейсің бе менің отырысымды.? Қаншама жұмысым бар. Шешеңе баршы. Мұғалімдер де
қызық осы. Міндетті түрде әкелерің келсін дегенді қайдан шығарған?
Балаларға: - Осы баланың орнында өздерің болсаңдар не істейтін едіңдер?
Әкелерге: - Әкенің бұл әрекетін қалай бағалайсыздар
3.Сынып жетекшісі - сізге телефон соқты. Балаңыздың қоңырауда терезе әйнегін сындырып
алғанын айтып, сізді мектепке шақырды. Сіздің әрекетіңіз
Балаларға: - Сіздерге әкенің әрекеті қалай әсер етті?
Әкелерге: флешмоб
V.Ойын Әке туралы әндердің бастапқы екі жолын оқимын.
Әрі қарай музыкасымен тауып айту керек
1. Жас едім өмірге еркін бойламаған,
Күні ертең не боларын ойламаған.
Шарықтап кетсем-дағы, қанат қағып,
Өзіңдей қамқор әке қайда маған?!
Шарықтап кетсем-дағы қанат қағып,
Өзіңдей қамқор әке қайда маған?!
Жан әке, шертіп сезіп домбырасын,
Кеудемді қуанышқа толтырасың.
Арманның асқарына құлаш ұрсам,
Алдымда асқар тау боп сен тұрасың.

Ей адамда шүкіршілік етіңдер
Мына өмірде әкелерің барына
Тек әкелер сендер ғана лайықсын
Хан сарайы патша тағына
Алатаудай қадірін білесін бе?
Арманаң мен ұлдарын өсуде
Алтын шапан кигізсем де аз саған
Айтшы әке не істей алам сен үшін

Арманның асқарына құлаш ұрсам,
Алдымда асқар тау боп сен тұрасың.

Ана жұмақ әке жұмақ қақпасы
Бұлар жаққа бұрсандаршы ат басын
Бір күндері жұмақ іздеп барғанда
Қапа болып қақпа ашылмай жатпасын

2. омирдин корген талай жол тарабын
акеден ким аяйды колда барын
акенин ак тилегин отеу парыз
мен бугин акемди ойлап толганамын

4. Ұшырдың баптап ұядан
Кетпейсің ойдан, қиялдан
Арманға биік қол созсам
Тұрасың демеп жиі алдан

ыстык ау ким кимге де аке деген
суыкка шалындырмай мапелеген
омирдин сокпагымен орге тартып
алдымен адам бол деп жетелеген

Қайырмасы:
Көңілім бүгін алаңды
Күттің бе, әке, балаңды
Шаттықпен жарқын тойыңа
Сыйлаймын сазды бұл әнді
Шаттықпен жарқын тойыңа
Сыйлаймын сазды бұл әнді

3. Отқа түстін суға түстін мен үшін
енді міне бағын берді жемісін
бала қыран шыңға шықса бұл күнде
мұның бәрі әке сенің жемісін
Анашымды отырғызып жаныма
Той берейін салып алаканыма

Адалдық әр кез көксеген
Үйрендім, әке, тек сенен
Ардақтап өтем мәңгілік
Ғұмырда жалғыз жетсе дем
6
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Қорытынды:
Шешесін ұқпайтын
Әкеден ықпайтын
Ұл болмайды.
Шешеге тартпайтын,
Әкеге жүк артпайтын
Қыз болмайды - деп тегін айтпаған. Оларды жақсы тәрбиелеп, өнегелі еңбекке баулып, еліне
пайдалы азамат етіп өсіру сіздердің абзал борыштарыңыз. Ерте ме, кеш пе сіздің тәрбие беру
жолындағы еңбегіңіз белгілі бір табыстарға жеткізері сөзсіз.
Бүгінгі кездесу сағатымызға уақыттарыңызды бөліп, бала деп келгендеріңізге көптен - көп
алғыс айтамын
Әкем-береу, анамда біреу менің,
Мен жығылсам, сүйенер тілеулерім,
Олар барда – мереке. Көрген емен,
Қабақтарын шытқанын түнергенін
Әке-білек, саусағы-балалары,
Қан тамырмен жалғасқан аралары.
Ана-тамыр бойымен бәріне де,
Тіршіліктің жылуы таралады.
Сіздердің аялы алақандарыңызбен, жылы жүректеріңізбен тербеткен әрбір азаматтарыңыз
барыс текті, елін, жерін қорғайтын намысты ұрпақ болсын дегім келеді.
Н. Тілендиевтің әні: «Әке туралы жыр» орындайтын: хор
************
Қысқа мерзімді сабақ жоспары. Қазақ тілі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері: Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзендер. Морфология
Мектеп: Төле би
Күні: 17.01.2020 ж.
Мұғалімнің аты жөні: Рахманова Гаухар Амантайқызы
Сынып: 6 «Б» Қатысқандар: 18 Қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы

Қазақстанның ішкі сулары. Өзендер.

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасы на
сәйкес)

6.1.5.1 - тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты
сұрақтарға жауап беру, мәтіннен негізгі және қосымша ,детальды
ақпаратты анықтау, түсіндіру.
6.4.4.1.- Сөйлемдегі есімдіктердің қызметін түсіну және түрлерін
ажырата білу

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Мәтіннен қосымша,
детальды ақпаратты анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Тыңдалған мәтін
бойынша жалпы,нақты сұрақтарға жауап бере алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: Мәтіннен детельды
ақпаратты анықтайды. Сөйлемдегі есімдік түрлерін ажырата
біледі.
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Бағалау критерийі

12-

Мәтін бойынша жалпы, нақты сұрақтарға жауап береді
Мәтіннен детальды ақпаратты анықтайды,түсіндіреді.

Құндылықтарға
баулу

Ынтымақтастық, ашықтық

Пәнаралық
байланыс

География

Алдыңғы білім

Ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын,
мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстырады.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері

Cабақтың басы
5 минут

Топқа бөлу. «Пазл әдісі»
Қазақстандағы өзендердің атаулары бойынша 3 топқа бөлінеді.
1. Есіл 2. Ертіс 3.Жайық
/Әр топ топтың атауларына байланысты мәліметтерді айта кетеді./
Үй тапсырмасын сұрау.» Қар кесегі» әдісі бойынша.Есімдіктерді
қайталау.
1.Жіктеу есімдігі,Сілтеу есімдігі,Сұрау есімдігі ,Өздік есімдігі.

Сабақтың
ортасы

Тыңдалым алды. .«Шынжыр» әдісі. Берілген сөйлемді оқушылар 1
сөйлем қосу арқылы жалғастырады. Қазақстан аумағында ірілі-ұсақты
85 000 өзен бар.
Тыңдалым: Бейнежазба: «Қазақстанның өзендері»
/Мәтінді мұқият, түсініп тыңдайды/
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма: « Веер » әдісі
1-тапсырма: Тыңдалым мәтіні бойынша 3 жалпы, 3 нақты сұрақ
дайындайды.

1.

минут

1.

минут

Критерий

10 минут

Тыңдалым
мәтіні бойынша
3 жалпы, 3
нақты сұрақ
дайындайды

Дескриптор
Тыңдалған мәтін бойынша топтағы
оқушылар жұптасып, 1 жалпы,
3 нақты сұрақ құрастырады.
Cұрақты топта талқылайды.
Топта дұрыс құрылған 3 жалпы,
3 нақты сұрақты ортаға салады.

КБ: Әр топ бір-біріне кері байланыс береді
4-тапсырма. Қазақстандағы теңіз,өзен, көлдер аттарын кестеге
жазыңдар. Көлдердің атауларын жазып, күрделі атауларды анықтау.

8

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 23.07.2020 жыл | № N00045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 минут

Теңіздер

Көлдер

Өзендер

ҚБ. Бірін-бірі дескриптор арқылы бағалау
ҚБ. Мұғалімнің бағалауы
Мұғалім оқушылардың жауаптарына сындарлы кері байланыс береді:
Мына ... оқушылардың жауаптарының мына тұстары ұтымды болды.
Мына сұрақ бойынша әлі де ... жетілдіру керек.
Сабақтың соңы
7 минут

Рефлексия
Кері байланыс.
1.
Бүгінгі сабақта маған жеңіл болған...
2.
Бүгінгі сабақта маған қиын болған...
3.
Алдағы уақытта осы тақырып бойынша нені білгім келеді
Үй тапсырмасы: Өзің тұратын аймақтағы өзеннің халыққа тигізетін
пайдасы

Қосымша
ақпарат

География пәні « Қазақстанның ішкі сулары.
Өзендер» тақырыбымен байланысты.

Саралау
Барынша қолдау көрсету: Мәтін мазмұнын
түсінеді, мәтіннен негізгі және қосымша,
детальды ақпаратты анықтайды.
Орташа қолдау: Мәтін бойынша жалпы
және нақты сұрақтарға жауап береді.

Бағалау әдістері
Сабақтың басы: КБ арқылы бағалау
Сабақтың ортасы: Дескриптор арқылы
өзара бағалауы;
Сабақтың аяғы: Мұғалімнің бағалауы

Ықшамсабақ бойынша рефлексия
1.Ықшамсабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма?
2.Бүгін оқушылар не үйренді?
3.Ықшамсабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
4.Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма?
5.Уақытты қалай пайдаландым?
6.Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім.
Қорытынды баға
1. Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1.
2.
2. Қандай екі тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқытуды да,
оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі
сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?

************
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Қысқа мерзімді жоспар
Бөлім
Мектеп: Төле би
Күні: 25,09,2019 ж
Мұғалім: Рахманова.Гаухар
Сынып: 3 «б»
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспағандар:
Сабақтың
Күз келді
тақырыбы:
Осы сабақта 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша
қол
сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша
жеткізілетін
иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/ мазмұндау
оқу
3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
мақсаттары
3.5.1.2 өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік
жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
Сабақ
Оқушылардың барлығы: күз мезгілі туралы шағын әңгіме құра алу
мақсаттары
,сұраулық шылауларды тақырып аясында орынды қолдана алу
Оқушылардың көпшілігі: тыңдаған мәтін мазмұны бойынша
сұрақтарға жауап береді, тірек сөздер негізінде сөйлейді, жалғауларды
дұрыс қолданады
Оқушылардың кейбірі: тақырып бойынша білетін қосымша
ақпаратымен бөліседі
Бағалау
Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсінеді.
критерийлері Берілген тірек сөздер негізінде сөйлейді.
Сөйлемде сөздерді дұрыс байланыстырады.
Күз жыл мезгілі туралы әңгімелей алады
Құндылықтар Өзіне және өзгелерге құрмет мұғалім мен оқушылардың бір-бірімен
ды игерту:
амандасуында, сыпайы, ойын ашық білдіріп, тыңдауда, сабақты
уақытында бастап, аяқтауда, тапсырмаларды нұсқалық бойынша толық
орындауда, бір-бірінеқолдау көрсетуінде көрініс табады. Ашықтық
оқушыларға ақпаратты алуында бірдей мүмкіндіктер беруде, сабақ
мақсатын бірге құрастыруда, бағалау мен кері байланыс беруде, бірнеше
көзқарастың бар екенін түсінуде орын алады. Еңбексүйгіштік жұмыс
орынын таза сақтауда, оқушылардың белсенді жұмысында,
алшығармашылық жаңа идеяларды ұсынуда көрініс табады.
Пәнаралық
Дүние тану
байланыс:
АКТ-ны
PowerPoint таныстырылымы.
қолдану
дағдылары:
Тілдік
Оқушылар:
мақсаттар:
Мәтінннің жазылу ережесін біліп, қолдануын дағдыға айналдырады.
Пән лексикасы және терминология:
Жаңа сөздер мен терминол өзгеру, сыныптастар
Тәуелдік жалғау, көптік жалғау
Сыныптасым, сыныптастарым огия.
Алақай! Бәрекелді! Әттеген-ай! Қап! Пай-пай! Жә! Тәйт! Ойпырай!
Шөре-шөре! Құрау-құрау!
Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер:
Келесі көріністе сіздер ………………………….. тамашалайсыздар.
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Назарларыңызға ұсынылған қойылымда ………………… куәгері
боласыздар.
Осыған дейін «Табиғат» тақырыбында сөздік қорын дамытып, тыңдалым дағдыларын
меңгерілген
дамытты. Мүмкін, шығар көмекші етістіктерінің қолданылу ережесін
білім
дағдыға айналдырады.
Жоспар
Жоспарланатын
Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
уақыт
Сабақ басы
Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл.
10мин
Ертеңгілік шеңбер «Менің есімім».
Әркім кезекпен өз атын атап, есімінің бас әрпінен басталатын сөз
айтады. Мысалы: Сандуғаш -сникерс, Әсел-әлем, Марат-мықты,
Қанат-қайсар, Женя- жеңімпаз
Ой қозғау. Оқушылар суреттер арқылы жаңа тараудың мазмұнын
болжайды.
Жыл мезгілдерінің суреттерін көрсету және сұрақ қою:
2. Бүгінгі сабағымыз қай мезгілге қатысты деп ойлайсыңдар?
Неліктен?(оқушылар өздері сабақтың тақырыбын анықтайды)
Сабақтың мақсатымен таныстыру
Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсінемін.
Берілген тірек сөздер негізінде сөйлеймін.
Сөйлемдегі сөздерді дұрыс байланыстырамын.Оқу мақсатымен,
тілдік мақсатпен танысады;
Жетістік критерийлерін болжайды;
Жетістік критерийлерімен танысады.
Сұрақтарға жауап беру.
1. Сөзжұмбақ арқылы. Күз

ж

Сабақ ортасы
10 мин

10 мин

к

и

і

м

к

ү

ш

т

і

а

з

1. «Одежда» сөзінің аудармасы.
2. «Сильный» сөзінің аудармасы.
3. «Лето» сөзінің аудармасы.
2. Қазір қай жыл мезгілі?
МК, Ұ) Жаңа сөздерді сурет арқылы, анықтама беру арқылы
меңгерту
Сөздік жұмысын жүргізу.
Оқушылар мұқият тыңдап,сонан соң қайталайды.Қазақ әліпбиінде
тән дыбыстармен фонетикалық жұмыс жүргізіледі.
күз-осень қазан-октябрь қыркүйек-сентябрь қараша-ноябрь
«Сұрақты ұстап ал» әдісі бойынша сұрақтарға жауап беру.
1.Қандай киім түрлерін білесің?
2.Күзде қандай киім киесің? 3.Басыңа не киесің?
4.Қолыңа не киесің? 5.Аяғыңа не киесің?
6.Үстіңе не киесің?
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5 мин

Топтық жұмыс
1-топ: 1-тапс.Сурет бойынша бұл қай жыл мезгілі екенін әңгімелеу.

2-топ.. Мәтінді түсініп оқып, аудару.
Мәтінді оқыңыз;
Мәтіннен одағайларды тауып, тыныс белгісін қойыңыз;
.Күз-жыл мезгілдерінің бірі.Күз айларықыркүйек,қазан,қараша.Күзде жапырақтар сарғаяды.Егін
орылады.Жеміс-жидек жиналады.Күз мезгілі тамаша!
Мәтінді оқыту,аудару.Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру:
-Жылдың неше мезгілі бар? -Күз айлары қандай?
-Сен қандай жыл мезгілін жақсы көресің?
3-топ. «Топтастыру» әдісі Күз және Жапырақтарды қызыл, сары,
жасыл, қоңыр түстерге бояу.
Бағалау: Әткіншек әдісі арқылы бағаланады
Тыңдалым. Бүгін – бірінші қыргүйек. Қыргүйек- күздің бірінші
айы. Күзде күн райы өзгереді. Күн салқындайды, жапырақтар
сарғаяды. Күзде сабақ басталады. Биыл Әлібек үшінші сыныпқа
барады. Қанат пен Әлібек бір сыныпта оқиды. Олар – сыныптастар.
. (Т) Оқылым. Жұптық жұмыс. Алдымен оқушылар оқулықтағы
мәтінді оқып, мазмұнымен танысады. Оқулықта берілген
сөйлемдерді 3 сөйлемнен бөліп беру. Жұптар өздеріне берілген
сөйлемдерге сұрақ құрастырады.
Оқылым мәтіні
Мен үшінші сыныпқа барамын. Менің сыныбымда он ұл, он екі қыз
оқиды. Бұлар – менің сыныптастарым. 2-топ:
Бұл- Әнел. Мына сыныптасымның аты – Саша. Менің
сыныптастарым әдепті, ақылды.Олар табиғатты жақсы көреді.
Сосын топтар сұрақтарымен ауысып, бір-бірінің сұрақтарына
жауап береді.
Жұптар бір-бірін комментарий айту арқылы бағалайды.
Кері байланыс
«Бағдаршам» арқылы тапсырма бойынша кері байланыс
жасайды.
3- Жеңіл болды
4- Ойландырды
5- Қиын болды
(МК,Ұ) Грамматикалық қоржын
Кесте бойынша грамматикаға қысқаша түсінік беру.
«Сынып» сөзіне «-тас» қосымшасын жалғағанда, сөздің
мағынасының өзгергендігін, жаңа сөз пайда болғандығын
түсіндіру. Ал «-ым» қосымшасының меншілікті көрсетіп
тұрғандығын айту.
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Сабақ соңы
5мин

Менің сынып+тас+ым Менің сынып+тас+тар+ым
Сенің сынып+тас+ың
Сенің сынып+тас+тар+ың
Оның сынып+тас+ы
Оның сынып+тас+тар+ы
Оқушылар екі қатарға тұрып, бір сөзді жекеше және көпше түрде
айтады.
Менің досым-Менің достарым. Менің ағам- Менің ағаларым.
Бір-біріне қарсы тұрған оқушылар «Бас бармақ» әдісі арқылы
бірден бағалап отырады.
Сұраққа «Иә (жоқ)» деп жауап бере алуды және түс атауларын емес
сөзімен қолдануды үйренеді.
-Алма қызыл ма? -Иә, қызыл.
-Гүл қызыл ма? -Жоқ, қызыл емес, сары.
. «Есте сақта!» айдарымен берілген кесте бойынша көптік жалғауы
қайталанады.
Құс – құстар Ағаш – ағаштар Жапырақ – жапырақтар
(Ж) Айтылым. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, әр
оқушы жұбына бір сөйлемнен айтады. Менің сыныптасым күз
мезгілін жақсы көреді/ұнатады.
Сөйлем үлгісі тақтаға жазылады. Қабылдау деңгейі жоғары
оқушылар бұл сөйлемді жалғастырып, неліктен жақсы көретінін
түсіндіріп айтады.
Менің сыныптасым күз мезгілін жақсы көреді, себебі күзде
жемістер піседі.
Әр оқушы, «Шапалақ» әдісі арқылы бағаланады.
(Т) Айтылым. Оқушылар 3 топқа бөлініп, «Сабақ басталды»
тақырыбы бойынша ауызша мәтін құрастырады. «Ой бұлты» әдісін
қолдану.Топқа ақ парақ беріледі. Топ мүшелері бірлесіп, берілген
тақырып бойынша сөздер мен сөз орамдарын қағазға түсіреді. Сол
сөздер негізінде 5 сөйлемнен тұратын мәтін құрап айтады.
Топтар жауаптарын дескриптор бойынша бағалайды.
Дескриптор:
1. Тақырып бойынша мәтін құрастырады (4-5 сөйлем).
2. Тақырып бойынша сөздерді дұрыс қолданады.
Сөздерді дұрыс байланыстырады.
Тыңдаған топтардың кері байланысы.
Сұрақтарға жауап беріңіз:
1. Көріністің идеясы қандай? Топ оны қаншалықты жеткізе алды?
Себебін түсіндіріңіз.
2. Одағайлар мағынасына сай қолданылды ма? Себебін түсіндіріңіз.
«Құпия хат» әр түрлі фигуралар тізбегі оқушыларға
таратылады.
• Сабақта қандай бөлімді қарастырдық?
• Оқу мақсатына жету үшін біз қандай іс –әрекеттер
жасадық?
• Жұптық жұмыс түрінен алған әсеріңізбен бөліссеңіз?
• Сөздік қорын қандай жаңа сөздермен толықтырдық?
• Жеке жұмыс қаншылықты қиын болды?
Бағалау Жетістік критерийлері бойынша
13

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 23.07.2020 жыл | № N00045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Үй жұмысы Жаңа сөздерді жаттау
Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді.
Сабақта маған не пайдалы болды?
Сабақта маған не қызықты болды?
Сабақта маған не қиын болды?.
Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз
Бағалау –
Пәнаралық байланыс
оқушыларға көбірек қолдау
Оқушылардың
Қауіпсіздік ережелері
көрсету үшін не істейсіз?
ақпаратты
АКТ-мен байланыс
Қабілеті жоғары оқушыларға
қаншалықты
Құндылықтармен
қандай тапсырма беруді
меңгергенін қалай
байланыс (тәрбиелік
көздеп отырсыз?
тексересіз?
элемент)
Дифференциация үш түрде іске
Оқушылар бір-бірін
Сабақ философияға қатысты
асады:
дискрипторлар арқылы
болғандықтан, белсенді
1- үлгерімі төмен оқушыларға
бағалайды. Сол арқылы азаматтық позициясын
қолдау топтық жұмыста үлгерімі кері байланыс беріледі.
қалыптастыруға септігін
жақсы оқушылар тарапынан
тигізеді. Сабақта
көрсетіледі.
оқушылардың өміріне қауіпті
2 –оқушылардың
ештеңе пайдаланылмайды.
тапсырмасынан күтілетін
PowerPointтаныстырылымы,
нәтиже дифференциацияланған.
аудиофайл тыңдау үшін
компьютер қолданылады.
Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге асырылды ма? Төменде берілген бөлімді осы
Бүгін оқушылар нені үйренді? Сыныптағы оқу
сабақ туралы ойларыңызды
атмосферасы қандай болды?
жазу үшін пайдаланыңыз.
Дифференциацияны жүзеге асыру қолымнан келді ме?
Сол жақ бағанда берілген
Мен жоспарланған уақытымды ұстандым ба?
сабағыңызға қатысты ең
Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және
маңызды сұрақтарға жауап
неліктен?
беріңіз.
Жалпы баға
Сабақ талаптарға сай өтті. Оқушылар сөздік қорын молайтты. Жұпта бір-біріне қолдау
көрсетіп, қарым-қатынас жасады.
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1.
2..
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру
және оқытуға қатысты)?
1.
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма
дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?
************
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