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Жамбыл облысы, Тараз  қаласы № 48 Т.Рысқұлов атындағы орта 
мектептіңбастауыш сынып мұғалімі Сапарова Ажар Алпысбайқызы

Сынып: 
Пәні: сауат ашу

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы 4-бөлім: Бізді қоршаған әлем
Мен және табиғат. Е дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.2.9.1.Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен 
сәйкестендіру.
1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту  
1.8 Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға 
сәйкес дұрыс айту

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар 
арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс 
қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу. 

Ресурстар Кеспе әріптер, слайд, суреттер
Тілдік құзыреттілік Мен және табиғат. Е дыбысы мен әрпі.
Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
1 минут

5 минут

І. Психологиялық дайындық
Амандасу үлкенге, 
Тәрбиенің басы ғой. 
Ал, кәнеки,бәріміз, 
Сәлем дейік үлкенге 
Сәләмәтсіздер ме апайлар! 
Қайырлы күн достым, 
Ісің сәтке толсын. 
Біздің алар бағамыз, 
Кілең бестік болсын. 
ІІ. Ширату жаттығуы
Жаздың әсем күнінде емен ағашы жайқала 
өсіп тұрды. Бір күні еменнің көлеңкесіне ешкі 
келіп аяңдайды. Ешкі шаршаған, қарны ашқан 
аш еді. 

Шаттық шебері

Жаңа сабаққа 
жол ашу
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Сабақтың ортасы
5 минут

10 минут

Ал, емен ешкіге не деді? 
Бұл жерде біз естімеген дыбыс бар ма? 
Ендеше, емен, ешкі сөздері қандай дыбыстан 
басталып тұр?. 
Міне біз еменге көмектестік.Сендерге үлкен 
рахмет айтып емен ағашы өз жапырақтарын 
сыйлады. Ағаштарға осылай үнемі қамқор боп 
жүріңдер! 

- Олай болса біз бүгін Е дыбысы және әрпімен 
     танысамыз.
1. Өз үйіңді тап 
2. Е дыбысын қай үйге саламыз? (қызыл)
Ү.Оқулықпен жұмыс
№1 Тыңдалым. 
-Біз  атам мен әжемеге кім боламыз?
Суреттердің алғашқы әріптерінен жауабын 
табамыз.
№2  Оқылым.
1- Мұғалім оқып таныстырады.
2- Іштей оқыту.
3- Дауыстап оқыту.
№3 Сұрақтың жауабын суреттің көмегімен 
болжа.

Жапырақтар ды 
жинау арқылы 
сұрақтарға 
жауап береді.

Таныстырылым 
оқулықпен 
жұмыс

Сергіту сәті
1 минут

Жоғары қарап ай көрдім 
Төменге қарап жер көрдім 
Оңға,солға қарап 
Егеменді ел көрдім 

Сергіту сәтін 
қимылмен 
көрсетеді

Аяқталуы
5 минут

ҮІ. Дәптермен жұмыс
1. Е дыбысының жазбаша және баспа 
түрін көрсету
2. Е дыбысын ауаға жазу.
3. Е дыбысын әдемі етіп жазу
ҮІІ.Кім шапшаң? ойыны
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Жамбыл облысы, Тараз  қаласы № 48 Т.Рысқұлов атындағы орта 
мектептіңбастауыш сынып мұғалімі Сапарова Ажар Алпысбайқызы

Пән: Әдебиеттік оқу
Атақты тұлғалар
Күні: 
Сынып: 
Сабақ тақырыбы Күй атасы
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу  
мақсаттары
 (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

3.1.4.2 – сөйлеу барысында иллюстрациялар, 
көрнекіліктер,
фотосуреттер қолдану.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай 
алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген 
сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой 
қорыту жасай алады.

Бағалау критерийлері 4- мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды 
табады.
5- шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
6- берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай 
алады.

Құндылықтарды 
дарыту

Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, 
еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану, қазақ тілі.

АКТ қолдану 
дағдылары

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

Ресурстар Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, 
жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, 
видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б

Бастапқы білім 6-тарау өткен бөлімдерде алынған білім мен дағдыларға 
негізделген. Оқушылар мақал-мәтелдерді 
шығармашылықпен қолдануды, өз ойын айтуды, топпен, 
жұппен жұмыс тәсілін меңгеріп, басқаның ойын 
қорытындылауды, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін 
бөлігін анықтауды игерді.

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланғ

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
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Дескриптор:
мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды 
табады.
шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын 
орындау 

Сабақтың 
соңы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Топтық жұмыс. «Галлерияда ой шарлау»
Берілген тақырыпта топтық жұмысы жүргізіліп, әр 
топтың жұмысы қабырғаға ілінеді де, оқушылар 
жүріп, аралап, оған әр оқушылар кішкене жапсырма 
қағазға бағасын беріп, пікірін жазып жабыстырып 
кетеді. Ең  жақсы баға алған топтың жұмысы 
қаралады.
ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау.
«Ойлан, Жұптас, Пікірлес»
 Оқушыларға  қандай да болмасын сұрақ, тапсырма 
берілгенен кейін оларды тыңғылықты орындауға 
бағытталған интербелсенді тәсіл. Тақтада 
сұрақ/тапсырма жазылғаннан кейін әрбір оқушы 
жекеше өз ойлары мен пікірін берілген уақыт ішінде 
(2-3 минут) қағазға түсіреді. Содан кейін оқушы 
жұбымен жазғанын 3-4 минут  талқылайды, 
пікірлеседі. Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз пікірлерін 
бүкіл сыныпқа жариялауын сұрауына болады. 
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Кері байланыс парағы.

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау,
толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.
Оқушылар
дың бірін-
бірі, өзін өзі 
бағалауға 
негізделген, 
бұл тәсілдің 
мақсаты өзін 
және 
құрбыларын 
әділ бағалауға 
үйрету.

Саралау –оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 

Бағалау – 
оқушылардың 
материалды 
меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының   сақталуы
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міндет қоюды жоспарлап 
отырсыз?

жоспарлайсыз?

Саралау іріктелген 
тапсырмалар, нақты бір 
оқушыдан күтілетін 
нәтижелер, оқушыға дербес 
қолдау көрсету, оқу 
материалдары мен 
ресурстарын оқушылардың 
жеке қабілеттерін есепке ала 
отырып іріктеу (Гарднердің 
жиындық зият теориясы) 
түрінде болуы мүмкін.
Саралау уақытты ұтымды 
пайдалануды есепке ала 
отырып, сабақтың кез келген
кезеңінде қолданыла алады.

Бұл бөлімде 
оқушылардың 
сабақ барысында 
үйренгенін 
бағалау үшін 
қолданатын әдіс-
тәсілдеріңізді 
жазасыз

Денсаулық сақтау технологиял 
ары. Сергіту сәттері мен 
белсенді іс- әрекет түрлері.
Осы сабақта қолданылат ын
Қауіпсіздік техникасы
ережелерінің тармақтары.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу 
мақсаттары дұрыс қойылған 
ба? Оқушылардың барлығы 
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?
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