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Қарағанды  облысы, Теміртау қаласы.
КММ «№23  мектеп-лицей»

Бастауыш сынып мұғалімі: Хамитова Динара Барзуқызы
                                                                                                               

 Сынып:1
Қатысушылардың саны:  
Қатыспағандардың саны:  

Тақырыбы Қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу.

Оқыту 
мақсаттары  

0.4.1.3. Көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен 
тапсырмаларды шешу.  

Күтілетін 
нəтижелер  

Барлық оқушылар:  

-көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды 
шешеді, тапсырмадағы жағдай бойынша әрекет пен тиісті 
таңбаны таңдайды.   

Көптеген оқушылар:  

-қарапайым мысалдар мен есептерді өз бетінше құрастырады 
және содан кейін көрнекіліктің негізінде оларды шешеді, 
тапсырманың компоненттерін біледі.   

Кейбір оқушылар:  
-қарапайым жағдайларда 20-ға дейінгі сандардан  мысалдар мен 
тапсырмалар құрастырады.  

Тілдік мақсаттар  Дағдыларын дамыту:  
-қарапайым мысалдар мен есептерді көрнекілік негізінде қалай 
шығаруды және заттар тобын санау арқылы шығаруды 
түсіндіреді.  
Пəндік лексика жəне терминология:  
-есеп, мысал, қосу, алу.  
Пікір алмасуға арналған сұрақтар:  
–Есептердің шешуін жазу үшін қандай таңбаны 
таңдайтыныңды айт, неге?  
–Мысалдарды жазуға қандай таңбалар көмектескенін түсіндіре 
аласыңдар ма?  
–Сен мысалдарды түрліше оқи аласың ба?  
Жазу:  
-сандарды толықтырып жапсыр, сандарды қорша, жаз  және т.б.  

Алдыңғы білім  
Қосу және азайту, +, –, =,>,<  таңбалары, заттар тобын санау 
және салыстыру. 
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Жоспар  

Жоспарланған 
уақыт  

Жоспарланған іс-əрекет    Ресурстар  

 

Басталуы 0–5 
минут  

Ынталандыру.  
ҰОҚ-нің  тақырыбына  кіріспе  ретінде  педагог 
плакаттағы нұсқаулық бойынша дене шынықтыру 
жаттығулар  кешенін  орындауды  ұсынады. 
Педагог  балаларға  дене  шынықтыру  ҰОҚ-не 
қатысу неге пайдалы екенін айтуды ұсынады.   
Өзектендіру.  
Педагог балалардан көрсетілген карточкадағы 
санға сәйкес секіруді немесе отыруды сұрайды. 
Сонымен қатар жаттығулар санын жасыратын бір 
оқушы шақырылады. Ол қадағалап және санап 
отырады.  

Дене 
шынықтыруға 
арналған 
жаттығулар 
кешені бар 
плакат немесе 
тұсаукесер  

Ортасы 6–15  Мақсат қою (проблемалық жағдай).  
(Ұ) Бүгін біз тапсырмалар мен мысалдарды дене 
шынықтыру ҰОҚ-де шешуге бола ма, жоқ па – 
соны білеміз.   Үйренгенді қолдану.  
 (Т) Педагог балалардан суреттер бойынша 
сандармен және сұрақпен (тапсырмалармен) 
әңгімелер құрастыру жұмысы таныс па деп 
сұрайды.Онда топқа арналған тапсырмалар 
құрастырып, 1- тапсырманың суреті бойынша 
оларға қойыңыз. Педагог әрбір топта «педагог» 
және «балалар» рөлдерін бөле алады. Бұл жеребе 
тастау (белгілі бір түсі немесе саны бар таяқшаны 
кім суырып алды) немесе рөлдерді таңдаудың 
басқа түрі болуы мүмкін.   
Педагог  топтардың әрқайсысына өз спорт 
құралын береді. Топ ол бойынша есеп құрып, оны 
шешеді. Тапсырманы  орындап болғаннан кейін 
топтар өз есептерін таныстырады.   

дәптер, 
санайтын 
материал  
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16–25  Білім мен іскерлікті қолдану жəне түзету.  
(Ө) 2 және 3 тапсырмалар бұрын өткенді – 
фигуралар мен заңдылықтарды, бірізділікті, 
мысалдарды шешуге бағытталған. Егер балалар 
оңай орындаса, ҰОҚ-нің тақырыбы бойынша 
тапсырмалары бар жұмысты жалғастырыңыз.  
(Ж) Қандай да бір санмен тапсырмалар немесе 
мысалдар құрастыру бойынша жұппен 
орындалатын жұмыс педагогтің қалауы бойынша 
алдыңғы ҰОҚ-не ұқсас өткізіледі. 
Мынадай құрал ұсынады:  

 
Балалар үйлерді сандармен толтырумен 
шектелмей, нүктелер салады немесе  санауға 
арналған материалдан сандар құрамын құрайды.  
Сондай-ақ 11-20 сандарымен орындалатын 
жұмысты қосуға болады. Өлеңдерді және 
сандардың бірізділігін есте сақтау және оларды 
тікелей және кері тәртіппен қайталау бойынша 
басқа да жұмыс түрлерін пайдаланыңыз.  
Карточкаларды қыстырғыштың көмегімен ілу 
немесе  

Үлестірмелі 
материал  

 оларды төмендегі кестеге ұқсас орналастырып, 20-
ға дейн сандар 
қатарын 
құруды 
ұсыныңыз:  

 
Педагог  
балаларға 

көздерін жұмуды ұсынады. Одан кейін 2 
карточканы алып тастайды.  
 - Қандай сандар жетіспейді?  

Ойын аяқталғаннан кейін 20-ға дейін сан есіммен 
ән  орындалады.   
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Рефлексия  
26–30  

 

Рефлексия.   
Педагог қорытынды жасап, балаларды 
мадақтайды. Сабақтағы өз жұмысын «Сәттілік 
сатысы» арқылы бағалауды ұсынады.  
Педагог түсіндіреді: егер қателіктер көп болса, 
төменгі сатыда көңілсіз смайликтің суретін салуға 
болады. Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы 
түзу смайликті салуға болады. Қателіктер болмаса 
және бала барлығын жақсы түсінсе, жоғарғы 
сатыда күлімдеген смайликті салуға болады.  
 

     дәптер 
 

 
Қарағанды  облысы, Теміртау қаласы.

КММ «№23  мектеп-лицей»
Бастауыш сынып мұғалімі: Хамитова Динара Барзуқызы

                                                                                                               
Әдебиеттік оқу

Сабақтың тақырыбы: А.Байтұрсынов.Балықшы мен балық(Ертегі)
Сабақтың мақсаттары: 1)Оқушыларды А.Байтұрсыновтың «Балықшы мен балық» 
ертегісінің мазмұнымен таныстыру.
2) Оқушылардың оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауын,есте 
сақтау,салыстыру,шығармашылық қабілеттерін дамыту.
3) Жақсы мен жаманды ажырата білуге,әр нәрсенің қанағаты болатынын 
ұқтыру,адамгершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың әдіс – тәсілі: Сын тұрғысынан ойлауды дамыту  стратегиялары
Стратегиялар: автор орындығы,екі түрлі түсініктеме күнделігі,венн салыстыруы
Түрі: Ертегі сабақ
Сабақтың типі: Жаңа білімді меңгерту

Сабақтың барысы
    І.Ұйымдастыру кезең.Психологиялық дайындық.
Жақсы бала еңбекшіл
Ер азамат болады.
Қиындықты жеңіп кіл,
Құшағы гүлге толады.
Еңбекшіл осындай,
Болайықшы досым – ай. 
1- Оқушылардың назарын сабаққа аудару. 
2- Бүгін бізде ертегілер елі қонақта.Олай болса,балалар,ертегілер елінде болатын 
«Ертегі сабағымызға»  қош келдіңіздер!
3- Балалар, «Алтын балық » туралы ертегі тыңдағыларың келе ме ?
   Ертеде өте кедей балықшы бала болыпты.Ол ұстаған балығын тамақ қылып өзінің 
еңбегімен күнелткен екен.
Бірақ соңғы уақыттарда оның құрған торына ешқандай балық түспей бала әбден 
қиналған екен.Бір күні баланың құрған торына анау – мынау емес алтын балық 
түсіпті.  Бала қатты қуанып балықты қуырып жемекші болғанда алтын балық: 
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ей,балақай егер мені босатсаң мен саған күнде таңертең бір 
сыйлық жасап тұратын боламын деп сөйлеп қоя беріпті.Қарны аш 
бала балықты босатқысы келмепті.Сонда балық:ол жай ғана 
сыйлық емес.Сыйлықтар сені бар бақытыңа жеткізетін болады.Ол 
үшін сен тапсырмалар  орындап отыруың қажет – дейді.Бала әрі 
ойланып,бері ойланып балықтың қойған шартына 

көніпті.Таңертең ұйқысынан тұрған бала есіктің алдында құлыптаулы сандықты 
көреді.Оның іші толған ақша еді.Сандық ашылу үшін  мынандай тапсырма бар екен: 
«Оқу мен еңбек - егіз» дегенді қалай түсінесің? 
4- Кәне,балалар,балықшы балаға кім көмектесе алар екен?(оқушылардың жауабы 
тыңдалады)
5- Өте жақсы жауап беріп балаға көмектескендеріңе рахмет.
    Келесі күні есіктің алдында сыртында суреті бар үлкен кітап (кітап,мұқабасында 
А.Байтұрсыновтың суреті) тұрады.Егер бұл кітаптың тапсырмасы орындалса,бала 
білімді болады екен.Оқу,білім,еңбек адамды бар бақытқа жеткізеді. 
Тапсырма:  Кітаптың сыртындағы суреттегі кім? Және оның  «Оқуға шақыру» өлеңін 
жатқа айтып бер.(Оқушылардың жауабы тыңдалады.) Мұғалімнің қосымша 
түсіндірмесі:А.Байтұрсынов 1872 – 1937 жылдары өмір 
сүрген.Қоғам қайраткері, ақын, лингвистік 
аудармашы,ағартушы ғалым,ұлт ұстазы.Қазақ тілінде тұңғыш 
Әліппені жазған.Балаларға арнап та бірнеше өлеңдер жазған.Бұл 
жолы да балықшы балаға жақсы көмектестіңдер. Осылай  күнде 
сыйлық алған балықшы бала бақша мұратына жетіпті.
Бүгін  А.Байтұрсыновтың: «Балықшы мен балық» ертегісімен 
таныс боламыз.
1. Ертегі – қиял мен арманға негізделген шығарма.Ертегілер 
әңгіме,өлең  түрінде  айтылады,жазылады.Онда  халықтың 
арманы,әдет – ғұрпы,мұңы баяндалады.
    ІІІ.Жаңа сабақ.
    1.Қызығушылықтарын туғызу.
    Бүгінгі біздің сабағымыздың ой ашары:«Азға қанағат 
етпесең,көптен құр қаларсың».Сөйлемнің  мағынасын түсіндіру.
    Қазір мына суретке назар аударыңдар.
Сурет балықшы мен балық жайында.Сондықтан әр топқа тапсырма беріледі.
Стратегия: «Автор орындығы».
   Әр топтап бір оқушы автор орындығына келіп құрастырған ертегісін айтып береді. 
І – топ: Суретке қарап өз ойынан ертегі құрастырып  айтады.
ІІ – топ: «Егер мен балықшы болсам...»
ІІІ – топ: «Егер мен балық болсам...»
ІV – топ: Осы тақырыпқа сәйкес келетін сурет салады.
Әр топтан келісіп бір оқушы шығып,өз тақырыптарын қорғайды.
    2.Мағынаны тану.
1.Ертегінің  мазмұнын  айтып беру.
 - Бұл ертегі сендердің құрастырған ертегілеріңе ұқсай ма? Мәтінде не туралы 
айтылған?
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1. Балықшы балықтың айтқанымен неге келіспеді?
2. Сен балықшының орнында болсаң не істер едің?
«Көп пайдадан дәметіп,аз пайдадан айырылу ақылдының ісі емес» - деген 
сөйлемнің мағынасын қалай түсінесіңдер?
1. Балықшы бала туралы айтылған ертегіден айырмашылығы неде?
2.Венн диграмасын құрайық.Екі ертегіні салыстырайық
                                         алтын балық      ортақ  қасиеті         балықшы мен балық

2. «Балықшы мен балық» ертегісінің негізгі идеясы,автордың айтайын деген ойы 
не деп ойлайсыңдар?
    3.Ой толғаныс:«Екі түрлі түсініктеме күнделігі» стратегиясын пайдалану.Яғни 
балықшы мен балықтың іс  -әрекетіне байланысты.
Оқушылар вертикаль сызықпен бөлінген бөліктің оң жағына мәтінді оқу барысында 
қатты әсер еткен тұстарды жазады.
Қатты әсер етті                пікірім

Бөліктің сол жағына:сол әсер еткен үзінділер жайлы пікір жазады.
Күнделікті толтырып біткен соң жұпта, топта талқылау ұйымдастырылады. Топтан 
бір оқушы шығып жауабы тыңдалады.
ІV.Мәтінді мәнерлеп рөлге бөліп оқиды.
V.Үйге тапсырма:Еркін жазу: ертегі құрастырып келу.
VІ.Оқушыларды бағалау.
VІІ.Сабақты қорытындылау.

* * * * * * * * * * * * *
Қарағанды  облысы, Теміртау қаласы.

КММ «№23  мектеп-лицей»
Бастауыш сынып мұғалімі: Хамитова Динара Барзуқызы

                                                                                                               

Пəні: Сауат ашу
Сыныбы: 1-сыныбы
Сабақтың тақырыбы: «А а дыбысы мен әрпі»
Мақсаты:  А а дыбысы мен әрпін таныстыру, алғаш рет танысайын деп отырған 
әріптеріне келетін сөздерді, дыбысына байланысты буындар  мен сөздерді білуге 
үйрету. Сөздерге дыбыстық талдау жасауға дағдыландыру. Сөздерде қанша әріп қанша 
дыбыс бар екенін ауызша үйрету. Сөздік қорларын байыту, тіл байлықтарын дамыту,  
дыбыстардан сөз, сөзден сөйлем құрау қабілеттерін дамыту.
Оқушыларды сыпайылылыққа, жолдастыққа достыққа,  бір-бірінің ойын түсінуге 
бірін-бірі тыңдай білуге тәрбиелеу.
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Сабақтың типі: жаңа білімді игеру 
Сабақтың түрі: саяхат-ойын сабақ
Әдіс-тəсілдері: сұрақ –жауап, көрнекілік
Технологиясы: сын тұрғысынан оқыту
Көрнекілігі: көкөністер, жемістер, заттық суреттер, А әрпінің баспа, жазба түрлері, 
себет. 
Қажетті құрал-жабдықтар: интербелсенді тақта, бор, тақта.
Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру бөлімі.
                                     II. Психологиялық дайындық
-Сәлеметсіздерме балалар. Бүгінгі сауат ашу сабағы өзгеше өткелі отыр, оған себеп, 
бүгін бізге қонаққа  Ата-аналарымыз, апайлар келіп отыр. Солармен амандасып 
алайық.
II. Психологиялық дайындық.
1. Қайырлы таң досым
    Қайырлы күн болсын
    Жеті күннің әр кезі
    Сәттілікке толсын
    Біздің алар бағамыз, кілең бестік болсын!
III. Ой қозғау.
Балалар біз бүгін саяхатқа аттанамыз. Саяхатымыз орман болмақ.
3. Орманды кәне көз алдымызға елестетейікші
4. ( балалар өз ойларын айтады)
5. Қандай аңдарды білетін едік.
6. Ал ендеше біз білетін түлкі қандай аң?
Ол барлық аңдарды алдап жүреді. Бір күні аңдар: « Қап бәлем түлкінің сазайын 
тартқызайын» –деп ақылдасып, түлкінің үйіне баратын жолды бөгеп, өздері тұрып 
алыпты:
7. Біз түлкіге көмектесеміз бе?
8. Олай болса түлкіге кедергі келтіріп тұрған аңдардың тапсырмасын орындап 
түлкіге көмектесейік.
1-ші аң түлкіге кездескен – қасқыр
Қасқырдың тапсырмасы: Қандай зат артық.
3. кітап, дәптер, қалам –оқу құралдары
доп – ойын құралы
6- ұшақ, автобус, машина- көліктер
көйлек- киім
7- төрт түлік- жолбарыс-
8- ыдыс-аяқ-банан

Қасқырдың сыйластық жақсы сөзі: «Жолың болсын!»
-келесі кедергіде тұрған аң-кірпі.
Ол «төрт түліктің төлін тап » деген тапсырма:
                Қойдың тапсырмасы:
қой –қозы                             1) буынға бөлу, сөйлем құрау
жылқы-құлыншақ               2) жылқының пайдасы
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сиыр-бұзау                          3) 
ешкі-лақ                               4)
түйе-ботақан                       5)

Сыйластық  сөзі: «Саған сәттілік тілеймін»
Келесі кезекті аң – аю
Аюдың тапсырмасы: «Ажырату»
9. оқушылар мына жерде күз мезгілінің байлығы жемістер мен көкөністер бар, 
бірақ ол қай сабетке барарын білмей тұр? Кәне ажыратайық

                                   Ортақ қасиет
                                Дәруменге бай
                               Денсаулыққа пайдалы
                               Адамның ағзасына пайдалы
Аюдың сыйластық сөзі: «Рахмет сау бол!» 
-оқушылар біз жаңа қандай аңның тапсырмасын орындадық? – дұрыс аюдың.
Мына себеттегі жемістердің атын атаңдаршы?
- алма, алмұрт, алхоры
Олай болса бүгінгі танысатын алғашқы әрпіміз 
 А әрпі болмақ.
Қане кітапқа қарайық, ненің суреті- алма, алмұрт, ананас.
-А әрпі қандай дыбыс деп?
-А дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында да кездеседі.
                         А дыбысы
сөздің басында                 қызыл үйге кіреді
ортасында
соңында

Дыбысты біз айтамыз, естиміз.
Әріпті біз жазамыз, көреміз.

            Сергіту сəті.
Қара жорға биін билеу.
Оқушылар серігіп болсақ қане А дыбысының таңбалануымен танысайық, таңбасын 
біз әріп дейміз.
Әріптің баспа жазба түрі бар, біз мектеп алды даярлық тобында баспа түрімен 
таныстық. Енді жазба түрімен танысамыз. 
   А әрпін енді кәне мен тақтаға салып көрсетемін сендер соны мұқият қараңдар:
Жоғарыдан  -оң жаққа қарай имектелген көлбеу
                     - сол жаққа қарай имектелген көлбеу
белін қысқа сызықпен сызамыз – бұл бас əріп.
Толық құрсау дөңгелектенген және имектелген көлбеу сол жаққа қарай
   а
А-бас әрпімен сөйлемнің басында, адамның аты, қаланың аты келеді, кіші әрпімен 
сөйлемнің соңында, ортасында жазамыз.
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  Ауа жазу, санағышпен құрастыру, тақтаға жазу.
                               Дəптермен жұмыс
Жазу кезінде кеудені тік көтеріп дәптерді қиғаштап, қаламды дұрыс ұстап жазамыз.
-Балалар А дыбысынан келетін біздің сыныпта ұл-қыздар бар ма?
Қане тақтаға бері қарайық. А әрпін бекіту.

                асық                      балапан                      тырна 
Ұйқасын тап.
Айбат шегер алыстан,
Аң патшасы арыстан

Түлкі үйіне келді, жетті сіздерге алғыс айтты. 
Ойын: «Сиқырлы қалпақ» егер уақыт қалса бастарына кигізу арқылы а-ның 
ортасында, соңында, басында келетін сөздер айту.

   Мадақтау, бағалау.
Алма ағашынан алма теріп балаларға тарату. Сабаққа жақсы қатыстыңдар!
Сау болыңдар!

* * * * * * * * * * * * *
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