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N00027   02.12.2020

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері

СИСЕКЕНОВА ШЫНАРАЙ АБАЕВНА
 Маңғыстау облысы.  Бейнеу ауданы."Атамекен орта мектебі "КММ

Бастауыш сынып мұғалімі 
                   
Мектеп: Атамекен орта мектебі "КММ                                                             

Сабақ  тақырыбы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 

Пәні: Дүниетану 

Күні: Мұғалімнің есімі :Сисекенова Шынарай Абаевна

Сынып: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабаққа негізделген
оқу мақсаты:

2.3.5.2 Бақылаулар негізінде ҚР мемлекеттік 
рәміздерінің қолданылу саласын анықтау

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:
Қазақстан Республикасының мелекеттік рәміздерін 
біледі және оларды атай алады;
Оқушылардың басым бөлігі:
Мемлекеттік рәміздердің мән-мағынасын аша алады.
Кейбір оқушылар:
Мемлекеттік рәміздердің қолданылу саласын 
анықтайды.

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

ҚР мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын 
атайды. 

Тілдік мақсаттар Мемлекеттік рәміздер және оның қолдану саласы 
туралы әңгімелей алады. 
Пәнге тән лексика мен терминология:
Ту,елтаңба,гимн,мемлекеттік рәміз
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 
тіркестер: 
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Салт-дәстүр,ауыз әдебиет
Үш тілділік:   ту – флаг – flag

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейі 

Білу, түсіну, қолдану 

Құндылықтарды 
дарыту

 Жеке жұмыс жасау кезінде өзгелердің пікіріне 
құрметпен қарауы;
 Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге және 
патриоттық тәрбиеге баулу.
 Оқушылар топпен жұмыс жасауда достық 
және айналасындағыларға қамқорлық көрсету, 
қарым-қатынас жасауы қалыптасады

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, әдебиеттік оқу 

АКТ қолдану 
дағдылары

Интербелсенді тақта, слайдтар, бейнежазбалар. 

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Мемлекеттік рәміздерді біледі. 

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы
5 минут

1. Ұйымдастыру. Ширату. 
Оқушылар топта тұрып бір-біріне сәттілік тілейді.
2. Оқушылардың қызығушылығын ояту: 
Оқушыларға көздерін жұмып, олардың нағыз 
Қазақстандық екенін сезінуге немесе ұғынуға 
көмектесетін екі зат туралы ойлаулары сұралады.
 Олар көздерін ашқан кезде  оқушылардың жауаптары 
тыңдалады.
-Балалар, көз алдарыңызға не елестеді?
(Ту, Астана қаласы, Бәйтерек, Елтаңба, Президент, т.б.)
- Неліктен?
(Себебі, ...........................)
Оқушылардың жауаптары тыңдалады.
Топтарға біріктіру. 
«Ынтымақ», «Достық», «Бірлік». 
Оқушылар күннің, ұлттық оюдың және қыранның 
суреттерін таңдау арқылы топтарға бірігеді. 
Сабақтың ұранымен таныстырылады “Білімдінің 
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жұлдызы жарық», сабақ барысындағы орындалған 
жұмысқа жұлдызшалар беріледі.  
Ой қозғау: 
-Балалар, неліктен бұл суреттерді таңдадық? Суреттегі 
заттар қайда бейнеленеді? 
-Балалар, қалай ойлайсыздар,бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы не туралы болмақ?
(оқушылар жауабы тыңдалады)
Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру.

Ортасы

5 минут

6 минут

3 минут

Интерактивті тақтадан «Тәуелсіз Қазақстан» бейне 
жазбасы көрсетіледі.
Жұптық жұмыс. «Сен – маған, мен - саған» әдісі. 
Бейнежазба бойынша оқушылар бір-біріне сұрақ 
қояды, жауап береді.  
- Қазақстан қандай ел?
- Қазақстанның мелекеттік нышандары қандай?
- Қазақстанның астанасы қай қала?
- Ел президенті кім?
- Мемлекеттік нышан деген не?
«Мемлекеттік рәміздер» атты слайд көрсетіледі. 
Топтық жұмыс. 
Сиқырлы микрофон
Тапсырма: өз мектебімізге шетелден туристер келді 
делік. Келген қонақтарға еліміздің мемлекеттік 
рәміздерін таныстыру керек. Топ болып ақылдасып, 
араларынан бір журналист шығып айтады. 
1 топ – елтаңбаны;
2 топ – туды, 
3 топ – гимнды таныстырады. 

Жұлдызшалар арқылы бағаланады. 
Мемлекеттік рәміздер қайда қолданылады?Суреттерді 
пайдаланып, сөйлемдерді толықтырып айт.
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5 минут

5 минут

Дескриптор:
- Мемлекеттік рәміздер жайлы біледі.
- Мемлекеттік рәміздердің қолданылу аясын 
анықтайды.
Көңілді смайликтер арқылы бағаланады. 
Оқушылар геометриялық фигуралар арқылы кері 
байланыс береді. 
Жұлдызша – маған бәрі түсінікті. 
Төртбұрыш – сұрақтарым бар.
Үшбұрыш – көмек керек. 
Оқулықпен жұмыс. 
Дәптермен жұмыс. 

Суретте берілген Елтаңбада нелер бейнеленгенін жаз. 
Ол бейнелер қаланы айшықтап тұр ма? 
Байқоңыр қаласының Елтаңбасы 
Көкшетау қаласының Елтаңбасы
Қарағанды қаласының Елтаңбасы 
Саралау бойынша тапсырмалар.
Қай белгі екенін анықтаңыз.
1.Төлқұжатта, туу туралы куәлікте, орта білім туралы 
аттестатта құжаттарда бейнеленген ................... 
(Елтаңба)
2.Президент резиденциясында, Үкімет үйінде ілулі 
тұрады. Барлық мекемелерде бар. ............... (Ту)
3.Республика,облыс, аудан көлеміндегі маңызды 
салтанатты мәжілістерде орындалады. ................ 
(Әнұран) 
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5 минут 

Аяқталуы
4 минут 

2 минут

Сабақты қорытындылау. «Ия, жоқ»  әдісі
Сын тұрғысынан сұрақтарға жауап беру (иә, жоқ)
1. Қазақстан жері кең байтақ
2. Қазақстан 5 мемлекетпен шектескен
3. Астанасы – Алматы
4. Ұлты қазақ
5. Пайдалы қазбаларға өте бай
6. Өсімдіктер әлемі алуан түрлі
7. Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық - өзендер
8. Ту, Елтаңба, Әнұран еліміздің рәміздері
9. Мемлекеттік тіл – орыс тілі
10. Менің Отаным – Қазақстан
Кері байланыс: «Білім қоржыны» 
Бағалау. «Білімдінің жұлдызы жарық». 
Жұлдыз көп жинаған топ анықталады. Жұлдыз саны 
бойынша «Нәтижеге жетті», «Талпыныс бар», «Әлі де 
іздену керек» қорытынды кері байланыс жасалады. 

Қосымша ақпарат

Саралау - Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлайсыз?

Топтық жұмыс, жұптық және жеке 
жұмыс арқылы сабақты меңгерту 
барысында «Ширату жаттығуы» 
арқылы сыныпта көңілді ахуал 
орнатамын. «Ой қозғау» әдісі арқылы  
тапсырма беремін.Топтық тапсырмалар 
орындайды, бір-бірін бағалайды. «Иә, 
жоқ» әдісі арқылы сын тұрғысынан 
сұрақтарға жауап береді. 
Тапсырмаларды жылдам қарқынмен 
орындайтын оқушыларға қосымша 
тапсырма жоспарлаймын. (Деңгейлік 
тапсырмалар)

Бағалау - Оқушылардың 
үйренгенін, материалды 
меңгергенін тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

«Мадақтау»-жарайсың, өте тамаша, 
жақсы, керемет ... т.б.
Басбармақ арқылы, «Геометриялық 
фигуралар» әдісі, «Білім қоржыны»  
әдісі, жұлдызшалар, көңілді 
смайликтер,  ауызша және стикерлер  
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арқылы қалыптастырушы бағалауды 
іске асырамын

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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N00028    02.12.2020  

Қауіпті   табиғат   құбылыстары

НУРАХМЕТОВА НЭЛЯ САБИДОЛДИНОВНА
Шығыс Қазақстан облысы  Риддер қаласы   "№16 орта мектебі"КММ

Бастауыш сынып мұғалімі 

                                                                                                                                         
Пән: Дүниетану

Бөлім: 
Қоршаған орта 

Күні: 
Сынып:  

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні:   "№16 орта 
мектебі"КММ                        

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны: 
Сабақ тақырыбы   Қауіпті табиғат құбылыстары

Оқу мақсаты 2.2.2.1.Ауа райының  адам өмірі мен шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдау

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: ауа райының адам
өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң 
және теріс әсерлерін талдайды.
Көптеген оқушылар:Адамдарға қауіп 
туғызатын және қауіп туғызбайтын 
табиғат құбылыстарын ажыратып, одан 
қорғану жолдарын біледі
Кейбір оқушылар: Шаруашылықтарға 
қандай табиғат құбылыстар зиян 
келтіретінін және одан қорғану 
жолдарын біледі.

Ойлау дағдыларының
деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану, жинақтау

Бағалау критерийлері  Табиғат құбылыстары туралы біледі.
 Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз құбылыстарын талдау 
арқылы топтастырады.
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Тілдік мақсат -Климат және сәйкес табиғи 
құбылыстар тақырыбын бейнелейтін 
лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
-  Табиғи қолайсыз жағдайларды 
анықтай алады.

Құндылықтарды 
дарыту 

Топтық, жұптық жұмыстарды орындау 
барысында ынтымақтастық орта 
қалыптастыру. Адамгершілік, алған 
білімді қолдана білу, еңбексүйгіштік 
қасиеттерді насихаттау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану пәнімен табиғи 
құбылыстарын ерекшелігін жіктеу.
Әдебиеттік оқу ауызекі сөйлеу тілдері 
дамиды.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Ғаламтордан алған суреттер, 
интербелсенді тақта

Алдыңғы білімді 
игерулері

Табиғат құбылыстарын атау

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы 
5минут

Ширату тапсырмасы. 
Оқушыларды «Пазл» әдісі арқылы табиғат 
құбылыстарын құрастыру арқылы 3 топқа бөлу.
1-топ «Жаңбыр» 
2-топ «Найзағай» 
3-топ «Жел»
«Кір жайғыш» әдісі арқылы жұмбақтарды шешеді. 
Жұмбақтар конвертке жасырылады, кір жайғыштан 
алады. 
1.Дүрліктіріп қырқаны
Шақпақ тастың жарқылы.
Бұлт көрпесін жыртады.(найзағай)
2.Таудан топ түсті,
Аяқ-қолы жоқ түсті.(бұршақ)
3.Жылт-жылт еткен,
Жылғалардан өткен.(су)
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4.Үлкен алтын табақтан
Әлемге нұр таратқан.(күн)
5. Шөпті жапырып,
Құмды сапырып,
Қоқысты үйіріп,
Әкеткен не шүйіріп? (Құйын)
-Балалар, бұл жұмбақтардың шешуі не деп      
ойлайсындар?
- Табиғат құбылыстары.
- Табиғат құбылыстары нені құрайды?
- Ауа райын.
   Бүгінгі біздің сабағымыз қауіпті табиғат 
құбылыстарымен танысамыз және де ауа райының  
адам өмірі мен шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін білетін боламыз.
ҚБ «Дұрыс па, бұрыс па?» әдісі

Сабақтың ортасы 
10 минут

10минут

Білу және түсіну МК: Табиғатта болып тұратын 
өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Кейбір
табиғат құбылыстары жылдың белгілі бір уақытында
ғана болып тұрады. Тірі және өлі табиғатта үнемі 
өзгерістер болып тұрады. Жылдың 4 мезгіліне 
байланысты табиғатта өзгереді. Мысалы: ағаштар 
мен шөптер көктейді және құрайды. Жаңбыр, 
бұршақ, қар жауады. Жел, боран соғады. Осының 
барлығы табиғат құбылыстары. Оқушылар 
оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
1-тапсырма
ТЖ«Ойлан,топтас,бөліс» әдісі. 
Табиғат құбылыстары туралы айтады және пайдасы 
мен зиянын жіктеу арқылы көрсетіп, сәйкестендіреді.
І-топ Найзағай адамға қандай зиян келтіреді?
ІІ- топ. Құрғақшылықтың адам өміріне зияны?
ІІІ-топ Толассыз жауынның адам өміріне әсері.
Дескриптор
  Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Пайдасы мен зиянын талдау арқылы көрсетеді.
 Табиғат құбылыстарының зияны мен пайдасы 
туралы жіктеп сәйкестендіреді.
ҚБ «Қөңілді жұлдыздар»
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10 минут

2-тапсырма « Мозайка »  әдісі
Барлық оқушыларға табиғат құбылыстарының суреті
беріледі, аталған құбылыстарды топтастырады.
Қолайсыз                     Қауіпті
Дескриптор
Қолайсыз және қауіпті құбылыстарды топтастырады.
ҚБ «Қол шапалақтау»
Тапсырманы өте жақсы деңгейде орындаған 
оқушыны қол шапалақтау арқылы бағалау
3-тапсырма «Сия жұмсаушы» әдісі арқылы табиғат
құбылыстары туралы кластер құрастырады.

Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстарының қауіпті жағдайларын 
атайды
-Табиғат құбылыстары туралы  жазады.
- Қолайсыз және қауіпті құбылыстардың 
ерекшеліктерін көрсетеді.
Саралау:Жұмысқа берілген қысқа уақытта әр топ 
тез және үйлесімді жұмыс жүргізе біледі.
ҚБ «Бір-бірін бағалау» әдісі
Оқушылар бір-бірінің жұмысын бағалайды. Өз 
жұмысында нені жақсарту керектігін анықтайды.

Сабақтың соңы
5 минут

ҚБ «Кім жылдам» әдісі
Табиғи қауіп төнген кезде қажет болатын заттарды 
1минут ішінде сөмкеңе сал!
Рефлексия 

      -қолымнан бәрі келді

-бәрін үлгеремін, бірақ...
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-қолымнан ештеңе келмейді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді үш түрлі 
суреттің біріне стикерлеріңізді жапсырыңыздар.

Үйге тапсырма Түсініп оқу 87-89 бет

Саралау 
Төмендегі  саралау 
тапсырмаларын сынып 
оқушыларының қажеттілігіне 
қарай мұғалім өз өзгертіп 
отыруы қажет. 

Бағалау -оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

  1,2,3 тапсырма – «Тапсырма 
бойынша саралау» негізінде 
«Пазл», «Кір 
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,бөліс
», «Мозайка», «Кім жылдам?», 
«Сия жұмсаушы» әдістер 
арқылы тапсырмалары 
орындалады. Тапсырманы 
орындау барысында әр 
оқушының ойлау деңгейінің 
әртүрлі болатындығын ескере 
отырып, әр оқушыға өз 
мүмкіндігі бойынша қолдау 
беріледі. 
«Уақыт арқылы саралау» 
негізінде «Рефлексия» әдісі 
арқылы тапсырма орындалады.
Бұл тапсырма кезінде 
пікірлерді дәлелдеуде  
мұғалімнің көмегін қажет 
ететін оқушыларға қолдау 
беріледі. 

 «Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, «Қол 
шапалақтау» әдісі, «Көңілді жұлдыздар», 
«Бірін-бірі бағалау» әдісі
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстары туралы айтады,
ерекшеліктерін көрсетеді.
 -Пайдасы мен зиянын жіктеу арқылы 
көрсетеді.
 -Қауіпті табиғи құбылыстар кезінде 
112 құтқару қызметінің рөлі мен маңызын 
есте сақтайды.
-Табиғат құбылыстарының зияны мен 
пайдасы туралы жіктеп сәйкестендіреді

Сабақ бойынша рефлексия
Саралау тәсілдері арқылы сабақты ұйымдастыру ұнады.
Оқу мақсаттарын , сабақ мақсаттарын, бағалау критерийлері мен 
дескрипторларын байланыстыра отырып, белсенді оқуды жоспарлау мен үшін
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құнды болды.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу 
туралы даойланыңыз)?
1: Оқушылардың қарқын тәсіл арқылы, деңгейлерін анықтау.
2:Топта ұйымшылдық жұмыс жасағандары. 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, 
оқу туралы да ойланыңыз)?
1:   Оқушылармен диалогқа жиі түсу арқылы олардың 
қажеттілігін біліп отыру.
2: Оларды үнемі қолдап мадақтап, қолпаштап отыру. 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, 
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
1. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, 
шығармашылық қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды 
жандандыру керек екенін білдім.
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N00054   02.12.2020
 

Менің  отбасым

 ҚҰЛЫШ АЙНУР ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
Түркістан облысы Қазығұрт ауданы

Қ Сатпаев атындағы мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: 
Менің отбасым

Мұғалімнің аты-жөні: 
Құлыш Айнұр

СЫНЫП:   Қатысқан оқушылар  саны:   Қатыспаған 
оқушылар саны: 0

Сабақ 
негізделген оқу 
мақсаттары

2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ
әдеп нормаларын анықтау

Сабақ  
нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 
орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді. Отбасы туралы түсініктері кеңейеді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс 
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды. 
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады 
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен 
дәлелдер келтіре алады.

Бағалау  
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады.

Тілдік 
құзіреттілік Отбасы мүшелері.
Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  

және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, 
стикер.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. 
Рефлексия.

Пәнаралық Музыка, қазақ тілі. 
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байланыс
Алдыңғы оқу

Сабақтың жоспары

Жоспарланға
нуақыт

Сабақ барысы :

Басталуы
5  минут

Бағалау парақшасымен таныстыру
Топтарға бөлу.

Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
«Аялы алақан»
Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, еркіндікті дамыту.
Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып отырады. «Бүгінгі 
сабақтан не алғыңыз, не көргіңіз келеді?» — сұрағын 
оқушыларға қойып, сұрақтарға жауап алу. Бастапқы қатысушы
жанындағы көршісінің қолын ұстайды. Тренинг шеңбер 
бойымен жалғасады. (Тренинг соңында қатысушылар 
дөңгеленіп қолдарын ұстайды)

Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
Кез-келген адамның өз отбасы бар. Отбасы-қоғамның бір 
бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар 
жатады. Олар: атасы мен әжесі, әкесі мен анасы,  ағасы 
мен әпкесі және іні-қарындастары.

14



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Көшбасшы және тыңдаушылар» әдісі
Берілген жаңа тақырыпты түсіндіру үшін сыныптан өз еркімен
бір оқушы Көшбасшы ретінде өзін ұсынады. Көшбасшының 
қалауынша мәтінмен жұмыс жүргізу.

Ортасы  
10 минут

Қолдану
Сенің Отбасыңда қанша адам бар?
Өз отбасыңдағы адамдар жайлы әңгімеле.

Қамқор болу, қамқорлық деген ұғымды қалай түсінесің?
Талдау
«Ыстық орындық» орындық әдісі
(Б ір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны 

айнала қоршай орналастырылады.
Жаттығудың сипаттамасы:

Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып 
және тақырып бойынша сұрақтарға жауап 

береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін, оқушылар 
белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей алады.

Сергіту сәті
2 минут

«Қыдырып қайтайық!» 
би билеу

Аяқталуы 
Сабақты 
бекіту
10 минут

Синтез
"Таңда да таста" әдісі
https://www.akavideos.com/watch?v=RAo-zw5U8gQ

Бағалау 
5 минут

«Жетістік» баспалдағы.
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Кері 
байланыс
3 минут

Үйге тапсырма: Өз Отбасы мүшелерің туралы фотоальбом жаса.

Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пəнаралы
қ 
байланыс
Қауіпсізді
к жəне 
еңбекті
қорғау 
ережелері
АКТ-мен 
байланыс
Құндылы
қтардағы
байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу
мақсаттары
шынайы ма?
Бүгін оқушылар
не білді?
Сыныптағы ахуал
қандай болды?
Мен жоспарлаған
саралау шаралары
тиімді болды ма?
Мен берілген
уақыт ішінде

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз 
пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 
тақырыбына сəйкес
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
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үлгердім бе? Мен
өз жоспарыма
қандай түзетулер
енгіздім жəне
неліктен?

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып отырады. «Бүгінгі сабақтан не 
алғыңыз, не көргіңіз келеді?» — сұрағын оқушыларға қойып, сұрақтарға 
жауап алу.

Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін, оқушылар белгілі бір пікір 
бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей алады.

 Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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N00030   02.12.2020

Менің ауылым .Менің қалам

САГИНОВА ГУЛНАЗ АНВАРБЕКОВНА
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы

"Атамекен орта мектебі" КММ  Бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: дүниетану
Сабақтың тақырыбы:
Менің ауылым Менің қалам
Күні : 

Мектеп: "Атамекен 
орта мектебі" КММ  
Мұғалімнің аты-жөні: 
Сагинова Гулназ

Сынып  Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған 
оқушылар саны
:

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаттары

2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, аймағының 
көрнекі жерлерін сипаттау және бейнелеу

Сабақ нәтижесі Барлық оқушылар орындай алады: Оқушылардың 
барлығы ауыл мен қаланы ажырата алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Топтық 
жұмысты бірлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс 
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды.          
Кейбір оқушылар орындай алады: Оқулықтан тыс 
берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, 
тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер 
келтіре алады.

Бағалау критерийі 1. Ауыл мен қаланы ажырата біледі.
  2. Ауыл мен қаланы салыстырады
  3. Ауыл мен қалаға арнап шағын эссе және төрт 
жолды өлең құрастырады

Ресурстар Оқулық,суреттер,топтық тапсырмалар,кері 
байланыс,стикер,интербелсенді тақта,видио

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап,әңгімелеу,түсіндіру,ойын 
,көрнекілік,рефлексия

Пәнаралық 
байланыс

Әдебиеттік оқу,  жаратылыстану

Сабақ барысы:

Сабақтың Сабақта жоспарланған іс-әрекет:

18



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

жоспарланған 
кезеңдері:
Басталуы
5 минут

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Саламатсыздарма балалар! Көңіл-күйлерің қалай?
 -тамаша 
Онда балалар сабағымызға сәттілік тілейміз
Сәтті өтсін сабағымыз
Ашық болсын қабағымыз
Балалар бір-бірімізге күлімдей қарап, сәттілік тілейміз. 
(сәттілік)
Қазір бізде қандай сабақ?
-Дүнетану
Дүниетану  сабағын
Зейін қойып оқимыз,
Берілген тапсырманың барлығын,
Беске орындап береміз.
-Рахмет, балалар.
Менің бүгінгі сабақта сендерге  тілерім  ұшқыр ой, 
ойларыңа -  саналы сөз  тілеймін.
Топтың ережесін еске салайық
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол шапалақтаймыз
Ұйымшыл боламыз десек 2-рет қол шапалақтаймыз
Белсенділік танытамыз десек 3-рет қол шапалақтаймыз
Үй жұмысын тексеру мақсатында жеке тапсырма 
беремін. 
1.Қазақстан картасынан өз облысыңды белгіле ( ).
2.Өз облысыңның орталығын (қаланың атауын) жаз.

Балалар қазақстанда көрікті,тарихи қалалар өте көп 
деген едік.Қазақстанның ежелгі қалаларына қай қалалар 
жатады екен?
Түркістан,Тараз,Алматы.Бұл біздің отанымыздың 
тарихы тереңде жатқанын білдіреді.Еліміздің қалалары 
бір-бірімен не арқылы байланысады?
Теміржол арқылы,әуе жолдары және де автомобил 
жолдары арқылы байланысады
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Жаңа білім
10 минут 

Ортасы 
10 минут

1.Білу және түсіну
«Ой қозғау» әдісі
1.Қыста жауады                 Қар                    Ардақты жан    
Ана
2.Ақ пен қара                     ала                     Киіз үй 
бөлшегі      уық
3.Топыраққа су құйсаң    лай                     Ашу(синонимі) 
ыза
4.Бал жинайды                  ара                     таза (антоним)  
лас
Балалар сонымен біз бүгін «Менің ауылым.Менің 
қалам.тақырыбымен таныс боламыз.Сабағымыздың 
мақсаты ауыл мен қаланың айырмашылығын білетін 
боламыз,ауыл мен қаланы сипаттаймыз жәнеде 
салыстырамыз.
2.Мағынаны тану
Әркімнің туып –өскен ауылы немесе қаласы бар. Біз оны
туған жер , атамекен деп атаймыз.
-Мен ауылда тұрамын. Ауылым өзен жағасында 
орналасқан. Жаз айында өзенге шомылып, күнге 
қыздырынамын. Біздің ауылымызда мал бағады, егін 
егеді, жеміс-жидек өсіреді. Оның өнімдерін қалаға 
жеткізеді.
- Мен қалада туып өстім. Мұнда әдемі биік үйлер, кең де
көрікті көшелер бар. Қалада оқу орындары, театрлар мен
мұражайлар жұмыс істейді. Сондай-ақ қаламызда киім 
фабрикасы, автомәшине шығаратын үлкен зауыт бар. 
Сүтті дүкеннен сатып аламыз.
ЖЖ.Өз ауылың немесе қалаңның өмірі жайлы 
досыңмен әңгімелес.

1)Т.Ж.1-топ:қала тіршілігіне қатысты суреттерді 
топтастырады.
2-топ:ауыл тіршілігіне қатысты суреттерді 
топтастырады.
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4 минут

3-топ:қала мен ауылдың айырмашылығын 
айқында.сәйкестендір
Дискриптор:
1.қала мен ауылдың айырмашылығын біледі.суретті 
сәйкестендіреді.
2.қала және ауылға қатысты суреттерді 
топтастырады.
Бағалау:Әр топты бағдаршам әдісі арқылы 
бағалаймыз.

Балалар Шағын елді мекеннің табиғатын, тарихы мен 
мәдентетін өлкетану ғылымы зерттейді. Әр ауылдың 
немесе қаланың өз тарихын әйгілейтін мәдени орындары
бар. Олар сол жердің тарихи, мәдени өмірін көрсетеді.
Өлкетану мұражайы – бұл сол өлкенің тарихи 
жәдігерлері мен табиғат байлығын, мәдениеті мен 
әдебиетін жинақтайтын орын. Оны сен әр қаладан , әр 
өлкеден кезіктіре аласың.
Жақсы балалар біз өткен сабақта аудан орталығындағы 
мұражайда болған едік.интербелсенді тақтаға қарап,өз 
ойларымызды айтамыз.
2)ТЖ(Т) «Суреттер стратегиясы» .
1 топқа –ауыл, 
2 топқа-қала тіршілігіне қатысты суреттер беріледі. 
3 топқа-мұражай суреттері беріледі.
Әр топ өзіне берілген сурет бойынша әңгімелейді.
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- Қандай суреттерді көріп тұрсыңдар?
  - Осы суреттер арқылы әр топ өз ойларын айтып 
көріңдерші?
Дискриптор:
1.Ауыл мен қала айырмашылығын біледі
2. Туған жердің мәдени-тарихи естеліктерін мұражай 
туралы ақпараттар алады.

Дәптермен жұмыс
ЖЖ.  3- тапсырма Қолдану
 Ауыл адамдары қала халқына қандай тағам түрлерін 
береді ?
 Ал қала халқы қандай өнімдер береді ?
Қала-
Ауыл-
Қалыптастырушы бағалау ҚБ
№ Белгілері «Қ» «А»
1. Көп қабатты үйлер
2. Төрт түлік
3. Трактор

4.
Зауыттар мен 
фабрикалар
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5. Бау-бақша
6. Зәулім ғимараттар

Сергіту сәті
3минут

Балалар біздің туған өлкеміз не деп аталады?Отан
Біздің отанымыз-Қазақстан.Олай болса М.Мақатаевтың 
«Отан туралы» өлеңін біргелікте  айтайықшы.
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,
Кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!
Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.

5минут

Кері байланыс

Бағалау 

3 минут

3)ТЖ
   1-топ: Өзің тұратын ауылың туралы айтып бер.
      2-топ: Өз ауылың туралы бір шумақ өлең шығар.
      3-топ: Өз ауылыңның көркеюіне қандай үлес қосар 
едің?
 Дескриптор:
Ауыл мен қаланы қалай көркейту керек екенін түсінеді.
 Кері байланыс
жұлдызшалар  арқылы бағаланады

«Жарнама» әдісі
Тапсырма: Көрнекіліктерді пайдалана отырып, қала мен 
ауылды жарнамалаңдар.  Оқушылар ауылдың немесе 
қаланың екі жақсы көретін және бір ұнатпайтын жағын 
атайды.
«Рефлексиялық шеңбер»
Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап 
береді.
 Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай болды? 
Неліктен?
 Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды?
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 Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз?
 Сабақта қандай қиындықтар туындады?
 Сабақ аяқталғанда көңіл-күйіңіз қандай? 
Неліктен?

Жарайсыңдар, балалар!
Алға қойған мақсатқа еңбектеніп жеттіңдер.
Ауыл мен қала жайлы зерделеп,біліп көрдіңдер.
Үйде тағы қайталап,қосымша білім жинақтап.
Келесі жолғы сабаққа үлкен дайындықпен келіңдер!

Үйге тапсырма: оқу, дәптермен жұмыс. Үйге тапсырма: 38-39 бет 
мазмұндау
Саралау-оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырасыз?
Дарынды және талантты 
оқушыларға «Ойлан,тап» 
ойыныі арқылы жылдамдыққа 
сұрақтар қойып жауап аламын 
және  «Ауыл мен қаланы 
болашақта  қалай елестетуге 
болады?» деген сұрақтар беру 
арқылы оқушыларды сыни 
ойлауға, өздігінен шешім 
қабылдай алу дағдысын 
дамытамын.  Үлгерімі төмен 
оқушыларға жеңіл сұрақ-
жауаптар мен терминмен 
жұмыс берілді.
 

Бағалау - Оқушылардың 
үйренгенін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?
 
Басбармақ, жұлдызша,
Смайликтер арқылы 
бағаланады.
 

Пəнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік 
жəне еңбекті 
қорғау 
ережелері
АКТ-мен 
байланыс
Құндылықта
рдағы
Байланыс
Денсаулық 
және 
қауіпсіздік, 
техникасыны
ң сақталуы
Партада 
дұрыс 
отыруы.
Интербелсен
ді тақтамен 
жұмыс 
жасауда абай
болу.
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Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары 
шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай 
болды?
Мен жоспарлаған саралау 
шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде 
үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім жəне 
неліктен?

 
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы.
  - Ауыл мен қаланың айырмашылығын 
біледі.
  - Өзінің туып өскен жеріне еш нәрсе 
жетпейтінін түсінеді.
  - Ауыл мен қалаға арнап төр жолды 
өлеңдер шығара білді.
  - Сыныптағы ахуал ауыз біршілікте 
болды.
  - Жоспарлаған саралау шаралары тиімді 
болды деп ойлаймын.
  - Берілген уақытты оқушылар тиімді 
пайдаланып, тапсырмалардың бәрін 
орындап үлгерді.
  - Мен өз жоспарыма мынандай түзетулер 
енгіздім: уақытты тиімді қолдану, сабақта 
әдіс- тәсілдерді түрлендіруді, тақырып 
бойынша берілген сұрақтардың 
маңыздылығына назар аудардым.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Көрсетілім аспектісі
2: Бала өз ойын жеткізуі
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Қызығушылығын арттыру
2: АКТ
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Үлгерімі төмен оқушыларға топтық тапсырмаларды қорғату керек. Жекелей 
сұрақтар қойған дұрыс. Олар аз сөйлейді.

25



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N00052    02.12.2020

Отанымды  сүйемін

ДАУТОВА ГУЛЬВИРА ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ
Жамбыл облысы  Жамбыл ауданы

Айшабибі орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі

Пәні:әдебиеттік оқу Мектеп: Айшабибі орта мектебі

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Даутова Гульвира 

Сынып: Қатысқандар саны: Қатыспаған
дар саны:

Сабақтың 
тақырыбы:

Отанымды  сүйемін
М. Мақатаев  Отан  туралы

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары

2.2.3.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы 
мен негізгі ойын анықтау 
2.3.2.1*- мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын 
ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды
қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру

Сабақ мақсаттары Барлықоқушылар: 

Мәтінді оқиды, түсінеді, бағалауға 
қатысады, кестені толтырады.
Оқушылардың басым бөлігі:

Тақырыпты болжайды,тіркестерді дұрыс таба алады, 
сұрақтар төңірегінде пікір алмасады.
Кейбір оқушылар:

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды 
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер 
мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау 
критерийлері

1. Өлең мазмұнын меңгереді;
2. Өлеңнің тақырыбы мен идеясын ашады, мәнерлеп 
оқиды;
3.Негізгі идеясын ұғынып, өлең құрылысын 
талдайды;
Менің Отаным-Қазақстан ;  Моя  Родина -Казахстан; I
am from Kazakstan
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Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздердің  айтылуын ,есте сақтау дағдысын 
қалыптастыру; тірек сөздерді сабақ барысында 
қайталату.
Талқылауға арналған сұрақтар: 
Не себепті......деп ойлайсыз
1.Туған жер дегеніміз не?
2. Бұл сөзді естігенде есіңе, көз алдыңа тағы қандай 
сөздер келеді?
3. Біздің мемлекетіміз қалай аталады?

 Алдыңғы оқу Отанымды  сүйемін

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен 
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Жоспар

Жоспарланған уақыт 
есебі

Жоспарланған  жаттығу түрлері (төмендегі 
жазбаларды сіз жоспарлаған жаттығу түрлерімен 
ауыстырыңыз)

Басы

Салеметсіңдер ме ? балалар 
Жақсы отырағойыңдар.
Ал енді сендермен сабақ бастамас бұрын көңілімізді 
көтеріп алайық (3 тілде)
Психологиялық ахуал

Талпын жақсы болуға
Күндей сәуле шашатын
Білім іздеп өнерпаз
Күнді күндей ашатын
Всем всем добрый день
Проста роги злая лень
Не мешай учится
Не мешай трудится

Гуд афтэнун гуд афтэнун
Гуд афтэнун ту ю
Гуд афтэнун гуд афтэнун
Айм гләд ту си ю
Жарайсыңдар балалар  
Үй тапсырмасына дайынсыңдар ма?
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Ал сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық
Барлығымыз қане орнымыздан тұрып мына 
суреттерді таңдап алайық.
Тақдаған суреттерің бойынша топқа отырағойыңдар
(Топтардың атын сұрап шығамын)
1.Шуақты күн
2.Қыран құс
3..Асқар тау
Қазір балалар сұрақ-жауап әдісі бойынша үй 
тапсырмасын пысықтап өтейік
Кубикты бір балаға беріп  сол бала өзіне тұскен 
сұраққа жауап береді 
1.Жақан Смақовтың Отан деген өлеңін жатқа айтып 
бер
2.біз қандай елміз?
3.Қазақстанды тағы қалай атауға болады?
4.Жақан Смақов туралы айтып бер
Жарайсыңдар балалар осы қыран құстай 
білімдеріңмен самғай беріңдер.
Аманғайша Дүйсенбаевна

1 тапсырма: ҰЖ «Түсініп оқы» 
«Отан туралы»
Дескриптор:
1.Өлеңді мәнерлеп оқиды;
2. Өлеңнің мағынасын түсінеді;
3.Бір-бірін толықтырып әңгімелейді;
4. Өлеңнің авторы жайлы мәліметтер жинақтайды;
5. Бір-бірінің жұмыстарын бағалайды;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
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Ортасы

2 тапсырма: ЖЖ  «Әңгімеле»

Дескриптор:
1. Өлеңнің авторын атайды;
2.Сызбаға сүйеніп автор жайлы мәліметтерді оқиды;
3.Бірін-бірі толықтырады;
Кері байланыс: «житондар» 
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті 
3 тапсырма: ҰЖ  «Анықта»

Дескриптор:
1. Өлеңдерді салыстырады; 
2. Өлеңдеге сүйеніп, көркем сөздерді табады;
3.Бір-бірін толықтырып әңгімелейді;
4. Бір-бірінің жұмыстарын бағалайды;
Кері байланыс: «житондар» 
ҚБ «жұлдызшалар»
4 тапсырма: ТЖ  «Салыстыр»
1. Өлеңдерді мәнерлеп оқиды; 
2. Кестедегі тапсырма бойынша өлеңді салыстырады;
3.Бір-бірін толықтырады;
4. Бір-бірінің жұмыстарын бағалайды;
Кері байланыс: «житондар» 
ҚБ «жұлдызшалар»
5 тапсырма: ӨЖ  «Түсініп оқы»
1. Өлеңнің соңғы жолдарын оқиды; 
2. Өлең жолдарынының мазмұныны жайлы 
әңгімелейді;
3.Бір-бірін толықтырады;
4. Бір-бірінің жұмыстарын бағалайды;
Кері байланыс: «житондар» 
ҚБ «жұлдызшалар»

Сабақтың соңы Ой қорыту
Ауызша оқушыларға кері байланыс беру.
Бүгінгі сабақтан алған әсеріңіз қандай?
Сіздерге сабақ несімен ұнады?
Бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңіздер?
Үй тапсырмасы:  Мұқағали Мақатаев  «Отан туралы» 
өлеңін жаттау.
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Дәптермен жұмыс.
Кері байланыс: «Білім ағашы»

Қосымша мәліметтер

Саралау-оқушыға 
мейлінше қолдау  
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы 
қалай түрлендіресіз?  
Қабілетті оқушыға 
қосымша карточкалар
беремін. 
Барлық оқушылар 
орындай алады: 
Оқушылардың 
көпшілігі орындай 
алады: 
Кейбір оқушылар 
орындай алады:

Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? Жұптық, топтық, өздік жұмыста 
жұлдызша,житондар  арқылы бағалаймын. Мадақтау, 
марапаттау арқылы бағалауды жүзеге асырамын.
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Рефлексия
Сабақтың мақсаты 
мен оқу мақсаттары 
орындалды ма? Бүгін 
оқушылар не үйренді?
Сабақ қалай өтті, 
қандай деңгейде өтті?
Жоспарланған 
саралау жақсы іске 
асты ма ? 
(тапсырмалар сәйкес 
болды ма?)
Уақытты қалай 
пайдаландым?
Жоспарыма қандай 
өзгеріс енгіздім және 
неге?

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды 
пайдаланыңыз. Сол жақта берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.
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N00032   02.12.2020

 Ауа райы дегеніміз не?

РАХМЕТОВА АҚМАРАЛ  МИРЗАХАНОВНА
Қызылорда облысы Қызылорда қаласы

№222  Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: Дүниетану
ҰМЖ бөлімі: Бізді 
қоршаған орта 
Сынып:  

Мұғалімнің аты-жөні:                          
Рахметова Ақмарал

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Ауа райы дегеніміз не?

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары

1.2.2.1 Ауа райының адамға және іс-
әрекетіне әсерін анықтау.
1.2.3.1 Жыл мезгілдеріне орай 
табиғатта бос уақытты өткізу 
мүмкіндіктерін анықтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  Жыл мезгілдерін
анықтап, ауа райы туралы айта алады
Көптеген оқушылар:  Жыл 
мезгіліндегі негізгі белгілерді 
анықтап,табиғи құбылыстарды 
сипаттап, ажырата алады.
Кейбір оқушылар:  Шартты белгілері 
арқылы табиғатты бақылай алады Жыл
мезгілдерінің іс-әрекетіне қарай ауа 
райын болжай алады.
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Бағалау критерийлері Ауа райының адамға тигізетін әсері 
туралы әңгімелейді.
Ауа райының адам іс-әрекетіне 
ықпалын анықтайды
Жыл мезгілдерін ажыратады.
Жыл мезгілдеріне қатысты бос 
уақытты өткізу жолдарын атайды.

Тілдік  мақсаттар Жыл мезгілдеріне тән  негізгі 
белгілерді анықтап айтып бере алады.
Пәнге тән лексика мен 
терминология:
Жыл мезгілдері. Ауа райы
Диалог пен жазу үшін пайдалы 
сөздер мен тіркестер: 
- Жылда неше мезгіл бар?
-Қазір қай мезгіл?
-Ауа райы қалай өзгеріп тұрады?
-Жылдың әр мезгілінде қандай ойын 
ойнайсың?

Құндылықтарды
дарыту

Азаматтық жауапкершілік, патриотизм,
құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен 
шығармашылық, ашықтық, 
жауапкершілікке және сын тұрғысынан
ойлау дағдыларын қалыптастыру

Пәнаралық
байланыстар

Жаратылыстану- оқушыларға ертеде 
адамдар неліктен ауа райы болжамын 
жасағаны туралы материал жинауға 
тапсырма беріледі.
Математика- оқушыларға белгілі бір 
жыл мезгілінде – жазда, күзде, қыста, 
көктемде дүниеге келген балалардың 
санын есептеуге тапсырма беріледі.

Бастапқы білім Алдыңғы сабақта өткен тақырыптардан
жыл мезгілдерін ажырата алады.

Сабақ   барысы
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Сабақтыңжосп
арланғанкезеңд
ері

Сабақтағы 
жоспарланған іс-
әрекет

Ресурстар

Сабақ-тың
 басы
5 мин 

Сабақ-тың 
ортасы
25 мин

2 мин

1 мин

1 мин

4 мин

1 мин

5 мин

2 мин

1 мин

Ұйымдастыру 
кезеңі
  Ширату «Табиғат 
мінезі» әдісі
Шеңбер бойымен 
дөңгелене тұрып 
табиғат 
құбылыстарын 
қимылмен көрсетеді. 
Күн бұлттанды- 
қолдарын көтереді, 
жел тұрды- қолдарын
сермейді, жаңбыр 
сіркіреді-аяқтарын 
қағады, жаңбыр 
күшейе түсті-
шапалақ береді, 
нөсерге айналды-аяқ 
пен қолдарын 
соғады. 
Кері  байланыс   
«Сұрақ-жауап» әдісі
-Табиғаттың қандай 
мінездерін 
байқадыңыздар?
-Жылдың қай мезгілі 
ұнайды?
                      
Топқа бөлу  
«Сиқырлы 
сандықша»
Сиқырлы сандықша 
ішінен ұнатқан жыл 
мезгілдерінің бірін 
таңдау арқылы 4 
топқа бөлінеді.

Аудиотасп
а,  жыл 
мезгілдерін
ің 
суреттері
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3 мин

1 мин

3 мин

3мин

1 мин

2 мин

2 мин

1-топ: Жаз
2-топ:  Күз
3-топ:  Көктем
4-топ:  Қыс

МК (Ұ)    
«Сиқырлы әуен» 
әдісі
Қай жыл мезгілді 
білесің?
Аудиотаспадан 
П.И.Чайковскийдің 
сиқырлы «Қыс» 
өлеңін тындай 
отырып, терезеге 
қарайды ,сазгердің 
бұл әуенді жазған 
кезде не туралы 
ойлағанын және қай 
мезгіл  туралы  
екенін табады.

Кері байланыс 
«Ыстық микрофон»
әдісі
Қандай жыл мезгілді 
анықтадың?
Жыл мезгілі 
дегеніміз не?
Қыс мезгілінде ауа 
райы қандай болады?

МБ. Жарайсыңдар, 
өте тамаша!

Тілдік 
құзіреттілікті 
дамыту
Жыл мезгілдері – 
жылдың төрт кезеңі.

Жұмыс 
дәптері

Қалыптаст
ырушы 
бағалау 
тапсырмас
ы
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3 мин

Ауа райы – жылдың 
әр мезгіліне сәйес 
өзгеріп отыратын 
құбылыс.

(Т) «Ойлан топтас 
бөліс» әдісі
Топ мүшелері өзара 
анықталады. 
Капитан-тапсырманы
бөліп береді, спикер-
баяндайды, хатшы-
кері байланысбереді, 
бақылаушы-
тапсырманың 
дұрыстығын 
бақылайды, уақыт 
сақшысы- уақыт 
белгілейді.
Жыл мезгілдеріне 
сай іс-әрекет 
түрлерін сипатта
1 топ – жазда егіннің 
күтілуін
2топ- көктемде қар 
еріп, жер 
жыртатынын
3 топ –күзде адамдар 
егін жинайтынын, 
қысқа дайындық 
болатытын
4 топ-қыста қар 
күрейді, құстарға 
жем шашатынын 
ойланып келесі топқа
ойларын бөліседі. 

Кері байланыс  
«Ыстық орындық» 
әдісі
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Қандай жыл 
мезгілдерін 
анықтадың
Жыл мезгілдерінде 
адамдар немен 
айналысады
Бағалау
Топтар бірін-бірі бас
бармақ арқылы 
бағалайды. 

Жұптық жұмыс  « 
Блиц кездесу» әдісі
Шеңбер құрып, бір 
екіден саналады, ішкі
шеңбер және сыртқы 
шеңбер. Ішкі шеңбер 
ойын түрлерін 
қимылмен көрсетеді. 
Сыртқы шеңбер қай 
жыл мезгілінде 
ойнауға болатынын 
табады.   
Жауабы: Қыс-шаңғы,
шана, коньки, қармен
ойнау, жаз –суға 
шомылу, футбол 
ойнау. Көктем –суға 
кемелер жіберу 

Кері байланыс  
«Серпілген доп» 
әдісі
- Жылдың әр 
мезгілінде қандай 
ойын ойнайсың?
- Қай жыл 
мезгілі ұнайды?
-
Бағалау: жұптар 

37



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Басбармақпен» 
бірін-бірі бағалайды

Жеке жұмыс. 
«Сен білесің бе?»  
ойыны 
Заттар мен  киімдерді
ауа  райына  қарай  
сәйкестендір. 
Күннің, бұлттың 
қардың, қолшатыр, 
көзілдірік, бас  киім, 
тон,қолғаптың 
суреттерін  ауа  
райына  
сәйкестендіру. 
Кері  байланыс:  
«Сиқырлы  
көзілдірік»
-қай  жыл  мезгіліне  
қарай  дұрыс  
сәйкестендірдің?
-егер  ауа  райына  
сай  киінбесе  не  
болады?
Бағалау 
Жарайсыңдар!

Қалыптастырушы 
бағалау 
тапсырмалары

Суреттегі жыл 
мезгілдерінің атауын 
жазыңыз
Суретке сүйеніп, бос 
уақытты табиғатта 
қалай өткізуге 
болатыны туралы 
әңгімелеңіз?
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?
Кері байланыс 
жазбаша түрде 
беріледі.
Саралау 
тапсырмалары
Тест жұмысы
1. Жыл 
мезгілдері қандай 
ретпен орналасады?
А) Көктем, жаз, күз, 
қыс
Ә) жаз, көктем, қыс, 
күз
Б) жаз, қыс, 
күз,көктем

2. Көктемде 
адамдар немен 
айналысады?
А) Мал бағады
Ә) Егін егеді
Б)  Қар күрейді

3. Көкжиек 
тұстарын белгілеу 
не үшін қажет?
А) адаспау үшін
Ә) киім тігу үшін
Б) ауа райын болжау 
үшін 

Сабақтың соңы

5 мин

Рефлексия «Аукцион» ойыны
Дабыл бойынша кезек-кезек әртүрлі жыл 
мезгілдерінде киетін киімдер айтылады . 
Аукцион шарты кім көп киім айтса сол 
жеңеді.  
Ауа-райының адамға және оның іс-әрекетіне 
әсерін анықтайды
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Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос 
уақытты өткізу мүмкіндіктерін анықтайды.  

Түсіндім                орташа  түсіндім        
түсінбедім  
Стикерге  есімдерін  жазып  ресурстардың  
түсына  іледі     

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

Бағалау – 
оқушылардыңматер
иалдымеңгерудеңгей
інқалайтексерудіжос
парлайсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 

 Сыныпты 
аралап шығып, 
туындаған 
сұрақтар 
бойынша 
басшылықты 
және көмек 
қажет 
болғандарға  
жеке және 
жалпы тәсілді 
пайдалана 
отырып қолдау 
көрсетемін.  
Қабілеті жоғары 
оқушыларға 
алдын-ала 
дайындалған 
саралау 
тапсырмасын 
ұсынамын.

То
пқ
а 
бө
лін
у 
ке
зін
де 
сү
рі
ні
п 
ке
т
пе
уі
н, 
па
р
т
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Қабілеті төмен 
оқушыларға 
түсінбеген 
сұрақтарын 
сұрай отырып, 
тапсырманы 
орындай алу 
үшін ЖАДА 
қалыптастырам
ын. 

ағ
а 
со
ғы
лм
ау
ын
, 
қа
ла
м, 
қа
ла
мс
ап
т
ы 
аб
ай
ал
ап
па
йд
ал
ан
у 
қа
ж
ет
ті
ліг
ін 
ес
ке
р
те
мі
н. 

СПИКЕР  жабыстыру арқылы

Сабақ бойынша
рефлексия 

Сабақ 
мақсаттары/оқ
у 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 

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

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу 
туралы да ойланыңыз)?

1:Тақырыптың ашылуы
2:Оқушылардың белсенділігі 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, 
оқу туралы да ойланыңыз)?

1: Оқушының сабаққа күнделікті дайындығы

2: Мұғалімнің белсенді әдістері

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, 
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Барлығы толықтай өзіндік жұмысты критерийге сай орындай 
алмайды. Сондықтан жеке оқушымен жұмысты көбірек беріп 
отыру керек.
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N00033   02.12.2020

Қауіпсіздік  ережелері  

АКАТАЕВА АЙНАГУЛЬ ТОЛЕУГАЛИЕВНА
Нұр-Сұлтан қаласы, № 34 орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: № 34 орта мектеп

Күні: 29.01.2020 ж Мұғалімнің аты-жөні: Акатаева 
Айнагуль     

Сынып: 2 «В»

Сабақтың тақырыбы: Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  арқылы  
жүзеге  асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және 
олармен хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет 
түрлерін түсіндіру.

Сабақ мақсаттары Барлықоқушылар: 

Оқулықтаберілгенжәнеқосымшатапсырмаларды
орындайды. Жазбажұмысжасайды. 
Сұраққажауапбереді;
Оқушылардың басым бөлігі:

Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетіншеж
ұмысжасайды. Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайды
;
Кейбір оқушылар:

Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыо
рындайды, 
тақырыпбойыншақосымшамәліметтер мен 
дәлелдеркелтіреалады;

Бағалау критерийлері 1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын 
өзіне аудара алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды 
орындай алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын 
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өзіне аудара алады;
4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен 
жағдайларды атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін 
тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.

Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды 
байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау 
қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін 
қауіпті? Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның 
көмегімен түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.

Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр ой, 
ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп 4 топқа 
бөлемін.
№1.
- Адамдар не үшін тамақтанады?
- Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында 
қандай дәрумендер бар? 
- А  BCD   дәрумендер туралы айтылуы тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай пайдалы 
дәрумендер болатынын анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма: 
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды тағамдарды
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бөліп салуға шығады....

Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;

Сабақтың ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
- Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
- Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені 
білуіміз керекпіз, балалар?
- Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
- Олай болса, мына бейне жазбаға назарымызды 
аударайық.....
- Бейнежазба не туралы болды?
- - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
- Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
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Сақтық жолын табайық!
- Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін 
бірнеше ережемен танысайық.

Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от 
тұрмыс-тіршілігімізде көп орын алады. Десек те, 
оны ұқыпты ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ 
плитасының бір кемшіліктері байқалса, дереу ата-
анаңа айтып ескертуің керек.  Өйткені ата-анаң 
газ бөлімшесінің арнаулы мамандарын 
шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі жеделдету  
керек.  Егер газдың күлімсіген иісін сезсең дереу 
104 нөміріне хбр су керек. Газдың иісі шыққан 
жерде сіріңке , электр жүйесіндегі лампаны жағуға
болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- 
электр жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн 
үйімізде жарық көзі келмей қалса, дүниені 
қараңғы түнек басады. Дегенмен, оны да ұқыпты 
пайдаланбасақ, одан да өрт шығуы мүмкін.
Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ ине

от   газ
шырпы қайшы

                         үтік                      су
-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
- Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір жерін 
ауырып тұрса не ұры-қарақшылар келіп, есігіңді 
бұзып ашып жатырса қандай нөмірлерге телефон 
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соғамыз?
- Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа 
бөлемін.
- №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
- Ол ережені қазір мына заттар суреттерін таңдай
отырып, құрастырып айтасыздар:ЖЖ
1) Қайшы
2) Шырпы 
3) дәрі

- Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап 
айтады. Және қай тел нөміріне дереу хбр лау 
керектігін айта кетулері керек.
ТЖ.
- «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не істеу 
керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік 
ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
1. Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда 
өту керек.
2. Жолдың бойында ойнауға болады.
3. Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
4. Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу 
керек.
5. Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және кез келген 
жерде кездесуі мүмкін. Ғалымдар адамның үйінің өзі 
де тіптен  қауіпсіз емес  екенін анықтады. Сондықтан 
үйде жазатайым жағдай болуы әбден мүмкін. Тұрғын 
үй қауіпсіз болуы үшін қауіптің алдын алу қажет. 
Байқампаз әрі мұқият болсаң , онда ешқандайда 
жаман оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың соңы
Кері байланыс: «Білім  ағашы» арқылы сабақ 
түсінгенін, не түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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N00053   02.12.2020

Адам денесіндегі қан мен басқа сұйықтықтарды жасанды тазарту

ӨТЕБАЛЫ КӘМШАТ САДЫҚҚЫЗЫ
Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,Бекарыстан би ауылы,

 Ү.Түктібаев атындағы №24 мектебінің химия -биология пән мұғалімі

  
Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы:
10.2 Бөліп шығару

Мектеп: Ү.Түктібаев атындағы № 24 мектебі 

Күні: Мұғалім:  Өтебалы Кәмшат Садыққызы

Сынып:    Қатысқаны: Қатыспағаны:

Сабақтың тақырыбы Адам денесіндегі қан мен басқа 
сұйықтықтарды жасанды тазарту..

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

10.1.5.3-Диализ механизмін түсіндіру

Сабақ мақсаттары Оқушылар 
- жасанды тазартудың түрлерін және 
маңызын сипаттайды;
- диализдің маңызын анықтайды;
- диализ механизмін моделдейді.

Бағалау критерийлері - жасанды тазартудың түрлерін 
ажыратады;
- жасанды тазартуды суреттей алады;
- диализ механизмін сипаттап, 
моделдейді.

Дағдылар Білу, түсіну, қолдану, талдау

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
уытсыздандыру, уытты заттар, 
гемофильтрация, плазмоферез, гемодиолиз, 
гемосорбция, гемодилюция, перитонеалдық 
диализ, диализатор, диализ, осмос, диффузия, 
капилярлық диализатор.
Оқытудың тілдік мақсаты: Қандай 
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жағдайда қанды жасанды жолмен тазартуға 
болатындығын түсіндіре алады. Ол кезде 
қандай тәсілдер қолданылатынын түсіндіре 
алады.
Диалог құруға/жазылымға қажетті  сөздер 
топтамасы:
- Улану, уытсыздану дегеніміз не?
- Жасанды тазалау әдістерін білесіңдер 
ме?
- Диализ механизмін түсіндіріңдер. 

Құндылықтарға баулу «Зайырлы-қоғам, жоғар-руханият» 
құндылықтарының жауапкершілік, қарым-
қатынас жасау қабілетібілімқұндылықтары 
топтық, жұптық жұмыс арқылы, жағымды, 
ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру 
негізіндежүзеге асады.

Пәнаралық байланыстар - Физикадандиффузия, осмос заңдарын, 
газдардың  қозғалуы;
- Химиядан  оттегі  молекуласы  мен  
органикалық  заттар  арасында  
қосылыстардың  түзілуі мен  энергияның 
босап шығуын білімдеріне сүйенеді.

Алдыңғы  білім Оқушылардың  «Жаратылыстану» курсынан, 
«Биология» курсынан бүйрек құрылысы, 
қызметі,  бөліп  шығару  үдерісі туралы 
түсініктері қалыптасқан.

Сабақ  барысы

Сабақтың 
жоспарланған  
кезеңдері

Сабақтағы  жоспарланған  жаттығу  түрлері

Сабақтың  басы
0 – 3 минут

4 – 5 минут

- Сәлемдесу.
- Сыныпта сенімді, жоғары көңіл-күй  атмосферасын 
құру мақсатында шаттық шеңберін жасаймыз, оқушылар 
арнайы дайындалып келген гүлді алақандарына салып 
тұрып, бір-біріне тілек тілейді.
- Топқа бөлу:   Сурет қималары арқылы бөлінеді.
                            I топ- «Жүрек»
                            II топ- «Өкпе»
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6-8 минут

                            III топ- «Бүйрек»
                       ІV топ – «Лимфа»
- Сабақтың тақырыбын жариялау.
- Оқушыларды сабаққа ендіру: «Өзіңді таны» 
жаттығуы. Топтар өз топтарының атауларының бүгінгі 
тақырыппен байланысын анықтайды. 

Сабақтың 
ортасы                

9 – 14 минут

14 - 15 минут

15 – 24 минут

24 – 25 мин 

Жаңа сабақ. Сабақ мақсаты мен бағалау критерийлері 
таныстырылады.
Мәтінмен жұмыс. «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісімен 
оқушылар оқулықтағы мәтін бойынша жасанды 
тазартудың бір түрін өз беттерінше оқып дәптерлеріне 
жазып алады. Алдыменен жұмыс жеке орындалады, сосын 
жұптасып, білгендерін бөліседі, сосын топта талқылайды.
Дескриптор:
1.Әр топ өзіне бөлінген жасанды тазалауға қатысты 
терминдер мен анықтамаларын айта алады;
2. Жасанды тазалаудың бірінің маңыздылығын, ағзадағы 
қызметтерін атап оларға түсініктеме береді;
3. Топ ішінде ақпараттармен алмасады.
ҚБ.Кері байланыс:  «Басбармақ» әдісімен әр оқушының 
өзін-өзі бағалауы.
Оқылған материалды меңгерту мақсатында топта 
орындалатын тапсырмалар беріледі.
1-тапсырма. Топтық жұмыс. «Суреттер сөйлейді» 
тәсілімен бөлінген жасанды тазалау әдісінің бірінің қалай 
жүзеге асатындығын суретпен көрсетеді. Суретте берілген 
әдіске қатысты барлық үдерістер толық көрсетілу қажет.
І-топ:гемофильтрацияныңмаңызын түсіндіріңіз;
ІІ-топ: плазмоферез үрдісін түсіндіріңіз;
ІІІ-топ: гемодиолиз, гемосорбцияүдерістерін сипаттаңыз;
ІV топ: гемодилюция, перитонеалдық диализді 
түсіндіріңдер.
Дескриптор:
1.Организмді жасанды тазалаудың маңызын түсіндіреді;
2. Берілген тазалау үрдісін түсіндіреді;
3. Топтар өз таныстырылымдарын қорғайды.
ҚБ.  Кері байланыс: Оқушылардың тапсырмадан 
түсінгенін,ой қозғалысын саралау мақсатында «Екі 
жұлдыз, бір тілек» кері байланыс арқылы топтар бір-бірін 
бағалайды.
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25 – 35 мин 

2-тапсырма.Топтық жұмыс. «Моделдеу» тәсілімен әр 
топ диализ механизмінің моделдерін жасайды. Диализге 
қатысты термин сөздер кеспе қағазға жазылып беріледі, 
топтар сөздерді модельді құруда міндетті түрде қолдану 
қажет.
Дескриптор:
1.Диализдің әсер ету принциптерін анықтайды;
2. Диализдің құрылымдарын талдай алады;
3. Диализ механизімін түсіндіретін моделдердің жобасын 
құрастырады.
ҚБ: Бағдаршам әдісі арқылы:оқушының өзін бағалауы 
жүргізіледі.

Сабақтың соңы

36-40 минут

Рефлексия.Кері байланыс: 

Қосымша  ақпарат

Саралау:
Оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау-
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін         қалай 
тексеруді жоспарлайсыз?

Пәнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік 
ережелері
АКТ 
құндылықтар
ы
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Қабілеті жоғары 
оқушыларға күрделі 
тапсырмалар беру арқылы 
сын тұрғысынан ойлау 
қабілеті мен зейіні, 
ізденімпаздығы 
дамытылады. Ұсынылған 
тапсырмалар оқушылардың 
оқу әрекетін ұйымдастыру 
үшін арнайы оқыту 
әдістері мен іс-әрекеттерді 
саралау тәсілдерін 
кіріктірілді.
Әр оқушының оқудағы 
қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін 
суреттеу, модельдеу 
тәсілдерін қолданамын. 
Оларқылы визуалды 
қабылдауы жүзеге асады, 
оқушыларға  оқу үдерісін 
тереңірек түсінуге 
көмектесе отырып, оқуға 
қызықтырамын.

Жеке, жұптық және топтағы
жұмыс барысындағы 
жұмыс нәтижелері 
бойынша өз ойларын 
жеткізуге мүмкіндік беру.
Бағалау критерийлеріне 
сәйкес оқушылардың жаңа 
материалды меңгеру кезінде
тапсырманы орындау, оқу 
мақсаттары мен күтілетін 
нәтижелеріне қаншалықты 
дұрыс жеткендігі 
бағаланады.
 Ынталандыру, қолдау 
көрсету;
 Топтық талқылау 
жұмысына оқушылардың  
өзара бағалауы

Биология 
кабинетіндегі 
техника 
қауіпсіздік 
ережелерін 
сақтау.

Сабақ бойынша 
рефлексия  
Сабақ мақсаттары 
немесе оқу 
мақсаттары шынайы, 
қолжетімді болды ма? 
Барлық оқушылар оқу 
мақсатына қол 
жеткізді ме? Егер 
оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген 
болса, неліктен деп 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді 
білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз 
туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға
жауап беріңіз.  
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ойлайсыз? Сабақта 
саралау дұрыс 
жүргізілді ме? 
Сабақ кезеңдерінде 
уақытты тиімді 
пайдаландыңыз ба? 
Сабақ жоспарынан 
ауытқулар болды ма 
жəне неліктен?
Жалпы бағалау 
Сабақта ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 
1: 
2: 
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)? 
1:  
2: 
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың 
жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі 
сабақтарда не нəрсеге 
назар аудару қажет?  
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N00035    02.12.2020

Эволюцияның дәлелдемелері
 

 ИСАЕВ  ГАФУРЖОН ХУСАНБАЕВИЧ
Туркестан облысы Сайрам ауданы Қарамұрт ауылы

№56 Ю.А.Гагарин атындағы ЖОМ. КММ Биология пәні мұғалімі    
                                                              
    Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                             Мектеп:№56 
Ю.А.Гагарин атындағы ЖОМ. КММ   
10.3 Эволюциялық даму селекция негіздері
Күні:                                                                                     Мұғалімнің аты-
жөні:  Исаев Гафуржон  
Сынып:                                                                           Қатысқандар:            
Қатыспағандар:
Сабақтың 
тақырыбы:

  Эволюцияның дәлелдемелері

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаты:

10.2.6.3 - эволюцияның дәлелдемелерін талдау

Сабақтың мақсаты Эволюцияның әр кезеңдерінің дәлелдемелеріне 
талдау жасайды.

Бағалау критерийі Салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерді 
талдайды.
Эмбриологиялық дәлелдемелерді талдайды
 Палеонтологиялық дәлелдемелерді талдайды.

 Тілдік мақсаттар Пәндік  терминология: 
Палеонтология, эмбриология, салыстырмалы 
анатомиялық. 
Атавизм, рудимент
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 
тіркестер: 
Палеоценде тіршілік еткен . . ,  эоценде тіршілік 
еткен . . , 
миоценде тіршілік еткен . . , миценде тіршілік 
еткен . . , 
плиоценде тіршілік еткен . . .
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Құндылықтарға 
баулу

Оқушы бойына "Мәңгілік ел" идеясының алтыншы 
құндылығы аясында тарихи даму арқылы өркениетке
бағытталу дағдысын қалыптастыру. 

Пәнаралық 
байланыс

 Тарих-эволюция

Алдыңғы білім Эволюцияның қозғаушы күштері, ағзалардың 
беймделушілігіндегі табиғи сұрыпталулардың рөлі, 
түр түзілу үдерісі туралы түсінігі бар.

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері
           

Сабақта жоспарланған іс-әрекет.

   Сабқтың басы "Жылы лебіз" әдісі арқылы жағымды ахуал 
қалыптастыру. "Геометриялық фигуралар " арқылы 
топқа бөлу:    

Ширату тапсырмасы: "Болжау әдісі" 

 Берілген сілтеме бойынша бейне жазбаны қарай 
отырып және суреттер топтамасын талдай отырып 
ортақ тақырып туралы өз болжамдарыңды 
ддәлелдеңдер.  

Сабақтың ортасы
      

1-тапсырма  
Оқыту формасы:Топтық жұмыс :
Әдісі:"Фишбоун" 
 Суреттерге назар аудара отырып эволюциялық 
дәлелдемелердің  әр кезеңдерінде жүретін 
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ерекшеліктерді талдаңдар.

       

    

Дескриптор
*Салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерді 
талдайды.
*Эмбриологиялық дәлелдемелерді талдайды.
*Палентологиялық дәлелдемелерді талдайды
.
Саралау
Қабілетті оқушыларға тапсырма
Learning Apps онлайн сервисінде эволюцияның 
дәлелдемелеріне талдауға тапсырма құрауға беремін
 Қолдауды орташа қажет ететін оқушылар
Тапсырманы орындау барысында оқушыға суреттері 
бар карточкалық сұрақтар ұсынылады.
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Қолдауды көп қажет ететін оқушы
Тірек сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып 
тапсырманы орындауға бағыттаймын (жануарлардың 
құрылысы, даму кезеңдері)

Қ/Б "Блок ортасында бағалау"әдісі арқылы 
оқушыларда жалпыға ортақ түсінбеушілік тудырған  
проблемаларды анықтайды.

ІІ-тапсырма  
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс
Әдісі: "Ойлан,жұптас, бөліс"
Организмдердің эволюциялық  дамуы барысында 
пайда болған мүшелер мен өзгеріске ұшыраған 
мүшелер туралы дәлелдемелер жинақтаңдар.
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Дескриптор
*Гомологиялық мүшелерді анықтайды. 
*Аналогиялық мүшелерді анықтайды.
  Өзгеріске ұшыраған мүшелерді анықтайды.
Қ/Б :  «Бағдаршам » әдісі

 ІІІ-тамсырма 
Кейбір омыртқалылардың алдыңғы аяқтарының әр 
түрлі қызмет атқарғанымен құрылыстары ұқсас екенін 
дәлелде?
Әр алуан организмдердің ұрықтық даму сатысын 
зерттеумен байланысты қандай дәлелдемелер бар?

Қ/Б «Егер 5 минутыңыз болса.......» Балалардан 5 
минут берілсе, жұмысты қалай жақсартатынын сұрау. 
Бұл мұғалімге оқушылардың берілген уақыт ішінде 
тиісті нәтижеге жетсе де, неге ұмтылатынын түсінуге 
көмектеседі

Сабақтың соңы
   

   Рефлексия.
• Мен енді білемін ..... 
• Маған ұнағаны ..... 
• Менің түсінбей қалғаным .... 
• Мен жақсы түсіндім ..... 
Менің келесі сабақта білгім келетіні ....

Саралау – оқушыларға 
қалай  көбірек қолдау 
көрсетуді  жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Құндылық
тарға 
баулу.
Денсаулық
және 
қауіпсіздік 
техникасы
ның 
сақталуы.

 Тапсырманы: білім 
деңгейі əрқалай оқушыларға 
дайындалған жұмыстар ұсыну.

 "Блок ортасында 
бағалау" бағалау 
оқушылардың қаншалықты 

Оқуды 
жақсарту 
үшін 
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 Дереккөздерді: Кей 
оқушылар басқа оқушылармен
салыстырғанда дереккөздер 
арқылы жақсы жұмыс жасай 
біледі.
 Диалог жəне қолдау 
көрсету: Бұл әдіс кейбір 
оқушыларға тапсырманы 
орындау барысында түркі 
сұрақтар қоя отырып қолдап 
мадақтама сөздермен алға 
жетеленеді.  
 Бағалау: біз пәнді 
оқытуда оқушыны, оқытуға 
қарай түзетуді қажет ететін  
тұстарын анықтап әрі қарай 
жылжи аламыз.  
 Жіктеу: топтық бөліну 
кезінде әр оқушының қабілеті 
ескеріледі
 Қарқан:оқушылардың 
тапсырма орындау қарқынын 
сараладым.

материалды меңгергендігін 
анықтай отырып, топтық 
бағалау жүргізіледі.

 "Бағдаршам"-берілген 
тапсырманы сын тұрғысынан 
ойлай отырып нақты жазған 
оқушыны анықтау және 
барлық оқушыларды сол 
деңгейге жеткіземін
 

            «Егер 5 минутыңыз     
             болса.......» Балалардан 
5    
          минут берілсе, жұмысты 
қалай 
          жақсартатынын сұрау. 
Бұл 
          мұғалімге оқушылардың 
         берілген уақыт ішінде 
тиісті 
          нәтижеге жетсе де, неге 
          ұмтылатынын түсінуге    
          көмектеседі

ақпаратты 
технология
ларды 
сабақта 
тапсырма 
беруге әр 
түpлі слайд 
қолданылад
ы.
Тарих 
эволюция 
қозғалысын
анықтауда 
тарих  
пәндерінің 
сөздерімен 
байланысты
рамыз.
Оқушылард
ың топтық 
талдау 
жұмыста 
өздерінің 
құндылықта
рын 
сезінеді, 
бір-бірімен 
түсінушілік
ке 
баулимын.

Сабақ бойынша рефлекция:
Сабақ мақсаттары
Немесе оқу
Мақсаттары шынайы,
Қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу
Мақсатына қол жеткізді ме? 
Егер оқушылар оқу
мақсатына жетпеген болса,  
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неліктен деп ойлайсыз? 
Сабақта
саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты 
тиімді пайдаландыңыз ба?
Сабақ жоспарынан 
ауытқулар болды ма,  және 
неліктен?
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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N00036   02.12.2020

География пәні бойынша  өмірлік дағды 
қалыптастырудағы  саралау әдістері

ТАҢАТАРОВ БАҒЛАН АБДРАХМАНҰЛЫ.
Түркістан обл. Созақ ауданы. Созақ ауылы.

«№1 Колледж» МКҚК   География тарих пәні  мұғалімі

XXI ғасыр оқушыларында болу керек дағдылар дегенде кез-келген әдебиетте, 
кез-келген ғылыми тұжырымдамаларда, тіпті ұстаздардың өзінде айталтын 
пікірдің бірі қоммуникативтік дағды мен алған білімдерін өмірде қолдана алу. 
Осы бір құнды «алған білімдерін өмірде қолдана алу» дағдыларының 
қажеттілігін жақсы түсінсек те неліктен соны жүзеге асыруға әрекет етпейміз, 
неліктен тек мақала аясында болмаса пікірталас аясында «ауызбен» ғана 
талқылап қалдырамыз?... Бұрынғы санадағы көптеген «5» оқыған оқушалырдың
өзі саналы тұрғыдан   арифметикалық цифр үшін оқып осы білімнің өмірде 
қалай қажет, қаншалықты қажет, оны қалай қолданамын, осы маған несімен 
керек дегенді түсінбейді. Әрине, оқыту стилі осылай болғандықтан оқушы 
түгілі мұғалімдердің өздері де түснібей қалып жатты. Мысалы сабақ барысында
компастың қанша румбы бар, онымен қалай дұрыс жұмыс жасау керектігі 
туралы «өте жақсы» оқушы біліп айтып бергенімен сол баланы компаспен 
орманға апарып тастаған жағдайда алған  білімін қолана аламай компас 
көмегімен орманнан үйге келе алмайды. Міне осындай тұрғыдағы өмірлік 
дағдыны қалыптастырудағы белсенді әдістердің мән-мазмұнын біліп, оны 
сабақта тиімді қолана алу шеберлігіміз қажет. Себебі  XXI ғасыр 
оқушыларының жаңағы айтылған дағдысын қалыптастыруда XXI ғасыр 
мұғалімі де өз жұмысына өзгерісті саналы түрде енгізуі қажет. Неліктен саналы
түрде деп отырмын, себебі мұғалімдер осы қажеттіліктерді түісініп, 
білгендерімен де олар көбінесе тек ашық сабақтар аясында ғана топтасытырып, 
ашық сабақтар кезінде ғана белгенді оқыту әдістерін жоспарлап жатады. 
География пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасында осы сөздер негіздерген, 
яғни мұғалімдерден «талап» етіліп жазылған, сабақ барысында да сабақтан тыс 
уақытта да мұғалімдер оқушылардың өмірлік дағдыларын арттыруға міндетті 
деп. Осыдан шыққан талап пен пікірімді ұштастырып өмірлік дағдыны 
қалыптастырудағы бірден-бір тиімді оқыту әдісі саралау туралы жазып өтсем. 
Тұлғаға бағдарланған білім беруді жақсарту білім беру үдерісіне барлық 
қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілдікке жол бермей, 
ынтымақтастыққа ықпал ететін оқытудың алуан түрлі интербелсенді әдістерін 
қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Оқу үдерісін ұйымдастырудың 
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барлық инновациялық әдіс-тәсілдері оқытуды білім, идеялар және іс-әрекет 
тәсілдерімен белсенді түрде алмасуды көздейтін оқушының шынайы 
шығармашылық үдерісіндегі қарым-қатынас моделіне айналдырады. 
Саралап оқыту (дифференциация) латын тіліндегі «difference» сөзінен бастау 
алған және біртұтас затты түрлі бөліктерге, нұсқаларға, сатыларға бөліп 
жіктеуді, саралауды білдіреді, ал француз тілінде «differentiation» 
айырмашылық, ерекшелік дегенді білдіреді.
 Саралап оқыту дегеніміз:  
1) мұғалім оқу үдерісінде маңызды болып табылатын белгілі бір ортақ 
ерекшеліктеріне қарай топтастырылған оқушылар тобымен (гомогенді топ) 
жұмыс жүргізетін оқу үдерісін ұйымдастыру түрі;
2) оқу үдерісін оқушылардың әртүрлі топтары үшін бейімдеуге мүмкіндік 
беретіндей  етіп құрылған жалпы дидактикалық жүйенің құрамдас бөлігі.
Саралап оқытудың негізгі түрлерінің бірі даралап оқыту болып табылады, 
сондықтан авторлардың көпшілігі «саралап оқыту» туралы түсінікті «даралап 
оқыту» (оқушының белгілі бір ерекше белгі, қасиеттерін ескеру) ұғымымен 
тығыз байланыста қарастырады, бірақ әртүрлі анықтама береді (тәсілі, түрі, 
кешені, топтастырылуы, құралдарына қарай және т.б.).
Саралап оқытудың мақсаты:
 Әрбір оқушының бейімділіктерін айқындауға,  қызығушылығын 
арттырып, қабілетін дамытуға қолайлы жағдайлар жасау.
 Оқушылардың танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру, ойлау 
қабілетін жетілдіру және болашақ кәсіби қызметіне бейімдеу. 

Саралап оқытуды жүзеге асыру үшін:
 саралап оқытудың қандай критерийлер, қабілет, білім, біліктер бойынша 
жүзеге асырылатынын анықтау және нақтылау;
 белгіленген критерийлер бойынша оқушыларды саралап оқытуға 
мүмкіндік беретін алдын ала дайындалған тапсырмаларды, жаттығулар мен 
тестілерді қолдану немесе жаңадан әзірлеу; 
 оқушыларғаалдын ала диагностика жүргізунәтижелерінескереотырып, 
сараланғантапсырмаларды, есептер мен жаттығулардыпайдалану;
 егержекелегеноқушыларғасараланғантапсырмалардыорындауқиынғасоққ
анжағдайданемесетапсырматымжеңілжәнеқарапайымболғанжағдайда, 
оқушыныдеңгейіжоғарырақнемесе, керісінше, төменіректопқаауыстыру; 
 оқушыөзінеберілгентөменірекдеңгейдегімақсаттар мен міндеттерді, 
тапсырмалар мен жаттығулардытабыстыорындағанжағдайда, оны 
басқатопқаауыстыружәнеқолжеткентабыстары мен жетістіктерінатапкөрсету;
 белгіленгенкритерийлербойынша, дағдылар мен 
қабілеттердідамытуғаарналған «сараланғантапсырмаларқорын» жинақтап, 
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жүйелеужәнетұрақтытүрдежетілдіріпотыру, 
бұлүшінкаторчкадағытапсырмаларды, слайдтар мен 
компьютерлікбағдарламалардыжәнет.б. пайдалану. 
                  СІЗ:
 жоспарлау кезінде оқушының бұрынғы тәжірибесі мен 
үлгерімінқаншалықты ескересіз?
 оқушыларға түрлі деңгейлерге қол жеткізуге мүмкіндік беретініңізге 
қаншалықты сенімдісіз?
 Сіз оқушының қабілетіне сәйкес қосымша мүмкіндік, балама 
тапсырмалар мен қолда бар қажетті ресурстарды қалай пайдаланасыз?   
 Сіз қалай ойлайсыз, география/ жаратылыстану сабағында сараланған 
тапсырмалардың маңызы қандай?
 Сіз өз тәжірибеңізде саралауды қалай барынша тиімді пайдалана 
аласыз? 
Осы сұрақтар төңірегінде өзіңізге рефлексиялық баға беріп, саралау мен 
даралаудың қажеттілігін, мақсат міндеттерін айқындап, әр сабағыңызға тиімді 
жолдарын енгізуді жоспарлауға дағдылансаңыз деген ұсыныспен аяқтаймын.
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МАЗМҰНЫ

• СИСЕКЕНОВА ШЫНАРАЙ АБАЕВНА
• НУРАХМЕТОВА НЭЛЯ САБИДОЛДИНОВНА                                            
• ҚҰЛЫШ АЙНУР ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
• САГИНОВА ГУЛНАЗ АНВАРБЕКОВНА
• ДАУТОВА ГУЛЬВИРА ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ                                                      
• РАХМЕТОВА АҚМАРАЛ  МИРЗАХАНОВНА
• АКАТАЕВА АЙНАГУЛЬ ТОЛЕУГАЛИЕВНА                                              
• ӨТЕБАЛЫ КӘМШАТ САДЫҚҚЫЗЫ
•   ИСАЕВ  ГАФУРЖОН ХУСАНБАЕВИЧ

• ТАҢАТАРОВ БАҒЛАН АБДРАХМАНҰЛЫ.                                                 
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