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Қауіпсіздік ережелері

ИСАЕВА УЛЖАН АМАНКУЛОВНА 
Түркістан облысы  Арыс қаласы   

№ 376 бастауыш мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 2 
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: 
Оқулықтаберілгенжәнеқосымшатапсырмалардыорындайды
. Жазбажұмысжасайды. Сұраққажауапбереді;
Оқушылардың басым бөлігі:
Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетіншежұмысжасай
ды.  Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайды;
Кейбір оқушылар:
Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыорындайды, 
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 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.
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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;

Ресурстар
Қызыл,  сары, 

жасыл житондар
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№2-тапсырма: 
-Екі  оқушы  тақтаға  пайдалы  және 
зиянды  тағамдарды  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 

Іс-қимылмен 
көрсетеді.

А3   қағазы 
маркерлер 
қарындаштар
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екен?
 Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
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»
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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 
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. 
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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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27.04.2021    S00011

Менің ауылым. Менің қалам

ТУЯКОВА ГУЛЬМИРА ИБАТОЛЛИЕВНА 
Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы,  

Еңбекші негізгі орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 

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

Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні: 

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 
жоспарланған 
кезеңдері:

Сабақта жоспарланған іс-әрекет:
Ресурста

р
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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

«Психологи
ялық 
ахуал»

тренинг

Үй жұмысын тексеру мақсатында жеке 
тапсырма беремін. 
1.Қазақстан картасынан өз облысыңды 
белгіле ( ).
2.Өз облысыңның орталығын (қаланың 
атауын) жаз.

Күлегештер 
арқылы 
бағалау

Балалар қазақстанда көрікті,тарихи қалалар 
өте көп деген едік.Қазақстанның ежелгі 
қалаларына қай қалалар жатады екен?
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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

Жаңа білім
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 

«Ой 
қозғау» әдісі

Ребусты 
шешу

Суреттер 

жұптық 
жұмыс

диалог 
түрінде

суреттер 
маркер  ақ 
қағаздар,жел
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Ортасы 
10 минут

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.
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.

ім

Бағдарша
м түстері

Мұражай 
туралы 
мәліметтер

«Суретте
р 
стратегиясы
» .
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4.
Зауыттар мен 
фабрикалар

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.

Оқушыла
р өлең айтып 
сергіп 
қалады

5минут

Кері байланыс

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.

жұлдызша

«Жарнама» 
Әдісі

«Екі 
жұлдыз, 
бір тілек»
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Бағалау 

3 минут

«Рефлексиялық шеңбер»
Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі 
сұрақтарға жауап береді.
1. Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай 
болды? Неліктен?
2. Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық 
болды?
3. Сабаққа қатысуыңызды қалай 
бағалайсыз?
4. Сабақта қандай қиындықтар 
туындады?
5. 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!

Рефлексиял
ық шеңбер

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 

Бағалау  - 
Оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

 
Басбармақ, жұлдызша,
Смайликтер  арқылы 

бағаланады.
 

Пәнаралық 
байланыс

Қауіпсіздік 
және  еңбекті 
қорғау ережелері

АКТ-мен 
байланыс

Құндылықтарда
ғы

Байланыс
Денсаулық 

және  қауіпсіздік, 
техникасының 
сақталуы

Партада  дұрыс 
отыруы.

Интербелсенді 
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алу дағдысын дамытамын.  
Үлгерімі төмен оқушыларға 
жеңіл сұрақ-жауаптар мен 
терминмен жұмыс берілді.

тақтамен  жұмыс 
жасауда абай болу.

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 және 
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 нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Көрсетілім аспектісі
2: Бала өз ойын жеткізуі
Қандай екі нәрсе 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.
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 27.04.2021      S00012

Өсімдік қалай дамиды?

АХМЕТОВА БАКТЫКУЛ АЛИМБАЕВНА
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Х. Доспанова атындағы 

№16жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Пән:Жаратылыстану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып:4-сынып Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы Өсімдік қалай дамиды?

Осы  сабақта  қол 
жеткізілетін  оқу 
мақсаттары  (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.2.1.3  Тозаңдану  нәтижесінде  тұқымның  түзілуін 
сипаттау

Сабақ  мақсаттары Барлықоқушылар:Өсімдіктің мүшелерін,  олардың 
атқаратын қызметін біледі.  Жергілікті өсімдіктерді 
атайды,  өсімдік  түрлерінің өзара ұқсастығы  мен 
айырмашылығын анықтайды. Өсімдіктің фотосинтез 
процесінде оттек бөлінетін біледі.
Көптегеноқушылар:Өзөлкесіндегітабиғатбірлестікт
ерінсипаттап, 
тіршілікортасынақарайөсімдіктердісалыстыраалады, 
қоршаған  орта 
жағдайынаөсімдіктіңбейімделуінтүсіндіреалады. 
Кейбіроқушылар:Адамныңөсімдіктіңсаналуандығы
наәсерін, 
Қызылкітаптыңөсімдіктердіқорғаудағырөлінтүсінеді.

Бағалау 
критерийлері

 Оқушылар өсімдіктің тіршілік циклін зерттейді, 
тұқым  қалай  таралатынын  түсінеді,  тозаңдану 
нәтижесінде тұқымның түзілуін сипаттайды. 
 Төменгі  және  жоғары  сатыдағы  өсімдіктердің 
айырмашылықтарын  түсінеді.  Өсімдіктерді  қорғау 
жолын ұсынады.

Тілдікмақсаттар Оқытудыңтілдікмақсаты
Оқушылар
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-өсімдіктіңтіршілікциклінсипаттайды; 
-өсімдіктердіңтаралужолдарынатайды, сипаттайды;
-өсімдіктердіқорғаутуралыөзұсынысынтүсіндіріп, 
әңгімелейді.
Пәндік лексика және терминология
Тұқым, өскін, ересекөсімдік, солу;
Көшет, ересекөсімдік. 

Құндылықтардыда
рыту

Оқушыларды  бір-біріне  деген  құрмет  көрсетуіне 
тәрбиелеу.

Пәнаралықбайланы
стар

Математика,  дүниетану,  әдебиеттік  оқу,  көркем 
еңбек.

АКТ  қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, 
дерекқорданжәнеинтернеттенсабаққақатыстыақпарат
тыіздеу;

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарлан
ған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы
7 мин

Сабақтыңо

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Шеңбер құру, бір-біріне тілек айту
 «Жалаулар»  арқылы  топқа  бөлінеді. 
Оқушыларды   қалаған  жалауларын  алып, 
1,2,3 топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Бақыт жалаулары»
2-топ «Арман жалаулары»
3-топ «Қуаныш жалаулары»
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта  бір-бірімізді  сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!
 Уақытты үнемдейміз!
 Нақты,дәл жауап береміз!
 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға 
аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Оқушыларды 
топтарға  бөлуге 
арналған 
суреттер.

Сұраққа 
жауап  берген 
оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру  жасау, 
тиімді   кері 
байланыс 
орнату.

Алдыңғы 
білімді  еске 
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ртасы
26мин

Сенің  үрмебұршағың  дамудың  қай 
кезеңінде?  Эксперимент  жүргізу  үшін 
қандай тәсілдер таңдадың? Олардың қандай 
артықшылығы  болды?  Экспериментте 
қолданған  тәсілдерді  қалай  жақсартуға 
болады  деп  ойлайсың?  Зерттеу  нәтижесін 
тіркеу тәсілін таңдау үшін «Жас зерттеуші 
анықтамалығын» пайдалан.

түсіру 
тапсырмала

ры

Дескрипторы:
тіршілік  циклінің  әр  кезеңінде  жүретін 

Тапсырманы 
орындаған 
оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру  жасау, 
тиімді   кері 
байланыс 
орнату.

Белсенді  оқу 
тапсырмала

ры.
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өзгерістерді біледі

Сергіту: Мақалдыңжалғасын тап.
1. Мұғалім: Оқусыз білім жоқ
Оқушылар: Білімсіз күнің жоқ.
2. Мұғалім: Әдепті бала, арлы бала
Оқушылар: Әдепсіз бала, сорлы бала.
3. Мұғалім: Жақсыдан үйрен,
Оқушылар: Жаманнан жирен.
4.  Мұғалім:  Жаздан  өнім  жиған-ақылды 
бала,
Оқушылар:  Орақ  кезінде  ұйықтаған-арсыз 
бала.
5. Мұғалім: Жаңбыр жауса жер ырысы,
Оқушылар: Батыр туса-ел ырысы.

Оқушылар 
мұғалімнің 
көмегімен 
орындайды.

Сабақтың 
соңы
7мин

Кейбір  өсімдіктердің  гүлі  мен  жемісі 
болмағанымен,  тұқымы  болады. 
Мысалы,қарағай  жаңғақ  тәрізді  құрғақ 
тұқым  түзеді.  Мұндай  өсімдіктерге  арша, 
секвойя,шырша,  балқарағай  жатады. 
Тұқымда қоректік зат көп болады. Өсімдік 
енді  өнебастағанда,  тамыр  мен  өскін 
шыққанға  дейін  осы  қоректік  заттарды 
жұмсайды.Тұқымнан қайтадан жаңа өсімдік 
өсу  арқылы  жер  бетіндегі  өсімдіктердің 
тіршілігі  жалғасады.Адам  мен  жануарлар 
өсімдіктердің  жемісі  мен  тұқымын  қорек 
ретіндепайдаланады. 
«Бутерброд әдісі» кері байланыс.

Түрлі түсті
суреттері бар
журналдар,
флипчарт, 

желім

Оқушылар 
сабақтан  алған 
әсерлерін  кері 
байланыс 
парағы 
тапсырмала

ры   арқылы 
білдіре алады.

18



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

27.04.2021     S00013

Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту
              

АМАНБЕКОВА ГАУХАР ЖАЙЛАУБЕКОВНА
Мойынқум ауданы «Қулыншақ» балабақшасының тәрбиешісі

«Ойнай білмеген, ойлай да білмейді» Халық даналығы 
XXI- ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай 

зерделі,  ойөрісі  жоғары,  жан-  жақты  дамыған  ұрпақ  қалыптастыру 
мемлекетіміздің  алға  қойған  аса  маңызды  міндеті  болып  тұр.Тәрбие  мен 
білімнің алғашқы дәні - мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Отбасында 
ата-ананың  ықыласы  мен  мейірімінен  нәр  алған  бала  балабақшада 
тәрбиешілердің  шұғылалы  шуағына  бөленеді.  Баланың  бойындағы  жақсы 
қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  ,  олардың  өнегелі  де  тәрбиелі  болып 
тәрбиеленуіне  тәрбиешілердің  маңызы  зор.  Балаларды  тәрбиелеуде  ойын 
әдісінің маңызы көп. Мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, 
қарым-  қатынасы,  мінез-  құлық көріністері  олар өсіп-  есейгенде  де  жалғасы 
береді.  Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер сияқты,  өзінің сүйікті 
әңгімелері  мен  кейіпкерлері  сияқты  өмір  сүреді,  әрекет  жасайды.  Ойынды 
қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық әрекетін байытуға 
бағыт  алады.  Баланың  ойын  кезіндегі  қимыл-  қозғалысы  дене  бітімін 
жетілдірсе,  ал  қарым-  қатынастағы  пайымдаулары  өзіндік  таным-  түсінік, 
мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді. Бала ойын арқылы бір әрекеттен 
екінші  әрекетке  ауыса  отырып,  өзіне  түрлі  ақпараттар  алады,  дүние  сырын 
ашады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік қорын, 
байқампаздығын,  есте  сақтау,  қабылдауын  дамытуғы,  икемділікті  арттыруға, 
өзінің жеке құрбыларының ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын 
дәлелдей  білуін  анықтау,  қалыптастыру.  Мектеп  жасына  дейінгі  кезеңдегі 
балалармен сөздік  жұмысын жүргізу  ісітіл  дамытудың негізгі  бір  міндеттері 
болып есептелінеді.  Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды 
айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, 
түр-түсі  және  пішінін  ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі 
құбылыстар  жайындағы  ұғым,  түсініктерін  дамыта  отырып,  белсенді  түрде 
тілдік  қарымқатынас  жасай  білуге  үйретеміз.  Мектеп  жасына  дейінгі 
балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде тәрбиешінің: — балалардың сөздік 
қорларын дамыту; — жаңа сөздерді меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, 
анықтап, әрі байытып отыру басты міндет саналады. Осы аталған міндеттерді 
тәрбиеші  үнемі  сөздік  жұмысын  жүргізуде  басшылыққа  алып  отыруы  тиіс. 
Балалардың  сөздік  қорын  дамытуда  ойын,  тапсырма,  жаттығулардың  орны 
ерекше.  Соның  ішінде  ойын  –  баланың  шын  тіршілігі.  Ойын  арқылы  бала 
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айналасындағы  нәрседен  өзіне  қызықтысына  ықыласы  ауып,  таңдап  алады. 
Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш  жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің артуына жол ашады. Қай бала 
болмасын  ойынмен  өседі,  өйткені  бала  табиғатының  өзі  тек  ойынмен 
байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін ұстайды. Ал 
еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы 
мен  құлшынысы.  Баланың  білуге  деген  құштарлығы,  сөйлеуі  ойын  үстінде 
қалыптасады. Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы 
ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ 
шешу  және  құрастыру,  саяхат,  ойын-сабақтарын  ұйымдастыру  барысында 
балалардың  сөздік  қорларын  дамытады.  Арнайы  ойын-сабақ  және  сабақ 
мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, тапсырмаларды қолдану, 
балаларды  заттарды  бір-бірімен  салыстыруға,  оларды  қасиетіне  қарай 
ажыратуға және оны танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес 
бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші 
бола  отырып,  балаларды  ойнай  білуге,  ойын  ережесін  сақтауға,  әрі  оларды 
ойната  отырып,  ойлануға  бағыттайды,  заттың  атын  немесе  қасиетін  есінде 
сақтап  қалуға  жол  ашады,  ойынға  қызықтыра  отырып  зейінін,  қиялын 
дамытады.  Сонымен  балалардың  сөздік  қорларын  дамытуда  ойындарды, 
тапсырма-жаттығуларды  қолдану  үлкен  нәтиже  береді.  Ойын  арқылы 
балалардың  сөздік  қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді,  таным 
белсенділіктері  қалыптаса  түсіп,  ақыл-ойы  өсіп  жетіледі,  әрі  адамгершілік 
қасиеттер бойына сіңіреді.  Міне, сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі 
ойындар арқылы баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлеміз және 
бұл біздің  ең негізгі  алдымызға  қойған мәселеміз.  Сонымен,  баланың сөздік 
қорын  дамытумен  қатар,  тілін  дамыту  да  ойын  арқылы  жүзеге,асады. 
Ойынның маңызы: 1. Ақыл-ойы дамиды, оқуға қызығушылығы белсенділігі, 
шығармашылығы,  артады,  тұлғалық  қасиеттері  қалыптасады. 
2.  Ойын  түрінде  оқыту  жалықтырмайды,  балалардың  білімінің  сапасын 
арттыруда,  оқу  іс-әрекетін  қызықты  өткізуге,  тәрбиеші  үшін  тиімді. 
3.  Бала  бойындағы  жағымсыз  қылықтарды,  ойын  арқылы  тәрбиелейді. 
Тәрбиешілерге   балалардың  есте  сақтау  қабілетін,  қиялын  ,қабылдау 
қабілетін,зейін  тұрақтандыруға,аңғарымпаздық  қабілетін  дамытуға  арналған 
көмек  құралы  ретінде  төмендегі  ойындар  топтамасын  ұсынып  отырмын. 
1)  Есте  сақтау  қабілетін  дамытуға  арналған  ойындар Төрт құбылыс Балалар 
шеңбермен тұрады. Жүргізуші «су» - десе қолдарын алдына созады, «ауа» десе 
жоғары  көтереді,  «от»  дегенде  екі  қолын  айналдырады,  «жер»  дегенде 
қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді шеңбер Балалар 
шеңбер жасап отырады. Бір-біріне мұқият қарайды. Жүргізуші белгі бергенде 
балалар  көздерін  жұмады.  Сол  кезде  жүргізуші  отырған  балаларға  әр  түрлі 
заттарды  қыстырып  қояды  (гүл,  орамал,  көзілдірік  т.с.с.).  Балалар  көздерін 
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ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық беруге болады. 
Орныңды тап  Балалар  шеңберге  тұрады.  Әр  бала  өзінің  жанындағы  баланы 
есінде  сақтап,  қарап  алуы  керек.  Жүргізушінің  бірінші  белгісі  бойынша, 
бөлменің жан-жағына  тарап  кетеді  (белгі:  шапалақтау,  барабанмен беріледі). 
Екінші  белгі  бойынша  шеңберге  бастапқыда  қай  орында,  кімнің  қасында 
тұрғанын  есінде  сақтап,  қайта  шеңбер  түзеді.  Өз  орнын  таппаған  балалар 
ойыннан шығарылады. Ойыншықты сипатта Жүргізуші балаларға қолындағы 
ойыншықты мұқият қарап алуға ұсынады                         (1 минут). Алынатын  
ойыншықтар  түрлі-түсті  және  бөліктері  бірнешеу  болуы  шарт.  Ойыншықты 
жасырып, балалардан сол ойыншықты көргендегі түр-түсі, көлемі, пішіні, дене 
бөліктерін  есінде  сақтағанын  сипаттап  беруді  талап  етеді.  Ойыншықты дәл, 
нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады. Сөзді есіңде сақта 
Жүргізуші  балаларға  7  қосарлы  сөздерді  оқиды.  Балаларға  мұқият  тыңдау 
ұсынылады. Бірінші сөзді жүргізуші айтады, балалар келесі сөзді есінде сақтап 
қайталайды.  Осылайша  қалған  сөздерді  түгел  айтып  шығу  керек.  көктем  - 
жаңбыр  жаз  -  күн  шықты  аспан  -  бұлт  жер  -  шөп 
2) Қиялды дамытуға арналған ойындар Менің көңіл-күйім қандай Балалар өз 
көңіл-күйлеріне  сәйкес  келетін  суретті  тауып  атайды  (көңілді  -  көңілсіз, 
ренжулі,  қорқынышты,  ...т.с.с.).  Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін 
баяндайды. Басқа суреттегі көңіл-күйге сәйкес болған жайды әңгімелеп береді. 
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 
талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау 
ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Ойын-балалардың өмір танымының 
алғашқы  қадамы.  Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,  тапқырлықты, 
ізденімпаздылықты, іскерлікті, көп білуді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар 
педагогикалық, тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын 
молайтып,  оны шапшаңдыққа ,  дәлдікке  т.б.  ғана  тәрбиелеп  қана қоймайды, 
оның  ақыл-ойының  толысуына,  жан  дүниесінің  қалыптасуына,  есейуіне  де 
пайдасын  тигізеді.  Ойын  баланың  алдынан  өмірдің  есігін  ашып,  оның 
шығармашылық қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.Ойын- бала 
табиғатымен егіз. Өйткені бала ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымайды, бала 
отбасымен және қоршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін үйренеді. 
Ойын арқылы баланың болашаққа  көзқарас  қалыптасады.  Кішіге  қамқорлық 
көрсету,  әлсізді  қорғау,  ренжітпеу,  жолдарымен  ойын  барысында  бірлесе 
шешім қабылдау, басқа адамның еңбегін бағалай білу дегенді олар күнделікті 
ойын  негізінде  сезінеді.  Қандай  ойын  түрі  болсын,  дидактикалық  па, 
шығармашылық  па,  қимылды  ма,  саусақ  ойыны  ма,  сюжеттіме,  драмалық 
болсын баланың ой-өрісін дамытады,  сөздік  қорын молайтады,  адамгершілік 
қасиеттерін  қалыптастырады,  қиялдау,  ойлау,  есте  сақтау  қабілеттерін 
жетілдіреді.
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 27.04.2021    S00014

Python тілінде программалау

КАРАШЕВА ГУЛЬЗАДА ЖАСКАЙРАТОВНА
Алматы облысы Сарқан ауданы «М.Мәметова атындағы орта мектебі  

МДШО" КММ. Информатика пәнінің мұғалімі

Қысқа мерзімді жоспары

Бөлім Python тілінде программалау

Педагогтың 
аты-жөні

Күні

Сынып 6 Қатысушылар саны Қатыспағандар саны

Сабақтың 
тақырыбы:

Практикалық сабақ

Оқу 
бағдарламас
ына сәйкес 
оқыту 
мақсаттары

Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу;

Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар:

Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазуды біледі;

Көптеген оқушылар:

Python  тілінің  синтаксисін  пайдаланып,  өрнектерді жаза 
алады

Кейбір оқушылар:

программаның  кодын  жазады,  тексереді,  нәтижені  шығара 
алады
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Бағалау 
критерийле
рі
(күтілетін 
нәтиже)

Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазады
Python тілінің синтаксисін пайдаланып, өрнектерді жазаады
программаның кодын жазады, тексереді, нәтижені шығарады

Сабақтың барысы:

Сабақтың 
кезені/ 
уақыт

Педагогтың әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағала
у

Ресурста
р

Сабақтың 
басы

1.Оқушылармен 
амандасу.
2.Сабақтың  тақырыбы 
мен  мақсаттарымен 
таныстыру.
4.Өткен  сабақты 
пысықтау.

Топтық  жұмыс.  1-
тапсырма
-Программа 
құрастыруда 
операторлар  мен 
арифметикалық 
амалдарды  қалай 
қолданған тиімді?

1.Мұғаліммен 
амандасады.
2.Сабақтың 
тақырыбын 
дәптерге 
жазады.
Сабақтың 
мақсаттарыме
н танысады.
4.Өзара 
талқылап, 
ойларымен 
бөлісіп, 
стикерге 
ортақ 
ойларын 
жазады, 
пікірлерін 
қорғайды.

фишка
1 балл

Стикер

Сабақтың 
ортасы

Осы сабақта оқушылар 
топта  жұмыс  істейді. 
Тапсырмаларды  өзара 
талқылап,  ойларымен 
бөлісіп,  дептерге 
ойларын  жазады, 
программаларды 
жазады,  тексереді, 

2-тапсырманы 
орындайды Жұмыс 

дәптері

Оқулық
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нәтижені шығарады.
2-тапсырма.
«Фигуралар» әдісі
Оқулық  §  3.5-3.6,  90-
бет, 4-тапсырма***

Дескриптор:
-берілген фигураларды 
экранға  шығаратын 
программа 
құрастырады.

3-тапсырма.
Оқулық  §  3.5-3.6,  90-
бет, 3-тапсыма*

Дескриптор:
-берілген  сөздерден 
біріккен  сөздерді  алу 
программасын құрады;
-құрастырылған 
атауын  3  рет  экранға 
шығарады.
4-тапсырма:
Оқулық  §  3.5-3.6,  91-
бет, 5-тапсыма*

Дескриптор:
-шеңбердің 
ұзындығын  табатын 
программа  кодын 
құрастырады;
-дөңгелектің  ауданын 
табатын  программа 
кодын құрастырады.

3-тапсырманы 
орындайды

4-тапсырманы 
орындайды

Фишка
3 балл

Фишка

1 балл

Фишка
2 балл

Сабақтың 
соңы

1.Оқушыларға  өзін-өзі 
бағалауды 
ұйымдастырады.
2.Кері байланыс:

Жиналаған 
фишкаларды 
санайды- 
бағалау 

Плакат 
/слайд/
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-Мен  бәрін  жақсы 
орындадым  деп 
ойлаймын

жұргізеді

Үй тапсыр
масы

§  3.5,3.6,  92-бет,  12-
тапсырма

27.04.2021     S00022 

Адам бойындағы асыл қасиет

ХАЖАТ ЛИЗА
Ақмола облысы білім басқармасының 

Қорғалжын  ауданы бойынша білім бөлімі
«Арықты ауылының жалпы орта 

білім беретін мектебі »КММ 
География пәнінің мұғалімі 

                                       

9а сыныбының ашық тәрбие сағаты
Тәрбие сағатының тақырыбы: Адам бойындағы асыл қасиет

    Мақсаты: Балалар асыл қасиет ұғымын түсінеді; адамгершілік қағидаларын 
ұғынады; Айналадағылармен рухани құндылықтар негізінде қарым-қатынас 
орнату қабілеттері дамиды; адам бойында адамгершілік қабілеті дамиды , әдеп 
нормаларын сақтау әдетін үйренеді;

Көрнекілік: интеректативті тақта
Әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, психологиялық тренин
Барысы:  Шаттық шеңбері

-Балалар мен сендермен жүздесіп тұрғаныма өте қуаныштымын
« Сиқырлы таяқша » ойынын ойнаймыз. Балалар дөңгелене тұрып, сиқырлы 
таяқшаны бір-біріне көрсетіп , сол баланың жақсы қасиеттерін айтады.
-Ендеше біз бүгін сендермен адам бойындағы асыл қасиеттер жайлы 
әңгімелесеміз. Орнымызға жайғасайық.

Мұғалім: Қымбатты оқушылар,бар назарымызды тақтаға аударайық та, 
сұрақтарға жауап берейік. Адамгершілік дегенді қалай түсінесіңдер? 
Адамгершілікке қандай қасиеттерді жатқызуға болады? Адамда асыл 
қасиеттерімен қатар қандай жағымсыз қасиеттер болады?
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Міне оқушылар,бүгінгі сабақтың тақырыбын аштық.Сонымен сабақтың 
тақырыбы «Адамның– асыл қасиеті» .

Қызығушылықты ояту:
      Үш-ақ нәрсе-адамның қасиеті: «ыстық қайрат,нұрлы ақыл,жылы жүрек». 
«Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар,сонан қашпақ керек» деп 
үйретеді. «Әуелі надандық, екіншісі-еріншектік, үшіншісі-залымдық. 
Надандық-білім,ғылымның жоқтығы,дүниеде еш нәрсені оларсыз біліп 
болмайды. Еріншектік-күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, 
ұятсыздық-бәрі осыдан келіп шығады. Залымдық-адам баласының дұшпаны. 
(Абай)

  -Балалар біз Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба »
деген өлеңін білеміз ғой. Осы өлеңді кім маған мәнерлеп, нақышына келтіріп 
айтып береді?
Ғылым таппай мақтанба,Бес нәрседен қашық бол.
Бес нәрсеге асық бол,Адам болам десеңіз.
Тілеуің өмірің алдыңда,Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ, Еріншек, бекер мал шашпақ-

Бес дұшпаның білсеңіз,Талап, еңбек, терең ой.
Қанағат, рақым, ойлап қой- Бес асыл іс көнсеңіз.
-Өте жақсы, рахмет!
-Абай атамыз қандай қасиеттерге жақын бол , қандай қасиеттерден аулақ бол 
дейді?
-Жақсы қасиетке ие адам мен жаман қасиетке ие адамды қалай айырасыңдар ?
 Ой қозғайық

1-топ  «Жақсы бала» 
Жігерлі,білімді ,сыпайы ,тәртіпті ,ынтымақты ,ұқыпты ,шыншыл ,әдепті ,қайыр
ымды ,адал ,мейірімді таза жүреді
2- топ  Жаман бала
тіл алмайды,жалқау,нашар оқиды,кір жүреді 
,надан,өтірікші,арамы,әдепсіз,мейірімсіз,арсыз
 3-топ Адам бойында қандай асыл қасиеттер болады?
Сенімділік,мейірімділік,сүйіспеншілік,махаббат, яғни сүйе білу, білімді, 
ақылды, инабаттылық, Мағынаны тану.Әдеп туралы тыйым сөздер:
“Не істеуге болмайды?” 
*Үлкендердің алдын........../ кесіп өтуге болмайды/ 
*Құстарды..................../атуға болмайды./ 
*Достарыңды.................../ренжітуге болмайды./ 
*Жаман сөз........................./айтуға болмайды/ 
“Не істеу керек? 
*Үлкенді.................../сыйлау керек./ 
*Ата-ананың тілін......................./алу керек./ 
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*Кішілерге.........................................../қамқор болу керек./ 
*Тәртіпті................./ керек./ 
*Ұстаздарды ................./қадірлеу керек./ 
*Оқу-құралдарын................./күтіп ұстау керек./ 
*Адамгершілігіміз............./мол болу керек./ 

Топқа жұмыс
1-топ Сәлемдесу әдебі.Дәстүр бойынша жасы кішілер үлкендерге сәлем береді. 
Үйге кірген адам үлкен болсын, кіші болсын алдымен сәлемдеседі. Сәлемді 
алмау – мәдениетсіздік. Менің ойымша оқушылардың жасы үлкен адаммен 
сәлемдескенде пысық боп тақылдап кетуі, қол ұсынуы жөнсіз. Тек сұраса ғана 
жауап беріп әдеп сақтауы керек.Мысалы кейбір оқушылар өздеріне сабақ 
бермейтін оқушылармен сәлемдеспейді. Бұл да әдепсіздік, және мәдениетсіздік 
деп ойлаймын.
2-топ Сөйлесу әдебі. Сөйлескен адамға үнемі ілтипат білдіріп,көңіл аударып 
тұрған жөн. Сөйлескен кезде алаңдап,жан-жағына қарау, теңселу, сөзді шала 
тыңдау ұят болады. Сондай-ақ асығыс тез сөйлеу, мақтана сөйлеу, қатты 
сөйлеу, сөзді бұзу, аяғына дейін тыңдамау-әдепсіздіктің белгісі деп ойлаймын.
3-топ Әдемі, таза киіну әдебі. Киіне білу де адамның ішкі мәдениетіне , 
талғамына байланысты. Жүріс-тұрысымыз, сөзіміз, ісіміз, киіміміз рухани 
талғамды қажет етеді. Талғамы жоғары адам ғана өз бойына қонымды, 
жарасымды киімді таңдап, үнемі таза жүре алады.
Проблемалық жағдаяттардан шығып көрейік:
1-топ: Сен өте асығыссың. Себебі, сабаққа үлгеруің қажет. Көшеде бала 
жетектеп келе жатқан кісіні қағып кеттің. Ол кісі құлап түсті, немересі 
қорыққанынан жылап жіберді. Сенің әректің?
2-топ: Саған анаң өзі жұмыстан келгенше үйді жинастырып қоюды өтінді. 
Сен достарыңмен ойнап жүріп бұл өтінішті ұмытып кеттің. Анаң жұмыстан 
келіп өзі үйді жинап, сыпырып қойды.Сен келгенде анаң ренжулі еді. Сенің 
әрекетің?
3-топ: Есіктің қоңырауы соғылды. Сен барып қарасаң, алыстан келген 
туысың екен. Сенің анаң есікті ашпауды ескерткен.Сенің әрекетің ?
Ой толғау
1-топ
-« Мен мейірімді адаммын, өйткені...........»
2-топ
-Сабақтан алған әсерім.............   жазады
3-топ   -Бір-біріне жылы тілектерін арнайды
-Балалар сендердің бойларыңда жақсы қасиеттер көп екен. Әрбір адам өзін-өзі 
тәрбиелеу үшін алдына мақсат қоюы керек. Адамды көздеген мақсатына 
жеткізетін де, алысты жақын ететін, тікенді гүл ететін де -ақылы. Ақылсыз 
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өмірдің ешбір мәні жоқ. Ақыл адамды әдептілікке бастайды. Тәкәппар болма. 
Сыйлағанды сыйлай біл.Айтқан сөзді тыңдай біл.

Қорытынды: Адамгершілік қасиет - жеке адамның басындағы емес, жалпы 
қоғамның қордалы байлығы.

Жақсы болу өзіңнен, Мен қандаймын деп ойла.
Өзіңді өзің ая да, Өзің үйрен өзіңнен
Жақсылық көрсең біреуден, Жаман болу өзіңнен.
Жамандық көрсең біреуден, Мен қандаймын деп ойла.
     Бар  ынталарыңызбен  қатысқандарыңызға  көп-көп  рахмет  айтамын! 

Өмірде әрқашан жолдарыңыз болсын! Сәттілікте жүздесейік

  27.04.2021     S00023

Шоқ жұлдыздары

АСЫРЖАНОВ  БАҒЛАН ЖАҚЫПЖАНҰЛЫ

«Ақмола облысы білім басқармасының Қорғалжын ауданы 
бойынша білім бөлімі Арықты ауылының жалпы орта білім 

беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
математика пәнінің мұғалімі.

Сабақтың тақырыбы: «Шоқ жұлдыздары».
Сабақтың  мақсаты:  Оқушылардың  логикалық  ойлау  қабілеттерін  

дамытып, ой-өрісін  кеңейтіп және пәнге  деген қызығушылығын арттыруға  
тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес сайыс-сабағы.
Көрнекіліктері: плакаттар, сиқырлы қобдиша, безендірілген бөлме, зал.
Сабақтың шарты: Берілген математикалық есептерге, сұрақтарға және  

ойындарға  қасқағым  сәтте  тез,  шапшаң  жауап  беру  керек.  Өзінің  
тапқырлығын көрсеткен сайыскер жұлдызшаға ие болады. Сабақтың соңында  
кім көп жұлдызша жинаса, жеңімпаз атанады.

Сабақтың барысы:
 Сабақтың кезеңдері: 
І кезең: «Шапашаң есептейік!» 
ІІ кезең:  «Жедел, тез ойлайық!»  
ІІІ кезең:  «Кім алғыр және тапқыр!»  
IV кезең: «Ойнайық та, ойлайық!»  
V кезең: «Мақал-мәтелдер, жұмбақтар»
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 Қорытынды. 
І кезең. «Шапшаң есептейік!»
          А) Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің ең төменгі 

еңбек ақы 1-ші қаңтардан 30% өседі делінген. Егер өткен жылда ең төмен еңбек 
ақысы 45000 теңге болса, осы жылда ол қанша теңге болады?

          Ә) Жеті саны арқылы, желпініп бір қалайық, ой сергітіп алайық!
               Қатарынан алынған төрт рет жеті санын, бір бағанның бойында он 

рет жазамыз. Араларына амалдар таңбаларын қойғанда, олардың шешімдері өсу 
ретімен алынған алғашқы бірден онға дейінгі натурал сандарға тең.

77:77 = 1                       7:7 + 7:7 =2                  (7+7+7):7 = 3  
77:7 – 7 =4                    7 – (7+7):7 = 5             (7*7 – 7):7 = 6

(7-7):7 + 7 = 7             (7 + 7*7):7 = 8                 7 + (7 + 7):7 = 9     
                                      (77 – 7):7 = 10

ІІ кезең. «Жедел, тез ойлайық!»
1. 666 санын ешқандай амал қолданбай біржарым есе арттыру керек. 
                                                                                                            999
2. «Екі  сегіз  -  он  алты  және  сегіз,  және  алты  жанап  жүрген  бір  алты, 

қосындысы неше алты?                                  2*8 + 8 + 6 + 6 = 36 = 6*6
3. Екі  аяғымда  саусақ  он  бес  бір  қолымда,  тағы  сонша  екінші  қолымда. 

Сонда менің саусағым нешеу?                            /он сөзінен кейін үтір  
                                                                                       қойып санаймыз/
ІІІ кезең. «Кім алғыр және тапқыр!»
 Халқымыз  адамның  өмірін  100  жылға  шамалап,  оны  8  мүшел  жасқа 

бөлген. 
1-ші балалық мүшел жас –13 жас.
2-ші жігіттік мүшел жас – 25 және 37 жас
3-ағалық мүшел жас – 49 және 61 жас
4-ші аталық жас – 73 жас
5-ші кәрілік мүшел жас – 85 және 97 жас.
Қонақтарға  «Неше  жастасыз?»  деген  сұрақ  қойып,  нешінші  жылғы және 

нешінші мүшелде екендігін анықтаймыз.
 «Сан ретін тап» - сандарды өсу ретімен оқығанда «Қанатты сөз» шығады.

Қанатты сөз
Жауабы: Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар.
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 IV кезең. «Ойнайық та, ойлайық!»
 Берілген 32 тор көзді шахмат ойнындағы аттың жүрісі бойынша бөлгенде 

неше тең фигура шығады?

     
8 тең фигура шығады
 «Сиқырлы фокус». 
Бір  сан  ойлаңыз.  Сол  саннан  1-ді  шегеріңіз.  Айырманы  2-ге  көбейтіп, 

шыққан көбейтіндіге алғашқы ойлаған санды қосыңыз. Нәтижесінде қандай сан 
шыққанын айтыңыз, сіз ойлаған санды тауып беремін. (х – 1)*2 + х = у, шешуі: 
(у + 2) : 3 = х 

 «Танграм»  ойыны шахматтан  бұрын пайда  болған  қытай  ойыны.  Жеті 
бөліктен  тұратын  квадрат  берілген.  Осы  бөліктерден  фигуралар  құрастыру 
керек.  Мысалы:  үй,  кеме,  жануарлар.  Картоннан  жасалған  бөліктерден 
құрастырып көрейік.

           V кезең. Сандарға байланысты мақал-мәтелдер.
 Бес бармақ жиналса, жұдырық болады.
 Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді.
 Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім іл.
 Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына.
 Отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге тарайды.
 Жүз теңгең болғанша жүз жолдасың болсын.

Мұқият, халық, тыңдайық,
Жұмбаққа назар салайық!
 Жүз төрт түйме, он бір ине                                     /есепшот/
 Атадан он баламыз, 
Бір-бір жастан арамыз.
Қосылып кейде басымыз,
Азайып кейде қаламыз.
Бөлініп кейде арамыз, 
Көбейіп те аламыз.                                                   /цифрлар/
 Жоқ өзіңде бас та, қас та, мойын да,
Ұзындығы жазулы тұр бойында                            /сызғыш/
 Санға қосып, алсақ,
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Сол санның өзі шығады.
Санды оған бөлуге болмайтынын
Оқушылардың бәрі біледі.                                      /нөл/
 Санау үшін адамды, малды, талды,
Ертеден мұра болып қалды.
Ауадай қажет етеміз,
Күнделікті сол сандарды.                                        /натурал сандар/

Қорытынды, марапаттау

27.04.2021      S00024

Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор.

КУЛЬБАЕВА АЙНУР СЕРИКБАЕВНА
Ақмола облысы білім басқармасының

Қорғалжын ауданы бойынша білім бөлімі 
Арықты ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

Математика пәнінің мұғалімі

Қысқамерзімді жоспар

Бөлім: Диаграмма
Педагогтің аты-
жөні:

Кульбаева  А.С.

Күні:
Сыныбы: 5 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:
Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

1.1.1. шеңбер, дөңгелек және олардың 
элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын 
меңгеру;
1.1.2. циркульдің көмегімен шеңберді 
салу;
5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру.

А.С.Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелек және олардың 
элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын 
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меңгереді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Білім алушылар диаграммаларға арналған есептерді 
шығарады.
Кейбір оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелекке арналған 
есептердің шығарылуын сипаттап бере алады. 

Сабақтың барысы:

Сабақ 
кезеңі/
Уақыты

Педагогтің 
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы
Қызығушыл
ықты ояту.
7 мин.

(Ұ). 
Ұйымдасты
ру кезеңі:
1.Оқушылар
мен 
амандасу, 
түгендеу. 
2.Ынтымақт
астық 
атмосферас
ын 
қалыптастыр
у

1.Мұғалім 
оқушыларды 
түгендейді.
2.Амандасад
ы  және 
тілектерін 
білдіреді.

1.  Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап  беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан 
кейін 
мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы,  
мақсатымент
аныстырады.
Мақсаты: 
Жылдам  әрі 
функционалд
ы түрде сыни 
ойлануды 
дамыту.
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 

Оқушылардың 
белсенділігі 
үшін 
«Жарайсың!»,  
«Керемет!» 
деген  сақтау 
сөздерімен 
бағалайды.
Тиімділігі: 
Оқушылар  бір-
біріне тілек айту 
арқылы 
жақындасады, 
көңіл-күйін 
көтереді  және 
бауырмалдығын 
оятады.
Саралау:  Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Жіктеу»  тәсілі 
көрінеді. 
Оқушылардың 
оқуға  деген 
қызығушылығы
н  арттыру 
мақсатында 

Оқулық, 
жұмыс 
дәптері
Кітап, 
дәптер, 
қалам 
суреттері 
бейнеленген 
қима 
қағаздар 
топтамасы
 ДК экраны
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оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді 
және 
сабақтың 
тақырыбы 
мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.

мүмкіндігінше 
оларға  таңдау 
еркіндігі 
беріледі.

Жаңа 
сабаққа 
кіріспе

 (Ұ)  «Миға 
шабуыл» 
әдісі арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа 
сабақты 
байланысты
ру 
мақсатында 
ой  қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар 
және 
жаттығу 
түрлері 
беріледі.
Сұрақтар:
1.Көпбұрыш
тар  ұғымын 
білдік пе?
2.Көпбұрыш

1. Әр  оқушы 
өз  ойымен 
бөліседі.
2.  Өзгенің 
пікірін 
толықтырады
.
Мақсаты: 
Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап  беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан 
кейін 
мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады
.

Дескриптор:
1.  Әр  оқушы  өз 
ойымен бөліседі.
2.  Өзгенің 
пікірін 
толықтырады.
Жалпы- 2 балл.

Саралау:  Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог  және 
қолдау 
көрсету»  тәсілі 
көрінеді.  Дұрыс 
мағынада  жауап 
беруге  бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық  сұрақтар, 
ал  кейбір  көмек 
қажет  ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады.

Өз  ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділік
пен 
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!
» деген 
мадақтау 
сөзімен 
ынталандыр
у.  
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тарға  мысал 
келтір.
3.Көпбұрыш
тардың 
градустық 
өлшемдерін 
қалай 
анықтайды?

Сабақтың 
ортасы
Мағынаны 
ашу.
26 мин.

Оқулықтағы 
жаңа 
сабақтың 
мәтінін 
оқуға 
тапсырма 
береді

Оқулықты 
оқып 
танысып 
шығады. 
Тірек 
сөздермен 
танысып,  өз 
дәптерлеріне 
жазып алады.

Тақырыпқа 
байланысты 
интернет 
көздерін 
пайдаланып 
бөліп  шығару 
мүшелерімен 
танысады.

Слайд
Кітап 

1- 
тапсырманы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал,  үлгі 
көрсетеді.

1-тапсырма

Дескриптор: 
1.Шеңбердің 
диаметрін 
табады.
2.Жауабын 
анықтайды.
Жалпы- 5 балл.

Циркуль

2- 
тапсырманы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал,  үлгі 
көрсетеді.

2-тапсырма Дескриптор: 
1.Есептің 
мазмұнын 
түсінеді.
2.  Дәптерге 
суретін салады.
3.  Суретті 
түсіндіреді.
Жалпы- 3 балл.

ДК экраны
5-сынып 
оқулығы.
Жұмыс 
дәптерлері.
Слайд.
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көрінеді.
Үйге 
тапсырма:
№1264 есеп.

Саралау.  Сіз  қандай 
тәсілмен  көбірек  қолдау 
көрсетпексіз?  Сіз 
қабілетті  оқушылардың 
алдына  қандай 
тапсырмалар қоясыз? 

Бағалау.   Сіз 
оқушылардың 
материалды игеру 
деңгейін  қалай 
тексеруді 
жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын  сақтау

«Диалог  және  қолдау 
көрсету»,  «Тапсырма», 
«Жіктеу».

Саралау  тапсырмаларды 
іріктеуді,  белгілі  бір 
оқушыдан  күтілетін 
нәтижені,  оқушыға  жеке 
қолдау  көрсетуде,  оқу 
материалы  мен 
ресурстарды 
оқушылардың  жеке 
қабілеттерін  ескере 
отырып  әзірлеуді 
қамтиды.

 «Мадақтау  сөзі» 
әдісі

Денсаулық  сақтау 
технологиялары.
Сабақта  сергіту 
жаттығулары  мен  белсенді 
жұмыс  түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік  техникасы 
ережелерінің  тармақтары 
орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың  қандай  екі  аспектісі  жақсы  өтті?  Оқыту  туралы  да,  сабақ  беру 
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты  жақсартуға  не  жәрдемдесер  еді?  Оқыту  туралы  да,  сабақ  беру 
туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені   анықтадым?  Келесі 
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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27.04.2021    S00025

Үлес және бөлшек туралы түсінік

АКОРАЗОВА БАКТЫГУЛ МАХМУТОВНА

Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы 
бойынша  білім бөлімінің "Ы.Алтынсарин атындағы жалпы 

білім беретін мектеп"КММ-сі бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Математика
Орта  мерзімді 
жоспар бөлімі: 
2 A Бөлім: Үлестер
Күні:

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні: 
Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны: 
Сынып: 3-сынып

Сабақ тақырыбы Үлес және бөлшек туралы түсінік
Осы  сабақта  қол 
жеткізілетін  оқу 
мақсаттары
 (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.1.1.5 үлесті құру жолын көрсетіп беру, оларды оқу, 
жазу және салыстыру

Сабақ мақсаттары Барлық  оқушылар
Жай  бөлшектерді  оқу  және  жазу.
Бірқатар  оқушылар:
Көрнекіліктерді пайдалана отырып бөлімдері бірдей 
жай
бөлшектерді  оқу,  жазу,салыстыру.
Кейбір  оқушылар:
Көрнекіліктерді  пайдалана  отырып,  алымдары 
бірдей
бөлшектерді салыстыру.

Бағалау 
критерийлері

Бүтін  зат,  оның  жартысы,  бөлігі  туралы  түсінік. 
Натурал  сандарды бөлу  дағдылары туралы білімді 
меңгереді.

Тілдік мақсаттар Тілдік оқу мақсаты
Оқушылар: 
• күнделікті өмірде толық пәннің бөлігі туралы 
білімді көрсете білу керек. 
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• оқу, жазу, бөлшектерді салыстыру
• санның  үлесін  табу,  үлес  бойынша  сан 
Модельдеу,талдау 
•  Үлесті  табуға  құрама  есептерлді  өмірлік 
жағдайларда  шамалардың  арасындағы  тәуелділікті 
талдау және шешу, 
• пропорцияны  құрастыру  арқылы  есептерді 
шығару
Пәндік лексика және терминология
• үлес,  бөлшек,  бүтіннің  жартысы,  жартысы, 
үштен бір бөлігі, төрттен бір бөлігі, алым, бөлгіш
• жартысы, үштен бір бөлігі, төрттен бір бөлігі, 
сағат/күн/жыл
• уақыт, күнтізбе, тоқсан
• компонент,  пропорция,  шамалар  арасында 
тәуелділігі,  формула, алгоритм
• жағдайды  есепке  модельдеу,  пропорцияны 
құрастыру 
• талдау,  салыстыру 
• күн тәртібі, уақытты үнемдеу 

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды  бір-біріне  деген  құрмет  көрсетуіне 
тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Музыка, 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 Бірінші тоқсанда алған білімдері бар.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы

Жаңа топ құру
Психологиялық  ахуал 
қалыптастыру.
«Мен  күлгенді  ұнатамын»  ойын 
жаттығуы
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Педагог  балаларға:тұңжыраған 
жәнекөңілсіз,жабырқаған  және 
ойланған  көңілді  және 
күлкілі;қайрымды  және 
қуанышты,т.б.кейіпке  еніп,бір  бірімен 
рольге  кіріп,адамдардың  бейнесін 
келтіруге  ұсынады.балалар  айнаға 
қарап,  әдемі  ақкөңіл  кейіпте 
күлімдейді.педагог  осы «Мен күлгенді 
ұнатамын » жаттығуын күніне бірнеші 
рет  қайталап  көңіл  күйді  күлкімен 
көтеруге  бола-  тынын  түсіндіреді. 
«Күлкі-көңіл  күйдің  сиқырлы 
кілті.Адам  күлгенде  өз  көңіл  күйін,өз 
денсаулығын жақсартады  және 
айналасындағы адамдардың  көңіл 
күйімен денсаулығына 
жақсы  әсер береді.» 
Асық  арқылы бөлу
Сыныптағы  бала санына  қарай  3 
түрлі  асық шашылады,  әр 
оқушы өзіне ұнаған түсті алады түстер 
бір-бірін тауып, бір топ құрайды
Жұмыс ережесін келісу
1. Сабақта  бір-бірімізді  сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!
2. Уақытты үнемдейміз!
3. Нақты,дәл жауап береміз!
4. Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
5. Сабаққа  белсене  қатысып,  жақсы 
баға аламыз!
Алдыңғы  білімді  еске  түсіру 
(ұжымда)

Оқушыларды 
топтарға  бөлуге 
арналған 
суреттер.

Сұраққа  жауап 
берген  оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру жасау, тиімді 
кері  байланыс 
орнату.

Алдыңғы  білімді 
еске  түсіру 
тапсырмала
ры
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ҚБ:  Отшашу  арқылы  бір-бірін 
бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді  оқу  тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
Жаңаны  ашу.1-  тапсырмаға  арналған 
суретті қарауды ұсынады.
–Алдыңызда тұрған күнтізбе. Ол неше 
бөлікке бөлінген? (12-ге).
–Бұл бөлікті қалай атайды? (Он екіден 
бір).
–  Бір  ай  бір  жылдың  неше  бөлігін 
құрайды? 1/12.
–  Көктем  айлары  қандай  бөлікті 
құрайды?
Математикада  бұны  былай  жазуға 
болады: 3/12.
Мұғалім жазбаны торкөзде көрсетеді.
Бұл  жазбаны  бөлшек  деп  атайды. 
Сызықтың астындағы сан – бөлімі. Ол 
неше  бөлікке  бөлінгенін  көрсетеді. 
Сызықтың  үстіндегі  сан  –  алымы. 
Осындай  қанша  бөлікті  алғанын 
көрсетеді.1-  (ә)  тапсырмаға  қарауды 

Тапсырманы 
орындаған 
оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру жасау, тиімді 
кері  байланыс 
орнату.

Белсенді  оқу 
тапсырмалары.

Тапсырманы 
орындаған 
оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру жасау, тиімді 
кері  байланыс 
орнату.
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ұсынады.
–  Бір  күн  аптаның  қандай  бөлігін 
құрайды? 2 күн ше?(1/7, 2/7).
Әрі қарай мұғалім балалардан аптаның 
жұмыс
күндерін, демалыс күндерді бөлшекпен 
атауды және жазуды сұрайды.
Түсіндіре отырып алғашқы бекіту.
Жұппен  орындалатын  практикалық 
жұмыс.  Мұғалім  балаларға  жолақ 
қағаздарды  таратады.  Қағазды  екіге 
бүктеп,  содан  кейін  тағы  бір  бүктеуді 
ұсынады.
Жолақты ашуды сұрайды.
–Біз жолақты неше тең бөлікке бөлдік?
(4  тең  бөлікке  бөлінді.)2-ші  бөлігін 
бояуды, бөлшекті атауды, 3-ші бөлігін
бояуды – бөлшекті атауды сұрайды.
–Бөліктердің қайсысы үлкен?
Балалар  қорытынды  жасайды:  бөлімі 
бірдей екі
бөлшектің  қайсысының  алымы  үлкен 
болса, сол бөлшек үлкен болады.
Әрі  қарай  балалар  2-  тапсырманы 
түсіндіре отырып орындайды.
Дескриптор:
Есептеудің  ауызша  және  жазбаша 
тәсілдерін  пайдалана  отырып,  қосу 
және  азайту  амалдарын  орындау 
біліктері,  безендіру,  түсініктеме  беру, 
дәлелдеу,  оқу  тапсырмаларын  шешуде 
болжамдар  айтып,  оларды  тексеру 
қажеттілігін  түсіну  үшін 
математикалық  көрнекілік  құралдарын 
(суреттер,  сызбалар,  схемалар,  т.б.) 
түсіну және пайдалану білігі дамиды.
ҚБ:  Бас  бармақ   арқылы  бір-бірін 
бағалау.
Жұмыс  дәптеріндегі  жазылым 
тапсырмаларын орындау 
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Жаңаны қолдану.
4-  тапсырманы  балалар  өз  беттерімен 
орындайды.  Мұғалім  6-  практикалық 
тапсырманы  жұппен  орындауды 
ұсынады.  Содан  кейін  мұғалім 
дәптердегі  қалыптастырушы  бағалауы 
бар тапсырманы орындауды тапсырады.
Мен:
– суреттен бөлшекті көрсете аламын;
– бөлшектерді жазамын;
– бөлшектерді салыстырамын.

Сабақтың 
соңы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Топтық  жұмыс.  «Галлерияда  ой 
шарлау»
ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-
бірін бағалау.
Рефлексия  (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
«СМС» кері байланыс.

Тапсырманы 
орындаған 
оқушыны 
мадақтау,
толықтыру 
жасау,  тиімді 
кері  байланыс 
орнату.

Сабақтан  алған 
әсерлерін 
хабарлама 
арқылы  ұстазға 
оқып  береді, 
немесе 
қалдырады.

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

Бағалау  – 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін  қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық  және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

Саралау  іріктелген 
тапсырмалар,  нақты  бір 
оқушыдан  күтілетін 
нәтижелер,  оқушыға  дербес 
қолдау  көрсету,  оқу 

Бұл  бөлімде 
оқушылардың  сабақ 
барысында 
үйренгенін  бағалау 
үшін  қолданатын 

Денсаулық  сақтау 
технологиял  ары. 
Сергіту  сәттері  мен 
белсенді  іс-  әрекет 
түрлері.
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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.

әдіс-тәсілдеріңізді 
жазасыз

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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Жергілікті жерді бағдарлау

КАРАБАТЫРОВА КУМИС АЙТКАЛИЕВНА

Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы 
бойынша білім бөлімінің "Ы.Алтынсарин атындағы жалпы 
білім беретін мектеп"КММ-сі бастауыш сынып мұғалімі 

Күні:                                Мектеп:   
Сынып: 2                        Мұғалімнің аты-жөні: 
Пәні: Дүниетану
Сабақтың 
тақырыбы

«Жергілікті жерді бағдарлау»

Оқу мақсаты 2.2.1.1.  тұсбағдар  көмегімен  көкжиек  бағыттарын 
анықтау

Сабақтың мақсаты Көкжиек  бағыттарын  білу,  тұсбағдар  көмегімен 
көкжиек бағыттарын анықтау
Тұсбағдар  көмегімен  көкжиек  бағыттарын  анықтап, 
дәлелдеу.
Құмырсқаның илеуін  және  ағаштың сақинасын табу 
арқылы көкжиек тұстарын анықтау.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану

Бағалау 
критерийлері

Көкжиек және оның бағыттары туралы біледі;
Тұсбағдар көмегімен  көкжиек бағыттарын анықтауды 
үйренеді.

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:
көкжиек – горизонт – horizon
тұсбағдар – компас – compass
Диалог  пен  жазу  үшін  пайдалы  сөздер  мен 
тіркестер
Көкжиек – бұл айналамыздағы көрінетін жер.
Тұсбағдар-бағытты анықтайтын құрал.
Талқылау сұрақтары:
-Көкжиек дегеніміз не?
-Көкжиектің негізгі тұстарын ата
-Тұсбағдар не үшін қажет?
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Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық-топтық жұмыс кезінде.
Құрмет-бір-бірінің жауабын тыңдау кезінде дариды.

Пәнаралық 
байланыс

Көркем  еңбек-жұмыс  дәптерінде  оқушылар  үйдің 
айналасында  орналасқан  заттардың  суретін  салады 
және бояйды.  

Тақырып бойынша 
алдыңғы білім:

Менің үйім (Өз мекен-жайын атайды және орналасқан 
жерін сипатттайды)

Сабақтың барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы  жоспарланған  жаттығу 
түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басы

4 мин

Ширату жаттығуы.
ҰЖ.  «Сәлемдеме  жіберіңіз» (Оқушылар 
ойын  арқылы  жаңа  сабақтың  мақсатын 
анықтайды),  (айтылым  дағдылары 
бойынша алдыңғы білімін еске  түсіру)
Тапсырма:  Оралған  қағаздың  ішіндегі 
сұрақтарға жауап бер.
Нұсқау: Затты  бірнеше  қабат  қағазға 
ораңыз.  Оқушылар  әуен  ойнап  жатқанда 
оралған затты сынып ішінде береді;
Музыка тоқтаған кезде, оқушы бір қабатын 
ашады. Әр қабатқа тақырыпқа қатысты бір 
сұрақ қойыңыз, оқушылар оны тауып, одан 
кейін  оралған  затты  әрі  қарай  береді. 
Осылайша  заттың  орамасы  біткенше 
жалғасады. 
-Сенің үйің қай жерде?
-Сенің  тұрғылықты  жерің  Қазақстанның 
қай аймағында орналасқан?
-Ендеше,  балалар,  бүгінгі  өтетін  жаңа 
тақырыбымыздың аты қандай болмақ?
Ынталандыру: Жарайсың!  Сұрақтарға 
дұрыс жауап бердің.
Жергілікті жерді бағдарлау
СБ  хабарлау:  сен  тұсбағдар  құралымен 
және жергілікті белгілерге қарап, тұстарды 
анықтауды үйренесің! 
Топқа  бөлу.«Белсенді  әріптер». Балалар 

Көкжиек 
тұстарының 
белгілері 
жазылған 
кеспе 
қағаздар
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көкжиек тұстары белгіленген әріпті таңдау 
арқылы топтасады.
1 топ – оңтүстік 
2 топ – солтүстік
3 топ – батыс
4 топ – шығыс 

Сабақтың 
ортасы

8 мин

ТЖ «Көзбен көру айғағы» тәсілі  (Жаңа 
тұжырымды  қалыптастыру,  зерттеу 
дағдысы,  ынтымақтастық  құндылықты 
дарыту)
Тапсырма: Көкжиектің негізгі төрт тұсын 
ата
Нұсқау:  Мұғалімнің  нұсқауымен 
оқушылар   іс-қимылдар  жасау  арқылы 
көкжиек тұстарын анықтайды.
Бақылау:  Мұғалімнің  бағыт-бағдарын 
тыңдайды.
Зерттеуді жоспарлау: 
-  Көкжиектің  тұстарын  қалай  анықтауға 
болады?
Дереккөз  жинау: (Оқушылар  нұсқау 
бойынша мәлімет жинайды)
Нәтиже:  Нұсқау  бойынша  солтүстікті, 
оңтүстікті,  батысты,  шығысты анықтайды. 
Көкжиектің тұстарын қалай анықтау керек 
екенін түсінеді. 
ҚБ. Көкжиек тұстарын анықтай алады.

ҰЖ. «Зерттеушілік жоба» әдісі.
(Зерттеу  дағдысын  қалыптасытру 
мақсатында)
Тапсырма: Сызбаны зертте.
Нұсқау:  Мұғалім  білім  алушыларға 
тұсбағарды үлестіреді.
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6 мин

6 мин

Бақылау:

Зерттеуді жоспарлау:  Көкжиектің аралық 
тұстарын қалай белгілейді?
Дереккөз  жинау:  Тұсбағдар  көмегімен 
көкжиектің аралық тұстарын анықтайды.
Нәтиже: Солтүстік-шығыс - СШ, оңтүстік-
шығыс  -  ОШ,  оңтүстік-батыс  -  ОБ, 
солтүстік-батыс  -  СБ.  Бұлар  көкжиектің 
аралық тұстары 
Дескриптор: 
-Көкжиектің аралық тұстарын анықтайды.
ҚБ.Көкжиектің  аралық  тұстарын  дұрыс 
таптың!

(ЖЖ) ҚБ тапсырмасы «Ойлан тап» әдісі 
(бақылау дағдысын қалыптастыру)
Көкжиектің тұстарын анықтайтын құралды 
белгіле  (+)  және  атауын жаз.

Нұсқау: Тұсбағдарды қолыңа алып, мектеп 
ауласына  шық. Тұсбағдардың   көмегімен 
көкжиектің  негізгі  тұстарын  анықта. 
Көкжиек  тұстарында  орналасқан  ірі 
нысандарды  атай  отырып,  сөйлемдерді 

Оқулықпен 
жұмыс

тұсбағдар
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Сабақтың 
соңы
5 мин

Кері байланыс. «Стикер» арқылы
Сабақты  түсінген  болса  күннің  суретін, 
түсініксіздеу болса бұлтты күннің суретін, 
түсінбесе бұлттың суретін салып береді.

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

Бағалау  –  оқушылардың 
материалды  меңгеру  деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасын
ың 
сақталуы

Барлық  оқушылар: 
көкжиектің 
бағыттарын  біледі, 
тұсбағдар  көмегімен 
көкжиек  бағыттарын 
анықтайды
Көпшілік оқушылар: 
тұсбағдар  көмегімен 
көкжиек  бағыттарын 
анықтап, дәлелдейді.
Кейбір  оқушылар: 
Құмырсқаның  илеуін 
және  ағаштың 
сақинасын  табу 
арқылы  көкжиек 
тұстарын анықтайды.

Ынталандыру: Жарайсың! 
Сұрақтарға дұрыс жауап бердің.
ҚБ.  Көкжиек  тұстарын  анықтай 
алады.
ҚБ.Көкжиектің  аралық  тұстарын 
дұрыс таптың!
Өзіндік  жұмыс:  Графикалық 
бағалау. «жұлдызша» арқылы 
Топаралық  бағалау: 
«Жарайсыңдар!»  Кесілген  ағаш 
сақинасының  жылдық  шеңберлері 
нені  білдіретінін  білдіңдер! 
Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы 
көкжиек тұстарын анықтадыңдар!

Қауіпсіздік 
ережелерін 
сақтау

Сабақ  бойынша 
рефлексия
Оқу  мақсаты  мен 
сабақтың  мақсаттары 
орындалды  ма?  Бүгін 
оқушылар не үйренді? 
Сабақ  қалай  өтті? 
Қандай  кедергілер 
болды? Не сәтті  өтті? 
Жоспарланған саралау 
жақсы  іске  асты  ма? 

Оқу  мақсаты  мен  сабақтың  мақсаты  шынайы, 
қолжетімді болды. Барлық оқушылар оқу мақсатына 
қол жеткізді. Белсенді оқу тапсырмалары сәтті өтті. 
Сабақта  саралап  оқу  тапсырмалары  дұрыс 
жүргізілді.  Сабақ  кезеңдерінде  уақыт  тиімді 
пайдаланылды.  Сабақ  жоспарынан  ауытқулар 
болған жоқ. 
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(тапсырмалар  сәйкес 
болды  ма?)  уақытты 
қалай  пайдаландым? 
Жоспарыма  қандай 
өзгерістер  енгіздім 
және неге? 
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1. Топтық  жұмыста  «Көзбен  көру  айғағы»   тәсілі  бойынша  берілген 
тапсырма бойынша әрбір оқушы өз ойын қорытып, топ болып пікірлерімен 
бөлісуі;
2. Ұжымдық  жұмыста  «Зерттеушілік  жоба»  тәсілі  бойынша тақырыпты 
түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамыту.
Сабақтың  бұдан  да  жақсы өтуіне  не  оң  ықпал  етер  еді  (оқыту  мен  оқуға 
қатысты)?
a. Тиімді әдіс-тәсілдер көбірек қолданса.
b. Ақпаратттық-коммуникациялық технология қолданса.
Осы  сабақтың  барысында  мен  сынып  туралы  немесе  жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі 
сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

ЖАБАТАЕВА ЗУЛЬФИЯ ЖҰМАШҚЫЗЫ

Түркістан облысы  Түлкібас ауданы Ақбиік ауылы 
Т.Иманбеков атындағы жалпы орта 
мектептің бастауыш сынып мұғалімі

  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық 
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп 
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және 
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім 
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи 
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа 
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы 
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп 
отыр.   
  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін 
ең  алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән 
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық 
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында 
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін 
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған 
оқушы қалыптастыруды мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың, 
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, 
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған пәндік  шешім.  Сыни тұрғыдан 
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз  тәжірибемде  «Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін. 
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді 
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін 
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен 
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды. 
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай 
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жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы. Ой толғау-
кезеңінде  оқушы  не  үйренгені  саралап,  оны  қандай  жағдайда  қолдану 
керектігін ой елегінен өткізеді.  Белсенді түрде өздігінен үйрену жолына қайта 
қарап,  өзгерістер  еңгізеді.  Сабақтың  бұл  кезеңінде  «Еркін  жазу  әдісі»,  «Бес 
жолды  өлең»,  «Венн  көрсетуі»  т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр  сабақтың 
ерекшелігіне  қарай    лайықты  қолданылады.  
 Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз 
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен 
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік 
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат 
етіп алынды.
    Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер"  әдісі  бойынша,  оқушылар  сыртқы  шеңбер,  ішкі  шеңбер  болып 
орналасады.  Ішкі  шеңбер  болып  орналасқан  оқушылар,  сыртқы  шеңберге 
орналасқан  оқушыларға  сұрақ қоя  отырып,  диалог  жүргізеді  немесе  сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және  үй  тапсырмасын  сұрауға,  қайталауға  арналған  тақырыптарды  сұрауға 
таптырмайтын  тәсіл  деп  ойлаймын. 
«INSERT»  әдісімен    мәтінді  үш  бөлікке  бөліп,  үш  топқа  бөліп  берілді. 
Оқушылар  өздері  жаңа  сабақты  оқып,  өздері  талдап,  түсіндіріп,  қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады
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28.04.2021       S00029

Адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен ДНҚ рөлі

ДЮСЕНОВА ГУЛЬНУР СЕРИКБАЕВНА
«Ақмола облысы білім басқармасының   Қорғалжын ауданы 

бойынша білім бөлімі  Арықты ауылының жалпы орта 
білім   беретін мектебі» КММ  Биология пәнінің мұғалімі

                                             Қысқа мерзімді жоспар

Бөлім: Тұқымқуалау мен өзгергіштік
Педагогтің  аты-
жөні:

Дюсенова Г.С.

Күні: 05.04.2021ж
Сыныбы: Қатысушылар саны: 7                 Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Адамда  белгілердің  тұқым  қуалауында  гендер  мен 
ДНҚ рөлі. 
Жүре пайда болған және тұқымқуалайтын бегілер.

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес  оқу 
мақсаты

7.2.4.2  үздік  және  үздіксіз  өзгергіштіктің  мысалдарын 
келтіру

Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Егіздік әдісті оқып-үйренеді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Генеологиялық әдісті  түсіндіре алады
Кейбір оқушылар үшін:
Цитогенетикалық әдісті сипаттап бере алады

Құндылықтарға 
баулу:

 «Мәңгілік  ел»  жалпыұлттық  идеясы  бойынша 
«Жалпыға  бірдей  еңбек  қоғамы» құндылығына  баулу. 
Бұл  арқылы  оқушыларда  шығармашылық  және  сын 
тұрғысынан  ойлауы,  функционалдық  сауаттылығы, 
қарым-қатынас  жасау  қабілеті  мен  жауапкершілігі 
артады.  Сонымен қатар өмір бойы оқуға,  еңбеу етуге, 
Қазақстандық  патриотизм  және  азаматтық 
жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады.
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Сабақтың барысы:
Сабақ 
кезеңі
/Уақыты

Педагогтің іс-
әрекеті

Оқушының  іс-
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы
Қызығушыл
ықты ояту
7 мин.

І.Ұйымдастыру кезеңі:
а)  Оқушылармен  сәлемдесу,  түгендеу.  Психологиялық 
жағымды ахуал туғызу

Мақсаты:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  білдіреді,  тыңдау 
дағдыларын  дамытуға  бағытталады,  сондай-ақ  барлық 
оқушылардың  қатыстырылуы  арқылы  сабаққа  белсенділігі 
артады.
Тиімділігі:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  айту  арқылы 
жақындасады,  көңіл  күйін  көтереді  және  бауырмалдығын 
оятады.
Саралау:  Бұл  жерде  саралаудың «Жіктеу»  тәсілі 
қолданылады.  Оқушылардың  оқуға  деген  қызығушылығын 
арттыру  мақсатында  мүмкіндігінше  оларға  таңдау  еркіндігі 
беріледі.

Жаңа 
сабаққа 
кіріспе

 (Ұ)  «Миға 
шабуыл» 
әдісі  арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа  сабақты 
байланыстыр
у  мақсатында 
ой  қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Бір-біріне 
сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастыр
ының  пікірін 
толықтырады.
Өз  ойымен 
бөліседі.

1.  Адамның 
тұқымқуалайты
н  өзгерістеріне 
мысал келтірді.

2.  Адамның 
тұқымқуаламай
тын 
өзгерістерінің 
себебі неде?

3. 
Тұқымқулаушы
лықты  қандай 
әдістермен 
зерттеп біледі?

Осы 
тапсырманы 
орындау 
арқылы 

Мақсаты: 
Жылдам 
әрі 
функциона
лды  түрде 
сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысы
н  көрсетеді 
және 

Қалыптасты
рушы 
бағалау: Өз 
ойын  дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділікпе
н  қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!» 
деген 
мадақтау 
сөзімен 
ынталандыру. 
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Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап  беріп,  
өзара 
ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан 
кейін  мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырад
ы.

оқушылардың 
айтылым 
дағдысы 
қалыптасады

сабақтың 
тақырыбы 
мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: 
Бұл  жерде 
саралаудың 
«Диалог 
және 
қолдау 
көрсету» 
тәсілі 
көрінеді. 
Дұрыс 
мағынада 
жауап 
беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларғ
а  ашық 
сұрақтар, 
ал  кейбір 
көмек 
қажет 
ететін 
оқушыларғ
а 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Сабақтың 
ортасы
Мағынаны 
ашу.
26 мин.

№1-
Тапсырма
Оқулықтағы 
жаңа 
сабақтың 

1.  Адамның 
тұқымқуалаушылық 
белгілерін  зерттеудің  қандай 
әдістері  бар  және  олар  неге 
негізделген?

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері
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мәтінін  оқуға 
тапсырма 
береді

Дескриптор:              Жалпы 
– 4 балл.
-тапсырманы сипаттайды
--моделдеуді орындайды.

 «Түртіп 
алу» әдісі.

№2-
Тапсырма
Оқулықта 
берілген 
тапсырмалард
ы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал,  үлгі 
көрсетеді.

1.  Генеологиялық  әдіспен 
цитогенетикалық  әдісті 
салыстырып сипаттайды.

Дескриптор:              Жалпы 
- 4 балл.
-тапсырманы түсіндіреді
-әдістерді салыстырады.

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

№3-
тапсырма
Оқулықта 
берілген 
тапсырманы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал,  үлгі 
көрсетеді.

1.Егіздік  әдіске  анықтама 
береді

Дескриптор:              Жалпы 
- 2 балл.
-тапсырмаға жауап береді. 

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

Сабақтың 
соңы
Ой 

 «Бір  ауыз 
сөз» әдісі. 
Мұғалім 

Жеке жұмыс:
Оқушылар  бір 
ауыз  сөзбен 

Мұғалім 
оқушылард
ың  сабаққа 
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толғаныс.
Рефлексия
7 мин.

сабақты 
қорытындыла
у  мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа  деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 
тыңдайды.
Мақсаты: 
Оқушы  алған 
білімін 
саралай 
білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың 
пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.

сабақ туралы өз 
ойларын 
түсіндіріп 
береді. Бір ауыз 
сөздеріне 
сабақты 
бағалайтын 
келесі  сөздерді 
айтуға  болады 
ұнады, 
пайдалы, 
қажет,  білдім, 
үйрендім, 
қызықтым, 
ұмтылдым, есте 
сақтадым, 
жасай  аламын. 
т.б.

қатысқан 
белсенілігі
не қарай 1-
10  баллдық 
жүйе 
бойынша 
әр 
оқушының 
өзіне  тиісті 
баллын 
қойып 
бағалайды. 
СОнымен 
қатар, 
оқушылард
ы 
ынталанды
ру үшін  
«Қошемет
теу»  әдісі 
арқылы 
бағалайды.

Саралау.  Сіз  қандай 
тәсілмен  көбірек  қолдау 
көрсетпексіз? Сіз қабілетті 
оқушылардың  алдына 
қандай  тапсырмалар 
қоясыз? 

Бағалау.   Сіз 
оқушылардың 
материалды  игеру 
деңгейін  қалай 
тексеруді  жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық  және 
қауіпсіздік 
техникасын  сақтау

«Диалог  және  қолдау 
көрсету»,  «Тапсырма», 
«Жіктеу».

 «Мадақтау  сөз»  әдісі. 
1-10  баллдық  жүйе 
бойынша бағаланады.

Денсаулық  сақтау 
технологиялары.
Сабақта  сергіту 
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Саралау  тапсырмаларды 
іріктеуді,  белгілі  бір 
оқушыдан  күтілетін 
нәтижені,  оқушыға  жеке 
қолдау  көрсетуде,  оқу 
материалы  мен 
ресурстарды 
оқушылардың  жеке 
қабілеттерін  ескере 
отырып  әзірлеуді 
қамтиды.

жаттығулары  мен 
белсенді  жұмыс 
түрлерін қолданамын.
Осы  сабақта 
қолданылатын 
Қауіпсіздік  техникасы 
ережелерінің 
тармақтары 
орындалады.

Жалпы бағалау
Сабақтың  қандай  екі  аспектісі  жақсы  өтті?  Оқыту  туралы  да,  сабақ  беру 
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты  жақсартуға  не  жәрдемдесер  еді?  Оқыту  туралы  да,  сабақ  беру 
туралы да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ  кезінде,  сынып  немесе  жекелеген  оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары  туралы  мен  нені   анықтадым?  Келесі 
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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Ішкі жиын

АЯЗБАЕВА БАЛЖАН СЕРИКОВНА
Батыс Қазақстан облысы  Ақжайық ауданы Еңбекші негізгі 

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі  

Мектеп:
Педагогтің аты-жөні
Пәні: Математика 
Сынып:  3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Ішкі жиын
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсаттары

3.4.1.3 сандар жиынының ішкі жиындарын 
элементтердің берілген немесе оқушылардың 
өздері анықтаған қасиеттері бойынша құру

Сабақтың барысы.
Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушын
ың 
әрекеті

Бағалау Ресурст
ар

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Ерте тұрып, күнде мен
Тереземді ашамын.
«Сәлем!» деймін күнге мен,
Шаттық әнге басамын.
Айналама қарасам,
Ғажаптар қаншама,
Сан жетпейді санасам,
«Сәлем!» деймін күнге мен.
Жұмыс ережесін келісу
- Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
- Уақытты  үнемдейміз!
- Нақты,дәл  жауап  береміз!
- Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  көрсетеміз!
- Сабаққа  белсене  
қатысып, жақсы  баға аламыз!

Психоло
гиялық 
ахуалға 
берілген 
тақпақта
рды 
дауыста
п айтып, 
тілді 
жаттықт
ыру 
және 
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: 
Смайли
ктер 
арқылы 
бір-
бірін 
бағалау
.

Психол
огиялы
қ ахуал.
   

Алдыңғ
ы 
білімді 
еске 
түсірут
апсырм
алары.
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Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)

Оқушыл
ар 
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмыст
ы 
берілген 
түріне 
қарай 
орындай
ды.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
Өзіндік жұмыс
Оқушылар оқулықтағы 2,3-
тапсырмаларды өзбеттерімен 
орындайды. 
Қиындықтарды түзету
Мұғалім тапсырманың 
орындалу дұрыстығын 
тексереді. 
– Кімде қиындық туындады?
– Сіз қай жерде қателік 
жібердіңіз? 
– Жіберілген қателіктің себебі 
неде? 
– Өзіндік жұмыс кезінде 
қиындық туындамаған балалар 
өз іс-әрекетіңіздің мақсатын 
құрастырыңыз. 
(Қосымша тапсырманы 
орындау).
– Қиындық туындаған 
балалардың алға қойған 
мақсаты қандай? 
(Қатені түзету).
– Қателерді түзету алгоритмін 

Жұмыс 
дәптерін
дегі 
жазылы
м 
тапсырм
аларын 
орындау

Белсенд
і оқу 
тапсыр
малары

Дескри
птор:
-
Жиынд
ардың
қайсыс
ы ішкі 
жиын 
болып 
табыла
тынын 
анықта
йды.
жалпы 
– 5 
балл

Дескри
птор:
- 
сандар 
жиыны
ның 
ішкі 

Оқылы
қ, 
жазылы
м 
тапсыр
малары.
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қолданамыз.
– Әркім өзінің оқу мақсатын 
айтады.
Сандар жиынының ішкі 
жиындарын элементтердің 
берілген қасиеттері бойынша  
құру.Оқушылар сандар 
жиынының ішкі жиындарын 
элементтердің өздері анықтаған 
қасиеттері бойынша  құру.  
Мұғалім оқушылар ішкі жиын 
туралы білімдерін  бекіту үшін 
оқулықтағы 4-тапсырманы 
орындауды ұсынады. Бұдан 
кейін оқушылар өздері сандар 
жиынына мысал ойлап табады 
және оның ішкі жиынын 
құрады. 
Қалыптастырушык бағалаумен 
дәптердегі тапсырманы 
орындайды.
Бағалау критерийі.
Мен:
 жиынның ішкі жиынын 
табу;
сандар жиынының ішкі 
жиындарын элементтердің 
берілген немесе оқушылардың 
өздері анықтаған қасиеттері 
бойынша  құруды білемін.

(топта, 
ұжымда
) 
Түйінді 
сөздер

жиында
рын 
элемент
тердің 
берілге
н 
немесе 
оқушыл
ардың 
өздері 
анықтағ
ан 
қасиетт
ері 
бойын
ша 
құрады.
жалпы 
– 5 
балл

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану Сабақты 

пысықта
у 
тапсырм
аларын 
орындау
..

ҚБ: 
Жұлды
здар 
арқыл
ы  бір-
бірін 
бағала
у.

Топтық 
тапсыр
малар.
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Пайыз

ТОКЫЖАНОВА ШОЛПАН КАСЫМОВНА
Шығыс Қазақстан облысы,Аягөз ауданы, С.Ғаббасов атындағы 
қазақ жалпы білім беретін мектеп,математика пәнінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
тарауы:
5.4А Пайыз

Мектеп :  C.Ғаббасов атындағы жалпы орта білім 
беретін мектеп

Күні: Мұғалімнің аты жөні: Токыжанова Шолпан Касымовна

Сынып: 5 Қатысқандар –             Қатыспағандар –

Сабақ тақырыбы Пайыз 
Осы сабақта 
қолжеткізетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

5.1.1.16 Пайыз ұғымын меңгеру;
5.1.2.33 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке 
айналдыру

Сабақтың   
мақсаты

Барлық оқушылар: Пайыз ұғымын меңгереді,пайызды 
бөлшекпен және бөлшекті пайызбен жазу ережесін 
оқып үйреніп,мағынасын түсінеді.                       
Басым оқушылар: Бөлшекті пайыз арқылы және 
пайызды бөлшек арқылы  өрнектейді,есептер шығаруда 
қолдана алады.
 Кейбір оқушылар: Бөлшекті пайызға және пайызды 
бөлшекке айналдыру туралы білімін проблемалық 
жағдаяттарға берілген есептерге  ұтымды 
қолданады,тұжырым жасай алады.

Бағалау   
криитерийі

 Пайыз ұғымын меңгеріп,пайызды ондық және жай 
бөлшекпен,бөлшектерді пайызбен жазады.                       
 Бөлшекті пайыз арқылы және пайызды бөлшек 
арқылы өрнектеп,есептер шығарады.
 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке 
айналдыру туралы білімін қолдануға берілген  
проблемалық жағдаяттарды шешу есептерінде 
қолданады, тұжырым жасайды.
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Тілдік   мақсаттар Пәнге байланысты сөздік қор мен терминдер:
 Пайыз;
 Пайыздық қатынас;
Диалогтер мен  жазу үшін қолданылатын тіркестер: 
Бір процент - ..... бөлік;
Процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу 
үшін, ... керек;
Бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу 
үшін, .... керек; 

Құндылықтарға   
баулу

Математикалық тілде сауатты сөйлеуге, ұқыптылыққа, 
дәлдікке,сыни ойлауға тәрбиелеу.

Пәнаралық   
байланыс

Экономика,жаратылыстану.

Алдыңғы  білім Бөлшекті натурал санға бөлу,бөлшекті натурал санға 
көбейту,аралас сандарды көбейту,ондық бөлшекті 
10,100,1000... сандарына көбейту ережелерін білу және 
қолдану

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы
5 мин

Оқушылармен сәлемдесу
 Үйге тапсырмасын сұрау
Миға шабуыл сұрақтары
 Ондық бөлшекті  100- ге қалай 
көбейтеміз?
 Ондық бөлшекті  100- ге қалай 
бөлеміз?
Қалыптастырушы бағалау: Мадақтау
Жаңа тақырыпты ашу:
Проблемалық ситуация:
Видеоролик https://youtu.be/kVPkHrjBehw

Әдіс: «Атаулар туралы үш сұрақ» 
стратегиясы бойынша ой қозғау сұрақтары 
беріледі.
Қайда?
Сендерге «пайыз» сөзі  таныс па?

Смайликтер

           

Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
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«Пайыз» сөзін қайда кездестірдіңдер?

Қалай?
Өз тәжірибеңізден осы атауларды 
қолданудың мысалдарын келтіре аласызба?

Қандай?
Бүгінгі сабағымызды  жеңілдіктер туралы 
видеодан бастауымыздың     қандай себебі 
бар деп ойлайсыңдар?

ҚБ:Мұғалімнің мадақтауы (Өте жақсы!  
Жарайсыңдар! Сендер таптыңдар! 
Керемет!...

А3 
форматты 
қағаздар, 
стикерлер   

Сабақтың 
ортасы
32мин

1.Видео көру
2. Пайыз ,пайыздың шығу тарихы
3.Аздаған  мағлұмат

Келесі  кезекте «Ойлан-жұптас-бөліс» 
тәсілі арқылы топтық жұмыс жасайық. 
Жетелеуші сұрақтар арқылы оқушыларды 
жаңа білім қабылдауға және игеруге 
белсендіру, тақырыпты ашу.
Әр топ тапсырмаларын постермен қорғайды.
І топ.  Пайыз дегеніміз не? Мысал келтір
100,200,300,50,8,1000 –ның 1% -ы нешеге 
тең?
Дескриптор: Білім алушы
- пайыздың 
анықтамасын,оқылуын,жазылуын айтады;
- қарапайым мысал арқылы көрсетеді.
ІІ топ.  Пайызды бөлшекпен қалай жазады? 
Мысал арқылы түсіндір,ережесін 
тұжырымда
Ондық бөлшекпен жаз: 5%;  25,7%; 0,06%;   
1000% ; 648% ; 0,2% ;
Дескриптор: Білім алушы

Оnlinemekte
p
Слайд 6-8
Слайд 9-10

Слайд 11-13

А.Е.Әбілқас
ымова
Т.П.Кучер
З.Ә.Жұмағұ
лова
Математика-
5
Алматы; 
«Мектеп» ,
2017 

А3 
форматты 
қағаздар, 
стикерлер   
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Сабақтың 
соңы
3 мин

кептірілген жемістер- дің 35%-ы алма, 30%-ы 
алмұрт, 25%-ы өрік, қалғаны алхоры. 
Кептірілген жемістердің неше пайызы 
алхоры?

Дескриптор: Білім алушы
- мәтін есептің шартын жазады
- толық шаманың пайызын біледі
- есептеулер жүргізеді
- есептің жауабын табады.
ҚБ:Топта бірін-бірі бағалайды,өзара 
бағалайды.
Қызыл –А деңгейі жауаптары
Сары – В деңгейі жауаптары
Жасыл – С деңгейі жауаптар

Ойын: “ Мерекелік жеңілдіктер. Бағалар 
20% пайызға арзан”

Дүкендегі тауарларға 20% жеңілдік 
берілмекші. Ескі бағаның орнынан 
жаңасын белгілейік. Бізге есепшілер 
қажет. Есепшілер ескі бағаның орнына 
жаңасын жазады.

Үйге тапсырма №810,812

Слайд 20
Слайд 21-22

Слайд 23

Слайд 24-25
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28.04.2021    S00041

Туристік-өлкетану іс-әрекеттері арқылы  
оқушыларды   патриотизмге тәрбиелеу

ӘЛІМБЕКОВА   ЗУХРА 
Қызылорда облысы  Жаңақорған аудандық оқушылар үйінің 

"Туристік өлкетану"үйірмесінің жетекшісі 

Бүгінгі  таңда көп ұлтты Қазақстан  халқының болашағын қамтамасыз  ету 
үшін  жеткіншек  жас  ұрпақтарды  мемлекеттік  рәміздер  мен  «Мәдени  мұра» 
нысандарына,  жалпы  ұлттық  құндылықтарды  құрметтеп,  қастерлеуге 
бағдарланған патриоттық тәрбие беру өзекті  мәселеге айналуда.  Бұл жөнінде 
еліміздің президенті Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан-2030» атты Қазақстан халқына 
жолдауында  «Оқушыларды  қазақстандық  патриотизм  мен  шығармашылық 
жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу аса қажет», - деп атап көрсетті. 
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-ші бабында 
білім  беру  жүйесінің  басым  міндеттерінің  қатарында  «азаматтық  пен 
елжандылыққа,  өз  Отаны  Қазақстан  Республикасына  сүйіспеншілікке, 
мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы 
кез-келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу» туралы да айтылған.

Бұл  жолда   қосымша  білім  беру  ұйымдарындағы   туристік-  өлкетану 
бағытында  ұйымдастырылған  үйірме  жұмыстарының да  маңызы  зор.

Туристік-өлкетану  іс-әрекеттері  адамның  қоршаған  ортаға  деген  түрлі 
сезімдерін  білдіре  алады.  Туристік-өлкетану  нысандарында,  мазмұны 
жалпылама  мәдени  мұра  бейнелерін  құрайтын,  әртүрлі  оқиға,  құбылыстарға 
белгілі бір сезімді білдіру арқылы көрсетіледі. Туристік- өлкетану іс-әрекетінің 
бұл ерекшелігі біріншіден патриоттық тәрбиенің мазмұнын анықтайды.

Туристік-өлкетану  іс-әрекеттерінің  адамға  белгілі  бір  мақсатта  әсер  ету 
ерекшелігі  ең алдымен, адамгершілік  сезімдерін  дамытады  және тәрбиелейді, 
 адамның   барлық  психологиясын   белсендіреді,  қоғамдық  мәні  бар 
құндылықтарға  бағыттайды,  сондай-ақ,  оның  еркін  әрекеттегі  дайындығын 
арттырады.  Демек,  туристік  -өлкетану  іс-әрекеттері  патриоттық  тәрбие  беру 
процесінде  екі  салада  қарастырылады.
Бірінші жағдайда, ол тәрбиенің пәні ретінде қызмет атқарады, оның мазмұны 
болып заттар, адамдардың іс-әрекеттері саналады. Екінші жағдайда, туристік-
өлкетану  тәрбиенің  құралы  болып  табылады,  осы  мәдени-рухани 
құндылықтарды терең эмоционалдық түрде қабылдауға мүмкіндік береді.

Бұдан басқа тағы бір ескеретін жағдай, патриоттық тәрбие беру процесінде 
оқушылардың  жай  қызығушылығын  қалыптастырумен   шектелуге  болмайды 
Олардың жаңа білім алу процесін жандандырып және түрлендіруге қабілетті 
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танымдық  қызығушылығын  қалыптастыру  қажет.
Оқушылармен  жүргізілетін  қосымша  білім  беру  ұйымы,  яғни  балалар  мен  
жасөспірімдер  саяхаты  және  экология  орталықтарында тәрбие жұмысының 
жүйесі  оларға  тәрбие  беру  және  жан-жақты  дамыту  мақсатында  мектептің, 
педагогтардың,  оқушылар  ұжымының,  ата-аналар  белсенділерінің 
мүмкіндіктерін  барынша  толық  пайдаланудан  құрылады  және  екі  негізгі 
міндетті  шешумен  анықталады. 
а) тәрбие жұмысының барлық негізгі түрлері мен бағыттарын, бірінші кезекте 
қоғамдық-саяси қызмет пен қоғамдық пайдалы еңбекті, дене шынықтыру мен 
спортты,  алуан  түрлі  көркемдік  қызметті,  туристік-өлкетануды  дамыту;
б)  оқушылардың  жеке    мүдделері  мен   бейімділіктерін   барынша 
қанағаттандыруды   қамтамасыз   ету   үшін  алуан  түрлі  жұмысқа  барлық 
жастағы оқушыларды тарту.  Бұл  орайда,  мысалы Қаратөбе  аудандық  білім 
беру  бөліміне қарасты   балалар мен жасөспірімдер  саяхаты және  экология  
орталығындағы  үйірме мүшелері балабақша, жалпы  білім  беретін мектептер 
және  аудан  орталығындағы  колледж  студенттерінен  тұрады.  Демек,  
патриоттық  тәрбиені берудің бастапқы  сатысы  мектепке  дейінгі  білім беру  
ұйымдарынан , яғни, балабақшадағы  4 жасар  бүлдіршіндерден  бастау  алады.  
Бүгінгі  таңда   аудан   орталығындағы  «Балдырған»  бөбекжай  
балабақшасындағы  «Балапан  турист»  үйірмесінде  20  бүлдіршін  туристік- 
өлкетану іс  әрекеттерінің  алғашқы  әліппесімен  танысуда.

Аса  зор  танымдық  мәні  бар  туристік-өлкетану  іс-әрекеттері жалпы білім 
беретін   мектептерде сыныптан  тыс  ұйымдастырылатын  жұмыстар 
балалардың өз ықыластарын арттырып, дербестігін оятатын, қызыға қабылдап 
белсене  араласатын  туристік-өлкетану  іс-әрекеттерінің  алуан 
түрлері: туристік-өлкетану  жорықтары,  саяхаттары,  экспедициялары,  
үйірмелері, мектеп мұражайлары және т.б. арқылы  жүзеге  асуда.

Мұнда  оқушылардың  өз  Отанындағы,  туған  ауылындағы,  ауданындағы, 
аймағындағы   мәдени-рухани   құндылықтарға  патриоттық  сезімдерін 
 қалыптастыру көзделеді. Сонымен қатар, табиғи байлықтарымен, ғылым мен 
мәдениеттің табыстарымен белгілі бір территорияда тарихи кезеңдерде болған 
халықтың  өмірімен  тығыз  байланысты  тарихи  ескерткіштермен,  қазақ 
халқының мәдени  мұра  нысандары  жайлы  деректер  жинаумен  айналысады.
Патриоттық  тәрбиенің  ерекшелігі  де,  нақты  заттық,  патриоттық  мазмұнды 
мақсаттылықпен қабылдауы болып табылады.

Туристік-өлкетану  процесі  дүниетанымдық  көзқарасты  қалыптастырудың 
ықпалды құралы ретінде, оқушылардың адамгершілік қасиеттерін, моральдық 
интеллектуальдық ортасын, олардың тұлғалық сезімдерін байытады. Өз елінің 
қазақстандық  патриотизмін  қалыптастыру  мазмұндағы  рухани-мәдени 
мұраларын көріп, танып білу оқушыларға патриоттық тәрбие берудің құрамдас 
бір бөлігіне айналады. 
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Оны  туристік-  өлкетану  процесінің  мүмкіндіктері  де  дәлелдейді. 
Қосымша  білім беру ұйымдарындағы   үйірме жұмысы алдымен кең тынысты 
шараларды жүзеге асыруға бағытталуы тиіс, сонда ғана ол оқушылардың ынта 
–  ықыласын  толық  қанағаттандыра  алады.  Үйірме  жұмысын  негізінен 
теориялық  және  практикалық  бағытта  жүргізуге  болады.
Үйірмелердегі  практикалық бағытты туристік-өлкетану іс-әрекеттерді  зерттеу 
 процесі   (анкета  жүргізу,  жекелей  әңгімелесу,  бақылау,  эксперттік  бағалау) 
түрінде  ұйымдастыруға болады. Үйірме жұмысын қамтуда оқушылардың ынта 
ықыласын  ескеру  маңызды  мәселе.  Мұғалім  оқушылардың  талаптар  мен 
сұраныстарын  қанағаттандыра  отырып,  үйірме  мүшелерін  ортақ  іске 
жұмылдыруы тиіс.

Туристік-өлкетану іс-әрекеттерінің жалпы түріне экскурсиялар жатады. 
Арнайы дайындықпен, ерекше жоспармен өткізілген экскурсиялардың 
тәрбиелік құны жоғары болады. Мектеп мұражайларының жұмыстары да 
оқушыларды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде маңызды  орын алады. 
Олардың ішінде дәстүрлі орын алғаны аға ұрпақтың өмірі мен қызметіне, 
халықтың жауынгерлік және еңбек даңқына ұйымдастырылған мұражайлар. 
Балалар мұражай жұмыстарын ұйымдастыруға, кезекшілікке, экспонаттарды 
баяндауға, іздеу топтарына қатынасады. Яғни, жоғарыда көрсетілген қосымша 
білім беру ұйымдарындағы  жұмыстың түрлері бірі екіншісінен туындайтындай 
етіп комплексті жүргізілгені дұрыс.

Қорыта келгенде,
1.Мектеп  оқушыларының  қазақстандық  патриотизмін  қалыптастырудың 

қоғамдық-педагогикалық мәселесі жалпы білім беретін мектеп , қосымша білім 
беру  ұйымдары  бағдарламасының  жетекші  бағыттарында  оқушылардың 
отансүйгіштік  тәрбиесін мәдени  мұра мемлекеттік  бағдарламасы  негізінде, 
туризм,  оның  ішінде  туристік-өлкетану  іс-әрекеттері  арқылы  жетілдіру  өте 
өзекті  болып  отыр. 
2. Оқушыларды тәрбиелеудің жалпы жүйесінде туристік-өлкетану іс-әрекеттері 
оларды  қазақстандық  патриотизмге  тәрбиелеуге  негіз  болумен  қатар,  
оқушылардың  туған  өлкесінің  патриоттық  мазмұндағы  өлкетану  нысандары 
арқылы  өзінің  Отанына,  туған  еліне,  адал  қызмет  етуге,  мәдени  мұраларды 
сақтап ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтар ретінде қастерлеп құрметтей 
білуге,  оларды  келешек  ұрпаққа  жеткізе  білуге  үйретеді.
3.  Мектептен  тыс,  сыныптан  тыс  ұйымдастырылатын  туристік-өлкетану  іс-
әрекеттерінің формалары, соның ішінде үйірме жұмысы, оқушылардың мәдени 
мұра  нысандарының  ішінен  қазақстандық  патриотизмді  қалыптастыру 
мазмұндағы  нысандарды  жинақтап,  коллекциялар,  деректі  фильмдер, 
буклеттер,  альбомдар  және  т.б.  дидактикалық  көрнекіліктерді  дайындаумен 
оларды туристік-өлкетану іс-әрекеттері процесінде пайдаланумен айқындалады.
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4.  Түрлі  жұмыстардың  нәтижесінде  оқушылардың  патриоттық  мазмұндағы 
мәдени мұра  нысандарына  көзқарастары өзгеріп,  қызығушылықтары артады.
Бұл  жұмыстар  толыққанды  іске  асу  үшін  үшін 
төмендегідей  ұсыныстар беремін:

Мектеп оқушыларының қазақстандық патриотизмін қалыптастыру үшін өз 
өлкесіндегі мәдени мұра нысандарын пайдалану керек.

Мектеп мұғалімдері мен туризм нұсқаушыларына ұсынылған бағдарламалар 
бойынша тұрақты жұмыс істейтін үйірмелер ұйымдастыру керек.

Туризм нұсқаушылары мен туристік-өлкетану іс-әрекеттерін 
ұйымдастырушы мұғалімдерге туристік-өлкетану іс-әрекеттерін 
ұйымдастырып, оқушыларды қазақстандық патриотизмге тәрбиелейтін жұмыс 
формаларын өткізуге байланысты білімдерін жетілдіру мақсатында арнайы 
семинарлар, курстар өткізу қажет.
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 28.04.2021     S00043

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ШАЙХИСЛАМОВА ГУЛНАРА ШАРАПАТОВНА 
Қызылорда облысы.Жалағаш ауданы. Темірбек Жургенов ауылы

Әбдікәрім Оңалбаев атындагы №117 орта мектептің  тарих пәні мұғалімі

ҰМЖ: 7.4А Қазақ 
хандығының 
ХҮІ – ХҮІІ ғғ. дамуы 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  
Сынып: 7  Қатысқандар саны:                  

Қатыспағандар саны: 
Сабақтың тақырыбы: Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   

хандығының  күшеюі 
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

7.3.2.6 -  қазақ  хандарының  сыртқы  саясатын  талдау

Сабақ 
мақсаттары: 

Барлығы: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
сыртқы саясатын  білу
Басым  бөлігі: Қасым  ханның  жүргізген  саясатының  
ерекшеліктерін  ажырату
Кейбіреулері:Қасым  хан  тұсындағы  мемлекеттің  
сыртқы саясаттарын  бөліп көрсету.                     

Бағалау  
критерийлері:

 1Қасым  хан  тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы  
саясатын  анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсынның  жүргізген саясатының  
ерекшеліктерін ажыратып,  талдай  алады. 3.Қасым  хан 
тұсындағы мемлекеттің сыртқы саясаттарын  көрсете  
алады.          
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Тілдік  
мақсаттары:

Тірек  сөздер мен терминдер: Дипломатия, Қасым, 
Бұрындық, Мұхаммед Шайбани.
Талқылауға арналған  сұрақтар:
1.Қасым хан Ресей мен қандай  дипломатиялық 
қатынастарда болды? 
2.«Қасқа жол»кімнің тұсында жарыққа шықты?
3.Жұртшылық  заңы  қандай  заңда  көрсетілді? 

Құндылықтарға 
баулу

«Мәңгілік Ел» 6  Тарихтың, мәдениет пен тілдің 
біртұтастығы

Пәнаралық 
байланыс:

Құқық ,география, Қазақ  әдебиеті. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Іздену,көру,білу,қолдану,түсіну.

Алдыңғы білім: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының   күшеюі  
туралы  біледі.
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет                                 
Дерек көздері  ресурстар
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Сабақтың басы
10 минут

Сабақтың 
ортасы
20 минут

І. Ұйымдастыру  кезеңі
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу
І топ. Керей  хан
ІІ топ. Жәнібек  хан
ІІІ топ. Қасым  хан
 
Үй тапсырмасын сұрау:
«Конверт - сұрақ»  арқылы  үй 
тапсырмасын пысықтау 

 Қасым ханның Қазақ  тарихында  
алатын  орны?
 ХҮІ ғасырдың  алғашқы ширегінде 
Қазақ  хандығын  билеген  хандар?
 1511 жылы Қазақ  хандығында  
билікті  қолына алған хан?
 Қасым хан тұсындағы  қазақ  
хандығының территориясы?
Жаңа  сабақтың  мақсатымен  
таныстырамын
І. Топтық жұмыс
Мәтінмен жұмыс
 «Визуальды» әдісі. Қасым  хан  туралы  
бейнебаян  көрсетемін.
 
1.Қасым хан қай жылы дүниеге келді?
2.Қасым ханның заңдар жинағы қалай 
аталды?
3.Қасым хан қ ай жылдары ел биледі?
4.Қасым хан тұсындағы Қазақ  
хандығының аумағы?
Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  
рөлін анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  
хандығының  ішкі саяси  жағдайын  
талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  мемлекетін нығайтудағы  
рөлін, маңызын  бағалайды.             
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5 минут

Сабақты бекіту

Картамен  жұмыс 
1.ХҮ ғасырдың 60-70 ж.ж қазақ шекарасын 
көрсету. 
2.1511-1518 жылдардағы  Қасым  хан  
дәурінде  қазақ  шекарасын көрсетіп  беру.
3.Қасым  хан  тұсында  қосып  алынған  
территорияларды  анықтау.

Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  
рөлін анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  
хандығының  ішкі саяси  жағдайын  талдай  
алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  мемлекетін нығайтудағы  
рөлін, маңызын  бағалайды.             
 
     Жеке жұмыс    Кестені толтыру
Қасым хан  тұсындағы  Қазақ хандығы

Билік 
еткен 
жылдар

Мемлекет
тің аумағы 

Астана
сы

Ішкі 
саясаты

               
Сабақты  бекіту
І – топ.  Қасым ханның  мемлекет  
қайраткер  ретінде  суреттеп  айтады.
ІІ – топ. Қазақ  еліне  сіңірген  еңбегі
ІІІ – топ. Бес  жолды  өлең
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Сабақтың соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім 
келеді

Білдім

 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы 
қазақ хандығына хронологиялық кесте 
құру.
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27.04.2021 ж  №S00008

Мемлекеттік тілдің - бүгіні мен болашағы

ИЛИМЖАНОВА  ҚҰРАЛАЙ  ҚАНАТҚЫЗЫ
Алматы облысы Панфилов ауданы «Ә. Қастеев атындағы 

ОМ МДШО» КММ. Қазақ тілі пәні мұғалімі

Тәуелсіздік тірегі – мемлекеттік тілейтініманамыздың 
ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту 
– бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту.

Б. Момышұлы Тіл-мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, 
өткені мен болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген 
халқымыз  оны  ұлттың  рухына,  қазына  байлығына  байлады.  Себебі,  тіл  – 
халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз- қазақ тілі.

Бұл тұста Елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақтың болашағы 
–  қазақ  тілінде»,-  деп  алдымызға  айқын  жол  ашып  берді.  Бізге  тек  осы 
ұстанымды  жүзеге  асыруға  бар  күш-жігерді  аямай,  еңбек  ету  ғана  қалды. 
Тәуелсіз  Қазақстанның  болашағы  –  біз,  яғни,  қазақ  жастары.  Демек,  біздің 
міндетіміз  –  қазақ  тілінің  мәртебесін  асыру  болмақ.  Осы  тұста  Елбасының 
«Қазақ  пен  қазақ  қазақша  сөйлессін»,-  деген  ұлағатты  сөзін  ескермей  кету 
мүмкін емес.

Мемлекеттік  тілдің  қолданылу  аясын  кеңейту  мен  тілге  деген  құрметті 
арттыру  мақсатында  көптеген  мемлекеттік  бағдарламалар  мен  іс-шаралар 
ұйысдастырылуда.  Нәтижелері  де  аз  емес.  Алайда  жастар  арасында,  кейбір 
мекемелерде қазақ тілінің жайы ақсап тұр. Соны көріп жүрегің қан жылайды. 
Бір  жағынан,  әлі  күнге  дейін  орыс  тілінің  ырқынан  шыға  алмай 
жүргендігімізден болар. Расында, қазақ халқының басында талай қиын нәубет, 
зұлматтың, қайғылы күндердің болғаны тарихтан белгілі. Еліміз жетпіс жылдай 
Кеңес Одағының қарамағында болды. Ата-анамыз орыс тілін ұлықтады. Қазақ 
халқы өзінің тілін, дінін, тіпті салт-дәстүрін ұмытардай халге жетті. Дегенмен 
«сабақты ине сәтімен» деген.Тіліміздің түп тамырымен жойылып кетпегеніне 
шүкіршілік  етуіміз  керек  тәрізді.  Сондай  ауыр  сәттерде,  сын  сағаттарда 
атамекен қонысын тастап босқан халықтың өзімен бірге алып жүрген байлығы 
– ана сүтімен санасына дарыған ана тілі ғана.

Мағжан Жұмабаевтің тілінде айтсақ:
«Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың....
Алтын күннен бағасыз бір белгі боп,
Нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың!»
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Ана тілі – ананың ақ сүтімен әр қазақ баласының бойына сіңген тіл емеспе 
еді. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды танып білеміз. Әр 
адамның азаматтық қасиеті – өз халқын, өзінің атамекенін қалай сүюімен, өз 
ана тілін қалай білуімен өлшенбек. Әркімнің тілге деген құрметін өз анасына, 
өз ұлтына, өз Отанына деген құрметінен білуге болады. Өз ана тілін ұмытқан 
адам –  өз  халқының өткенінен  де,  болашағынан  да  қол  үзеді.  Осыны қазақ 
жастары түсінсе екен деймін. Алайда осыны ескермей орыс тілінде шүлдірлеп, 
қазақ тіліндегі әнді тыңдауды қор санап жүрген қазақ жастары қаншама. Кейбір 
мекемелерге барсаң орыс тілінде сауатты жазылған сөз қазақ тілінде мүлдем 
ұйқассыз  аударылып,  есіктерінде  ілініп  тұрады.  Мұны көргендердің  бірі  езу 
тартып күліп, енді бірі оған мән бермейді де. Біздің қоғамның басты кемшілігі 
осы болар,  бәлкім.  Бұған жауап ретінде ақын Оразақын Асқардың мына бір 
өлең жолдарын алар едім:

«Ана тілінде ата-баба сыры бар,
Аудармадан түпнұсқадай кім ұғар.
Өсе келсе құстың тілін білсең де,
Ана тілсіз оның қандай құны бар».
Қазіргі  заман  талабына  сай  үш  тұғырлы  тілді  өмірімізге  енгізу  мақсаты 

жүзеге  асырылуда.  Осыған  орай  биыл  біздің  №11  орта  мектебінің  ұжымы 
бірауыздан  атсалысуда.  Жаңартылған  оқу  бағдарламасы  бойынша  1-сынып 
оқушылары  бірінші  болып  үш  тұғырлы  тілдіктің  табалдырығын  аттады. 
Мектепте «Тіл құдіреті – сөз құдіреті» тақырыбына әртүрлі жұмыстарды өткізу 
барысында қызу дайындық үстіндеміз. Олай болса, «Өзге тілдің бәрін біл, өз 
тіліңді  құрметте»,-  деп  Қадір  ақын  жырлағандай  қазіргі  қоғам  басқа  тілді 
үйренуге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне 
көтеруге әр қазақтың үлесі бар.

Өзгенің құлы емес өз еліміздің ұл-қызы болайық, өзгенің емес, өз еліміздің 
тілін ұлықтап, мәртебесін асырайық!
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