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                                                                                                         G00027           23.10.2021 ж 

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту 

Джарылгасов  Эркебай                                                                                           

Маңғыстау облысы   Жаңаөзен қаласы «№24 мектеп-лицейі» КММ   

Математика пәні мұғалімі 

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 

шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз 

болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл 

мәселе көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың 

қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге 

қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет 

ететін оқыту әдісі болуы тиіс. 

    Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай 

жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі 

болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн 

сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа 

да сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан. 

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 

мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты 

тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі. 

    Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты 

тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы 

қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай 

тереңдетіп, жетілдіре түсу. 

Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- 

деген сұраққа жауап іздеп көрейік. 

      Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу 

барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап 

іздедік. Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті 

дегеніміз – оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге 

байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни 

мұғалімнің сабақ үстінде оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін 

жұмыс түрлері. Оқушылардың білім деңгейін арттырудың жолдарына 

тоқтала кетейік. 

Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері. 

    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық. 

1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас 

ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 
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Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру, 

қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты 

бірдей дәрежеде орындала бермейді. 

2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр 

түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен 

шыққандай есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды. 

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 

ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды. 

Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. 

Ол уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше 

тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай 

шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды 

жазуға уақыт жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз 

еркінде болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де 

мүмкіндік мол. 

     Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру 

жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін 

дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жөн. 

5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен 

шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы 

өте зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау 

үшін олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын 

ұйымдастыру керек. 

    Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, 

үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу 

құралдары жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс 

істеуді үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – 

кітапқа, оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін 

арттыру, олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты 

міндетінің бірі. Әр сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті 

жаттығулармен, есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен 

қамтамассыз етілген. Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі 

қызметіне енгізу сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді. 

     Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай 

формада болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап 

шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап 

көрсетіп, қатесін табуға көмектесуі тиіс. 

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 

формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын 

дамыту. Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді: 

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. 

Әрбір оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек. 
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2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 

творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. 

Яғни оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек. 

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік 

игеріп түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет. 

     Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары: 

карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы 

жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 

жүргізіледі. 

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 

бірақ көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп 

түсінбеу керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға 

үйретуге негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім 

мүшелеріміз неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі 

қабылданбаған ұғым, түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте 

сақталады. 

     Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, 

тағы басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану 

оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 

мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады. 

Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 

мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық 

жүгіріп келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға 

жауап беру үшін, 2+1 керек деген ой келеді. 

     Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол 

елеулі мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар 

да түрлі тәсілдермен қолданылады. 

    Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу 

жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің 

міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда 

баланың ой-өрісін дамытып, бағдарламада өтілген негізгі материалдарды 

практикада қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын 

арттыруына, өткен материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік 

жасайтын тәсілдердің ішінде дидактикалық ойынның мәні зор. Сабақта 

өтілген метериалға сәйкес дұрыс жүргізілген дидактикалық ойындар 

оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты 

дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді. 

   Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер: 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 

2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту. 
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6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің 

тамаша жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары 

мен шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – 

ұстазы. 

Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр 

құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны 

әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс . 

 

                                                        G00028       23.10.2021 ж 

Математика сабағында оқушылардың өзін-өзі бақылау және бағалау             

                                 дағдыларын қалыптастыру . 

Алдонғарова Сымбат Ғабитқызы                                                                                        

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ     Математика пәні мұғалімі    

             Қазіргі қоғам әр баланың табиғи бейімділігін, интеллектуалды 

қабілетін, бейімділігі мен даралығын дамыта отырып, әлеуметтік белсенді, 

белсенді, шығармашылық тұлғаны қалыптастыруды талап етеді. Белгілі орыс 

педагогы және психологының орынды өрнегі бойынша П.Ф. Каптерев , 

«мектеп өзінің білім беруімен өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту 

негізінде білім беретін жағдайда және бұл үдеріске қаражат пен мүмкіндік 

шамасында ғана көмектесетін жағдайда ең үлкен әсер етеді ... Сонымен, 

мектеп пен білім өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі тәрбиелеудің негізі мен 

қайнар көзі емес, бірақ, керісінше, өзін-өзі дамыту мектеп тек өмір сүре 

алатын қажетті негіз болып табылады ». 

       Мектептің міндеті - тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі тану және өзін-

өзі актуализациялау тетіктерін «іске қосуды» қамтамасыз ететін , сондай-ақ 

жетістік мотивациясының қалыптасуына ықпал ететін жағдайлар жасау. Бала 

өзінің оқу әрекетінің қабілетін дамытуға ықпал ете отырып, оны өзі 

басқарған кезде ғана оның толыққанды субъектісіне айналады. 

 Сондықтан, менің педагогикалық іс-әрекетімнің мақсаты - ой қорыта алатын, 

күмәнданатын, қуанатын, білімді өздігінен ала алатын және кез-келген 

өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оңай бейімделетін 

оқушыны тәрбиелеу. Сабақ барысында осы сыртқы жағдайларды өзін-өзі 

тануға, өзін-өзі жүзеге асыруға және ішкі көзқарасқа қабілетті ішкі 

жағдайларды «ояту» үшін жасау қажет - мұғалім. 
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Өзінің оқу-танымдық іс-әрекетін басқарудағы және олардың ойлау 

қабілеттерін дамытудағы маңызды қасиеттердің бірі деп мен оқушылардың 

өзін-өзі бақылауға және өзін-өзі және іс-әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалауға 

қажеттілігін дамыту деп санаймын. Тек өзі туралы және 

өзіне қатысты белгілі бір тәсілмен идеяларды орната отырып, адам өз 

қызметін реттей және басқара алады . Өзін-өзі бақылаудың және олардың іс-

әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалаудың қалыптасқан қажеттілігі оқушыны 

итермелейді және одан әр іс-әрекеттің әр қадамын мұқият талдауды, 

жалпылауды, дәлелдеуді және өзін-өзі тексеруді талап етеді. Ол сізге 

берілген жағдайда не белгілі, не белгісіз, тағы не үйреніп, зерттеу керек 

екенін нақтырақ түсінуге мүмкіндік береді, яғни оқушылардың білім мен 

надандық арасындағы қайшылықты түсінуіне және когнитивті 

қиындықтардың пайда болуына әкеледі. Оқушы өзінің бойында өзінің бар 

біліміне, дағдылары мен дағдыларына қанағаттанбаушылық сезімімен туады, 

қосымша білім мен дағдыларды алу қажеттілігі туындайды. Сонымен, өзін-

өзі бақылау мен сыни бағалауға деген қажеттілік оқушының танымдық іс-

әрекетін тудырады, оны белсенді және өз бетінше ойлауға мәжбүр 

етеді. Студент өзінің іс-әрекетін тек тікелей комиссия жасалғаннан кейін 

немесе оның барысында ғана емес, сонымен бірге оның комиссиясының 

алдында да талдайды. Орындамас бұрын ол өзінің әр іс-әрекетін әр түрлі 

көзқараспен қарастырады, әр түрлі гипотезалар ұсынады, оны шешудің әр 

түрлі мүмкіндіктерін қарастырады және оңтайлы нұсқаны таңдауға 

тырысады. Ой қозғау барысында туындаған қарама-қайшылықтар олардың 

әрекеттерін тәуелсіз қайта қарауға, қажет болған жағдайда оны түзетуге, 

олардың қателіктері мен сәтсіздіктерінің себептерін анықтауға түрткі 

болады. 

      Оқушының бойында үнемі дамып отыратын өзін-өзі бақылау және өзінің 

іс-әрекетін сыни тұрғыдан бағалау қажеттілігі оның кез-келген басқа 

қызметте қажет болатын жеке сапасына айналады деп 

санаймын. Қалыптасқаннан кейін ол оның мінезінің ажырамас бөлігіне 

айналады, ал бұл өз кезегінде оқушының ойлау қабілетін одан әрі дамытуға 

ықпал етеді. Және , әрине, адамның іс-әрекетінің сыни өзін-өзі бағалау және 

өзін-өзі бақылау қажеттігін дамыту және онымен бірге ең қолайлы жататын, 

оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту математика болып табылады. Өзін-

өзі бақылаудың және олардың іс-әрекеттерінің нәтижелерін мұқият 

тексерудің қажеттілігі, өз іс-әрекеттеріне сын көзбен қарау қабілеті - бұл 

студенттердің математика курсынан өту кезінде алуға болатын маңызды 

дағдылары.  

      Тәжірибе көрсеткендей, бұл көбінесе бала тарапынан бақылау және 

бағалау оқу жұмысының ажырамас құрылымынан шығып кетеді, оларды 

мұғалім тартып алады және иемденеді, ал оқушы бақылау мен бағалау 

қажеттілігінен босатылады . Осыған байланысты баланың оқу жұмысы 

біртіндеп өзінің бақылау және бағалау компоненттерінен, демек, ішкі 

ынталандырушы және бағыттаушы негіздерден 
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айырылады. Нәтижесінде білімде олқылықтар пайда болады . Сондықтан мен 

барлық күш-жігерімді оқушылардың өзіндік бақылау және бағалау 

әрекеттерін ұйымдастыруға бағыттаймын.   

     Өзін-өзі бақылауды қалыптастырудың келесі кезеңдері бөлінеді: 

1 кезең Оқушы мұғалімнің бақылауын түсінуге және қабылдауға үйренуі 

керек.    

Ол үшін мұғалім: 

оқушыларға кез-келген оқыту екі процестің органикалық бірлігі екенін 

көрсету: оқу материалын оқушыға сол немесе басқа формада беру және осы 

материалды меңгеру дәрежесін анықтау.  

оқушыларды білім, білік және дағдыларды бағалаудың нормаларымен және 

өлшемдерімен таныстыру;   

оқушыларға оқу материалын бақылаудың қандай дозалары қажет екенін және 

осы немесе басқа бақылаудың мақсаты туралы хабарлау; 

сол немесе басқа бағалауды қою, оны бағалау критерийлері негізінде 

түсіндіру; 

2 кезең оқушы жолдастарының оқу әрекеттерін бақылауды және 

талдауды үйренуі керек .     

Өзін-өзі тексеру өзін- өзі бақылауға тәрбиелеудің жақсы мектебі ретінде 

қызмет етеді - өйткені досының жұмысындағы қателіктерді оның өзінен гөрі 

анықтау әлдеқайда жеңіл, ал оқушы алған бақылау дағдыларын өзінің іс-

әрекетіне (өзін-өзі бақылауға) ауыстырады. 

3 кезең Оқушы өзінің оқу іс-әрекетін байқауға, оның интроспекциясын, өзін-

өзі бағалауды және өзін-өзі түзетуді жүзеге асыруды үйренуі керек .     

Студенттің өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау қабілеті оның оқытудағы 

жетістігін, оның оқу іс-әрекетіне деген талаптылығын және мұғалімнің оның 

қызметін бағалауына адекватты жауап беруін анықтайды .  

        Осы жұмыстың нәтижесінде: 

- біріншіден, оқушылар өз әрекеттерін циклдік түрде ұйымдастырады, оны 

мезгіл-мезгіл тексеріп, бағалайды, содан кейін өзін-өзі бақылау және өзін-өзі 

бағалау осы жұмыстың белгілі бір кезеңінің рефлексиялық жабылу қызметін 

орындайды; 

- екіншіден, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау процесінде оқушы іс-

әрекет субъектісі ретінде жалпылау мен салыстыруды орындайды, оның 

қызметін талдау критерийлерін түсінеді. 

Іс-шараларды ұйымдастырудың циклдік формасы кезеңдердің құрылымы 

ұқсас бірнеше циклдарда жұмысты ұйымдастыруды көздейді: мақсаттарды 

тұжырымдау немесе нақтылау, алға қойылған мақсаттар шеңберінде идеялар 

тудыру, талдау критерийлерін құру, ұсынылған идеяларды бағалау және 

тексеру және қызметтің мақсаты, мақсаты және жеке мағынасы туралы жаңа 

идеяны дамыту. Циклден циклге көшу студентке есептің талаптарын ескере 

отырып және тұрақты түрде нақтылай отырып, олардың негізінде жаңа 

идеялар туғызуға мүмкіндік береді. 
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Өзін-өзі бағалау және өзінің іс-әрекетін өзін-өзі бақылау кезінде жасалынған 

жалпылама қорытындылар оқушының проблемалық жағдайдың 

рефлексиялық шеңберін жүзеге асыруға және оларды кеңейтуге мүмкіндік 

береді. Бұл өз кезегінде тапсырманың шарттарын талдауға арналған жаңа 

параметрлерді табуға көмектеседі. Әрбір жаңа циклде проблемалық 

жағдайды талдаудың осы жалпыланған параметрлері мақсаттарды 

нақтылауға және жаңа идеялардың пайда болуына ықпал етеді. Өзін-өзі 

бағалаудың объективті қорытындыларынан туындайтын негативті 

қорытындылар оқушының рефлексияға, өз қателіктерінің себебін іздеуіне 

және жұмыс тәсілін өзгертуіне себеп болады. 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          G00029     23.10.2021 ж 

Аяпова Марал Баксыйковна                                                                                                  

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ  Математика пәні мұғалімі 

Бөлім: 6.3С 

Координаталық жазықтық 

Мектеп:   

Мерзімі: Мұғалімнің аты-жөні:   

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қиылысатын, перпендикуляр және параллель түзулер  

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

6.3.2.1 параллель, қиылысатын, перпендикуляр 

түзулердің анықтамаларын білу; 

6.3.2.2 параллель, перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді ажырату; 
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Сабақ мақсаттары Оқушылар: 

-  «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын білетін болады; 

параллель және перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді сала алатын болады; 

- сызбалар мен қоршаған ортадан параллель және 

перпендикуляр түзулерді таниды және таба алады. 

Бағалау критерийлері - «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын біледі және 

түсінеді;  

- осы ұғымдарды сызбалар мен қоршаған ортадан 

параллель және перпендикуляр түзулерді тануда, 

анықтауда қолданады;  

- торкөзі бар және торкөзі жоқ парақтарда параллель 

және перпендикуляр түзулерді салады 

Құндылықтарды 

дарыту 

Қарым – қатынас дағдыларын қалыптастыру.  

Достық, өзара түсіністік, жауапкершілік, академиялық 

адалдық.   

Тілдік  мақсаттар Оқушылар параллель және перпендикуляр түзулерді 

салу алгоритмдерін түсіндіріп айта алады.   

Пәндік лексика мен терминология: 

- қиылысатын түзулер; 

- параллель түзулер; 

- перпендикуляр түзулер; 

- перпендикуляр; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

- параллель түзулер салу үшін … 

- перпендикуляр түзулер салу үшін … 

Пәнаралық 

байланыстар 

геометрия 

Бастапқы білім Тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар  

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңдері 
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

сабақтың басы 

4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

I.Ұйымдастыру 

Мақсаты: амандасу, оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру,  сыныпта қолайлы 

атмосфера үшін психологиялық ахуал 

тудыру. 

Әдіс: тұлғалық-жеке-коммуникативті әдіс, 

«коммуникативтік шабуыл» тәсілі. 

Мұғалім қызметі: сыныпта қолайлы 

жұмыс ортасын құруға ықпал етеді.  

 

Слайд №1,2,3,4 
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Сабақтың ортасы 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушы қызметі: мұғаліммен, 

сыныптастарымен амандасу, сабаққа  зейін 

аудару. 

ІІ. Сабақтың тақырыбын экранда 

бейнеленген сурет арқылы табады. 

Оқушыларға сабақ кезеңдері бойынша өзін-

өзі бағалау парағы ұсынылады. 

Оқуш

ының 

аты-

жөні 

Ү

й 

ж

ұ

м

ы

с

ы 

Q

u

i

z

i

z

z 

о

й

ы

н

ы

  

Ж

ек

е 

ж

ұ

м

ы

с 

«Ой

лан 

жән

е 

жау

ап 

бер

» 

ойы

ны 

Жалпы ұпайы 

ІІІ. Үй жұмысын тексеру, оқушы экранда 

бейнеленген дұрыс жауаптар арқылы өзін-

өзі тексереді. Әр дұрыс жауапқа 1ұпай 

қояды(барлығы 5ұпай) 

Бағалау: мұғалімнің ауызша мадақтауы. 

IV. Өткен сабақты қайталау мақсатында « 

quizizz» ойынын ойнау 

Ойынның кейбір сұрақтарына 

сипаттама: 

1.  Қандай түзулер параллель деп аталады? 

А) қиылыспайтын түзулер  

Б)  қиылысатын түзулер 

В) кейде ғана  қиылысатын түзулер 

2.  Қандай түзулер перпендикуляртүзулер 

деп аталады? 

А)  сүйір бұрыш жасап қиылысатын 

түзулер  

Б)  тік бұрыш жасап қиылысатын 

түзулер 

В)  доғал бұрыш жасап қиылысатын 

түзулер 

 

Слайд №5 

 

 

 

 

Слайд №6,7 

 

 

 

 

 

https://quizizz.co

m/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 9 
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15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Грек тілінен аударғанда «параллелос» 

сөзі қандай мағына береді? 

     А) «сызық»;     Б) «түзу»;    В) «қатар 

жүруші» 

4. Түзу сызық дегеніміз не? 

А)  түзу  – ол шексіз сызық 

Б)  түзу  – ол кесінді 

В)  түзу – ол сызық 

5.  Грек тілінен аударғанда 

“перпендикулярис” сөзі қандай мағына 

береді? 

А) перпендикуляр түзулер 

Б) перпендикуляр кесінділер 

В) перпендикуляр 

 

Оқушылар жауап берген әр жұмыс 

бойынша талдау жүргізу.  

V. Жеке жұмыс 

№1 

 
№2 

 
Бағалау критерийлері: 

1.  перпендикуляр түзулер ұғымын біледі; 

2.  перпендикуляр ұғымын біледі; 

3.  торкөзді парақта перпендикуляр 

түзулерді дұрыс салады  

 

VІ.   «Ойлан және жауап бер» ойыны 

Оқушылар ұяшықтарды таңдай отырып 

сұрақтарға жауап береді, есептерін 

шығарады, әр сұрақ қиындық деңгейіне 

байланысты сәйкесінше 1,2,3,4 ұпайлармен 

бағаланады. Оқушы дұрыс жауап берсе 

бағалау парағына өзінің алған ұпайын 

жазып отырады. 
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2

FK II EL
FE II  KL

фигураның қай

қабырғалары бір-

біріне параллель?
1 ұпай

           

3

2

2 ұпай

 

4

N нүктесіне3 ұпай

      

2

ABII CD
BC II DE

4 ұпай
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Сабақтың соңы 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Рефлексия 

Мақсаты: өтілген сабақ бойынша кері 

байланыс алу  

Әдіс:  "көңіл күй смайлігі" 

Мен бәрінен озып кеттім

Маған біраз ойлануға тура келді

Мен қобалжыдым

Мен жақсы жауап бердім

Менің өзіме көңілім толмады

№1

№2

№3

№4

№5

 
Мұғалім қызметі: өз жауаптарын түсіндіріп 

айтуларын сұрау, сабақты қорытындылау. 

Оқушы қызметі: өз жұмысына баға береді, 

жауабын түсіндіріп айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

Ойлан және жауап бер 

ойынында оқушылар 

өзгелердің жауап беруіне 

көмектесіп қосалқы сұрақтар 

қоя отырып 

сыныптастарының дұрыс 

жауап беруіне ықпал етті. 

Бағалау  

Өзін-өзі бағалау, өзгені 

бағалау орын алды 

Пәнаралық 

байланыс 

және АКТ қолдану 

дағдылары 

quizizz» ойынын 

геометрия пәнімен 

байланыс 

Жалпы баға  

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: « quizizz» ойынын 

2: «Ойлан және жауап бер» ойыны 

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

ойланыңыз)? 

1: Ұйымдастыру кезеңінің уақытын азайту 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 

Есептер  шығару барысында әрбір жеке жұмысқа талдау жасау үшін уақытты 

үнемді пайдалау 
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                                                                          G00030       23.10.2021 ж 

Координаталық  жазықтық 

Абдыева Базаргул Узакбаевна                                                                           

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ          Математика пәні мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: 

Координаталық жазықтық 

Мектеп:  

Күні:      Мұғалім: 

Сыныбы:  6 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспағандар: 

Сабаққа негізделген оқу 

мақсаттары: 

Абциссасы мен ординатасы теріс сандар, оң 

сандар, таңбалары әртүрлі сандар болатын нүкте 

қай ширекте орналасқанын қайта қарайды. 

Сабақтың мақсаттары: 

Координатлық жазықтықта 

координаталары берілген 

нүктелерді сала білуге, 

координаталық жазықтықта 

берілген нүктелердің 

координаталарын таба білуге  

үйрету;  

Барлық оқушылар:Координаталық жазықтықта 

нүктелерді белгілей алады. 

Оқушылардың басым бөлігі:  

Кейбір оқушылар: Координата осьтеріне бірнеше 

нүкте салып, олардың координатасын  жазады. 

Тілдік мақсаттар:  Оқушылар: дұрыс жазу (жазылым), әдістердің 

айырмашылығын ажыратып айту (айтылым), 

тақырыптың негізгі мазмұнын тыңдай алу 

(тыңдалым). Мәтін ішінен негізгі ұғымдарды 

тауып оқу (оқылым) 

Негізгі сөздер мен тіркестер: Координаталық 

жазықтық, тікбұрышты координата жүйесі. 

Сұлба, өлшем түрлері: Координаталық жазықтық. 

Тікбұрыштың координаталар жүйесі. 

Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы 

тілдік бірліктер: ережелері мен қасиеттерін 

айту. 

Талқылауға арналған тармақтар:  Нүктенің 

координата жазу кезінде бірінші  орынға 

абцисса, екінші орынға ордината жазылатынын 
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түсінеді. 

Сіз неліктен ....екенін айта аласыз ба? 

Координата осьтеріне бірнеше нүкте салып, 

олардың координатасын  жазады. 

Жазылым бойынша ұсыныстар:  . Координаталар 

жүйесінде абцисса осі мен ордината осі қалай 

орналасқанын бағалайды. 

Алдыңғы оқу: :    Координаталық жазықтық. Тікбұрышты координата жүйесі. 

Жоспар: 

Жоспарлан

ған уақыт 

Мұғалімнің іс-әрекеті: Оқу 

ресурстары: 

Басталуы: 

 4-мин 

1. Ұйымдастыру.  Қима қағаздар  арқылы топқа 

біріктіру. 

2. Үй тапсырмасын пысықтау:  «Кім жылдам?»   

әдісі арқылы сұрақтар тізбегін әр топ бір-біріне сұрақ-

жауап қою арқылы жүргізеді 

1.Координаталық жазықтық дегеніміз не?  

Тік бұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтық 

кооординаталық жазықтық деп аталады 

2 – сұрақ  

абсцисса дегеніміз не? 

Горизонталь сызылған координаталық түзу абсциссалар 

/Ох/ деп аталады 

3 – сұрақ  

Ордината дегеніміз не 

Вертикаль сызылған координаталық түзу ординаталар / 

Оу/ деп аталады 

4 – сұрақ 

Координаталар басы дегеніміз не? 

. 

Оқулық  

Ой-қозғау 

5-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

3. Жаңа сабақ.  

Оқушыларды алдын-ала екі топқа бөліп әр топ 

кеңесшілеріне өз топтарының сабаққа қатынасуына көңіл 

бөлуін ескертемін. Ол үшін балаларға  мына жайды 

түсіндіремін. 

 -Балалар ,бір қарт кісі өз баласына мынадай хат 

қалдырыпты. 

-Балам, менің саған деп қалдырған қазынам бір 

жерде тығулы жатыр,ал оны тауып алғың келсе үйден 

(жоғары қарай) қораға дейін  3 қадам, ал сонан соң (оңға 

қарай) 4 қадам жүрсең, ал үйден (оңға қарай) құдыққа 

қарай 4 қадам сонан соң жоғары қарай 3 қадам жүрсен бір 

жерде түйісесің. Сол жерде менің саған деген қазына 

байлығым жатыр,- деп аяқтайды. 

Перпендикуляр түзулер жүргізіп қиылысу нүктесіне 

Үлестірме 

қағаздар, 

стикерлер, 

интерактивті 

тақта,бағалау 

парақшалары. 
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«Көк 

сандық»         

7-мин 

 

 

 

 

«Сыр 

сандық» 

7-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сиқырлы 

сандық» 

7-мин 

 

 

 

 

«Ақ 

сандық» 

7-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

үйді орналасайық. Горизанталь  түзу бойына )ораны 

бейнелейік. Енді қорадан оңға қарай 4 қадам, құдықтан 

жоғары қарай 3 қадам, жүрсек бір нүктеде тоғысады. Осы 

нүктені Қ деп белгілейік. 

Координатаның белгіленуі: Қ (4;3) 

Топтық жұмыс       (Оқулықпен жұмыс) 

    Координаталық жазықтықта төбелерінің 

координаталары    бойынша:   1-2 топ 

1) Үшбұрышты салыңдар:  А(-3;-4), В(2;4) және 

С(6;-2) 

3-4 топ 

2) Тік төртбұрышты салыңдар: А(-2,-2) , В( -2;1), С( 

4;1)және Д(4;-2) 

       «Сыр   сандық» 

Оқушылар слайдта көрсетілген нүктелердің 

координаталарын топпен бірге анықтайды. 

Координаталарын дұрыс тапқан жағдайда, керемет бір сөз 

шығатындығын оқушыларға айтылады.(Рухани) 

 

      
Әр топ бір-бірінің жұмысын бағалайды. 

 

Енді біз балалар нысана көздеп ойнаймыз. Кім 

координаталық жазықтықта ілулі тұрған аңдардың 

координаталарын дұрыс тапса ,сол бала сол аңды атып 

алады. Әр аңды ұтып алған сайын, артында жасырынып 

тұрған аріптер шығады.(Жаңғыру) 

 

 
«Ақ сандық»   Деңгейлік тапсырмалар: 

№ 1 

А(0;0), В(-1;1), С(-3;1), Д(-2;3), Е(-3;3); К(-4;6); М(0;8); 

Н(2;5); Л(2;11); У(6;10). О(3;9) 

№2 

Б(4;5), Ж(3;0), Т(2;0), Ф(1;-7), Г(3;-8), У(0;8) , А(0;0) 
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Қосымша тапсырмалар. 

Берілген слайдтардағы суреттердегі нүктелердің  

координаталарын топпен бірге анықтайды. 

 
4. Бекіту:  

 

5. «Бас бармақ» кестесі бойынша оқушылар білімдері 

тексеріліп, кері байланыс орнату. 

 

6.   Өзіндік бағалау.  

Аяқталуы: 

3минут 

7. Үйге тапсырма: Координаталық жазықтықта 

сурет, фигуралар салып, сол фигуралардың төбелерінің 

координаталарын табу. 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді 

қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырманы күрделендіруді 

қалай жоспарлайсыз?  

Бағалау – 

Оқушылардың 

үйренгенін тексеруді 

қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық 

байланыс, 

Қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау 

ережелері, АКТ-

мен байланыс, 

Құндылықтарда

ғы байланыс. 

Рефлексия 

Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен жоспарланған саралау 

шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жосмпарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?  

  

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нәрсе ең табысты (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Қандай екі нәрсе  сабақты жақсарта алады  (  оқытуды да, оқуды да 

ескеріңіз)? 

1:  

2: 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы 

менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетіні туралы не 

білдім? 
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  G00031       23.10.2021 ж 

 Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану                                                                                                                                                       

Кенжешова Ылипа                                                                                           

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ. Математика пәні мұғалімі 

6.2АРационал сандарға 

амалдар қолдану 

Мектеп:  

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану 
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Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

6.1.2.22 

рационал сандармен арифметикалық амалдарды 

орындау 

 

Сабақ мақсаттары Оқушылар: 

–  рационал сандарды қосу және азайту ережелерін 

пайдаланады;  

–  рационал сандарды көбейту  және бөлу  

ережелерін пайдаланады;  

–  амалдарды орындау ретімен орындайды; 

–  өрнектің сандық мәнін табады. 

Бағалау критерийлері Оқушы: 

–  рационал сандарды қосу және азайту ережелерін 

пайдалана алады;  

–  рационал сандарды көбейту  және бөлу  

ережелерін пайдалана алады;  

–  амалдарды орындау ретімен орындай алады; 

–  өрнектің сандық мәнін таба алады. 

Тілдік мақсаттар Оқушы: 

рационал сандарды көбейтуді/бөлуді ауызша 

айқындайды; 

жай бөлшекті ондық бөлшекке және ондық бөлшекті 

жай бөлшекке айналдыруды түсіндіреді; 

шексіз периодты ондық бөлшектің периодын табуды 

түсіндіреді; 

мәтіндік есептерді шешу қадамдарын айқындайды; 

сандық өрнектің мәнін табуда амалдарды орындау 

ретін түсіндіреді; 
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рационал сандарға амалдар орындау қасиеттеріне 

сүйенеді. 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

оң сан; 

теріс сан; 

бүтін сан; 

рационал сан; 

санның модулі; 

таңбалары бірдей сандар; 

таңбалары әртүрлі сандар; 

шектеусіз периодты ондық бөлшек; 

бөлшектің периоды; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

таңбалары әртүрлі сандарды қосу және азайту үшін; 

таңбалары бірдей сандарды қосу және азайту үшін; 

таңбалары әртүрлі екі санды көбейту және бөлу 

үшін; 

таңбалары бірдей екі санды көбейту және бөлу үшін; 

егер сан периодты/шектеулі ондық бөлшек түрінде 

жазылатын болса, онда ол рационал сан болып 

табылады 

0,(6) санын «нөл бүтін периодта алты» деп оқимыз; 

3,1(4) санын «үш бүтін оннан бір периодта төрт» деп 

оқимыз; 

Құндылықтарды дарыту Белсенді қарым- қатынас, өзіндік шешім 

қабылдауды үйрену және оны дамыту. Бір – бірінің 

пікірлерін құрметтеу, қабылдау.Оқушылардың өз 
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бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәнаралық байланыстар Қолданбалы математика есептері, қазақ тілі 

Бастапқы білім Оқушылар жай бөлшек, бүтін сан, рационал сан 

ұғымдарын біледі; рационал сандарды қосу мен 

азайту, көбейту және бөлу амалдарын орындай 

алады. 

Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспарланғaн 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

3 мин 

Ұйымдастыру бөлімі.Сәлемдесу. 

1) Оқушылардың сабаққа қатысуын, сабаққа 

дайындығын тексеру. Назар аударту: 

психологиялық тренинг: «Көтеріңкі көңіл күй» 

атты тренинг. Әр оқушы парталас жолдасына, 

гүлдерге жақсы тілектер жазып, бір - біріне 

ұсынады. Ол - көңіл күйлерінің жақсы болуы. 

2) Сабақтың мақсаттарымен, күтілетін 

нәтижелермен таныстыру. 

3) Үй тапсырмасын тексеру. 

4) Өткен тақырып бойынша сұрақтар қою 

мақсатында математикалық диктант жүргізу. 

5) Деңгейлік тапсырмалар. 
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4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

1.  Математикалық диктант. 

1) Қарама-қарсы сандардың қосындысы нөлге 

тең            иә 

2) Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі - 

оң сан        иә 

3) Екі теріс санның қосындысы- теріс 

сан                           иә 

4) Таңбалары әр түрлі екі санның көбейтіндісі 

- оң сан   жоқ 

5) Кез келген теріс сан нөлден 

үлкен                                   жоқ   

6) Екі теріс санды қосу үшін: алдына минус 

таңбасын қойып, қосылғыштардың 

модульдерін қосу керек.                           иә 

7) Теріс көбейткіштер саны жұп болса, 

көбейтінді оң сан  иә     

8) Теріс санның модулі сол санның өзіне 

тең                     жоқ 

9) Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі - 

оң сан        иә 

10) Кез келген теріс сан оң саннан 

үлкен                             жоқ 

Дескриптор: Білім алушы 

Ережелерді еске түсіреді; (әр дұрыс жауапқа 1 

балл) 

2. «Күш сынасу» Деңгейлік тапсырмалар: 

І деңгей: 

1) Есепте: 

А) -4+(-5)                        В) 9,3+(-

Қосымша-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша-2 
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Сабақтың 

ортасы 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)                    д) -5*(-3)                

Б) 7+(-7)                           г) -45-(-

20)                     е) -7,2: (-9) 

ІІ деңгей: 

2) Есептемей салыстыр: 

А) -5,9+3,6  және    5,9+(-3,6)    Ә) 4,5+(-

1,6)   және   1,6+(-4,5)     

 Б) -7+(-3,2)    және    3,2+(-7) 

3) Өрнектің мәнін тап: 

А) (6-15):(7-2,5)                 ә) (-0,25)∙(-4)∙(7)          

ІІІ-деңгей: 

4) Өрнекті 

ықшамда:  𝑎)
−30𝑎∙(−56)

2𝑎∙14∙(−5)
;    б) 

−33𝑎∙6,5𝑏

5𝑏∙1,3∙(−11𝑎)
 

Дескриптор: Білім алушы 

Рационал сандарды қосу және азайтуды 

орындайды; 

Рационал сандарды көбейту және бөлуді 

орындайды 

1деңгейдің әр есебіне 1 ұпайдан, 2 деңгейдің 

әр есебіне 2 ұпайдан, 3 деңгейдің әр есебіне 3 

ұпайдан қойылады. 

3. Жұптық жұмыс. Тарсия. Пазлдарды 

құрастыру 

 

 

 

 

 

Қосымша-3 
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4 мин 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті   

4.  “Ойлан, тап!” ойыны( семантикалық 

карта)  Амалдарды орындап, дұрыс жауап 

тұрған торкөздегі әріптерді дұрыс 

орналастырғанда шығатын сөзді табу 

№ 
тапсыр

ма 
а а р о ц и н л 

1 

(-

36+45):(

-9) 

9 -9 -1 1 2 -3 4 -4 

2 
(23-(-

47))·0 
70 0 1 -2 60 -70  -1  -60 

3 
-15+(-

29) 
-54 -34 29 14 -44 -14 34 -29 

4 -1,69:1,3 
-

0,13 
13 -13 130 0,13 -1,3  1,3 

-

130 

5 
-4,2·(-

2,5) 

-

105 

-

1,05 
105 10,5 1,05 

-

10,5 

105

0 

-

105

0 

6 78+(-47) 
-

125 
125 -31 -48 48 115 31 

 -

115 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика- 

6 Т.А. 

Алдамұратов

а, Қ.С. 

Байшоланова, 

Е.С.Байшола

нов 

Алматы 

«Атамұра» 

2018 
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4 мин 

        10 мин 

7 
(31-(-

14))·1 
45 0 1 -2 -45 17 -17 45 

8 13+(-37) 14 24 50 40 -50 -40  -14 -24 

  

5. Келесі кезекті сандық мақал-мәтелдерге 

берейік. 

1)Алтау ала болса,ауыздағы кетеді,төртеу 

түгел болса,төбедегі 

жетеді.   

2)Ұлға отыз үйден,қызға қырық үйден тыю  

 

3)Білімді мыңды жығады,білекті бірді жығады. 

−2𝑥 = −2000; 𝑥 = 1000; 

−5𝑥 = −5; 𝑥 = 1 

6. Сабақты бекіту.Оқулықпен жұмыс: №615, 

617 

Дескриптор: Білім алушы 

Рационал сандарды қосу және азайтуды 

орындайды; 

Рационал сандарды көбейту және бөлуді 

орындайды; 

Есептің жауабына байланысты мақал-мәтел 

айтады 

 

 

Сабақтың соңы 

2 мин 

Сабақты қорытындылау.  

Үйге тапсырма беру, түсіндіру. Оқушылар 

білімін бағалау. 

Үйге тапсырма: №621, 622 
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    G00032      23.10.2021 ж 

Пайыз 

Аддамбаев Абат Жаумитбаевич                                                                                            

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ  Математика пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы : 

5.4А Пайыз 

Мектеп :     

Күні: Мұғалімнің аты жөні:  

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 

Сабақ соңында оқушылар рефлексия 

жүргізеді: 

- нені білдім, нені үйрендім;  

- нені толық түсінбедім; 

- немен жұмысты жалғастыру қажет. 
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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. 

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. 
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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 

I. 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? 

«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!... 

 

 

Смайликте

р 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

Слайд 3 

Слайд 4 

Слайд 5 

 

 

 

А3 

форматты 

қағаздар, 

стикерлер    
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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 

- пайызды бөлшекпен жазу ережесін 

тұжырымдайды; 

- қарапайым мысал арқылы түсіндіреді. 

ІІІ топ. Бөлшекті пайызбен қалай жазады?    

Мысал арқылы түсіндір,ережесін тұжырымда 

Пайызбен жаз:   :      
7

100
;   

29

100
; 

125

 100
 ;0,3; 3,7; 0,21; 

0,0043; 

Дескриптор: Білім алушы 

- бөлшекті және натурал санды пайызбен  жазу 

ережесін тұжырымдайды; 

- қарапайым мысал арқылы түсіндіреді. 

ҚБ: «Бағдаршам» 

Ауызша  есеп 

Оnlinemekt

ep 

Слайд 6-8 

Слайд 9-10 

 

Слайд 11-

13 

 

 

А.Е.Әбілқа

сымова 

Т.П.Кучер 

З.Ә.Жұмағ

ұлова 

Математик

а-5 

Алматы; 

«Мектеп» 

,2017  

 

А3 

форматты 

қағаздар, 

стикерлер    

 

 

 

  

 
 

 

 

Слайд 14 
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Сабақтың соңы 

3 мин 

1600 – 100 
%

400
800 160

1200

2400
80

1280

3200

Есептеңдер

50 % 25 %
10 %

75 %

150 %
5 %

80 %

200 %

 
ҚБ: Мақтау 

Деңгейлік тапсырмалар орындау. 

Саралау тәсілі: «Қарқын» Оқушылар үш 

деңгейлі есептерді өз қабілеттеріне сай   

«Кемпірқосақ» әдісімен  таңдай алады (жеке , 

топпен жұмыстанады, бірін –бірі тексереді, 

дәптерге жазады). Топ мүшелері берілген  

уақытта шығарған есептерінің жауабын қызыл, 

сары, жасыл  шаршыларға жазып,тақтаға  іледі. 

Есептердің шешу алгоритмі ауызша тaлданады. 

Ойлау дағдыларының деңгейі: түсіну,қолдану 

А деңгейінің есебі 

Саяхатшылар маршруттың 70% автобуспен, 

қалған жолды поездбен жүрді. Саяхатшылар 

қанша жолды поездбен жүрді? 

В деңгейінің есебі 

Комбайншы комбайнның сынып қалуына 

байланысты күндік норманың 12% орындай 

алмады. Комбайыншы күндік норманың неше 

пайызын орындай алды? 

С деңгейінің есебі 

Жеміс сусынын дайындау үшін алынған 

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 

 

 

 

 

Слайд 16-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірме 

 қaғaздaр. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19 

 

 

 

 

 

 

Слайд 20 

Слайд 21-

22 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 23 
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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 

Рефлексия «Өзіңді бағала»

 

 

 

 

 

Слайд 24-

25 

 

 

 

                                                                  G00033     23.10.2021 ж 

                  Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор. 

Набиева Гулнур Аметовна                                                                                                                   

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы   «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ   Математика пәні мұғалімі 

Бөлім:  Диаграмма 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: 5 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: 
 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері 

(центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру; 

5.3.1.3 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/Уақыт

ы 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту. 

7 мин. 

(Ұ). 

Ұйымдастыр

у кезеңі: 

1.Оқушыларме

н амандасу, 

түгендеу.  

2.Ынтымақтас

тық 

атмосферасын 

қалыптастыру 

 

1.Мұғалім 

оқушыларды 

түгендейді. 

2.Амандасады 

және 

тілектерін 

білдіреді. 

1. Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау  

жасағаннан 

кейін мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатыментан

ыстырады. 

Мақсаты: 

Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту. 

Тиімділігі: 

оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

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 

қызығушылығын 

арттыру 

мақсатында 

мүмкіндігінше 

оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері 

Кітап, дәптер, 

қалам 

суреттері 

бейнеленген 

қима қағаздар 

топтамасы 

 ДК экраны 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

   
 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен 

жаңа сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу 

түрлері  

беріледі. 

Сұрақтар: 

1.Көпбұрышта

р ұғымын 

білдік пе? 

2.Көпбұрышта

рға мысал 

келтір. 

3.Көпбұрышта

рдың 

градустық 

өлшемдерін 

қалай 

анықтайды? 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

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  
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 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. 

Сабақтың 

соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін 

микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты:Оқу

шы алған 

білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақ

ырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына 

қарай, өз 

түсінгенін, 

пікірін,  өз 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды

» тәсілі 

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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                                                G00034        23.10.2021 ж 

 Оқушылардың сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту 

Орынбаева Салтанат Ахметовна                                                                                          

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ   Математика пәні мұғалімі 

Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім 

берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған 

терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін – 

өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты 

шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап 

көрсетілген. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі 

тұлға-мұғалім (Strong, Ward&Grant,2011). Мұғалім қызметіндегі маңызды 

дүние – жекелеген оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, 

оқушылардың түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен 

жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы, сондай-ақ кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі 

(Мұғалімге арналған нұсқаулық, 6-7 бет). 

      Сабақ – мұғалімнің шығармашылық ізденісінің жемісі. ҚР-ның педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының үшінші (негізгі) деңгейі 

бойынша білім алып, үйренгенімді өз тәжірибеме қолданып келемін. Осы 

курсты оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай 

оқу керектігін үйретуге, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға басты назар 

аударуым керек екендігін түсіндім. 

      Мен өз сабағымды жоспарлауда ең алдымен оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып, өзара сыйластық пен 

бірлесіп шешім табуға, тақырыптың мазмұнын өз бетімен меңгеруіне ықпал 

ететіндей оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз етуге 

тырысамын. Сабақтың құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының 

(берілген тапсырманың немесе жаңа тақырыптың) мазмұнын игертіп қана 

қоймай, оқуға деген өз қабілетін дамыта алатындай етіп әзірлегенде ғана 

тиімдірек оқуға мүмкіндік береді. Сабақ барысында оқушыға білім алуға 

ыңғайлы, жағымды орта қалыптастыра білу табысқа жетудің бір факторы. 

    Оқушыларды сабақта топқа бөлудің әртүрлі қызықты тәсілі олардың 

алдағы жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. Бөліну кезінде 

араларында бір-біріне деген жылы сезімдер орнап, өздерінде туындаған 

сенімсіздік пен қобалжудан арыла бастайды. Ең бастысы оқушы өзінің 

қабілеттері мен ерекшеліктерін көрсете білу мүмкіндігіне ие болғандығын 

түсінеді. 

Математика сабағында оқушылардың құзыреттілін дамыту үшін «Сыни 

тұрғысынан ойлау» технологиясының маңызы зор. Сыни тұрғысынан ойлау 
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технологиясын қолдану арқылы оқушылардың өз беттерімен меңгерген 

материалдағы ұғымдардың есінде ұзақ сақталып, оның білім деңгейінің 

артуына зор ықпал ықпал етеді. Елімізде 1997 жылдан бастап дамып келе 

жатқан «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы 3 кезеңнен 

тұрады: «Қызығушылықты ояту/Мағынаны ажырату/Ой-толғаныс». 

1. Қызығушылықты ояту: оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша 

бұрынғы білімдерін еске түсіреді, яғни жаңаны ескімен байланыстырады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа 

ақпаратпен толықтырады. Қызғушылықты оятудың екінші мақсаты 

үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға 

жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға 

салу арқылы өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. 

Қызғушылықты оятудың үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе 

отырып, әр оқушыда түрлі сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде 

оқушыларды ойлануға жетелейді. 

2. «Мағынаны ажырату» кезеңі. Жаңа материалды игеруде туындаған 

сұрақтарға оқушылар өз тәжірибелері тұрғысынан жауап беруге тырысады, 

олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады. 

3. Үшінші кезең «Ой толғаныс». Осы кезеңде оқушылар жаңа мәліметтерді 

өздерінің бұрынғы білімдерімен салыстырады, қажет болған жағдайда өз 

пікірлерін өзгертеді, жаңа білім, жаңа түсінік қалыптасады. Сыни тұрғыдан 

ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген ой-

пікірлеріне, тұжырымдамаларына сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір 

пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету. Сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. 

Ол бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын 

дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. «Мен 

шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді 

жағдайлар жасауға тырысамын»,- деп айтқан А.Эйнштейннің принципін 

ұстанып жүрмін. 8 сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, 

квадрат және олардың қасиеттері» тақырыбында өткізген сабағым туралы 

сіздермен ой бөліскім келеді. Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер 

естідіңдер?» деп сұрап, олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, 

балам! Үлкен азамат бол! Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген 

сөздерді естігендерін айтты. Сол арқылы топқа бөлдім, 1 топ «жарайсың, 

балам!» тобы, т.с.с. әр топ мүшелерін топ атымен айтып сөз бергенде 

олардың жүздері бал-бұл жайнап, сабаққа көңілді, асқан қызығушылықпен 

қатысып отырды. 1 топқа өткен сабақ бойынша тапсырма бердім, 2-4 

топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін оқу материалы мен қажетті 

құралдармен қамтамасыз еттім. Мұндағы мақсатым – өткен тақырыппен 

жаңа сабақтың өзара байланысын балалар өз беттерімен анықтап, әр 

фигураларға тән қасиеттері арқылы анықтама бере отырып, талдау жасай 

білу дағдыларын жетілдіру. Бұл тапсырмада оқушылар жүйелі ойлануға, 

керекті ақпаратты өздігімен түсініп, оны талдап, оның ішінен керектісін 
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таңдап алуға, өз ойы мен пікірлерін дәлелдеуге, өз білімдеріне деген 

жауапкершіліктерінің артқандығын сездірді. Ең бастысы сыныптастарымен 

тиімді қарым-қатынас құруға тырысқандары мені қуантты. «Ромбының 

диагональдары тең болса, оның квадрат болатынын дәлелдеңдер» деген 

тапсырмада Ерболат есімді оқушы мыс сымнан квадрат жасап, қарама-қарсы 

бұрыштарын созу арқылы оны ромбыға айналдырып, «диоганалдарының 

ұзындықтары әр түрлі болса, ол ромб, ал диагоналдары тең болса квадрат 

болатынын» өз бетінше тәжірибе жасау арқылы дәлелдеді. Өзінің тіл 

байлығының аздығын сол сәтте ол сезініп, тәжірибені дәлелдеуді 

сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән 

қасиеттері мен берілген анықтама, теоремаларды пайдаланып және 

сынптастары көрсеткен тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары 

тең болса, онда ол квадрат болады» деген қорытындының дұрыстығына көз 

жеткізді. 

     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі тақырыпты алдымен топта, 

содан кейін бүкіл сыныппен бірге фигуралардың айырмашылығы немесе 

ортағын салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн 

диаграммасы арқылы ұсыныс білдірдім. Сабақтың соңында бар білімдерін 

жаңа ақпаратпен толықтырып қана қоймай, алған білімдерін нақтылап, кей 

анықтамаларды өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды. 

  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 

оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге: 

➢ Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды. 

➢ Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады. 

➢ Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді. 

➢ Алған білімге сын көзбен қарауға, білімді сапалы түрде алуға 

дағдыланады. 

➢ Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады. 

➢ Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады. 

➢ Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді. 

➢ Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады. 

 

                                                                               G00035      23.10.2021 ж 

Шоқ  жұлдыздары 

Ходжахметова Салтанат Нуркеевна                                                                                

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ   Математика пәні мұғалімі 

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін 

дамытып, ой-өрісін кеңейтіп және пәнге деген қызығушылығын арттыруға 

тәрбиелеу. 

Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес сайыс-сабағы. 
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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: 

1. 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» 

2. 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!» 

1. 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. 
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2. «Сан ретін тап» - сандарды өсу ретімен оқығанда «Қанатты сөз» 

шығады 

 

 

 

 

 

 

 

Қанатты сөз 

 

 

 

 

 

 

Жауабы: Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. 

 IV кезең. «Ойнайық та, ойлайық!» 

1. Берілген 32 тор көзді шахмат ойнындағы аттың жүрісі бойынша 

бөлгенде неше тең фигура шығады? 

      
8 тең фигура шығады 

2. «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  

3. «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

жүз 

 
4 

рік 

6 

нан 

3 

жүй 

7 

тұл 

2 

ден 

8 

пар 

5 

мың 
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           V кезең. Сандарға байланысты мақал-мәтелдер. 

1. Бес бармақ жиналса, жұдырық болады. 

2. Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді. 

3. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім іл. 

4. Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына. 

5. Отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге тарайды. 

6. Жүз теңгең болғанша жүз жолдасың болсын. 

 

Мұқият, халық, тыңдайық, 

Жұмбаққа назар салайық! 

1. Жүз төрт түйме, он бір ине                                     /есепшот/ 

2. Атадан он баламыз,  

Бір-бір жастан арамыз. 

Қосылып кейде басымыз, 

Азайып кейде қаламыз. 

Бөлініп кейде арамыз,  

Көбейіп те аламыз.                                                   /цифрлар/ 

3. Жоқ өзіңде бас та, қас та, мойын да, 

Ұзындығы жазулы тұр бойында                            /сызғыш/ 

4. Санға қосып, алсақ, 

Сол санның өзі шығады. 

Санды оған бөлуге болмайтынын 

Оқушылардың бәрі біледі.                                      /нөл/ 

5. Санау үшін адамды, малды, талды, 

Ертеден мұра болып қалды. 

Ауадай қажет етеміз, 

Күнделікті сол сандарды.                                        /натурал сандар/ 

 

Қорытынды, марапаттау 

 

 

 

 

 

                                                                  G00036      23.10.2021 ж 

Математикалық  және  серіппелі маятниктердің тербелістері 

Даулетова Айгул Галимжановна                                                                                         

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ.    Физика және математика  пәні  мұғалімі 
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Бөлімі: Тербелістер мен толқындар 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Математикалық және серіппелі маятниктердің 

тербелістері 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.5.6 әртүрлі тербелмелі жүйедегі тербелістің пайда 

болу себептерін түсіндіру;                                                           

9.2.5.7 маятниктер тербелісі периодының әртүрлі 

параметрлерге тәуелділігін зерттеу 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар білуі тиіс: маятник түрлерін 

ажыратып, формулаларын  біледі.  

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 

формулаларды түрлендіріп,есептерді шығара алады. 

Кейбір оқушылар орындай алады: тәжірибелерді 

қорытындылай алады. 

Бағалау критерийлері 

 

Математикалық тілшенің анықтамасын біледі және оның 

тербелісін сипаттайды. 

Фуко тілшесінің анықтамасын біледі және оның тербелісін 

сипаттайды. 

Физикалық тілшенің анықтамасын біледі және оның 

тербелісін сипаттайды. 

Сфералық тілшенің анықтамасын біледі және оның 

тербелісін сипаттайды. 

Құндылықтарға баулу 

 

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы құндылығын дарытуда 

оқушыларға оқу үдерісінде бақылау жүргізуге, 

топтастыруға, зерттеуді жүйелеуге, құбылыстарды бір-

бірімен байланыстыру мен оларға түсінік беруге үйрету. 

 

Сабақтың барысы: 

Сабақ кезеңі/ 

Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы  

10 минут  

 

 

 

 

 

 

Оқушылармен сәлемдесу, 

оқушыларды түгелдеу. 

Оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру. 

Оқушылардың назарын 

сабаққа аудару. 

 

Тербелмелі жүйелерге 

мысал келтіріңдер   

 

 

Оқушылар 

өткен 

тақырып 

сұрақтарына 

жылдам 

жауап беріп, 

бүгінгі 

тақырыппен 

танысады. 

Оқушылар 

тербелмелі 

жүйелерге 

мысалдар 

айтады, 

мысалы 

әткеншек, 

маятникті 

сағат, 

Серіппеге 

ілініп 

Оқулық 

Слайд 
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тербеліп 

тұрған жүк 

Сабақтың 

ортасы   

 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа тақырып  

 Маятник түрлерін демонстрациялау және 

олардың жұмыс істеу принципімен 

таныстыру. 

• 1-жұп:математикалық маятник 

• 2-жұп:Фуко маятнигі 

• 3-жұп:физикалық маятник 

• 4-жұп:сфералық маятник. 

• 5-жұп: серіппелі маятник 

  

 
 

Математикалық және серіппелі маятникке 

есептер шығару (жай деңгей, орта деңгей 

есептерін шығару). 

1) Егер математикалық маятниктің 

тербеліс периоды 12,56 с болса, оның 

ұзындығы қандай? (g=10 м/с2; π=3,14) 

2) Қатаңдығы 2500 Н/м серіппеге асылған 

16 кг дене қандай периодпен тербеліс 

жасайды? 

3) Қатаңдығы 100 Н/м серіппеге асылған 4 

кг дене қандай периодпен тербеліс 

жасайды? 

 

Оқушылар 

жұп болып, 

маятник 

түрлерін 

зерделеп, 

олардың 

жұмыс істеу 

принциптер

ін 

сыныптағы 

басқа 

оқушыларға 

түсіндіреді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор 

-период 

теңдеуін 

біледі 

-серіппелі 

маятник 

үшін 

период 

формуласы

н 

қолданады 

 

 

 

 

 

Маятникт

ің 

түрлері: 

http://ww

w.ehow.c

om/list_69

67711_dif

ferent-

types-

pendulum

s.html#ixz

z2AyRRC

wUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірм

елі 

тапсырм

алар 

Сабақтың 

соңы. 

10мин 

Рeфлексия 

пирамидаcы:Қарастырылға

н мәселелерді қаншалықты 

Сабақты 

қорытындыл

ау 

 

 

 

Үлестірме 

стикерлер 

 

http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
http://www.ehow.com/list_6967711_different-types-pendulums.html#ixzz2AyRRCwUH
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Рефлекция 

 

 

 

 

Бағалау 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсыр 

масы 

ұққандығыңды өзің 

бағалап, пирамиданы 

толықтыр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ соңында әр 

тапсырманың бағалау 

критериилері бойынша 

жалпы баллдық жүйемен 

бағалау 

-Тақырып соңындағы 

сұрақтарға жауап жазу. 

барысында 

оқушылар өз 

ойларын 

үлестірме 

қағаздарға 

жазып, 

пирамиданы 

кім қай 

мәселені 

ұққандығына 

қарай 

толтырады. 

 

 

 

 

Жалпы 

сабақты 

бағалау 

критерийле

р бойынша 

ең жоғарғы 

10 балл 

 

 

 

 

 

 

Дескрипто

р 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

 

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 

техникасы

н сақтау 

Оқушыларға жеке қолдау көрсету, 

оқу материалдары мен дереккөздерді 

оқушылардың жеке қабілеттерін 

ескере отырып, 

Мотивациясы жоғары оқушылар: 

 Көмек қажет ететін оқушыларға 

«Сәйкестендіру» тәсілі оқушының 

ынталану қабілетін арттыруға  

көпірше болып қызмет атқарады. 

Тапсырмалар бере отырып, күтілетін 

нәтижеге жетелеймін.  

Әрбір кезең бойынша оқушыларға 

ауызша және бас бармақ, 

смайликтермен кері байланыс беріп 

отырамын, сол арқылы 

оқушыларды ынталандыруға 

бағыттап отырамын, қолдау 

көрсетемін. 

Оқушылардың өзін-өзі бағалауы, 

топтардағы  бағалау жүріп отырады 

«Рефлексия пирамидасы» әдісі 

арқылы кері байланыс береді 

Физика 

кабинетінд

егі 

қауіпсіздік 

ережесі 

еске 

салынады. 

Жалпы бағалау: 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 

1. 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 

Сіз көбірек  

білгіңіз 

Сіз бұрыннан 

білетін үш нәрсе 

Сіз үйренген төрт 

нәрсе 
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1. 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары 

туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

 

 

                                                                  G00037      23.10.2021 ж 

 Жаңартылған білім мазмұны-заман талабы 

Бакаева Жузим Матаевна                                                                                                          

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ.  Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі 

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі-білімді ұрпақ.Қазіргі таңда білімдінің алға 

түсіп,бәйгеден озып келетін заманы енді туды.Қазақтың кемел талантты ұлы 

ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау 

керке»,деген. 

    Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты-

білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу.Бұл тұрғыда тұңғыш 

Президент Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім.Білім беру жүйесін 

жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде  маңызды рөл атқарады.Болашақта 

өркениетті,дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. 

    Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет:ғылым мен техниканың даму деңгейіне 

сәйкес оқушының білімі терең,іскер және ойлауға қабілетті,әлемдік 

стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны 

қалыптастыру.Мұндай талапқа сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте 

кәсіби білікті болуы тиіс. 

     Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады.Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері,соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған.Жаңартылған 

білім беру бағдарламасы –озық технологиялардың барлық қыр-сырларын 

білуге жетелейді. 

     Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты»атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бәсекеге қабілетті дамыған 

мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» деп 

баяндалды.Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз дей 
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келе,Елбасымыз «функционалдық  сауаттылықты арттыруды»негізгі 

тапсырма етіп жүктейді.Функционалдық сауаттылық,кеңінен алғанда,білім 

берудің / бірінші кезекте жалпы білім беруді / көп жоспарлы адамзат 

қызметімен байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі 

ретінде түсіндіріледі.Қазіргі тез құбылмалы әлемде функционалдық 

сауаттылық адамдардың әлеуметтік,мәдени,саяси және экономикалық  

қызметтерге белсенді қатысуына,сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық факторлардың біріне айналуда. 

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас түбегейлі өзгерісті талап 

етеді.Функционалдық сауаттылықты меңгерген оқушы білімді өз бетімен 

игеріп,өз болжамдарына күмәнмен,сыни тұрғыдан 

қарайды.Әлем,тіршілік,жаратылыс туралы өзінің түсінігін 

тереңдетіп,кеңейтуге ұмтылу мүмкіндігі ұлғаяды.Құрбы-құрдастарымен 

әлеуметтік байланыс жасайды.Белсенді түрде білім жинақтайды.Осының 

бәріне мұғалім көшбасшылық етіп,бағыт-бағдар беріп отырады.Оқушы оқу 

үдерісіне мұғаліммен бірге араласып отырады.Тіпті өзінің және сыныптас 

достарының білімін бағалауда да өз үлесін қоса алады.Ол үшін бағалау 

критерийлеріне сүйене отырып,топпен,жұппен немесе жеке жауап берген 

балалардың еңбегін формативті бағалау оқушының әрі қарай ынталанып 

оқуы үшін үлкен ықпал етеді.Мектеп тәжірибесінде табысты қолдануға 

ықпал ететін әдістемелік сипаттағы бірқатар жалпы ұсыныстардан тұратын 

бағдарламаның жеті модулі:оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер;сыни тұрғыдан 

ойлауға үйреті;оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау;оқытуда ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды пайдалану;оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу;оқытудағы басқару және 

көшбасшылық болып келеді. 

Сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақтың үлкен өмірге білек сыбанып,белсене 

араласа алатын қабілетін көтеріп,танып білу заман талабы.Олай болса оқушы 

бойына адамгершіліктің асыл қасиетін сіңіру,сапалы білім беріп,оның 

болашағын,жеке басын сыйлау біздің бірінші міндетіміз. 

 

                                                                              G00038       23.10.2021 ж 

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті 

Тилевбаева Салиха Чимбергеновна                                                                                

Маңғыстау облысы   Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ  Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі 

Сабақтың Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті .    Наурызда ән айтады. 
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тақырыбы:  

Күні, айы: 
 

2-сынып Сабаққа қатысқан 

оқушылар саны: 

Сабаққа қатыспаған оқушылар 

саны: 

Осы сабақта 

қол жеткізетін 

оқу мақсаты: 

2.1.1.1. сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында баяу және 

анық айтылған сөзді түсіну және интонациясы бойынша тиісінше 

іс-әрекет жасау. 

2.4.5.1. мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу. 

Сабақтың 

мақсаттары: 

Барлығы: сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында баяу 

және  анық  анықталған сөздерді түсіне алады. 

Көпшілігі:  интонациясы бойынша іс әрекет жасай алады 

Кейбірі:  айтылуы мен жазылуы бойынша  айырмашылығы  жоқ 

сөздерді дұрыс жаза  алады. 

Жаңа сөздер: Ән айтамын – пою песню  

Билеймін - танцую 

Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың 

іс-әрекеті 

Бағалау  

ІІ.Мағынаны 

тану. 

 Жаңа сөздер. 

Ән айтамын – пою песню  

Билеймін – танцую 

 Жіктік жалғауына назар 

аударайық 

Мен билеймін/билеймеймін 

Сен не айтасың/айтпайсың 

Ол ән айтады/айтпайды 

Наурыз келді 

 

 

 

 
2. Мәтін алды жұмыс. 

Тыңдалым. Оқулықтағы 

тыңдалымға арналған мәтінді 

тыңдайды, сөздермен 

мағынасын түсіндіреді. 

 
 Наурыз келді. Мен ән 

айтамын. Әділ ағам ән 

айтады. Қарындасым – 

Алуа билейді.  

Тыңдалым. 

Мәтінді мұқият 

тыңдайды, жаңа 

сөздерді 

қайталайды 

 

 

Дескриптор: 

1. Мәтінді 

тыңдай алады. 

2.Мағынасын 

түсінеді. 
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3. Оқулықтағы тапсырмамен 

жұмыс.  

Оқылым. Оқулықтағы 1-

тапсырманы орындату. 

Әлібек сурет салмайды. Ол 

ән айтады. Саша ән 

айтпайды. Ол билейді. 

Әнел билемейді. Ол ән 

айтады. Анна ән айтпайды. 

Ол суретті бояйды. Қанат 

суретті боямайды. Ол суда 

жүзеді. 

Оқылым. 

Сөйлемдерді 

оқиды. 

Дескриптор: 

1. Мәтінді 

дұрыс оқи 

алады. 

2.Сөздерді 

дұрыс айтады.  

 
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 

3-тапсырманы орындатады. 

Мен с...рет саламын. Сен  

жапырақты бо...йсың. Әнел 

б...лейді. Әлібек ән с...лады. 

Саша д...п  о...найды. Анна 

суда жақсы ж...зеді. 

 Дескриптор: 

- әріптерді 

дұрыс қояды; 

- мәтіннің 

мағынасын 

түсінеді 

ІІІ. Ойтолғаныс. Оқулықтағы 4-тапсырманы 

орындату. 

Билейді. Ән айтады. Кеме 

құрастырады. Бояйды. 

Жүзеді. Ойнайды. Сурет 

салады. Санайды. 

Суретпен 

сөйлемді 

сәйкстендіреді. 

- сөздің 

мағынасына 

қарай 

суреттермен 

дұрыс 

сәйкестендіреді;  

 

V.Бағалау Формативті бағалау. 

VI. Үйге тапсырма: 2-тапсырманы орындау. Оқулықтағы жұмыстар. 

Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі. 

 

                                                                         G00039     23.10.2021 ж 

Биология сабағында жаңартылған білім бойынша әдіс-тәсілдерді тиімді 

пайдалану 

Табынчаева Сания Рсбаевна                                                                                                        

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ.  Биология пәні мұғалімі 

       Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - заман талабына сай,келешек ұрпақтың 
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сұранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және оны 

тиімді қолдана білу міндеті тұр.Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық 

дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму 

бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың,болашағы бұлыңғыр 

болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен 

білім    беру-бүгінгі күннің басты талабы. 

      Тиімді әдіс- тәсілдер- сапалы сабақ кепілі.Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – 

тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызықты да тартымды өткізу 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім. 

     «Биология» пәні бойынша оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан өздерінің дағдыларды үйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, 

оны талдай және бағамдай білуді талап етеді. Әдістердің тиімділігі 

мұғалімнің оларды әдістемелік тәсілдермен байыта білуіне байланысты. 

Әңгімелеу, сұхбаттасу барысында табиғи объектілерді, суреттемелерді, 

сызбаларды, жүйелеуші және жинақтаушы кестелерді пайдалану 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, негізгі материалды игеруге 

жағдай жасайды.Биологияны оқыту үдерісінде әдіс таңдаған кезде оқу 

материалының мазмұнын және шешілуге тиісті нақты оқу-тәрбие 

міндеттерін, биология кабинетінің оқу жабдығымен жабдықталуын, 

үлестірмелі материалдың болуын, оқушылардың жас ерекшеліктерін, 

олардың дайындық деңгейін ескеру қажет.Оқу оқушылардың ойлауын 

дамытуға септігін тигізуі үшін оларды біліммен қатар, талдау, жинақтау, 

салыстыру, сәйкестендіру, ортақ, жеке және ерекше белгілерін анықтау, 

жалпылау, қорытындылар жасай білуді қалыптастыру қажет. 

      Мысалы, мен өз сабағымда «Құрылысшы ойыны»,«Қораптағы сұрақ», 

«Серпілген сауал»,        « Температура өлшеу», «SVOT», «Сұраққа жылдам 

жауап», «Мұғалімге хат жазу», « Эссе жазу», «Сұхбат алу», «Қалың және 

жұқа сұрақтар», «Логикалық тізбекті ажырату», «Шырша немесе фишбоун», 

«Стикердегі диалог» 

әдіс-тәсілдерін қолдану барысында оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылықтарының арттатындығын аңғардым. Сабақ барысында 

ресурстарды молынан қолдануға тырысамын. Яғни, қолжетімді ресурстарды 

дұрыс, әрі ұтымды пайдалану тиімді. Ал осы әдіс-тәсілдерді сабақ үдерісінде 

тиімді пайдалану үшін сабақ мақсаты нақты әрі қолжетімді болуы 

керек.Өйткені сабақтағы ең маңыздысы қойылған дұрыс мақсат пен күтілетін 

нәтижелер. Дұрыс қойылған мақсат күтілетін нәтижелерге жету жолында 

нақты іс- әрекетке жетелейді. Сондықтан сабақтарымды жоспарлауда мен 

үшін маңызды сабақ мақсатын нақты әрі қолжетімді етіп құру болды. 

«Құрылысшы ойыны» өте тиімді тәсіл . Мәтін бөліктерін тез жинау. 

Оқу шапшандығын , және өз ойын еркін жеткізу қабілетін дамытудағы үлесі 

зор екендігіне көз жеткіздім. 

«SVOT» әдісі оқушының өзін және өзге топты бағалауына өте тиімді.. 

«Көршіңмен сырлас»-бұл әдіс оқушылардың өз ойын ауызша білдіруіне 
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үйретеді. Сұрақ қойып, ойлануына уақыт беріңіз. Өз ойын көршісімен 

бөлісіп, ақылдасуын сұраңыз. 

« Температура өлшеу әдісі» бұл әдіс топтық жұмыс барысында мұғалім топ 

жұмысын бақылау үшін «біз не істеп жатырмыз?» деген сұрақ қою арқылы 

оқушылардың жұмысы нәтижелі болу үшін бағыт береді. 

«Сұраққа жылдам жауап» тақырыпты терең түсіну және оқушылардың 

назарын сабаққа аударып,ой-өрісін дамыту мақсатында төмен дәрежелі 

сұрақтарға толық жауап алу мақсатында қолданамын.Мысалы, «Нүркен, 

Аркеннің жауабы дұрыс деп ойлайсың ба?» 

«Болат,Розаның жауабын қалай толықтыруға болады?» 

«Еркебұлан, айтылған барлық жауаптарды қалай біріктіруге болады?»деген 

сияқты. 

«Сюжеттік кесте» 

Оқушылардың мәтінді қаншалықты меңгергенін бақылау үшін сұрақтарға 

сәйкес төрт сөзден тұратын сөйлем құруды тапсырыңыз. 

«Сұрақты тауып ал» бірнеше сөйлем бір сұрақтың жауабы болады. 

«Мұғалімге хат жазу» сабақ аяғында оқушылар өтілген тақырып бойынша 

сұрақ қояды немесе түсінбеген, түсініксіз сұрақтар бойынша ұсыныстарын 

жазады. 

« Эссе жазу» 3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не түсінгенін 

жазады. Сабақты қорытындылауға өте тиімді әдіс- тәсілдің бірі. 

«Сұхбат алу» ортаға үш оқушы шақырылады. Екі оқушы бір-бірімен 

тақырып бойынша сұхбат құрады. Үшінші оқушы түсінгенін әңгімелейді. 

«Қалың және жұқа сұрақтар» әдісі бұл әдіс топ жұмысы барысында 

оқушыларға тақырып бойынша сұрақтар құру тапсырылады. 

«Логикалық тізбекті ажырату» бұл әдісті сабақ қорытындысын шығару 

кезінде қолданған тиімді.Оқушыларға тақырыпқа сәйкес негізгі сөздер 

тізбегін жүйелілікке келтіру тапсырылады. 

«Шырша немесе фишбоун» бұл стратегия оқушыларды көлемі үлкен 

тақырыпты бірнеше себебі мен дәлелдемесі келтірілген шағын 

тақырыпшаларға бөлуді үйретеді. 

Осындай әдіс-тәжірибиелерді сабақта қолдану үлкен жетістіктерге жеткізеді , 

бала дамуында үлкен нәтиже береді ойлаймын. 

      Менің ойымша сабақтың тиімділігі: оқушы шығармашылық деңгейге 

мұғалім арқылы емес, өз іс-әрекеті арқылы жетуі. Жаңа әдіс-тәсілдердің 

ұтымдылығы да осында. «Стикердегі диалог» әдісі. Бұл – үй тапсырмасын 

тексеруге, қорытынды сынақ немесе қарапайым ереже сұрауға таптырмас 

әдіс. Өйткені бұл әдісті қолданған кезде оқушы оқылған сұрақтың жауабын 

білуі тиіс . Сонымен қатар бұл әдіс оқушыны тез ойлануға, есте сақтау 

қабілетін дамытып,шапшаңдыққа үйретеді. Себебі, қағазда жазылған сұрақ 

басқа, жауап та басқа. Осы жерде оқушының шапшаңдығын, 

аңғарымпаздығын тануға болады. Сонымен қатар, бұл әдіс сыныптағы 

ынтымақтастық атмосферасын орнатуға да мүмкіндік береді. Оқушылар өз 

сұрағының жауабын естуге тырысады және өзіндегі жауаптың сұрағын 
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тыңдауы тиіс. Осы жерде сынып оқушыларының арасында сыйластық 

қалыптасып,бір- бірінің сөзін тыңдауға бейімделе бастайды. 

      Кез келген сабақ өз мақсатына толық жету үшін оған белгілі бір әдіс- 

тәсілдерді таңдап, саралап қолдану керектігін тәжірибе көрсетіп отыр. Сол 

себепті сабақтарымда мен курс барысында игерген әдіс-тәсілдерімді кеңінен 

қолдану арқылы, оқушыларымның өз бетімен білім алуға дағдыландыра 

отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздедім. Осы мақсатымды 

жүзеге асыру үшін, 7 модульді өз сабақтарыма кіріктіре отырып, жаңаша әдіс 

–тәсілдерді пайдалана бастадым. Жаңашыл, іздемпаз ұcтaздың мiндeтi – 

сынып оқушыларының бұрын білмеген басқа қырларынан танытуы мен ортақ 

белгісін табуға мүмкіндік туғызатын ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру. Сондықтан өз сабақтарымда сапалы білім беру мақсатында 

қолданған бірнеше әдіс-тәсілдердің тиімділігі жөнінде ой бөліспекпін.  

     «Оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер» модуліндегі «Ойлар бұлты» 

әдісінің жаңа тақырыпты бекіту , үй тапсырмасын сұрау мақсатында тиімді 

екендігіне көз жеткіздім. Себебі, біріншіден, жадыны дамытады. Оқушы 

жаңа тақырып бойынша бір түйінді сөз жазады. Кез келген сөз емес, ерекше 

есте қалған сөзді жазады.Кейін талқылау кезінде ол сөзді неліктен 

жазғанын,ол сөздің жаңа тақырыппен қаншалықты байланыстылығын өзі 

түсіндіреді.Екіншіден, бұл әдіс оқушының өз ісіне жауапкершілікпен қарауға 

үйретеді. Егер оқушы бір сабақта тақырыпты меңгермеген болып, басқа сөз 

жазса, келесі сабақта ол сыныптастарынан қалмай, түйінді сөз жазарда 

ойланып жазады. Сол сөздің мағынасын өзі айтып түсіндіретін болған соң, 

оқушы ойланып жазады, жауапкершілігі артады. 

    «Мен еш уақытта өз оқушыларыма ешнәрсе үйретпеймін, тек қана олардың 

оқуы үшін жағдай жасаймын» — деп, Альберт Эйнштейн айтқандай, бұл 

бағдарламаның басты мақсаты — сабақты жаңа әдіс — тәсілдерді қолдана 

отырып, дәстүрлі сабақтан өзгеше етіп өткізу.Ал оқушылардың сыни 

ойлауын дамыту, айтылым, оқылым, жазылым бойынша   ой-өрісін , сөйлеу, 

жазу дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Сын тұрғысынан ойлауға 

үйрету» модулінің тәсілдерін қолдану көп нәтиже береді. Сын тұрғысынан 

ойлау деген тіркесінде тұрғысынан деген термин ойдың мәселені шешу 

үдерісінде шоғырлануын білдіреді. Бұл тұрғыдан алғанда сыни сөзі 

«мақұлдау» немесе «теріске шығаруды» білдірмейді. « Сын тұрғысынан 

ойлау «ойлау туралы ойлану » деп сипатталады. Ол маңызды мәселерді 

талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды.Сыни тұрғыдан 

ойлауға оқушыны жетелеу үшін дұрыс сұрақ қоюға үйрету шарт. Егер оқушы 

өзі қойған сұрақтың маңыздылығын, қай дәрежелі сұрақ қойғанын анықтап, 

саралай алатын болса,яғни ол өзіне- өзі сыни көзқараспен қарайды деген сөз. 

    «Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей 

береді, қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» — деп 

Сократ айтқандай бәрі өз қолымызда.Оқытушының міндеті білімді көбейту 

емес, осы білімдерін өз бетімен алуға мүмкіндік беретіндей   құралмен 

қамтамасыз ету және оқушының жекелей дамуы, жеке тұлғаның қалыптасуы, 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

   
 

өзін өзі жетілдіру және қоршаған әлемді жетілдірудің   инновациялық 

қажеттіліктерін қалыптастыру. Білім беру үрдісінде жаңа технологияларды 

дамыта оқыту, оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жоғарлатуды  көздейді.Осы 

тұрғыдан бүгінгі күні жаңа технологияның тиімді әдіс-тәсілдерін жас 

ұрпақтың бойына сіңіре отырып тәрбие беру мұғалімнің басты міңдеті.  

     Биология - бұл орта буында алғаш қосылатын пән. Сондықтан  орта 

буында өсімдік құрылысы өсімдік жайындағы білім берудің алғашқы 

баспалдағымен танысады. Осы пәнді оқытуда жаңа технологиялардың тиімді 

әдісін алып жетілдіру барысында есте сақтауға негізделген ақыл ойын 

дамыта отырып оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады.                                

     Қорытындылай келе, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

менің көкейге түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа 

жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу 

шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 

 

                                                                                G00040    23.10.2021 ж 

М. Макатаев. «Три счастья». 

Дауылбаева Меруерт Баймағанбетовна                                                 

Мангистауской область  г.Жанаозен ,сш №18.  Учитель русского языка и 

литературы 

Раздел долгосрочного плана:   

Язык и общение 

Школа:  

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 6 класс Участвовали:  Отсутствовали: 

Тема урока: М. Макатаев. «Три счастья». 

Учебные цели 

для достижения 

на этом уроке   

(ссылка на 

учебную 

программу) 

6.1.3.1 понимать содержание рассказов, поэтических произведений/ 

фрагментов, содержащих знакомые лексические и грамматические 

единицы, определяя тему и основную мысль, характеризовать и 

оценивать поступки персонажей или лирического героя 

6.2.4.1 создавать высказывание (описание, повествование, 

рассуждение) с опорой на ключевые слова или план 

6.4.4.1 – писать творческие работы (в том числе на литературные 

темы) от лица героя с использованием эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов; 

Цели урока Все учащиеся смогут:  прoчитaть стихoтворение «Три счaстья» 

М.Мaкатаева в перевoде; oсмыслить oснoвное сoдержание 

стихoтворения; oпределить тeму и оцeнить пoступки гeрoя; нaписать 

нeбольшой тeкст oпираясь нa ключeвые слoва 

Большинство учащихся смогут: выскaзывать свoе мнeние пo тeме 
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«Чтo такoe счaстeе?» с опoрой нa ключeвые слoва; 

Некоторые учащиеся смогут:  рaскрыть тeму  стихoтворения с oпoрой 

нa ключeвыe слoва; вырaзить свoю тoчку зрeния в нaписании 

нeбольшого рaссказа, эссe  

Критерий 

оценивания 

Знaние, пoнимание, примeнение. 

Языковые цели Учащиеся могут: 

Истoлковать знaчение слoв и испoльзовать их в рeчи 

Ключевые слова и фразы: 

Нaрод, Рoдина-мaть, счaстье, рoдной язык, сeрдце грaнитное, 

погaсший oчаг, огoнь, безoблачное небo, сoлнце, сoтовый мeд 

Вопросы для обсуждения: 

Чтo oзначает слoво счaстье? 

Кaк oписывает свoе счaстье пoэт в стихoтворении? 

А можете ли вы ответить, почему...? 

Пoчему М.Мaкатаев гoворит, чтo первoе счaстье для нeго нарoд? 

Привитие 

ценностей 

Ценности, основанные на идее Мәңгілік ел: вoспитание 

пaтриотических чувств, любви и гoрдости зa свoю Рoдину, свoй язык. 

Межпредметна

я связь 

История Казахстана, казахский язык и казахская литература, 

самопознание 

Предшествующ

ие знания по 

теме 

Этoт урoк оснoвывается нa знaниях и навыкaх, пoлученных нa 

прoйденных урoках: учaщиеся умeют слушaть, пoнимать оснoвную 

инфoрмацию и опрeделять ключeвые слoва, фoрмулировать вoпросы 

и oтвечать нa них, вырaжая свoе личнoе мнeние. 

Ход урока 

Запланированн

ые этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке   Ресурсы 

Начало урока  

3 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организационный момент. 

- Скaжите,  вы сегoдня чeму-нибудь удивлялись? 

A вoт мoе удивлeние вызвaло солнышкo. 

Окaзывается, онo, кaк настoящий кудeсник, 

умeет тeпло и лaсково здoроваться. А вoт как этo 

было: 

Утром ранним кто-то странный 

Заглянул в мое окно. 

На ладони появилось 

Ярко-рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло, 

Будто руку протянуло, 

Тонкий лучик золотой. 

И, как с первым лучшим другом, 

Поздоровалось со мной. 

- Давайте же и мы  поприветствуем и обнимемся 

друг c другом. 

Компьютер. 

Интерактивная 

доска. 
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5 минут 

Деление на группы проводится с помощью 

картинок или карточек со словами (народ, язык, 

Родина) 

2.Актуализация знаний. 

- Скажите, какие мысли приходят вам в голову 

когда вы слышите эти слова? (Родина, язык, 

народ, счастье) 

-Какая связь прослеживается между этими 

словами? 

- Предположите, о чем в своем произведении мог 

бы написать поэт М.Макатаев ?  

Прогнозирование учащимися темы урока. 

- Вас, наверное, заинтересовало название 

стихотворения? 

- Как вы думаете, что означает счастье для 

поэта? 

-А теперь прослушайте стихотворение в 

аудиозаписи. 

 
  

(1931–1976) 

 

Учебник  

youtube.хабар 

show-Макатаев 

"Три счастья" 

Середина урока 

(7 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Задание №1. «Альянс слов».  

Группам раздаются ключевые слова: народ, 

Родина, родной язык 

1 группа – составляет синквейн со словом 

Родина. 

2 группа- ищет значение фразеологизма в 

словаре («Найти общий язык»)  и объясняет 

смысл. 

3 группа– Кластер  «Гроздь» . Начинают 

раскрывать  черты и признаки слова «счастье».  

Критерий 

оценивания  

Дескрипторы 

Понимает 

основную 

информацию при 

помощи ключевых 

слов 

 – составляет синквейн со 

словом Родина. 

- ищет значение 

фразеологизма в словаре 

(найти общий язык)  

– составляет кластер 

«Гроздь» со словом 

счастье 

Взаимооценивание. Стратегия  «Хлопки». 

Задание №2. Стратегия «Таблица синтез». 

Выдeлите из стихoтворения ключeвые слoва 

(словoсочетания) дo прoчтения и запишитe их в 

1-й графe. Затeм во 2-й грaфе растoлкуйте кaк  

вы пoнимаете эти слoва. В 3-й грaфе привeдите 
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1 минута 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

 

 

 

 

 

 

 

(4 минуты) 

 

 

 

примeры с помoщью упoтребления ключeвых 

слoв в тeксте произвeдения. 

 

Ключевые 

слова 

(словосочетани

я)/до 

прочтения/ 

Толковани

е 

Выписки из 

текста 

(связанные с 

ключевыми 

словами) 

 

   

 

Критерии оценивания Дескрипторы  

 

 

 

 

 

 

Читает  

стихотворение поэта 

«Три счастья» в 

переводе; 

обсудит 

произведение, 

определяя его тему, 

идею и анализируя 

языковые средства; 

заполнит «Таблицу- 

синтез»; 

-прoчитает 

произведение 

 «Три счастья» в 

перевoде; 

-вникнет в  

прoизведение, 

oпределит егo тему, 

идею;  

-приведет свои доводы 

при запoлнении 

«таблицы- 

синтеза»; 

ФО-  «Волшебная линеечкиа»  

(Ученики на полях тетрадей чертят шкалу и 

отмечают крестиком, на каком уровне, пo их 

мнению выполнено задание. При проверке 

учитель, если согласен  с оценкой ученика, 

обвoдит крестик, если нет, то чертит свой 

крестик, ниже или выше). 

Физкультурная минутка. 

 

Задание №3. Стратегия «Увидеть-услышать-

понять и написать»  

Включается музыка «Моя страна, мой 

Казахстан» 

Учащиеся закрыв глаза слушают музыку. 

1. Передать ощущение от прослушанной музыки 

и ассоциации от услышанного. 

2. Написать 5 минутный рассказ, эссе от 

услышанной музыки, от имени  героев используя 

ключевые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

OT_8KQ82r0  

https://www.youtube.com/watch?v=eOT_8KQ82r0
https://www.youtube.com/watch?v=eOT_8KQ82r0
https://www.youtube.com/watch?v=eOT_8KQ82r0
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Рефлексия «Солнышко»  

Нa дoске прикрeплён круг oт сoлнышка, детям 

рaздаются лучики жёлтoго и голубoго цветов. 

Лучики нужнo прикрeпить к сoлнышку: желтого 

цветa – мне oчень пoнравилось зaнятие, 

пoлучили мнoго интересной инфoрмации; 

гoлубого цвета – занятие не интересное, не было 

никакой полезной информации. 

Критерий 

оценивания  

Дескрипторы  

Пишет творческую 

работу (в том числе 

на литературные 

темы) от лица героя с 

использованием 

эпитетов, сравнений 

и фразеологизмов 

-напишет (рассказ, эссе) 

на тему «Моя родина-

Казахстан» от лица героя 

(учащегося 6-го класса)  

с использованием 

ключевых слов, 

эпитетов, сравнений, 

фразелогизма. (10-30 

слов)     

 

                                                                            G00041    23.10.2021 ж 

Қазақ тілі және әдебиеті сабақтарында  инновациялық әдіс-тәсілдері 

Кунабаева Назира Юсуповна                                                                                                     

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ  Қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Ұлттық 

бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімдік деңгейімен 

айқындалады» деп айтылған. Сонымен бірге Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім 

оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға 

жүктелетін міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі кездегі шапшаң жүріп 

жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 

кіру стратегиясы атты Жолдауында: «Білім беру реформасы – Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 

маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.  

Қазіргі оқу үрдісінде дәстүрлі емес сабақтар, әртүрлі әдіс-тәсілдер кеңінен 

қолданылап жүр. Сабақты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, түрлендіріп 
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өткізу оқушыларымыздың білімге, оқып-үйренуге құштарлығын 

арттыратыны анық. Ұстаз қандай әдіс-тәсіл қолданса да, мақсаты біреу, ол 

оқушыларға тиянақты да сапалы білім беру. 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде 

еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытудағы адамгершілік тұрғысынан 

жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, яғни 

жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ақпаратты технологияны терең 

меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл 

тұлғаны қалыптастыру. 

Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Әдістеме ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай 

оқыту керек»? деген сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай 

нәтижелі оқытуға болады?» деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың 

мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын қарастыру. Оқытудың тиімді 

жолдары оқытудың әртүрлі әдістері арқылы анықталады делінген 

Б.А.Тұрғынбаеваның «Дамыта оқыту технологиялары» атты еңбегінде  

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері қазақ тілі және қазақ 

әдебиеті сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Жаңа 

ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды 

даярлап, оны білім алушыға беру процесі. Бұл поцесті іске асырудың негізгі 

құралы компьютер болып табылады, сол себепті қазіргі білім беру 

ордаларында шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық 

технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан жаңа 

ақпараттық технологиялардың тілін білетін мұғалім қажет. 

Оқушы белсенділігін, ізденушілік қабілетін дамытатын сабақтардың бірі – 

кіріктірілген сабақтар. Егер кіріктірілген сабақтарды рөлдік ойындар ретінде 

өткізсе, оқушылар сабақта белсенділікпен жұмыс жасап, өз бетінше ізденуге, 

қорытынды шығаруға, іскерлікке дағдыланады. Ондай сабақтарда оқушылар 

материалды игеріп қана қоймай, зерттеу, сынау, сараптау, өмірмен 

байланыстыру, білім мен білікті практикада пайдалану, өз пікірін қорғай білу 

арқылы белсенділік көрсетеді. Бұл орайда мен қазақ әдебиеті сабақтарында 

сын тұрғысынан ойлау технологиясының  «Рафт», «Эссе жазу», «Пікірталас» 

секілді стратегияларын қолданамын. Сабақ соңында міндетті түрде оқушыға 

шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында, белгілі бір тақырып бойынша 

жоба беріп отырамын. Ол ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылығы 

немесе бір өлең, поэма, кейіпкер төңірегінде болуы мүмкін. Тіл үйренуші 
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орыс топтарына өздерінің жеті аталарын біліп келу (ұлтына қарамай), 

отбасының генеологиялық сызбасын сызу, мақсатына жету жолдары, тіл 

үйрену үшін не істеу қажет деген секілді сан алуан тапсырмалар беремін. Бұл 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Түрлі 

технологияларды қолдану оқушының білім, білік, тәжірибесін, жаңа 

тақырыпты меңгеру деңгейін айқындайды, өткенді пысықтауға, оқытудың 

нәтижелілігін арттыруда және оқушыны іздендіруге өте қолайлы. 

Жалпы оқыту үрдісі педагогикалық үрдістің басты құраушысы болып 

табылады. Оқыту үрдісі мұғалім және оқушының бірлескен әрекеті ретінде 

оқыту мен оқудың бірлігін көрсетеді. Қазіргі таңда іздемпаз оқытушы 

оқушыға берілетін білімнің мазмұны мен оқушының меңгеру деңгейін 

анықтай алатындай зерттеуші де болу керек. Білім көшін жылжытып келе 

жатқан ұстаздар оқушыны 21 ғасырдың талаптарына сай оқытуда өздеріде 

әрқашан ізденіс үстінде болуы керек. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, 

тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта 

бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі ең маңыздысы. Әр ұстаз орыс 

ағартушысы К.Д.Ушинский «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп 

отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де 

жойылады» деген сөздерін әрқашан жадында ұстау керек. 

«Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде 

құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға /қазақ 

жанына/ үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ 

серттесуге болады» деп Мағжан Жұмабаев айтып кеткендей болашақта 

елдігімізден, еркіндігімізден, егемендігімізден айырылмаудың бір жолы 

саналы, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу деп ойлаймын 

                                                                                G00043    23.10.2021 ж 

Бүкіләлемдік тартылыс заңы 

Алиман Әсем Камалқызы                                                                                

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ .Физика пәні мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы: 

Бүкіләлемдік тартылыс заңы 

Мұғалімнің аты-жөні: 

Күні: 

СЫНЫП:9 Қатысқан оқушылар  саны: Қатыспаған оқушылар саны: 

Сабақтың 

мақсаты 

Денелердің бір-біріне тартылу себептері тұралы мәлімет алу 
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Сабақ  

нәтижесі: 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Ньютонның 

бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі.                                   

Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Ньютонның 

бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі. Есеп шығаруда қолдана алады                                   

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: Ньютонның 

бүкіләлемдік тартылыс заңын біледі. Есеп шығаруда қолдана 

алады.Тартылыс құбылысын өмірмен байланыстыра алады. 

Бағалау  

критерийі 

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ 

барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 

Тілдік 

құзіреттілік 

Гравитация,тартылыс,ғаламшарлар,масса. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе 

қағаздар  және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, 

стикер. 

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

Пәнаралық 

байланыс 

География және астрономия 

Алдыңғы оқу Жер тобындағы планеталар 

Сабақтың жоспары 

Жоспарла/н 

уақыт 

Сабақ барысы : Бағалау 

түрлері 

Басталуы 

5  минут 

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут 

Топтарға бөлу. «Қағаз қиындылары» 

Бірнеше құттықтау қағаздарын  топ құрамындағы оқушылар 

саны бойынша  беске, алтыға жыртып, оларды араластырып, 

оқушыларға таратып беру керек. Оқушылар қиықтарды 

құрастырып бүтін сурет шығарады. Сол арқылы топтарға 

бөлінеді. 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  3 минут 

«Өзі туралы кластер» тренинг 

Оқушылар танысу үшін өздері туралы кластерлер 

құрастыруы керек.  Олар парақтың ортасындағы шеңберге  

өз есімдерін жазып, одан таралатын шеңберлерге  өздерінің 

өмірінде маңызы бар  бес негізгі рөлін жазады. Мысалы: 

Жанұяның еркесі, адал дос т.б 

 

1-топ: 

Жазушылар 

2-топ: 

Зерттеушіле

р 

3-топ: 

Суретшілер 

 

«Өзі туралы 

кластер» 

тренинг, 

қағаздар, 

қалам. 

Жаңа білім 

10 минут 

 

 

 

 

  

Білу және түсіну 

Берілген мәтіндерді балалар оқып алады. 

Гравитация өрісі. Жердің тартылыс күші білінетін 

ауқымдағы кеңістік ауырлық күші немесе гравитация (лат. 

гравитас - ауырлық) өрісі деп аталады. Ол біздің планета 

қойнауындағы массалардың таралу сипатын көрсетеді 

және Жер пішінімен тығыз байланысты. Жер бетіндегі әр 

нүктеге ауырлық күшінің белгілі бір шамасы тән. Жердің 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 

мәтіндер. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
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орталығында (центрінде) ауырлық күші нөлге тең. 

Ауырлық күшінің жердегі өрісін зерттейтін 

ғылым гравиметрия деп аталады. Еркін құлау үдеуін арнайы 

құрал - гравиметр көмегімен елшейді. Жер бетіндегі немесе 

оған жақын ауырлық күші өрісін (Жердің гравитация өрісін) 

зерттеуге негізделген әдісті гравиметриялық әдіс 

немесе гравибарлау деп атайды. 

«Жариялау» әдісі 

(Әрбір топ берілген сұрақ бойынша  өз позициясын 

жариялау керек. Бұл үшін топ ішінен спикер берілген уақыт 

ішінде (5 мину) басқа қатысушылар  алдында сөйлеп, топ 

ұстанымын жеткізеді.) 

Ортасы 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау 

Дәптермен жұмыс 

Гравитация Күн жүйесіндегі Жер планетасы мен басқа 

планеталарды күн айналасындағы орбитада ұстайды. 

Сонымен қатар, ол Айды Жер айналасындағы орбитада 

ұстайды.Судың көтерілуі Жердің өз төңірегінде айналуымен 

байланысты және де гравитациялық әсер ғаламшардың 

(планетаның) Айға немесе Күнге қарап тұрған бетіндегі суға 

қысым жасайды.Талдау

«Ыстық орындық» орындық әдісі 

(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала қоршай 

орналастырылады. 

Жаттығудың сипаттамасы:                                                            

Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып және тақырып 

бойынша сұрақтарға жауап береді. Сұрақты анағұрлым 

мазмұнды қылу үшін, оқушылар белгілі бір пікір бойынша 

Оқулық,қаб

ырғаға 

ілінген  

ватмандар, 

түрлі-түсті 

маркерлер 

«Ыстық 

орындық» 

орындық 

әдісі, 

сұрақтар, 

орындық. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
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бірлесіп алға шығып сөйлей алады. 

Сергіту сәті 

2 минут 

«Қара жорға» биі видеожазба 

Аяқталуы 

Сабақты 

бекіту 

10 минут 

1)Жер бетінде тұрған массасы 80кг адамды күн қандай 

күшпен тартады? 

2)Ай мен Жер бір-біріне қандай күшпен тартылады? 

3)Күннен 1,5ˑ1011м қашықтықта тұрған Жер 365,25 тәулікте 

оны бір айналып шығады.Күннің массасын есептеңдер. 

 

 

 

Есептер 

Бағалау 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл 

 

Оқушын

ың аты-

жөні 

«Жария 

лау» 

әдісі 

«Салыст

ыру 

кестесі» 

«Ыст

ық 

орын 

дық» 

орынд

ық 

«Ойлан 

– 

жұптас 

– 

бөліс» 

әдісі 

Балл 

 

Бағалау 

парақшасы 
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Кері 

байланыс 

3 минут 

әдісі 

      

      

      

      

      

      

 

 

РЕФЛЕКСИЯ

Пайдалы 

болды.

Қызықты идея!

Есімде қалды.

Сұрағым 

бар.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

лық шеңбер 

 

 

                                                                              G00044     23.10.2021 ж 

Жылуөткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару 

Джарылгасова Жазира Эркебаевна                                                           

Маңғыстау облысы   Жаңаөзен қаласы  «№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ. Физика және математика пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 

Жылу құбылыстары 

Мектеп: 

 Мұғалімніңаты-жөні: 

Сынып: 8 Қатысқандар 

саны: 

Қатыспағандар 

саны: 

 

Сабақ   тақырыбы Жылуөткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару 
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Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.2.2 – жылу берілудің түрлерін салыстыру 

Сабақмақсаттары Оқушылар білуі тиіс:  

• Ішкі энергияны жылу берілу арқылы өзгертудің   түрлерін 

білу және салыстыру 

• Экспериментті жоспарлау, сипаттау және.ғылыми 

тұрғыдан негіздеме жасау. 

Жетістіккритерийле

рі 

1.Жылу берілудің түрлеріне ұсынылған тәжірибені 

жоспарлайды 

2.Эксперимент нәтижесін ғылыми тұрғыдан түсіндіреді 

3.Жылу берілудің түрлерінің қандай параметрлерге 

байланыстылығын болжайды, болжамдарын  дәлелдеу 

жолдарын анықтайды.  

4.Жылу берілудің түрлеріне  мысалдар келтіріп оны түсіндіреді. 

Тілдік  мақсаттар 

 

Оқушылар білуі тиіс: 

Жылу берілудің түрлеріне мысалдар келтіріп ауызша түсіндіру.  

Пәнге тән лексика мен терминология: жылу, жылу 

энергиясы, кинетикалық энергия, жылу өткізгіштік, конвекция, 

сәуле шығару, ақ түсті және қара түсті  беттердің жылу 

өткізгіштігі.  

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:  

Жылу берілу үш түрі бар, олар: ……………… ………………….. 

Жылу өткізгіштік дегеніміз ..................................................... 

Конвекция дегеніміз ....................................................................... 

Сәулелену дегеніміз  ...................................................................... 

Жылу өткізгіштің  түрлерінің  заттың күйіне және тегіне 

байланысты, себебі...... 

Құндылықтар 

 

 

Бұл сабақ академиялық адалдық,топта жұмыс жасай алу, 

өзболжамдарынұсыну, көзқарастарындәлелдеу және 

жауапкершілік құндылықтарын дамытуға бағытталған.  

Пәнаралық 

байланыстар 

Заттыңмолекулалыққұрылымыжәнезаткүйлеріхимияпәніменбай

ланыс 

Бастапқы білім  

 

Оқушыларалдыңғытақырыптанішкі энергия және оны 

өзгертудіңтәсілдерінбіледі. Ішкі энергияны өзгертудің 

тәсілдеріне мысалдар келтіре алады. 

Сабақбарысы 
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Сабақтың   

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

     0-5-мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6-7 мин 

 

 

 

1.Өткен материалды меңгергендерін тексеру 

мақсатында салыстыру кестесі беріледі. 

Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдері 

механикалық жұмыс жасау және  жылу 

берілуді салыстыру  

Айырмашы

лығы   

Ұқсастығы   Айырмашы

лығы   

Механикал

ық жұмыс 

істеу 

 Жылу 

алмасу   

  

Бағалау критерийлері:  

1. Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдерін 

біледі; 

2. Ұқсастығы мен айырмашылығын 

салыстыра алады. 

Орындалған тапсырма нәтижесін ескере 

отырып мұғалім кері байланыс береді. 

2. Ой қозғау. 

Жылу батареялары әдетте  еденге жақын, ал 

кондиционерлер  бөлменің жоғарғы жағында 

орналасады. Неліктен? 

3. Мақсатты болжау. Оқушылармен бірге 

сабақ мақсаты анықталады: 

• Ішкі энергияны жылу берілу арқылы 

өзгертудің   түрлерін білу және 

салыстыру 

• Экспериментті жоспарлау, сипаттау 

және.ғылыми тұрғыдан негіздеме жасау. 

 

Сабақтың ортасы   

 

 8-35 минут 

 

 

 

4. Түсіндіру.Мүғалім сыныпты үш топқа 

бөледі.Әр топ өздеріне берілген 

эксперименттік тапсырманы орындайды  

1-топ.Жылу өткізгіштік . 

1-эксперимент 

Штатив, 

сіріңке, 

металл 

шыбықтар, 

сынауық , 
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Оқушыларға  штатив,  спиртовка, сіріңке, 

темір және алюминнен жасалған шыбықтар,  

кеңсе  кнопкасы, пластилин берілген.Осы 

құралдарды пайдаланып  металл шыбықтарға 

жылудың берілуін бақылап,тәжірибені 

сипаттайдыжәне нәтижесін  талдайды. 

Топ жұмыс жасап жатқанда жетелеуші 

сұрақтар қою арқылы қолдау көрсетуге 

болады. Мысалы: 

✓ Металл шыбықтар заттың қандай күйі? 

✓ Эксперимент барысында неліктен  

түйрегіштер  кезектесіп түсті? 

✓ Шыбықтың қай бөлігінде орналасқан  

түйрегіштер   түсе бастады? 

✓ Қатты заттардың молекуларының 

орналасуы қандай?   

✓ Шыбықтың  шетінде тұрған кнопкалар 

неге түсу уақыты  кеш? 

✓ Алюминий және темір шыбықтардағы  

түйреушітің түсу уақыты бірдей ме? 

✓ Оларға бірдей мөлшерде жылу беріліп  

жатыр ма? 

✓ Қандай нәтижеге сүйеніп олардың жылу 

өткізгіштігі әртүрлі деп болжау 

жасаймыз?  

✓ Денелердің  жылу өткізгіштің қасиетіне 

қарай  олардың қолдану аясы қандай? 

Оқушылар жылу өткізгіштің заттың тегіне 

байланысты болатынын түсіндіреді.  

2- эксперимент  

Штатив, пробирка, су, мұз, жанарғы    

Оқушылар жылу өткізгіштік  заттың күйіне 

байланысты екенін дәлелдейді.Тәжірибе 

нәтижесін топта талқылайды. 

Ерекше қабілетті оқушылар оқулықтағы 2-

жаттығу бойынша 1,2,5,6 сұрақтарға 

дайындалып, басқа топ мүшелеріне сұрақтар 

қояды. 

2-топ  Конвекция 

1-эксперимент  

Оқушылар сынауыққа су құйып жоғарғы 

жағынан қыздырады, оның төменгі және  

жоғарғы жағындағы   температураны 

салыстырады. Оқушылар судың жылу 

жанарғы  
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өткізгіштігіне байланысты тиісті қорытынды 

жасайды.    

2-Эксперимент  

Оқушылар сынауыққа су құйып төменгі 

жағынан қыздырады, оның төменгі және  

жоғарғы жағындағы   температураны 

салыстырады. Оқушылар бірінші эәне екінші 

эксперимент арасындағы айырмашылықты  

түсіндіреді.  

Сұйықтарда жылу қалай берілетінін топта 

талқылайды.  

3 – эксперимент   Конвекция  құбылысын 

сипаттау үшін қыздырғыш плита, колба, 

перманганат калий түйіршіктері берілген.Осы 

құралдарды пайдаланып сұйықтарда жылу 

төменнен жоғарыға қарай берілетінін 

дәлелдеп,  тәжірибеге қорытынды 

жасайды.Топ мүшелеріне жетелеуші сұрақтар 

қоюға болады. Мысалы: 

1.Судың төменгі қабаты қызғанда , оның 

көлемі қалай өзгеретін сипаттаңдар. 

2. Судың  төменгі жағындағы қызған қабаты 

мен жоғарғы жағындағы салқын қабаты 

неліктен орын ауыстырады   

3.Неліктен конвекция газдар мен сұйықтарда 

жүретінін  болжаңдар  

4.Заттың қандай  күйінде конвекция жүру 

мүмкін емес? Жауаптарыңды негіздеңдер 

Ерекше қабілетті оқушылар оқулықтағы 3-

жаттығу 1,2,3 сұрақтарды  дайындалып,басқа 

топ мүшелеріне сұрақтар қояды. 

3-топ Сәулелену 

1-эксперимент 

Плитканы қыздыру, қызған плиткаға 

қолымызды жақындатамыз.Жылу бізге қалай 

беріледі ?  

Тірек сөздерге назар аударыңдар? 

Біздің қолымыз бен плитка арасында не бар? 

Ауа жылуды 

қалай өткізеді ( 

қатты заттар 

мен сұйықтарға 

қарағанда? 

Мысалы  
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плиткаға қасықты қойсақ ол тез қызады,  

ыдыстағы суды қойсақ олда тез қызады) 

2-эксперимент  Қажетті құралдар  сұйықты  

Монометр ( газдың немесе сұйықтың 

қысымын өлшейтін құрал ), жылу қабылдағыш 

( оның құрлысына назар аударыңдар), стол 

лампасы немесе    электр плиткасы   

1.Монометрді жылу қабылдағышқа қосу, 

жылу қабылдағышты қыздыру  

Монометрдегі  сұйық бағаны орын 

ауыстырды.неліктен монометрдегі сұйық 

бағанының  деңгейі өзгергені бойынша 

оқушылар болжау жасайды. Болжамдарыңды   

топ ішінде  талқылайды. 

2.Жылу қабылдағыш пен  қызған дене  

арасына қағаз парағын қойып, нәтижесін 

бақылап талдайды. 

3.Сәулелену қарқындылығы қашықтыққа 

және, температураға,беттің түсіне байланысты 

екендігін дәлелдейтін тәжірибені жасап, 

нәтижесін топта талдайды 

4.Сәулелену  қандай ортада жүзеге асады? 

Қатты , сұйық, газ немесе вакуум 

Ерекше қабілетті оқушылар 4-жаттығудың 

1,2,3 сұрақтарын талдап, басқа топ 

мүшелеріне қояды. 

 

Бағалау критерийлері: 

1.Экспериментті сипаттайды және 

талдайды 

2. Топ алдында баяндау шеберлігі 

3. Тәжірибе нәтижесіне қорытынды 

жасайды 

Сабақтың соңы 

10 минут  

5. Рефлексия. 

- нені білдім, нені үйрендім 

- нені толық түсінбедім 

- немен жұмысты жалғастыру қажет 

Үй тапсырмасы 2-7/8,3-5, 4-8 

Тест тапсырмаларын орындау 

 

Саралау –оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті 

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының сақталуы  
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жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз?  

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз?  

 

Сырттай бақылай отырып, кері 

байланыс беріп, орташа 

қабілетті оқушыларға 

жетелеуші сұрақтар қойып, 

қолдау көрсетіп отырамын. 

Қабілетті оқушыларсұрақтар 

дайындайды. 

Материалды 

меңгергендігін 

тексеру үшін бағалау 

критерийлерін 

қолдану. Топтық 

жүмысты және 

эксперименттік 

тапсырмалардың 

орындалуын сырттай 

бақылау арқылы 

бағалау. 

Топтық жүмысты және 

эксперименттік 

тапсырмалардың орындағанда 

қауіпсіздік ережелерінің 

сақталуын қадағалау. 

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: 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да 

ойланыңыз)? 

1:  

 

2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 

 

 

                                                                     G00045     23.10.2021 ж 

Биосфера және оның құрамдас бөліктері 
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Аскарова Гулнар                                                                                             

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы«№18 жалпы білім беретін мектеп» 

КММ . География мұғалімі 

Сабақтың 

тақырыбы       

Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сәйкес) 

7.3.4.1 -биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен 

қасиеттерін анықтайды 

Сабақтың мақсаты  - Биосфераның  құрылымын анықтап сипаттау, бөліктерін 

ажырату; 

- Биосферадағы тіршілікті шектеуші шекараларының 

қасиеттерін анықтау; 

- Биосфера қабатында жүзеге асатын күрделі 

процесстердің маңызын анықтап, баға беру. 

Бағалау критерийі - Биосфера құрылымын,бөліктерін анықтайды. 

- Биосфера шекараларын ажыратады, биосферадағы зат 

айналым процесінің маңызына баға береді.  

Тілдік мақсаттар Тақырыпқа байланысты: Оқулық мәтінінен биосфера-

Жердің кешенді қабығы туралы мәлімет алып,ондағы күрделі 

процесстерді анықтап,сипаттай алады.  

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: ландшафт,тірі 

зат,биогенді зат,биокосты зат, ландшафт. 

Диалогтер мен жазу  үшін қолданылатын тіркестер: 

Биосфера . . . 

Биосфера қабатының қасиеттері . . . 

Биосфераның шекарасы . . . 

Озон қабаты . . . 

Биокосты зат . . . 

Биогенді зат . . . 

Құндылықтарға 

баулу  

«Мәңгілік ел» табиғатты қорғауға баулу,табиғи ресурстарды 

үнемдеуге,тиімді пайдалануға және қоршаған ортаны 

қорғаудаазаматтық жауапкершіліктітүсіну және өңірлік 

мәселелерді шешуге тәрбиелеу. 

Пәнаралық 

байланыс  

Биология «Экология негіздері» 

Биология – «Тірі ағзалардың өмір сүру ортасы» 

Алдынғы білім  Экология және тұрақты даму. 

 

Сабақтың барысы  

Сабақтың Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Дереккөзд
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жоспарланған 

кезеңдері 

 ер 

ресурстар 

 

 

Сабақтың басы                                    

(5 мин) 

 

Ұйымдастыру бөлімі. (1мин) 

Сәлемдесу, түгелдеу. Жақсы көңіл күй 

қалыптастыру. 

Топқа бөлу. (2 мин) 

Оқушыларды ғылымға үлес қосқан ғалымдар 

есімдерімен  екі топқа бөлу. 

Сынып оқушыларын параққа жазылған ғалым 

есімдері арқылы топқа бөлінеді ( В. И. Вернадский, 

Э. Зюсс ) 

Тұсаукесер. (2 мин) Түрткі сұрақ: Бүгін  

топтардың атаулары өзгеше. Біздер ғалымдар 

бойынша топтастық.Осы ғалымдар туралы не 

білесіз? Бүгінгі сабақ не туралы деп ойласыз?  

Смарт тақтадан биосфера туралы суреттер 

көрсетіліп, жаңа сабақ тақырыбы ашылады.  

 

 

Термин 

сөздер 

Ғалым 

суреттері 

 

Сабақтың ортасы 

( 30 мин) 

 ТЖ «Оқы, ойлан, бөліс» әдісі  

 Оқушылар топта мәтінмен жұмыстанып, қажетті 

материалдарды өздері түртіп жазып алып, топ 

мүшелері бір-бірімен тақырыпты талқылайды. 

І тапсырма Дж. « Сурет сөйлейді» әдісі 

-Биосфераның жоғарғы және төменгі шекараларын 

анықтаңыз. 

-Биосфера жердің қандай сфераларын алатын 

аумақты анықтаңыз. 

-Биосфераның жоғарғы және төменгі 

шекараларының өту себептерін түсіндіріңіз. 

-Биосфераның шекарасын қандай факторлар 

анықтайды? Мысалдар келтіріңіз. 

 

Бағалау критерийі 

Дескриптор 

 

А.Егорина,

С.Нуркено

ва,Е.Шими

на. 

География 

7 сынып.  

Алматы 

«Атамұра» 

2017 жыл 

 

 

АКТ 

құралдары

, 

презентац

ия, 

Қалыптаст

ырушы 

бағалауға 

арналған 

тапсырмал

ар жинағы 
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Биосфера 

құрылымын, 

бөліктерін 

анықтайды. 

 

- биосфераның шекарасын 

анықтайды; 

- биосфераның құрамын 

анықтайды; 

- биосфераның  жоғарғы 

және төменгі 

шекараларының өту 

себептерін  анықтап 

баяндайды; 

- биосфераның шекарасын 

әсер ететін факторларлы 

айқындайды; 

-мысалдар келтіреді; 

ҚБ «ҚАҚ»  әдісі арқылы өзара бағалайды. 

       Мұғалімнің қолдауы мен мадақтауы. 

Саралау тәсілі:тапсырма,қорытынды,дереккөз 

 ІІ тапсырма:ТЖ «Бос орынды толтыр» әдісі 

   Жасырылған ақпаратты тауып, биосфераның 

шегараларының қасиеттерін анықтап түсіндіріңіз. 

             -             - - - 

         

20 м              3-3,5 км        +100˚С         11 км 

  Сурет пен қосымша ресурстарды қолдана отырып, 

жердің қоршаған ортасындағы тіршілікті шектеуші  

шегараларының қасиеттерін талқылап, түсіндіріңіз. 

                                            Биосферадағы 

организмдердің таралуы 

                                       

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

 

Дескриптор 

 

Биосфера шекараларын 

ажыратады, 

биосферадағы зат 

айналым процесінің 

маңызына баға береді. 

 

-биосферадағы 

тіршілікті шектеуші 

шегараларының 

қасиеттерін анықтайды. 

- суреттен, жердің 

қоршаған ортасының 

биосфера шекараларына  

әсер ететінін 

 

 

А.Егорина,

С.Нуркено

ва,Е.Шими

на. 

География 

7 сынып.  

Алматы 

«Атамұра» 

2017 жыл. 

Қосымша 

ресурстар 
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факторларды айқындап 

түсіндіреді. 

Қалыптастырушы бағалау «Қол сигналдары» 

әдісі арқылы. 

Саралау тәсілі: тапсырма,қорытынды, дереккөз, 

және қолдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ тапсырма: ЖЖ . «Сурет сөйлейді» әдісі  

- Заттардың биологиялық айналымы туралы мәтінді 

оқығаннан кейін, жердің қай сфералары бір-біріне 

әсер ететінін анықтаңыз. Жауабыңызды негіздеңіз. 

 
-Берілген схема бойынша биосферадағы зат 

айналымын түсіндіріңіз. 

 
Бағалау критерийі 

 

Дескриптор 

 

Биосфера шекараларын 

ажыратады, 

биосферадағы зат 

айналым процесінің 

маңызына баға береді. 

-Жер сфералары 

арасындағы байланысты 

түсіндіре алады. 

- биосферадағы зат 

айналымын сызбада 

көрсетеді. 

 Қалыптастырушы бағалау: «ҚҚҚ» әдісі  

Саралау: Дереккөздер, тапсырма, диалог және 

қолдау көрсету, қорытындылау. 

Сабақты  бекіту «Сәйкестендіру кестесі» әдісі. 

 Биосферадағы жүзеге асатын күрделі процестердің 

атауы бойынша сәйкестендір. 

Үдерістің атауы Жүзеге асатын процесс 

 

Фотосинтез Органикалық заттардың  

тотығуы 

Ыдырау Органикалық және 

бейорганикалық заттардың 

айналымы  

Тыныс алу  Өсімдіктерде жүзеге асатын 

 

 

Интербелс

енді тақта, 

оқулық, 

үлестірме 

ресурстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлестірме

лі  

стикерлер 
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Сабақтың соңы 

 

6 мин 

 

үдеріс 

Зат айналымы  Жануарларда жүретін 

процесс 

Кері байланыс :  «Көз», «Құлақ», «Жүрек» 

➢ Оқушылар бүгінгі сабақта не көргендерін 

стикерге жазып көзге жапсырады. 

➢ Оқушылар бүгінгі сабақта не естігенің стикерге 

жазып құлаққа жапсырады. 

➢ Оқушылар бүгінгі сабақта нені жүрегіне түйді 

стикерге жазып жүрекке жапсырады. 

Рефлексия  

"Алма ағашы" әдісі. Оқушыларға түрлі алма 

бейнесіндегі стикерлерді  флипчарттарға 

жабыстырады. 

Жасыл түс - мен 

бәрін өте жақсы 

жасадым деп 

есептеймін, менің 

көңіл - күйім жақсы. 

Көптеген жаңа 

ақпараттармен 

таныстым. 

Қызыл түс - 

тапсырманы 

орындай алмадым. 

Менің көңіл - күйім 

жоқ. Маған меңгеру 

қиын болды. 

 

 

 


