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МУСАБЕКОВА САУЛЕ СТАНБЕКОВНА
Жамбыл облысы  Байзақ ауданы Ақшолақ ОМ.
Математика пәні мұғалімі                                 

                                                                                            
Тақырыбы:  Үшбұрыштың ауданы

Күні,айы: Мұғалімнің аты-жөні:  Мусабекова С.С.
Мектеп: 
Ақшолақ

Сабаққа қатысқан оқушылар 
саны:      

Сабаққа қатыспаған 
оқушылар саны:

Оқу 
бағдарламасын
а сәйкес оқу 
мақсаты

8.3.2.16
Үшбұрыштың ауданы  туралы ережелер    ұғымын  білу 
8.3.2.17
үшбұрыштың  ауданы туралы теорема мен оның 
салдарларын есептер шығаруда қолдану;

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар:
Үшбұрыштың ауданы  туралы ережелер    ұғымын  біледі, 
түсінеді және есеп шығаруда пайдаланады
Оқушылардың басым бөлігі:
 Есеп шығару арқылы есептерді оқып,мазмұнын ашу 
арқылы түсініктер қалыптасады.
Кейбір оқушылар:
Үшбұрыш  ауданын  табу  теоремасын,  ережесін   жете
меңгеріп,  қорытындылайды

                                                                      Сабақтың барысы
Сабақтың 
кезеңдері

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-
әрекеті

Ресурс
тар

Ұйымдас-тыру 
кезеңі 

Оқушылардың сабаққа 
дайындығы.Бір-біріне 
сабақтың басталуына жағымды
ықпал ететін көңіл -күй 
қалыптастыру.
 Топқа бөлу. 1және 2 сандарын
санау  арқылы  оқушылар  2 
топқа  бөлінеді, 1-ші  
төртбұрыштар , 2-ші  
үшбұрыштар тобы.
 Өткен тақырыпты қайталау: 
«Кубизм»

Топбасшы 
сайлайды

Кубикті 
лақтыру 
барысында 
оқушылар өзіне 
түскен 
сұрақтарын 

Презен
та ция

Кубик
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әдісі.
1. Тік төртбұрыштың ауданын 
қалай табамыз,формуласын 
айт.
2. Параллелограмның ауданын 
қалай табамыз,формуласын 
айт.
3.Ромбының ауданын қалай 
табамыз,формуласын айт.
 4.Ромбының ауданын  
диагональдары арқылы  қалай 
табуға болады?
5.Квадраттың (шаршы)ауданын
қалай табамыз,формуласын 
айт.
6. Тік төртбұрыштың 
периметрі неге тең?
Үй тапсырмасын тексеру. 
«Сен маған ,мен саған » әдісі 
арқылы  тексеру.
Бағалау. 5,4,3 балдық 
фигуралар беріледі.

оқиды.  Өтілген 
тақырыптарды 
еске түсіріп 
сұрақтарға 
жауап  береді.

Оқушылар өз 
жұбының 
жұмысын 
тексеріп,бағалай
ды

Қима 
қағазд
ар . 

Сабақтың басы
Қызығушылықт
ы ояту

Миға шабуыл
Егер ханның 4 ұлы болса?  
Үшбұрышты жер телімін 4 тең 
бөлікке бөлуге болады ма? 
Оны қалай жасауға болады?

Оқуш

ы ойланады
,жауап береді.

 Сабақтың 
ортасы 
Мағынаны тану

Жаңа  тақырыпты  
меңгеру.
Топтық жұмыс.
«Жигсо» әдісі .    2 топ 
өздеріне  бөліп  берілген  
тақырыпты   талдап,  постер 
жасайды.  § 21
 1 топ- 97 бет 1 теорема
2 топ   98 бет  2 теорема
Бағалау. «Қошеметтеу» әдісі
Дескриптор:
-Үшбұрыш ауданын табу 

Тапсырманы 
оқушылар 
өздігінен 
оқып,игеруге және 
бірін-бірі оқытуға 
бағытталған тиімді
тәсіл.Оқушылар  
топпен ақылдасып,
өз ойларын ортаға 
салып, постер  
жасайды.Топбасш
ы ортаға шығып , 

А3 
форма
т ты
плакат
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теоремасын                       
түсінеді.
-Теореманы дәлелдейді.
Бейнесабақ.Тікбұрышты
үшбұрыштың ауданы.

«Ойлан,жұптас,бөліс» 
әдісі. Оқулықпен жұмыс. 
§21  №1,2,3,4 Оқушылардың
жеке ойлау, жұппен жұмыс 
жасау, бір-бірінің пікірін 
ескеру дағдылары 
қалыптасады.

Бағалау. 5,4,3 балдық 
фигуралар беріледі
   Дескриптор:
- -Үшбұрыш  ауданын
табу  теоремасын
біледі
- -формуланы
қолданады;
- -Үшбұрыштың
ауданын  табады.

үшбұрыш ауданын
табу теоремасын 
дәлелдейді
Қол соғады.Топ 
бағаланады.

Оқушылар 
интербелсенді 
тақтадан 
қарайды,тақырыпт
ы  тереңірек 
түсінеді.

№1(ауызша)   

 

бейнер
олик

Презен
тация

Қима 
қағаз 
дар

Сабақтың соңы
Ойтолғаныс

Жеке жұмыс 
«Кімжылдам?» әдісі
1. Тікбұрышты 
үшбұрыштың 
гипотенузасының 
квадраты 
катеттерінің 
.........қосындысына тең. 
2. Тікбұрышты 
үшбұрыштың ауданы 
катеттерінің 

1.Тікбұрышты 
үшбұрыштың 
гипотенузасының 
квадраты катеттерінің 
квадраттарының 
қосындысына тең. 
2.Тікбұрышты 
үшбұрыштың ауданы 
катеттерінің 
көбейтіндісінің   
жартысына тең.

Презен
тация
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Қорытынды

ҚБ:
«Бағдаршам» 

Үй тапсырмасы

көбейтіндісінің ..... тең. 
3. Теңқабырғалы 
үшбұрыштың ауданы  
табаны мен сәйкес 
.......көбейтіндісінің 
жартысына тең .
а в S  =? S  =?
15 12
30 70
0.8 0.5

Бағалау. 5,4,3 балдық 
фигуралар беріледі

Мұғалім  тарапынан
оқушыларға  кері
байланыс  беру.
Оқушыларға
рефлексияның  бір  түрі
ретінде,  стикерлер
жапсыру ұсынылады. 

 Үйге тапсырма: § 21. № 
5    (Ережелер мен 
формулалар жаттау)

3. Үшбұрыш ауданы 
табаны мен сәйкес 
биіктігінің 
көбейтіндісінің 
жартысына тең.
Презентация 
слайдтарында  
есептерді ауызша 
шешу. Оқушылар 
есептерді ауызша 
шығарады, мұғалім 
бақылайды және 
шешімдерге 
түсініктеме береді
Оқушылардың 
өздерінің қаншалықты
түсінгенін көрсетудің 
жылдам тәсілі. 
Оқушыларға қызыл, 
сары және жасыл түсті
карточкалар беріледі. 
Оқушылар: 
- толықтай 
түсінсе, сенімді болса 
ЖАСЫЛ ТҮСТІ;
- түсінуге жақын 
болса, аздап білсе 
САРЫ ТҮСТІ;
түсінбесе, сенімді 
болмаса ҚЫЗЫЛ 
ТҮСТІ көрсетеді

Қима 
қағазд
ар

Бағдар
шам
суреті

                                                 Қорытынды. Рефлексия.  
 -  Сабақ ұнады ма?
 - Сабақ бойынша өзіңізге қажет мәліметтерді таптыңыздар ма?
 -Бүгінгі тақырып сіздер үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыздар?
   
Қосымша ақпарат
Қорытындылау Төмендегі бөлікті сабағыңыз туралы өз 

ойыңызды жазуға қолданыңыз.Өз 
сабағыңыз бойынша сол жақ бағандағы 
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сұрақтарға жауап беріңіз.
1.Сабақ барысында өзгертулер 
енгіздіңіз бе?
2.Жүргізген жұмыс түрлері 
қаншалықты тиімді болды?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсартар еді?
1.
2.
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08.11.2021 ж.       № F00030

Менің елім - Қазақстан

АКАЕВА АЙДАНА НУГМАНОВНА
Орал қаласы,  №49 ЖОББМ, жанындағы 

шағын орталық тәрбиешісі

Тобы:«Айналайын» ересек тобы
Білім беру саласы: «Әлеумет»
Бөлімі: Қоршаған ортамен танысу
Тақырыбы: «Менің елім-Қазақстан».
Мақсаты: Туған жер, Отан туралы түсініктерін кеңейту.  Отанға деген 
сүйіспеншілікті арттыру. Балаларды туған елін, жерін сүюге тәрбиелеу, ой-
өрісін кеңейту. 
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс:   Отан, туған жер туралы мәлімет беру.
Әдіс-тәсілдері: Көрсету, түсіндіру, әңгімелесу, сұрақ-жауап
Қажетті көрнекі құралдар:  ҚР мемлекеттік рәміздерінің суреттері, 
Нұр-Сұлтан қаласының суреттері, Елбасының суреті.
Билингвальды компонент:   Отан-родина

Іс –әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс–әрекеті Балалардың 
іс–әрекеті

Мотивациялқ 
қызығушылқ

Амандасу. Балаларды шаттық шеңберіне 
тұрғызып, бір біріне жылы сөздер айтқызу.
Арайлап таң атты,
Алтын сәуле таратты. 
Қайырлы таң ұстазым.
Қайырлы таң достарым.
Балалар  Отан деген сөзді қалай 
түсінесіңдер? 
Отанды неліктен туған жер деп айтамыз?
Жарайсыңдар балалар.
Бүгінгі оқу-қызметіміздің тақырыбы  
«Менің елім-Қазақстан». Тәуелсіз ел деп-
өзінің президенті, туы елтаңбасы, әнұраны 
бар мемлектті атайды. Біздің еліміз 
тәуелсіз мемлекет.

Сәлемдесіп 
бір-бірне 
ыстық 
лебіздерін 
білдіреді.

Отан-ол біздің
еліміз, 
жеріміз, туған 
жеріміз, 
туымыз, 
табиғатымыз, 
айналадағы 
қоршаған 
ортамыз.

Ұйымдастыру Балалар, бізде қазір қай жыл мезгілі? Күз
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шылық- 
ізденістік 
кезеңі

ҚР президенті кім?
Дұрыс айтасыңдар, мына суретте не көріп 
тұрсыңдар?
Ия бұл-ту.
-Тудың ортасында күн бейнеленген, ол 
әрқашан күніміз жарқырап тұрсын дегенді 
білдіреді. Астында қыран құс, жанында 
ою-өрнегіміз бейнеленген.
Келесі суретіміз?
ҚР мемлекеттік елтаңбасы. 
Елтаңбаның негізі-шаңырақ. Ол 
елтаңбаның жүрегі. 
Жоғарыдағы жұлдыз, жұлдызымыз 
жарқырап тұрсын, жанындағы қанатты 
түлпар қанатымызды кеңге жаятын 
мемлекет болайық деген мағынада. 
Ал ҚР мемлекеттік әнұранын бәріміз 
білеміз, күгде таңертең бірге орындаймыз. 
Сергіту сәті: 
Тәуелсіз елдің тірегі (қолдарын жоғары 
көтереді)
Біз боламыз жүрегі (қолдарын жүректеріне
қояды)
Артқа қадам баспаймыз.
Тек алға-алға бастаймыз.
Қыран құстай самғаймыз (құс болып 
ұшады)
Болашаққа самғаймыз. 
Балалар біздің өзіміздің туымыз, 
елтаңбамыз, әнұранымыз бар, тәуелсіз 
елміз.
Қанект отан, туған жер туралы білетін 
мақал-мәтелдеріңді айтып беріңдерші.
Біздің астанамыз-Нұр-Сұлтан қаласы. Ақ 
Орда, Бәйтерек, Думан мен Ханшатыр 
сияқты әдемі ғимараттар бар. 
Дидактикалық ойын: «Күншуақ» 
Ойын шарты: Ортада шуақсыз күн тұрады.
Күннің әрбір шуағында тапсырмалар 
жасырылған. Егер бала тапсырманы дұрыс

Қасым-
Жомарт 
Тоқаев
Бұл-ту

Елтаңба

Сергіту сәтін 
орындайды

Мақал-
мәтелдер 
айтады

Ойын 
ойнайды

Тапсырма 
орындайды
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орындаса шуағы шашылып орнына келеді.
Балаларды екі топқа бөліп, ту мен 
елтаңбаның суреттерін құрастырады.

Рефлексивті 
-түзетушлік

Балалар бүгінгі оқу-қызметіміз не туралы 
болды?
ҚР мемлекеттік рәміздері атайықшы
ҚР президенті кім?
Еліміздің бас қаласы қай қала?
Туған жер, Отан деген сөздерді қалай 
түсінесің?

Сұрақтарға 
жауап береді

Күтілетін нәтижелер:
Балалар нені біледі: Отан, туған жер ұғымдарымен танысты                                
Қандай түсініктерді игерді:  Еліміздің бас қаласын, президентімізді біледі.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: ҚР Мемлекеттік рәміздерімен 
танысты
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08.11.2021 ж.     № F00031

Мен – жаңа форматтағы  ұстазбын

ИМАНГАЛИЕВА  БОТАГОЗ САПАРОВНА 
Атырау облысы Атырау қаласы Жаңаталап селосы. 

Жамбыл атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі

Заман өзгеруде,  менде заман талабына сай өзгере білуім керек — деген
ұстаным әр ұстаздың бойынан табылуы керек.

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта
қарау  қажет  екендігін  паш  етті.Қарқынды  өзгеріп  жатқан  әлемде  білім
саласындағы саясаткерлер үшін де,  жалпы мектептер үшін де,  соның ішінде
мұғалімдер үшін де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда
нені оқыту керек?» , «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындауы
керек?»  Қазақстан  Республикасының  педагог  қызметкерлерінің  біліктілігін
арттыру курстарының мазмұны осы мәселені шешуге бағытталған. Даму мен
үйрену  бір  үйдің  егіз  балалары секілді.  Бір-бірінсіз  толық салынбаған  сурет
секілді шимай болып қала береді. Дамығың келсе үйренесің, үйрене бастасаң,
дамып жатсың деген сөз!

Жаңа  заман  талабына  сай,  әлеммен  бірге  өзгеру  мақсатымен  менде
деңгейлік  курсты  оқып,  жаңа  форматтағы  ұстаз  ретінде  қалыптасып
келемін.Мұғалімнің  ұстанымы  оның  көзқарастарын  қалыптастыру  барысына
зор  ықпал  етеді,  ал  көзқарасы  белгілі  бір  шешімдердің  қабылдануымен
сыныптағы іс әрекеттерді түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген
мұғалімнің  оқыту  құралдары  оның  өз  болжамдарының,  білімі  мен
ұстанымының, көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс.

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар.
Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі,
екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі
ретінде  қарастырылуы.Бірінші  деңгей  бағдарламасы  құзырлы  мұғалімнің
алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме
қойып  отыр.Сондықтан  мұғалімнің  бойында  Шульман  «үш  көмекші»  деп
атаған қасиеттер болуы тиіс.

Осы  ұстаздар  жайында  халқымыздың  ұлы  батыры Бауыржан
Момышұлы“Ұстаздық – ұлы құрмет.  Себебі,  ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді.
Болашақтың  басшысын  да,  данасын  да,  ғалымын да,  еңбекқор  егіншісін  де,
кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ,
сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген.

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят,
ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім.
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Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің
жанына  нұр  құйып,  өмірге  өзі  де  бақытты  болып,  өзгелерді  де  бақытқа
жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек.

“Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға” деп  Абай  атамыз
айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық
еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз.

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге
жиырма жыл бойы арнап келемін.

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың
жүйелі әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде.

Сондықтан  осындай  жаңартылған  педагогикалық  техногиялар  ішінен  өз
қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап       ететін
іс.

В.И.Шепелдің  айтуы  бойынша,  технология  –  өнер,  шеберлік,  біліктілік
жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді.

Сабақ  түрі  жаңа  заман  талаптарына  сай  өзгеріп,  жаңарып  отырса,
жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық
сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да
түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған
білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол
себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады.
Бұндай  жолмен  оқытудан  алынған  механикалық  түрде  есте  сақталған
мәліметтерді  емтихан  кездерінде  ұтымды  пайдалануға  болады,  бірақ  мән-
мағынасы  терең  меңгерілмей,  жай  ғана  жатталғандықтан,  тақырыпты  оқыту
аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы
оны өмірде  пайдалана  алмайды.  Сындарлы оқытудың мақсаты –  оқушының
пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез
келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.

Оқыту  туралы  сындарлы  түсінік  оқушыға  нақты  білім  беруді  мақсат
тұтқан  мұғалімнің  өз  сабақтарын  оқушының  идеясы  мен  білім-біліктілігін
дамытуға  ықпал  ететін  міндеттерге  сай  ұйымдастыруын талап етеді.  Бұндай
міндеттер  оқушылардың оқыған  тақырып бойынша білімдерін  өз  деңгейінде
көрсетіп,  кейбір  болжамдар  бойынша  күмәнді  ойларын  білдіре  алатындай,
пікір-көзқарастарын  нақтылап,  жаңа  ұғым-түсініктерін  өрістетуге
орайластырылып  құрылады.  Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  –  кейбір
оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін
жете түсінуі. Бұл жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның
түсінігін толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып
табылады.  Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін.
Деңгейлік  бағдарлама  бойынша  жұмыс  жасай  бастағаннан  бастап,
оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта
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оқушы мұғалімнің  баға  қоюын тосып,  қатесін  тауып бергенін  күтіп  отырса,
қазір өз қатесін өзі тауып өзі түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау
арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады.

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың:  «Қазақ  тілі  ғылым  мен  білімнің
,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ
тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына
жаңа  серпін  беріп  отыр.Мәңгілік  елдің  соғатын  жүрегі  қазақ  тілімен
байланысты болады десек,онда  заман тынысын тани  білген  адамға  дамудың
күретамыры  ақпараттық  коммуникациялық  технологиялармен  байланысты
екендігі  де  айқын.  Осы мақсатпен  аудандық  қазақ  тілі  мұғалімдерімен  «Тіл
жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар өткіздім. 
Облыстық  конференцияда  «Дарынды  және  талантты  балалармен  жұмыс
жүргізу  жолдары»тақырыбында  шеберлік  сынып  өткіздім.  Осы  тақырыппен
аудандық  семинарда  шеберлік  сынып,  «Топтық  жұмысты  ұйымдастыру»
тақырыбында  коучинг  өтті.   Мектеп  мұғалімдерімен  де  тәжірибе  алмасып
жүреміз.«Сыни  тұрғыдан  ойлау  дағдыларын  қалыптастыруда  интерактивті
әдістерді  қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері  үшін тиімді  өткізіліп,
тәжірибе алмастық.

Астана  қаласында  өткен  «Қазақ  тілін  оқытудағы  инновациялық
бастамалар»Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  тәжірибесі  форумына  қатысып
алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік.

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың
өзіне тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін
ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.»

Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан  халқына  жолдаған  жолдауында  басты
мақсатымыз-Қазақстанның  ең  дамыған  30  мемлекеттің  қатарына  қосылуы,
ол-«Мәңгілік  Қазақстан»  жобасы,  ел  тарихындағы  біз  аяқ  басатын  жаңа
дәуірдің  кемел  келбеті  деген.  Біз  үлгілі  дамудың  өзіндік  моделін
қалыптастырдық.

Осы  жолдауда  «Мәңгілік  Қазақстан»  жобасында  Қазақстан
Республикасының әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан
ойып тұрып орын алатын саласының бірі-ғылым мен білімге  өте  үлкен мән
берген.

Ал  оны  жүзеге  асыратын  ұстанымы  берік,  білімді,  жаңа  форматтағы
мұғалім.

Жаңа форматтағы мұғалім жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім
беру, ең алдымен мұғалімнің кәсіби   шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің
білімін жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды.

Жаңа  формат  мұғалімі  пәнді  жақсы  білумен  қоса,  стандарт  талап  етіп
отырған құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс.

Елбасымыздың  «Мәңгілік  Елге»  бастайтын  ең  абыройлы,  ең  мәртебелі
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жолында  білімді  шәкірт  дайындаудан  шаршамайтын,  қазақ  елінің  жаңа
форматты мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп

жүрген  білімді  де,  білікті  тренерлердің  еңбектері  біз  үшін  баға  жетпес
нұсқау  болып  отыр. .  Әлемнің  озық  елдері  арасында  Қазақстанның  білімді
жастарының орны ерекше болып шарықтай берсін.

Джон  Дьюи  мен  Дональд  Шонның  «рефлексиялық  оқыту» 
технологиясында немесе Абай Құнанбаевтың   он бесінші сөзінде айтылғандай
әр адам өз ісіне есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын..
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08.11.2021 ж.     № F00032 

Білім керек бәріне. Білім

САХАШОВА НАЗЕРКЕ ХАНАТКЫЗЫ
Атырау облысы Атырау қаласы Жаңаталап селосы. 

Жамбыл атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі

Педагогтің аты-
жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы

Білім керек бәріне
Фариза Оңғарсынова.
Білім. Өтебай Тұрманжанов.

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

3.2.1.2 – шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз 
жүгіртіп, шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, 
белгі қойып, сын тұрғысынан бағалап оқу.

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушын
ың 
әрекеті

Бағала
у

Ресу
рстар

Басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Мен күлгенді ұнатамын» ойын 
жаттығуы
Педагог  балаларға:тұңжыраған
жәнекөңілсіз,жабырқаған  және
ойланған  көңілді  және
күлкілі;қайрымды  және
қуанышты,т.б.кейіпке  еніп,бір
бірімен  рольге  кіріп,адамдардың
бейнесін келтіруге ұсынады.балалар
айнаға қарап, әдемі ақкөңіл кейіпте
күлімдейді.педагог  осы  «Мен
күлгенді  ұнатамын  »  жаттығуын
күніне  бірнеші  рет  қайталап  көңіл

Психоло
гиялық 
ахуалға 
берілген 
психогия
лық 
жаттыңу
ларды 
орындау 
арқылы  
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: От
шашу 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у.

Псих
олог
иялы
қ 
ахуал
.

Алды
ңғы 
білім
ді 
еске 
түсір
утапс
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күйді  күлкімен  көтеруге  бола-
тынын  түсіндіреді.  «Күлкі-көңіл
күйдің сиқырлы кілті.Адам күлгенде
өз  көңіл  күйін,өз  денсаулығын
жақсартады  және  айналасындағы
адамдардың  көңіл  күйімен
денсаулығына жақсы әсер береді.» 
Жұмыс ережесін келісу

Сабақта бір-бірімізді 
сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!

Сабаққа белсене қатысып, 
жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(ұжымда)
Өлеңді «Шынжыр» әдісі бойынша 
тізбектеп жатқа сұрау.

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

ырма
лы.

Ортасы Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, ұжымда) 
«Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл  әдіс  оқушылар  өз  ойларын
дауыстап  айтып  беру  үшін
пайдаланылады.  Сұрақ  қойыңыз,
ойластыруға  уақыт  беріңіз,  одан
кейін  оқушылардан  өз  ойларын
көршілерімен  бөлісуді  сұраңыз,
оқушыларға  жаңа  тақырыпты
айтыңыз  және  осы  тақырып
бойынша  өздері  білетін  барлық
жағдайды  көршісіне  айтуын
ұсыныңыз.
Мағынаны ажырату.
1-тапсырма. Мақалды түсіндір. 
Оқусыз білім жоқ,

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырм
аларды 
талапқа 
сай 
орындай
ды.

Белсенді 
оқу 
тапсырм
алары(то
пта, 
ұжымда) 

Форма
тив
ті 
бағала
у.

ҚБ: 
Бас 
бармақ
арқыл
ы бір-
бірін 

Оқыл
ым, 
жазы
лым 
тапс
ырма
лары.
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Білімсіз күнің жоқ.
Білу (оқушы әдістер мен 
жұмыстың орындалу ретін біледі).
Тақырыпты болжау.
Мақсатқа сәйкес оқушыларға

бағалау критерийін 
шығарту.
Түсіну.
Тыңдалым. 2-тапсырма. Өлеңді 
тыңда. «Білім керек бәріне».
Автормен танысу айдары. Ф. 
Оңғарсынова, Ө. Тұрманжанов.
Қолдану.

«Көршің
е 
әңгімеле
п бер» 
әдісі 
арқылы 
суретпен
және 
мәтінмен
жұмыс 
жасайды.

Жұмыс 
дәптерін
дегі 
жазылым
тапсырм
аларын 
орындау

бағала
у.
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Дескриптор:
 мәтіннің тақырыбын анықтай 
алады, негізгі ойды табады.
 шығармашылыққа негізделген 
сұрақтар қояды.
 берілген тақырып бойынша ой 
қорыту жасай алады.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым 
тапсырмаларын орындау 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
Топтық жұмыс. «Галлерияда ой 
шарлау»
Берілген тақырыпта топтық жұмысы
жүргізіліп,  әр  топтың  жұмысы
қабырғаға  ілінеді  де,  оқушылар
жүріп,  аралап,  оған  әр  оқушылар
кішкене  жапсырма  қағазға  бағасын

Кестені 
толтыр.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздер
і 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала

Топт
ық 
тапс
ырма
лар.
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беріп,  пікірін  жазып  жабыстырып
кетеді. Ең  жақсы баға алған топтың
жұмысы қаралады.

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»
Оқушыларға   қандай  да

болмасын  сұрақ,  тапсырма
берілгенен  кейін  оларды
тыңғылықты орындауға бағытталған
интербелсенді  тәсіл.  Тақтада
сұрақ/тапсырма  жазылғаннан  кейін
әрбір оқушы жекеше өз ойлары мен
пікірін  берілген  уақыт  ішінде  (2-3
минут) қағазға түсіреді. Содан кейін
оқушы  жұбымен  жазғанын  3-4
минут   талқылайды,  пікірлеседі.
Мұғалімнің  екі-үш  жұпқа  өз
пікірлерін  бүкіл  сыныпқа
жариялауын сұрауына болады. 

у.

Кері 
байланыс

«Бес саусақ» кері байланыс. Сабақтан
алған 
әсерлері
не кері 
байланы
с береді.

«Бес 
саусақ
»

Кері 
байл
аныс 
тақта
й
шасы
.
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08.11.2021 ж.    № F00033

Мақала жаза аламын  

ЖАУЫНБАЙ МАРАЛ АБАЙҚЫЗЫ
Атырау облысы Атырау қаласы Жаңаталап селосы. 

Жамбыл атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі

Педагогтің 
аты-жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы

Мақала жаза аламын  

Оқубағдарлам
асынасәйкесоқ
ытумақсаттар
ы

4.3.2.1 – тірек сөздерді қолданып белгілі бір стильде мәтін 
(мақала, мінездеме, сұхбат) жазу.

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушыны
ң
әрекеті

Бағалау Ресурст
ар

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Ғажайып  жылулық  шынжыры»
жылулық  шеңбері.Балалар  бір-
біріне жмиып күлу арқылы ,жылы
күлкілерін  сыйлайды.Педагог
күлкінің маңызына тоқтайды. 
Жұмыс ережесін келісу

Сабақтабір-
біріміздісыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақыттыүнемдейміз!
Нақты,дәл  жауап  береміз!
Сабақтаөзіміздіңшапшаңды

ғымызды, 
тапқырлығымыздыкөрсетеміз!

Сабаққа  белсене  қатысып, 
жақсы  бағааламыз!

Психолог
иялық 
ахуалға 
берілген 
тақпақтар
ды 
дауыстап 
айтып, 
тілді 
жаттықты
ру және 
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

Оқушыла

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Психоло
гиялық 
ахуал.

Алдыңғ
ы 
білімді 
еске 
түсірута
псырма
лары.
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Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)
«Жедел жауап» әдісі
Бірдей  тақырыпқа  берілген
мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. 
Қайсысы ғылыми мәтін, қайсысы 
көркем мәтін? 
Жіпсіз байлау 
Бір күні бір бай: 
- Әй, Алдар! Жіпсіз, түйінсіз  
байлауға бола ма? - дейді 
Алдарға. 
-  Байеке,  күте  тұрыңыз.  Мен
мына үйге кіріп шығайын. 
Сонан соң айтармын, - дейді 
Алдар. 
Бай далада сарылып әрі тұрады, 
бері тұрады. Алдар үйден шықпай
қояды. 
- Е, « күте тұрыңыздың» аяғы 
жіпсіз байлау екен ғой, - деп 
өкінеді бай сонда.
Алдаркөсе әңгімесі.

р сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайд
ы.

Ортасы  52.  Мектепте  «Мен  әлемді
танимын»  тақырыбында
зерттеу  жұмыстарының
мектепішілік  байкауы  өтіп
жатыр.  Сен  тілші  ретінде  осы
байқау туралы репортаж ал. 
• Бұл үшін төмендегі ақпаратты
басшылыққа ал. 
Репортаж  -  оқиға  орнынан
жедел Және көркем етіп беретін
сұхбат  жанры.  Мұнда  тілші
сұхбатты  тікелей  оқиға
орнынан алады. 
Сұрақтарға жауап жаз. 
- Саған кімнің зерттеу жұмысы 
ұнады? Несімен ұнады? 
- Fылыми жұмыста нені жақсарту 

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырма
ларды 
талапқа 
сай 
орындайд
ы.

Белсенді 
оқу 
тапсырма
лары(ұжы
мда) 

Формат
ивті 
бағалау
.

ҚБ: Бас
бармақ 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Оқылым
, 
жазылы
м 
тапсырм
алары.
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керек деп ойлайсың? 
- Айтар сөзіңді тыңдарманға 
жеткізе алдың ба? 
- Уақытты дұрыс пайдалана 
білдің бе? 
Алған репортажынды 
(сұхбатыңды) сыныптың 
қабырға газетіне, балалар 
журналына немесе балаларға 
арналған сайтқа жариялауыңа 
болады.
Дескрипторы:
Тыңдалған материал бойынша өз
пікірін  білдіру,  мәтіндерге
салыстырмалы  талдау  жасау,
оқыған,  тыңдаған  және
аудиовизуалды  материалдар
бойынша  жазба  жұмыстары
жүргізу  арқылы  оқушылардың
тыңдалым,  айтылым,  оқылым,
жазылым  дағдылары
жетілдіріледі.
ОҚУЛЫҚТА БЕРІЛГЕН 
ТАПСЫРМАЛАРДЫ 
ОРЫНДАУ.

Жұмыс 
дәптерінд
егі 
жазылым 
тапсырма
ларын 
орындау

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану. 
Ой толғаныс кезеңі.

Оқулықта
ғы 
қосымша 
тапсырма
лар.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Топтық 
тапсырм
алар.

20



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кері 
байланыс

«Рефлексия» кері байланыс. Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

«Рефле
ксия»

Кері 
байланы
с 
тақтайш
асы.
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08.11.2021 ж.    № F00034

Мөлдір денелер мен материалдар

УТЕНИЯЗОВА ПЕРДЕГУЛ ОРЫНБАСАРОВНА 
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы "Үстірт жалпы білім беру 

орта мектебі"КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

Педагогтің аты-
жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар 

саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Мөлдір денелер мен материалдар

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

2.5.2.1- кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін 
зерттеу;
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің 
көмегімен белгілей білу;

Сабақтың барысы.
Сабақтың
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурста
р

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Ғажайып  жылулық
шынжыры»  жылулық
шеңбері.Балалар  бір-біріне
жмиып  күлу  арқылы  ,жылы
күлкілерін  сыйлайды.Педагог
күлкінің маңызына тоқтайды. 
Жұмыс ережесін келісу

Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақытты  үнемдейміз!
Нақты,дәл  жауап  

береміз!
Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

Психология
лық ахуалға
берілген 
тақпақтард
ы дауыстап 
айтып, тілді
жаттықтыр
у және жаңа
сабаққа 
назар 
аудару.

Оқушылар 
сұраққа 
жауап 

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Психоло
гиялық 
ахуал.

Алдыңғ
ы 
білімді 
еске 
түсірута
псырмал
ары.
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тапқырлығымызды  көрсетеміз!
Сабаққа  белсене  

қатысып, жақсы  баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)
«Жедел жауап» әдісі

береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайды.

Сабақты
ң ортасы

Ширату тапсырмасы.

Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
«Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл әдіс оқушылар өз ойларын
дауыстап  айтып  беру  үшін
пайдаланылады.  Сұрақ
қойыңыз,  ойластыруға  уақыт
беріңіз,  одан  кейін
оқушылардан  өз  ойларын
көршілерімен бөлісуді сұраңыз,
оқушыларға  жаңа  тақырыпты
айтыңыз  және  осы  тақырып
бойынша өздері білетін барлық
жағдайды  көршісіне  айтуын
ұсыныңыз.

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырмала
рды талапқа
сай 
орындайды.

Белсенді 
оқу 
тапсырмала
ры(ұжымда
) 

Жұмыс 
дәптеріндег
і жазылым 
тапсырмала
рын 
орындау

Формат
ив
ті 
бағалау
.

ҚБ: Бас
бармақ 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Оқылым
, 
жазылы
м 
тапсырм
алары.
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Дескриптор:
Кейбір денелердің жарық 
өткізгіштік қасиетін зерттейді.
Түрлі денелердің 
температурасын өлшейді. 
Магниттерді пайдалану 
салаларын сипаттайды.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым тапсырмаларын 
орындау 

Соңы «Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл әдіс оқушылар өз ойларын
дауыстап  айтып  беру  үшін
пайдаланылады.  Сұрақ
қойыңыз,  ойластыруға  уақыт
беріңіз,  одан  кейін
оқушылардан  өз  ойларын
көршілерімен бөлісуді сұраңыз,
оқушыларға  жаңа  тақырыпты
айтыңыз  және  осы  тақырып
бойынша өздері білетін барлық
жағдайды  көршісіне  айтуын

Оқулықтағ
ы қосымша 
тапсырмала
р.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

Топтық 
тапсырм
алар.
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ұсыныңыз.

Кері 
байланыс

«Рефлексия» кері байланыс. Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

«Рефле
ксия»

Кері 
байланы
с 
тақтайш
асы.
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08.11.2021 ж.     № F00035 

Шоқ  жұлдыздары

ДАЛИНА ГУЛЬНУР КИКБАЕВНА 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңқияқ ауылы
Кеңқияқ  ЖББОМ. 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.
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
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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.
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?
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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.

           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
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 08.11.2021 ж.    № F00036

Даналық сөзден үйренемін

САДУАКАСОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы N6 жалпы білім 

беретін мектеп КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің аты-
жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы

Даналық сөзден үйренемін

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

4.1.2.1*  шығарма  мазмұнын  түрлі  баяндау  тәсілдерін  (І
немесе ІІІ жаққа өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды
өрбітіп)  қолданып,  шығарманы қысқаша,  толық,  ішінара
мазмұндау 
4.1.3.1 шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі 
негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін 
түсіндіру

Сабақтың 
барысы.
Сабақ 
тың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағала
у

Ресурс
тар

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру.
«Әсерлерімізбен бөлісейік» 
жылулық шеңбері
Педагог  балаларға  1-2  минут
көздерін  жұмып,өздерін  тағы  да
табиғат  аясында,көк  майса
шалғында  жатып,көк  аспан,аппақ
бұлттарды көріп,құстардың сайраған
әнін,судың  сыбдырын  естіген
кездерін елестетуді ұсынады. 
Жұмыс ережесін келісу

Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Психология
лық ахуалға
берілген 
психогиялы
қ 
жаттыңулар
ды орындау
арқылы  
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: От
шашу 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала

Психо
логиял
ық 
ахуал.

Алдың
ғы 
білімд
і еске 
түсіру
тапсы
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Уақытты  үнемдейміз!
Нақты,дәл  жауап  береміз!
Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  көрсетеміз!

Сабаққа  белсене  қатысып, 
жақсы  бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)

Оқушылар 
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайды.

у. рмала
ры.

Ортасы Ширату тапсырмасы.
 Түсініп оқы
Сөз мәйегі
Жерінтіп жаманды,
Жақсыны үлгі еткен,
Талапты адамға
Өмірді үйреткен,
Биікке өрлеуге
Аталы сөз – үлгі.
Мақалсыз көр кеуде
Санаймын өзімді.
Мақал мен мәтелдер –
Ақыл-ой мәйегі.
Мақал мен мәтелдер –
Даналық әлемі.
Өлмейтін даналық
Қалдырды бабамыз.
Мақалдан нәр алып,
Ашылды санамыз.
Болат Үсенбаев
Ойлан
Өлеңде мақал-мәтелдің тәрбиелік 

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырмала
рды талапқа
сай 
орындайды.

Белсенді 
оқу 
тапсырмала
ры(топта, 
ұжымда) 

Жұмыс 
дәптеріндег
і жазылым 
тапсырмала
рын 

Форма
тив
ті 
бағала
у.

ҚБ: 
Бас 
барма
қ  
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала

Оқыл
ым, 
жазыл
ым 
тапсы
рмала
ры.
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мәні туралы не айтылған?
Жауабы: 
«Өлмейтін даналық қалдырды» 
деген сөзді қалай түсінесің?
Жауабы: 
Мақал-мәтелді үйде кім көп 
қолданады?
Жауабы: 
Дескрипторы:
Сөйлеу барысында мақал-мәтелді, 
өлең жолдарын қолданамын. Талдап,
мұқият оқимын. Шығармашылық 
жұмыстарды түрлі нұсқада 
ұсынамын.
Жұптық жұмыс
Өзің білетін мақал-мәтелдің бірінші 
бөлігін жазып, жалғасын көршіңнен 
сұра.
Жауабы:

орындау у.

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану. 
Ой толғаныс кезеңі.
Тапсырма
Суреттегі кейіпкерлерге қандай 
мақал-мәтел айтар едің?

Жауабы:
Құрастыр
Өлеңнің сөздерін пайдаланып, екі 
мақал-мәтел құрап жаз.
Ойнамаймын отпенен
Ойлағандар ұғады,
«Сақтық жақсы», – деп келем.
Өрт ұшқыннан шығады,

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздер
і 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у.

Топты
қ 
тапсы
рмала
р.
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Ойнамаймын отпенен. Оразбай 
Байбақұлы

Жауабы: 
Кері 
байлан
ыс

Рефлексия «Жұлдыздар шеруі» 
әдісі.

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

«Бағ 
дар 
шам»

Кері 
байла
ныс 
тақтай
шасы.
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08.11.2021 ж.    № F00037

Таза табиғат - жарқын болашақ

ЖӘНІБЕК ЖАНЕРКЕ ЖҰМАХАНҚЫЗЫ 
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Гагарино ауылы
"Гагарино орта мектебі" КММ. Биология пәні мұғалімі. 

Мақсаты: Туған  жерге,  Отанға  деген  сүйіспеншілігін  арттыру,  экологиялық
білімді  қалыптастыру,  туған  жер  табиғатты  қорғауға  баулу.
Оқушыларға  табиғаттың  адам  өміріндегі  зор  маңыздылығын  насихаттай
отырып,  оны  аялауға,  сақтап  қорғауға  өз  үлестерін  қосуға  жұмылдыру;
мейірбандыққа баулу, экологиялық білімдерін молайту.
Дамытушылығы: пәнге  деген  қызығушылығын  арттыру,  бейнелік  ойлау
қабілетін дамыту;
Тәрбиелілігі: табиғатты  қорғай  алатын,  аялай  білетін  адамгершілігі  мол,
ізгілікті, экологиялық білімі мен мәдениеті  жоғары ұрпақ тәрбиелеу.
 Құрметті қонақтар және сайысқа қатысушы топ мүшелері!
        «Біз  табиғаттың өзін  қайта  түлететін  ұрпақпыз.  Жер,  су,  ауа  –  адам
баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына… Әрбір
ағашты, әрбір бұтақты, жалғыз дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу
–  басты  міндеттің  бірі»-деп  Ыбырай  Жақаев  айтқандай  туған  өлкеміздің
табиғаты,  тыныс  тіршілігі  және  экология  мен  биология   ғылымдарының
байланысын  меңгеру мақсатында өткізілгелі отырған  сайысқа хош келдіңіздер.
7,  8,  9  сынып  оқушыларының  арасында  өткізілгелі  отырған  сайысымыздың
әділқазы мүшелерін таныстырып өтейін:

1. «Гагарино орта мектебі»КММ директоры: Аширбекова Б.Ш
2. Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары: Кузнецова М.Д
3. Алгебра пәнінің оқытушысы: Қызырхан Е
  Сайыс кезеңдері: 
І. Таныстыру ( топтың аты эмблемасы, ұраны қорғау) (20б)
ІІ. «Зымыран сұрақтар» Экологиялық сұрақтар жауап береді(20б)
ІІІ.«Атам айтқан даналық сөздер». (20б)
Табиғатты қорғауға байланысты мақал- мәтел, тыйым, теңеу сөздер сайысы.  
ІV. «Қазақстандағы экологиялық проблемалар және шешу жолдары» 
тақырыбына топ бойынша постер қорғау(40б)
І- кезең:  Таныстыру (20балл)
1-топ: Қыран тобы
2-топ: Үркер тобы
3-топ: Жеңіс тобы  
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Әр топ  басшылары тобын таныстырады. Әділқазы мүшелері бағалайды. 
II-кезең: (20балл)Әр топ кезек бойынша ұяшықтар тандайды. Топпен ойланып 
сұраққа  жауап береді.
Сұрақтар:
1. Экология терминінғылымға алғаш кім қай жылы енгізді (1866ж, Э.Геккель.)
2. Ерте кезде сабын жасайтын сахарды қай өсімдіктен алған? (Алабота)
3. Экология  ғылымының даму кезеңдері?(1-кезең экологияның алғы шарттары 
1707-1924, 2-кезең  мақсат міндеттері жеке ғылым деңгейі 1924-1980;   3-кезең 
әлеуметтік саяси –экономикалық нарықтық мәселеелрі 1980-2000) 
4 . Экологияның зерттеу әдістері(теоретикалық- жүйелік анализ, модельдеу; 
эмпирикалық – бақылау, талдау, лабороториялық, далалық , мониторинг ) 
5. Құс атына байланысты қыздар мен ұлдарға қойылған қандай есімдерді 
білесіңдер? (Атап бер)
6. Мекен ету ортасы  дегеніміз не?(тірі ағзаны қоршайтын және оған тура  
немесе жанама әсер ететін табиғаттың бөлігі)
7. Абиотикалық факторлар деген не?(  бейорганикалық табиғаттың тірі 
ағзаларға тигізетін әсері.)
8. Қазақтың тұңғыш академигі кім?(Қаныш  Имантайұлы Сәтбаев)
9. Популяция деген не? (Бір-бірімен өзара қарым-қатынаста болатын және 
үлкен территорияда бірігіп тіршілік ететін бір түрге жататын даралар тобы.)
10. Табиғатқа байланысты қандай ақынның өлеңін білесіңдер?
11. Биоценозды зерттейтін экология ғылымы,алғаш ұсынған ғалым,қай жылы 
( Биоценология, Мебиус 1877жыл)
12.Түрлік құрылым дегеніміз не?– (Биоценозда түзетін түрлер саны мен 
олардың биомассасының қатынасы)
ІІI-кезең:  (20балл)  Табиғат сыйлайтын әрбір әсер адам өмірінде үлкен рөл
атқарады. Ол жайлы айтылған  өнегелі  сөздер,  мақалдар  мен  өлең-жырлар  аз
емес. Оның керемет әсемдігін жырға қосып, суреттеп жазған ақындар да көп.
 Келесі  сайыс  кезегін  «Атам  айтқан  даналық  сөздер»  атты  сайыс  кезегіне
береміз.   
Табиғатты қорғауға байланысты мақал- мәтел, тыйым, теңеу сөздер сайысы. 3
топ бір- бірімен алма кезек айтысады.
- Жеті жасар бала  асырамайды, жеті жылдық ағаш асырайды ( Майқы баба); -
Бабалар еккен шынарды, балалары саялайды;  
-Атаңнан мал қалғанша тал қалсын;
- Орман көп болса, олжаң көп;   
-Бағбан болсаң бақ өсір , балама деп тағы өсір;  
- Ерменді жерде ер  өлмейді; 
-Жалбызды жерде жан қалады;  
-Андыз жеген ат өлмес;  
-Дана көптен шығады, дәрі шөптен шығады; 
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Егер сен ақын болсаң.........
1.  Егер мен ақын болсам,  елімнің орманын,  кең даласын жырға қосып өлең
жазар едім.
2. Егер суретші болсаң.....................
Егер суретші болсам туған жерімнің сұлулығын суреттеп көрсетер едім.
3. Орман  тоғайға байланысты тыйым сөздерді білесіңбе?
Ағашты кеспе. Орманды  өртеме. Шөпті таптамасуға түкірме
4. Ауаға ,суға байланысты тыйым сөздерді білесің бе
Суды лайлама, суға түкірме, ауаны ластама,  су ішкен құдыққа түкірме
ІV –кезең:(40балл)
«Қазақстандағы экологиялық проблемалар және шешу жолдары» тақырыбына 
постер қорғау.

 

Қорытынды: Табиғат  -  сөз  жетпес  сұлулық,  баға  жетпес  қазына,  көз
тоймайтын  әсемдік,  айтып  жеткізе  алмайтын  қыры  мен  сыры  мол  құбылыс
болғанымен  қазір  сол  табиғат  нашарлап,  ластануда  соның  салдарынан  адам
өміріне  қауіпті  жағдай  тудыруда.  Біз  табиғаттағы  әрбір  жайқалып  тұрған
ағашқа қамқорлық танытуымыз қажет. "Бір тал кессең, он тал ек", "Жер құтты
болса,  мал  сүтті  болады"-  демекші,  айналамызда  табиғаттан  лас  иісті,  ауру
тудырушы бактерияларды жоюшы тал, жасыл желек. Егер осы мәселе қаралмай
қала берсе төңірек ластанып кетеді. Мен өзімнің туған өлкеме қарағай, шырша,
терек т. б. ағаш түрлерін ексе екен, - деймін.  Табиғаттың зардаптарына төтеп
беру үшін табиғатты ластамай қорғауымыз керек.

 

35



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2021 ж.     № F00039

Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері

КУРБАНОВА КАМИЛЯ МАЖИТХАНОВНА
Түркістан облысы  Шардара ауданы  Ұзын-Ата жалпы 

орта мектебі.Бастауыш сынып мұғалімі. 

Педагогтің аты-
жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы

Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері

Оқубағдарламас
ынасәйкесоқыту
мақсаттары

4.3.7.2 – сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату және 
тыныс белгісін (үтір, қос нүкте) қою

Сабақтың 
барысы.
Сабақты
ң кезең
уақыт

Педагогтіңәрекеті Оқушының
әрекеті

Бағалау Ресурст
ар

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Сиқырлы айналу» 
жылулық шеңбері. «Мен 
және аспан»
Педагог  балалардың  назарын
аспанның  әдемілігіне
аударады.Балалар  аспандағы
бұлттарды  түрлі  заттарға
ұқсатып  айтады;үлпілдік  ақша
бұлттаға,жауар  бұлттай
түнерген  аспанға,мейірімді
жылы  күнге,ай  мен
жұлдыздарға,қарлығашқа,бозто
рғайға,шымшыққа,бүркітке
т.б.айналады. 
Жұмыс ережесін келісу

Сабақтабір-

Психологиял
ық ахуалға 
берілген 
психогиялық
жаттыңулард
ы орындау 
арқылы  
жаңа сабаққа
назар аудару.

Оқушылар 
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Психол
огиялы
қ ахуал.

Алдыңғ
ы 
білімді 
еске 
түсірут
апсырм
алары.
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біріміздісыйлаймыз, 
тыңдаймыз!

Уақыттыүнемдейміз!
Нақты,дәл  жауап  

береміз!
Сабақтаөзіміздіңшапшаң

дығымызды, 
тапқырлығымыздыкөрсетеміз!

Сабаққа  белсене  
қатысып, жақсы  бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)
Суреттерде  не  бейнеленген?
Ол  қай  қалада  орналасқан?
Сұрақтарына  берген
жауабьщньщ  дұрыстығын
дәлелде.

түріне қарай 
орындайды.

Ортасы  Мәтінді мұқият тыңда. 
Қожа  Ахмет  Ясауи  кесенесі  -
көне  сәулет  ескерткіштерінің
бірі.  Ол  бүкіләлемдік  мұра
тізіміне енген. Кесенені салуға
Әмір  Темір  бұйрық  берген.
Кесене жамағатхана, қабірхана,
мешіт,  кітапхана,  үлкен
ақсарай,  кіші  ақсарай,  асхана,
қүдықхана  және  бірнеше
қүжыра  бөлмелерінен  тұрады.
Жамағатхана  ортада
орналасқан.  Оның  күмбезге

Берілген 
сұраққа 
жауап беріп, 
тапсырмалар
ды талапқа 
сай 
орындайды.
Белсенді оқу 
тапсырмалар
ы
Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 

Формати
в
ті 
бағалау.

ҚБ: Бас 
бармақ  
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Оқылы
м, 
жазылы
м 
тапсыр
малары
.
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дейінгі  биіктігі  отыз  алты
метрге  жетеді.  Қабырғалары
биік,  үлкен  шаршы  бөлме.
Кесене  ішінде  үлкен  Тайқазан
бар.  Тайқазан  -  бірлік  пен
қонақжайлылық  белгісі.  Оның
диаметрі  екі  метрден  асады,
салмағы - екі тонна. 
«Қазақстанның жеті 
кереметі» кітабынан
Мәтіннің алғашқы үш сөйлемін
көшіріп жазьш, ондағы сөйлем
мүшелерінің  қайсысы  дара,
қайсысы  күрделі  екенін
анықта.
Дескрипторы:
Тыңдалған  материал  бойынша
өз  пікірін  білдіру,  мәтіндерге
салыстырмалы  талдау  жасау,
оқыған,  тыңдаған  және
аудиовизуалды  материалдар
бойынша  жазба  жұмыстары
жүргізу  арқылы  оқушылардың
тыңдалым,  айтылым,  оқылым,
жазылым  дағдылары
жетілдіріледі.

тапсырмалар
ын орындау

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану. 
Ой толғаныс кезеңі.
Келесі беттегі суреттерге қара. 
Қайсысы табиғи мұраға, 
қайсысы мәдени мұраға 
жатады?

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар
.

ҚБ: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Топтық
тапсыр
малар.
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Кері 
байланы
с

«Білім шыңы» кері байланыс. Сабақтаналғ
анәсерлерінс
тикергежазы
п, суретін 
жібереді.

«Білім 
шыңы»

Кері 
байлан
ыс 
тақтай
шасы.
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Диаграмма

АДИЛГЕРЕЕВА ЛАЗЗАТ АРГЫНГАЗИЕВНА  
Ақтөбе облысы  Хромтау ауданы   Табантал орта 

мектебінің 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 
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/Уақы
ты

Педагогтің
іс-әрекеті

Оқушының
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың
басы

Қызығушыл
ықты ояту.

7 мин.

(Ұ). 
Ұйымдасты
ру кезеңі:
1.Оқушылар
мен
амандасу,

1. Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау  

Оқушылардың 
белсенділігі үшін
«Жарайсың!», 
«Керемет!» 
деген сақтау 
сөздерімен 

Оқулық,
жұмыс
дәптері
Кітап,

дәптер,
қалам
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түгендеу. 
2.Ынтымақта
стық
атмосферасы
н
қалыптастыр
у

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

жасағаннан 
кейін мұғалім
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымента
ныстырады.
Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалд
ы түрде сыни 
ойлануды 
дамыту.
Тиімділігі:
оқушының
танымдық
дағдысы
артады.
Сонымен
қатар
оқушыға
сабақтың
өмірмен
байланысын
көрсетеді
және
сабақтың
тақырыбы
мен мақсатын
анықтауға
мүмкіндік
береді.

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.

суреттері
бейнеленген

қима
қағаздар

топтамасы
 ДК экраны

Жаңа
сабаққа
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» 
әдісі арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа 
сабақты  
байланыстыр

1. Әр оқушы 
өз ойымен 
бөліседі.
2. Өзгенің 
пікірін 
толықтырады.
Мақсаты: 
Оқушылар 

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

Саралау: Бұл 

Өз ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп,  
талқылауға 
белсенділікп
ен қатысқан 
оқушыға 
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у 
мақсатында 
ой қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар 
және 
жаттығу 
түрлері  
беріледі.
Сұрақтар:
1.Көпбұрыш
тар ұғымын 
білдік пе?
2.Көпбұрыш
тарға мысал 
келтір.
3.Көпбұрыш
тардың 
градустық 
өлшемдерін 
қалай 
анықтайды?

сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау  
жасағаннан 
кейін мұғалім
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

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.

«Жарайсың!
» деген 
мадақтау 
сөзімен 
ынталандыр
у.  

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 

42



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 
қорытындыл
ау 
мақсатында 
оқушыларды
ң сабаққа 
деген 
көзқарасын, 
рефлексиясы
н тыңдайды.

Мақсаты:О
қушы алған 
білімін 
саралай 

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 
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білуге 
дағдыланады
.
Тиімділігі:Та
қырып 
бойынша 
оқушыларды
ң пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.
Үйге 
тапсырма:
№1264 есеп.

бойынша 
бағаланады.

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

 «Мадақтау сөзі»
әдісі

Денсаулық сақтау 
технологиялары.
Сабақта сергіту 
жаттығулары мен белсенді 
жұмыс түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің тармақтары 
орындалады.
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ресурстарды
оқушылардың  жеке
қабілеттерін  ескере
отырып  әзірлеуді
қамтиды.
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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Ер қаруы- бес қару

ШАЯХМЕТ  ҒАЛИЯ  ҚАНАҒАТҚЫЗЫ 
Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы  

Шоқан Уалиханов атындагы орта мектеп бастауыш сынып мұғалімі 

Білім беру 
ұйымының 
атауы
Пәні:
Бөлім: Мәдени мұра
Педагогтің 
аты-жөні:
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар 

саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Мәдениеттің дамуы. Ер қаруы- бес қару

Оқу 
бағдарламасы
на сәйкес 
оқыту 
мақсаты:

1.2 Шығарманы мазмұндау 
4.1.2.1*  шығарма  мазмұнын  түрлі  баяндау  тәсілдерін  (І
немесе  ІІІ  жаққа  өзгертіп,  жағдаяттар  қосып,  оқиғаларды
өрбітіп)  қолданып,  шығарманы  қысқаша,  толық,  ішінара
мазмұндау 
1.3 Шығармадағы оқиғаны болжау 
4.1.3.1  шығарманың  тақырыбы  және  қорытынды  бөлімі
негізінде сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру

 Сабақтың  
мақсаты

Мәдени  мұрамызбен танысады, қазақ батырларының 
қаруларымен танысады,шығармамен жұмыс жасайды

Сабақтың барысы
Сабақтың

кезеңі//уақыт
ы

Педагогтің әрекеті Оқушын
ың әрекеті

Бағалау Ресурс
тар

Ұйымдастыру
 Өзін-өзі 
тексеру

Амандасу
Оқу мақсатын таныстыру.
Күтілетін нәтижені 
анықтау
Алдыңғы білімді еске 
түсіру құндылықтар 

Тапсырма
ны 
орындаға
н  
оқушыны

Құндыл
ық
тар 
туралы 
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Өткен білімді 
еске түсіру

Жаңа білім

туралы әңгімелесу.

Жаңа тақырып
1-тапсырма
Суреттерде адамзат 
дамуының қай кезеңдері 
бейнеленгені туралы 
әңгімелеңдер

2-тапсырма
Ойлан
Адам тіршілігі мен 
мәдениетінің заман өткен 
сайын дамып отыруына 
не себеп болды?
Жауабы: адамдар ізденіп, 
дамып отырды.Тіршілік 
ету жағдайын жақсарту 
үшін күресті.
Жылдар мен ғасырлар 
өткен сайын адамдар да 
жетіліп,өзгеріп отырды. 
Тіршілік ету жағдайлары 
жақсара бастады. Тұрмыс
жағдайларын жақсарту 
үшін үнемі ізденіс үстінде
болды.

Ерте 
замандағы 
адамдар
дың 
тұрмыс-
тіршілігі 
туралы 
білімдерін 
ортаға 
салады

Балалар өз 
ойларын 
айтады

.Мәдени 
мұра 
туралы 
айтады

мадақтау,
толықтыр
у жасау, 
тиімді  
кері 
байланыс 
орнату.
Дескрипт
ор:
Ертедегі 
адамзатт
ың дамуы
туралы 
түсініктер
і бар.
Суреттер
ді 
пайдалан
ып 
әңгімелей
алады

ҚБ:
Керемет 
әңгіме!
Дескрипт
ор:
Адамзатт
ың даму 
тарихы 
туралы 
біледі
Өз 
ойларын 
еркін 
жеткізе 
алады

суретте
р

Ерте 
заман 
адамда
ры 
туралы 
суретте
р

Суретте
р

Дәптер
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Түсіндірме  Білгенге 
маржан
Мәдени мұра – 
жалпыадамзаттық мәде-
ниеттің бір бөлігі. 
Бабаларымыздан бүгінге 
дейін жеткен тарихи 
ескерткіштер, көне 
қалалар мен жазбалар, 
ұлттық спорт, ойын, өнер 
түрлері, қару-жарақ, 
бұйымдар, ауыз әдебиеті, 
мерекелер мен әдет-
ғұрып, салт-дәстүр 
мәдени мұраға жатады.
Түртіп алып оқы
«Ер қаруы-бес қару» 
мәтінін оқыту
Сөздікпен жұмыс
Жіті қадағалау – назар 
салып бақылау
Нысанаға дөп тию – 
көздеп атқан нәрсесіне 
тигізу
3-тапсырма

Ойлан
Адамдар бес қаруды не 
мақсатпен жасады? 
Қарапайым құралдың 
сапасы қалай жетілді?
Ж:1.Тіршілік ету үшін 
азық керек болды. Азық 
табу үшін құрал-сайман 
жасады.
2.Құралдарын алғашқыда 
ағаштан жасаса кейін 
тасты егеп,одан соң 
темірден жасауды 

Сөздіктер
ді жазып 
алады

Бес 
қарумен 
танысады

Кестені 
толтырады

Өз 

Дескрип
торы:
Өз  ойын,
сезімін,
көзқарас
ын өмірде
болған,
өзге
шығарма
дағы
ұқсас
оқиғалар
мен

Дәптер

Дәптер
Суретте
р

Бес 
қаруды
ң 
суретте
рі

Құрал-
сайман 
түрлері,
оларды
ң 
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Бекіту

Кері байланыс

үйренді.
4-тапсырма
Адамның ойлап 
тапқандарының барлығы 
тек жақсылыққа қызмет 
етті ме? Қазіргі заманнан 
мысал келтіріп айтыңдар.
Ғылым-
білім 
жаңалығы

Адамға 
пайдасы мен
зияны

Ғылым мен білімнің 
жаңалығы өте көп. 
Ғарышты игеру,телефон 
түрлері, тағамдардың, 
киімдердің, үйлердің түр-
түрлерінің көбеюі ғылым 
мен білімнің арқасы
Оның пайдасы мен зияны
қатар жүреді. Адамның 
жағдайын жақсартамыз 
деп табиғатқа үлкен зиян 
келтіріп жатырмыз.

5-тапсырма

ойларын 
айтып , 
жазады

Жоспар 
құрастыра
ды

Кері 
байланыс 
жасайды

салыстыр
а  отырып
пікір
білдіреді.
Берілген
тапсырма
ларды
орындайд
ы.
Сұрақтар
ға жауап 
беріп, өз 
пікірін 
дәлелдей
ді.

Дескрипт
ор:
Ғылым 
мен 
білімнің 
пайдасы 
мен 
зиянын 
біледі
Кестені 
талапқа 
сай 
толтырад
ы

суретте
рі

Кесте
Дәптер

Жаңа 
техноло
гиялық 
заттард
ың 
суретте
рі

Жоспар
жазылғ
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Дескрипт
ор:
Тақырып
қа жоспар
құруды 
біледі
Жоспар 
бойынша 
әңгімелей
алады

Оқушыла
р 
сабақтан 
алған 
әсерлерін 
кері 
байланыс 
парағы 
тапсырма
лары  
арқылы 
білдіре 
алады.

ан 
плакат

Кері 
байлан
ыс 
парағы
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№ F00043      08.11.2021 ж. 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында инновациялық 
технологияларды қолданудың тиімді жолдары

АХМЕТБЕКОВА КАМШАТ КАДИРЖАНОВНА
Ақмола облысы, Целинград ауданы, 

«Қызылжар жалпы  білім беретін» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

       Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында:  « Білім беру
жүйесінің басты міндеті- ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шындауға  бағытталған білім алу үшін қажетті  жағдайлар жасау;...  оқытудың
жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі
дамыту  міндеттерін  көздейді.  Бұл  міндеттерді  шешу  үшін,  мектеп
ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар
мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-
қатынасқа өту қажеттілігі туындайды.

Сондықтан да қазіргі  қоғамымызда әр мұғалім өз іс-  әрекетінде қажетті
өзгерістерді  әр  түрлі  тәжірибелер  жөніндегі  мағлұматтарды  жаңа  әдіс-
тәсілдерді дер кезінде қабылдап дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар
мектептегі  оқу-  тәрбие  жүйесі,  мұғалім-  оқушы  арасындағы  қарым-қатынас
жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр.

   Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тәрбие  мен  білім  беруде
мұғалімдердің инновациялық іс- әрекетінің ғылыми- педагогикалық негіздерін
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.

Инновация  –  педагогикалық  процеске  оқыту  мен  тәрбиенің  жаңа
тұжырымдамаларын,  оқу  жоспарларын  және  бағдарламарын,  түрлерін,
әдістерін, құралдарын енгізіп,мақсатқа жету.Инновациялық үрдіссіз мектептің
дамуы мүмкін емес. Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-
жақты дамыту.

    Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші
бір  жағдайға  көшуі  және  жаңалықты  енгізу  үрдісіне  басшылық  жасау
мәселелерін  зерттеу  маңыздылығы  Н.В.Горбунова,  М.В.Кларин,
А.В.Лоренсов,М.М.Поташник,Л.И.Романова,  В.И.Загвязинский,А.Я.Найн,
Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики т.б. зерттеулерінде қарастырылған.

Оқытудың  тиімділігін  арттыру  мақсатында  жаңа  білім  парадигмасына
сүйене  отырып  ,  біз  оқыту  технологияларының  тиімді  жақтарын  таңдап
алуымыз  қажет  және  оқу-тәрбие  үрдісінде  озық  технологияларды
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белсенділікпен енгізуіміз керек.
    Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдің қатарына қосылуы бүгінгі

ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы мәселе- әлеуметтік –
педагогикалық  және  ұйымдастыру  тұрғысынан  білім  мазмұнына  жаңалық
енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірге пайдалану.

    Мемлекеттік  білім стандарты деңгеінде  оқыту үрдісін  ұйымдастыру
жаңа педагогикалық технологияны өндіруді міндеттейді.

Жаңа технологияның мақсаты- оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары
оқушылардың  өздігінен  танымдық  іс-  әрекетін  жүргізе  алатындай  болуы
керек.Жаңа  педагогиялық  технологиялар  оқушының  шығармашылық
қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады.

    Мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуде
оқытудың жаңа технологияларының ықпалы зор.  Қазақ  осы тұрғыда  арнайы
технологиялық  ақпараттық  құралдар  негізіндегі  педагогикалық
технологияларды  біз  қазақ  тілі  сабақтарында  да  кеңінен  пайдаланамыз.
Олардың  қатарына  интерактивті  тақта,  интернет  ресурстарымен  жұмыс,
мультимедиялық  кітапхана,  қашықтан  жүргізілетін  сабақтар,  диспуттар  мен
тренингтер.  Жаңа  технологиялар  білім  беру  мен  тәрбие  жүйесін  бірдей
қамтуымен  ерекшеленеді.  Жаңа  ақпараттық  технологияларды  пайдалану-
педагогикалық іс-  әрекеттердің  мазмұны мен формасын толықтыру негізінде
оқыту үрдісін жетілдірудің бірден – бір жолы.

Жаңа  технологияларды  пайдаланып  оқыту  мынандай  нәтижелерге  қол
жеткізуге мүмкіндік береді:

 оқу материалын терең түсіну;
 оқу мотивациясының артуы;
 алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте саталуы;
 білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы;
Заман  талабына  сай  күнделікті  сабақ  барысында  бейне  және  аудио-

құрылғыларды,  теледидарды,  компьютерді,  электронды  оқулықты,
интерактивті тақтаны қолдану оқушылардың тілді үйренуге деген белсенділігін
арттырып,  ең  бастысы  олардың  шығармашылықпен  жұмыс  істеуіне  жағдай
жасайды.

Сабақ  барысында  кеңінен  қолданылып  жүген  технологиялардың  бірі-
модульді  оқыту.  Модульді  оқыту  технологиясы  негізінен  үш  бөлімнен
тұрады ( кіріспе, сөйлесу бөлімі, қорытынды).

    Қазақ  тілін  жаңа  технологияларды  қолдана  отырып  оқушы
қызығушылығын арттыруға және қазақ тілін жылдам әрі тиімді үйреніп алуға
болады. Қазіргі  таңда инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар.
Атап  айтсақ,  модульдік  технология,  сын  тұрғысынан  ойлау,  тірек-сызба
технологиясы,  дамыта  оқыту,  проблемалық  оқыту,  деңгейлеп-саралап  оқыту
технологиясы және ойын технологиясы , ақпараттық технология. Біз өзіміздің
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тәжірибемізде  жаңа  технологиялардың  ішінде  модульдік  технологияны
қолданамыз. Бұл  технологиямен  жұмыс  барысында  мұғалім  структуралық
бөлімдерді  мазмұнмен  байытады,  тәжірибе  жинақтайды.  Жеке  тақырыпты
модульдік  оқыту  жағдайында  сабақтың  ақпараттық  структуралық
компонеттерінің мазмұны төмендегіше анықталады.

1.Сабақ мазмұнын оқу элементтеріне бөліп оған мақсат қоя білу.
2. Оқу мазмұнын оқу элементтері бойынша деңгейлеп беру.
3.Оқушының сыныптан тыс қызметін ұйымдастыру.
4.Сабақтың логикалық құрылымын белгілеу.
5.Түзету- ескертпе жасау.
Жалпы оқу процесін бүтіндей модульдік оқытуға бейімдеу ісі оқу пәнінің

бүтіндей  курсын  тақырыптың  немесе  тарау,  бөлім  бойынша  модульдеуге,
сабақтың  ақпараттық-  структуралық  компонеттерін  жасауға  тікелей
байланысты.  Себебі,  ол  оқушының  танымдық  көзқарасын  қалыптастыруға,
ізденіс ұлғайтуға, шығармашылық қабілетін арттыруға, өзіндік жұмыстарды тез
орындауға  көмектеседі.  Оқу  үрдісінде  жаңа  технологияларды  қолдану  аса
маңызды.
Осы технологияларды пайдаланудың тиімді тұстары:
-оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;
- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады;
- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
-мұғалімнің уақытын үнемдейді;
- қосымша мәліметтерді береді.
Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 
қоярымыз анық. Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту өте күрделі мәселелердің
бірі.
Өзім сабақта бірнеше технологияның элеметтерін қолданып жүрмін. яғни 
сабақта тірек- сызбаларды қолдану. Тірек –сызбалары арқылы оқушылар сөз 
тіркесін, сөйлемдер, әңгіме құрады. Бұл технология түрі оқушылар сабақты 
қаншалықты меңгергенін байқауға болады, сондай-ақ оқушының танымдық 
қасиетін арттырады, сөз қорын байытады.
Тірек сызбаларды мына бағыттар үшін қолданамын:
- Сөздік қорларын байыту;
- Сөйлем, әңгіме құрастыру;
- Әңгімені құрастыру;
- Жұмбақтарды жасыру және жауабын табу;
- Тақпақтарды жаттау.Сабақ барысында оқушы сол тақырып төңірегінде ізденіп
тақырыпты кеңінен ашады. Мысалы: тақырып « Жыл мезгілдері» I-топ « Қыс», 
II-топ « Көктем»,III-топ «Күз»,VI-топ « Жаз». Әр топ оқушылары өз 
тақырыптарына сай өлеңдер, тақпақтар айта отырып, жыл мезгілдері туралы 
әңгіме құрады, әр топ өзінің тақырыбын толық қорғап шығады.
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Қазіргі кездегі жаңа технологияның бірі визуалді компонеттер қолдану түрі.Бұл
технологияның ерекшелігі оқушыны сурет бойынша сөйлету. Бұл технология 
оқушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Келесі қолданып жүрген әдісім 
ол деңгейлік тапсырма.Мысалы: « Күз» тақырыбы бойынша мынандай 
деңгейлік тапсырма қолдандым.
III –деңгей Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазыңдар.
Күз айлары - ...,...,... . Күздігүні ... жауады. Балалар ... барады. Күзде күн 
...болады.
Керекті сөздер: қыркүйек, жаңбыр, қазан, қараша, қысқа, мектепке.
II- деңгей төмендегі сөз тіркестерінің аудармасын жазыңдар.
Осенью, прохладный, урок, холодный, первый снег, учебный год, осенний.
I-Деңгей «Күз» тақырыбына әңгіме жазыңдар. Осындай тапсырмалар 
арқылы әр өткен тақырыпты пысықтауға болады.

«Ауылда» тақырыбын өткенде мынандай тірек сызбаны пайдаландым

     Қазақ тілін оқытуда түрлі әдістемелер қолдануға болады. Қай әдістемені 
қолданса да қарапайым тілмен, оқушыға түсінікті болу керек.
Қорыта айтқанда, қазақ тілін меңгеру өте маңызды. Ол оқушылардың ой- 
өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, мәдениетке тәрбиелейді.
   Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, « Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 
ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында».
Сондықтан біз, ұстаздар, XXI ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған 
барлық талаптарына сай болып, білімімізді үздіксіз көтеріп отыруымыз қажет. 
Әлемдік бәсекелестікте табысқа жету үшін күшті рух пен білім қажет деп білер 
болсақ, еліміздің келешегі талантты, дарынды, өзіне сенетін жастардың 
қолында екендігін мен өзімнің шәкірттеріме үнемі айтып отырамын. Біздің 
мақсатымыз- заман талабына сай білімді де білікті маман тәрбиелеу.
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МАЗМҰНЫ

• МУСАБЕКОВА САУЛЕ СТАНБЕКОВНА

• АКАЕВА АЙДАНА НУГМАНОВНА

• ИМАНГАЛИЕВА  БОТАГОЗ САПАРОВНА

• САХАШОВА НАЗЕРКЕ ХАНАТКЫЗЫ

• ЖАУЫНБАЙ МАРАЛ АБАЙҚЫЗЫ

• УТЕНИЯЗОВА ПЕРДЕГУЛ ОРЫНБАСАРОВНА 

• ДАЛИНА ГУЛЬНУР КИКБАЕВНА 

• САДУАКАСОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА

• ЖӘНІБЕК ЖАНЕРКЕ ЖҰМАХАНҚЫЗЫ 

• КУРБАНОВА КАМИЛЯ МАЖИТХАНОВНА

• АДИЛГЕРЕЕВА ЛАЗЗАТ АРГЫНГАЗИЕВНА

• ШАЯХМЕТ  ҒАЛИЯ  ҚАНАҒАТҚЫЗЫ 

• АХМЕТБЕКОВА КАМШАТ КАДИРЖАНОВНА
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