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№ I00021     05.11.2021 ж

ЖОЛТАНОВА ШЫНАР КАНАТОВНА
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы. 

”Олимпиада резервінің облыстық мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледжі" КММ. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірінші 
санатты мұғалімі, педагог-модератор 

«Уақыт – ұлы күш. Абай Құнанбайұлы «Сағаттың шықылдығы емес
ермек»» бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

  (І тоқсан)
7-сынып

Оқу мақсаты                                7.3.6.1 Тақырып бойынша деректер қолдана
отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз   

                                                      ойын дәлелдеп жеткізу
                                                        7.4.2.1 Эссе құрылымы мен дамуын сақтап,
                                                        көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
                                                        себептерін айқын көрсетіп жазу
Бағалау критерийі                      Білім алушы
                                           Мәтін мазмұны бойынша көтерілген мәселеге    
                                              өз пікірін дәлелдеп жеткізеді.

Көтерілген мәселеге келісу-келіспеу 
                       себептерін айқын көрсетіп, эссе жазады.
 Ойлау дағдыларының  деңгейі:    білу, түсіну, қолдану
Орындау уақыты                              20  минут

Оқылым.
Мәтінді мұқият 2 рет оқып шығып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.

(4 минут)
Жыл бізге борышты емес, біз оған борыштымыз, себебі жылдың төрттен бірін
бос өткіземіз. Адалдықтың да, арамдықтың да төрешісі - уақыт. Біздің барлық
кемшілігімізге уақыт кінәлі дейміз. 
Әр  көшіп-қонғанның  азабын  уақыт  өткенде  білесің.  Уақытты  ұтамын  деме,
ұзартамын  де,  тіршіліктің  өзі  уақытты  ұзарту.  Өз  өткен  өміріңнен  тәжірибе
алмасаң,  ертеңгі  күннің  кешегі  күннен  өзгешелігі  аз.  Біз  уақытқа  борышты
болып өтеміз.  Себебі  өмірге  қуанған,  шаттанған  кезді  есепке  алмаймыз ғой.
Алдағы өмір жұмбақ, бүгін шешуін ойлан.  Уақытты ұтамын деме, қайта қуып
келемін де, тезірек істеген ісіңді бітір. Біреу айтпағанды екінші айтады, біреу
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таппағанды екінші табады, сөйтіп шектеусіз өмір жаңарып, өз заңдылығымен
тоқтаусыз кете береді. 
 «Уақытым  жоқ»  деп  айтпа,  ол  әр  кез  бар,  ол  шексіз,  мәңгілік,  бәрімізді
жұтатын осы уақыт. Уақытты өзің үшін пайдалана білуге ерекше көңіл бөлу
керек. Барлық ғаламат уақытпен байланысты.
Уақыттың  бостан  босқа  өтіп  жатқанын  біле,  сезе,  көре  тұра  еш  әрекет
жасамаймыз. Данагердің екі ақылы: уақыттың пұлын біл және өзіңе тиіссізді
сұрама.  Уақыттан  ұтылғанға  өкініш бос  әуре,  қайта  бар  уақыттыңды дұрыс
пайдалануға өзіңді тәрбиеле.
Адам  тағдырын  сағат  шешпейді,  секундтың  мыңнан  бір  бөлігіндей  уақыт
шешеді, уақытты ұқыпты пайдалан. 
Даналардың  бәрі  де  өткенді  жаңартып  дана  болып  жүр.  Адам  тіршілігінде
өткеннің жетпіс жеті пайызын пайдаланады ма деймін. Ойлаңдаршы: қуаныш-
өкініш, байлық — кедейлік, өмір — өлім, тоқтық — аштық, бағындырушы —
бағынушы  болып  қайталанып  жатыр,  қайталана  бермек,  сондықтан  өткенді
білмей, келешекті түсіне алмайсың деген сөз аксиомаға айналған шындық.
Уақыттан озған адам тарихта біреу-ақ: ол — А. Эйнштейн. (198 сөз
http://ulagat.blogspot.com  сайтынан алынып, оқушылардың жас ерекшелігіне 
сай бейімделді.
1-тапсырма. Мәтінге қатысты ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта.      
(1 минут)
№ Ақпарат дұрыс бұрыс
1 Барлық ғаламат уақытпен байланысты.
2 Біз уақытқа борышты емеспіз
3 Данагердің екі ақылы: уақыттың пұлын біл 

және өзіңе тиіссізді сұрама.
4 Адалдықтың да, арамдықтың да төрешісі – 

байлық.
5 Уақыттан озған адам тарихта біреу-ақ: ол — 

А. Эйнштейн.
2-тапсырма
Данагердің «Уақыттың пұлын біл және өзіңе тиіссізді сұрама» деген пікірін 
қалай түсіндіре аласыз?                                                                       (1 минут)
____________________________________________________________
       3-тапсырма
Мәтін бойынша өз ойыңызды «Төрт сөйлем» тәсілі арқылы жазыңдар.

 Пікір. Мәтін бойынша өзіндік пікіріңізді 1 сөйлеммен жазыңыз.
 Дәлел. Өз пікіріңізді 1 сөйлеммен дәлелдеңіз.
 Мысал. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіз.
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 Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз. (4 минут)
Жазылым

4- тапсырма 
«Қазіргі жастар өз уақыттарын ұтымды пайдаланады ма?» келісу-келіспеу 
себептерін айқын көрсетіп, эссе жазыңдар.                                                              
(10минут)       
Бағалау 
критерийі

№
тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы

Мәтін мазмұны 
бойынша 
көтерілген 
мәселеге өз 
пікірін дәлелдеп 
жеткізеді. 

1-3 Мәтін бойынша дұрыс ақпаратты 
табады:
1-дұрыс ақпарат
2-дұрыс ақпарат
3-дұрыс ақпарат

1
1
1

Берілген пікірге өз ойын жазады. 1
Мәтін мазмұны негізінде өзіндік 
пікірін жазады;
Өз пікірін дәлелдейді;
Өмірмен байланыстырып мысал 
келтіреді;
Қорытынды шығарады.

1

1
1
1

Көтерілген 
мәселеге келісу-
келіспеу 
себептерін айқын
көрсетіп, эссе 
жазады.

4 Эсседе өз көзқарасын білдіреді. 
Эссенің құрылымын сақтайды.
 Көтерілген мәселе бойынша келісу-
келіспеу себебін көрсетеді. 

1
1

1

Барлығы 11
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«Уақыт – ұлы күш. Абай Құнанбайұлы 
«Сағаттың шықылдығы емес  ермек»» бөлімі бойынша 

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
 ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Білім алушының аты-жөні  

Бағалау
критерийі

Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары

Мәтін мазмұны 
бойынша 
көтерілген 
мәселеге өз 
пікірін дәлелдеп 
жеткізеді. 

Мәтін бойынша 
дұрыс 
1-ақпаратты /
2-ақпаратты/ 
3-ақпаратты 
табуда/ пікірге өз 
ойын білдіруде/ 
мәтін мазмұны 
негізінде өзіндік 
пікірін жазуда/ 
дәлелдеуде/мысал
келтіруде/қорыты
нды шығаруда
қиналады 

Мәтін бойынша 
дұрыс 
1-ақпаратты /
2-ақпаратты/ 
3-ақпаратты 
табуда/ пікірге өз 
ойын білдіруде / 
мәтін мазмұны 
негізінде өзіндік 
пікірін жазуда/ 
дәлелдеуде/мысал
келтіруде/қорыты
нды шығаруда
қателеседі   

Мәтін бойынша 
дұрыс 
1-ақпаратты /
2-ақпаратты/ 
3-ақпаратты 
табады/ пікірге өз
ойын білдіріп 
жазады/ мәтін 
мазмұны 
негізінде өзіндік 
пікірін жазады/ 
дәлелдейді/мысал
келтіреді/қорыты
нды шығарады

Көтерілген 
мәселеге келісу-
келіспеу 
себептерін айқын 
көрсетіп, эссе 
жазады.

Эсседе өз 
көзқарасын 
білдіруде/
эссенің 
құрылымын 
сақтауда/
көтерілген мәселе
бойынша келісу-
келіспеу себебін 
көрсетуде 
қиналады

Эсседе өз 
көзқарасын 
білдіруде/
эссенің 
құрылымын 
сақтауда/
көтерілген мәселе
бойынша келісу-
келіспеу себебін 
көрсетуде 
қателеседі. 

Эсседе өз 
көзқарасын 
білдіреді/
эссенің 
құрылымын 
сақтайды/
көтерілген мәселе
бойынша келісу-
келіспеу себебін 
көрсетеді.
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№ I00023    05.11.2021 ж

Дара және күрделі етістік

НАУРЫЗБАЕВА ТОЛҒАНАЙ НУРБЕКҚЫЗЫ
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы

"№23 жалпы орта білім беретін мектебі"  
Бастауыш сынып мұғалімі

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

Дара және күрделі етістік
41-46 жаттығу

Оқубағдарл
амасынасә
йкесоқыту
мақсаттары

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып 
бойынша әңгіме құрау

Сабақтың 
барысы.
Сабақтыңк
езең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Бағал
ау

Ресурс
тар

Басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Бір-бірімізді тыңдаймыз 
десек, 1 рет қол 
шапалақтаймыз. Ұйымшыл 
боламыз десек, 2 рет қол 
шапалақтаймыз.
Белсенділік танытамыз десек, 
3 рет қол шапалақтаймыз.
Жұмыс ережесін келісу
1. Сабақта бір-бірімізді 
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
2. Уақытты үнемдейміз!
3. Нақты,дәл жауап береміз!
4. Сабақта өзіміздің 

Психология
лық ахуалға 
берілген 
тақпақтарды
дауыстап 
айтып, тілді 
жаттықтыру
және жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.
Оқушылар 
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 

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

Психол
огиялы
қ 
ахуал.

Алдың
ғы 
білімді 
еске 
түсірут
апсырм
алары.
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шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
5. Сабаққа белсене қатысып,
жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(ұжымда)
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

берілген 
түріне қарай
орындайды.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 

Дескриптор:
• Мəтін түрлері мен 
құрылымдық бөліктерін 
ажыратады. Жаңа білімді
меңгереді. Сауатты, көркем 
жазады.
• Диалогке қатысады; 
мұғалімнің көмегімен негізгі 
ойды анықтай алады.
• Берілген тапсырмалар 
бойынша ой қорыту жасай 
алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.

Берілген 
сұраққа 
жауап беріп,
тапсырмала
рды талапқа 
сай 
орындайды.

Жұмыс 
дәптеріндегі
жазылым 
тапсырмала
рын 
орындау

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

Оқылы
м, 
жазыл
ым 
тапсыр
малары
.
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Жұмыс дәптеріндегі жазылым
тапсырмаларын орындау 

Соңы Қолдану
Оқулықта  берілген
тапсырмаларды орындау.
Түсіндіру.
Топтық, жеке жұмыс жүргізу.
Дәптермен жұмыс.
Суретпен жұмыс.
Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” 
әдісі.

Оқулықтағы
қосымша 
тапсырмала
р.

ҚБ: 
Бағда
ршам 
көзде
рі 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у

Топтық
тапсыр
малар.

Кері 
байланыс

Көп нүктенің орнына керекті 
сөздерді қойып жаз.
БББ кестесі

Білгенім Білдім Білгім 
келеді

Рефлексия (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

кері 
байла
ныс 
парағ
ы 

кері 
байлан
ыс 
парағы
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Оқушылар өздері белгілейді.
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№ I00024    05.11.2021 ж

Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі

СОВЕТБЕКОВА АЙНУР СОВЕТБЕКОВНА
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы.

"№23 жалпы орта білім беретін мектебі"  
Бастауыш сынып мұғалімі

Пән: Дүниетану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:     
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.1.3.1 түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық бірліктерді
(аймақ, аудан, облыс) ажырату

Сабақ 
мақсаттары

Барлық  оқушылар:  Олар  елді  мекендерді  түрлі
белгілері  бойынша  ажырата  алады  (тип,  көлемі,
қызметі).  Оқушылар  картамен  жұмыс  жасай  алады:
өзінің облысын, ірі қалалар, өзен-көлдерді, тұрғылықты
жерін таба біледі. 
Көптеген оқушылар:  Оқушыларда климат,  климаттық
белдеулер туралы алғашқы түсінік алады. 
Кейбір  оқушылар:  Олар  өз  өңіріндегі  табиғи
жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады.

Бағалау 
критерийлері

 Өз  аймағының  экономикалық  қызмет  атқаратын
субъектілеріне  сипаттама  береді.Экономика  туралы
ұғымдарын кеңейтеді. 
 Адамдардың  шаруашылық  іс-әрекеттері  табиғи
жағдайларға  (жер  бедері,  климат,  өсімдік  және
жануарлар  әлемі,  су  нысандары)  тікелей  байланысты
екенін талдау арқылы түсінеді.

Тілдік мақсаттар Тілдік мақсат Пәнге қатысты лексика мен 
терминология Диалогқа/жазылымға қажетті 
тіркестер
Оқушылар:
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• түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық бірліктерді 
ажыратады;
• ауылдық округ, аудан, облыс ұғымдарын 
түсіндіреді;
• өз аймақтарындағы адамдардың шаруашылық іс-
әрекетін талдайды.
•  өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын 
субъектілеріне сипаттама береді.

• әкімшілік аумақ;
• ауылдық округ, аудан, облыс;
• рельеф, климат;
•  жануарлар және өсімдіктер әлемі;
• табиғи жағдайлар;табиғат ресурстары
• агрошаруашылық іс-әрекет.

Мысалы (тілдік мақсатқа байланысты):
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Әкімшілік аумақ деген не? 
• Адамдардың шаруашылық іс-әрекетіне табиғи 
жағдайлар қалай әсер етеді?
• Табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстардың 
айырмашылығы қандай?
• Тұрғылықты жерлеріңнің экономикасы туралы не 
білесіңдер?
Неліктен екенін айта аласың ба?
• Неліктен адамның шаруашылық іс-әрекеті табиғи 
жағдайларға байланысты?
Жазу үшін мысалдар:
«Мен -болашақ кәсіпкермін» тақырыбында эссе жазады.
«Өз аймағының экономикасы» туралы  PowerPoint 
арқылы таныстырылым жасайды.
Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, аймақтың 
экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне 
сипаттама береді.

Құндылықтарды 
дарыту 

Оқушыларды  бір-біріне  деген  құрмет  көрсетуіне
тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика, жаратылыстану, әдебиеттік оқу, көркем 
еңбек.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Интернет-ресурстар,  дерекқордан  және  интернеттен
сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;

Бастапқы білім Оқушылар  Қазақстанның  облыстары,  еліміздің  көрікті
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жерлері  туралы  2-сыныптан  «Менің  туған  өлкем»,  3
сыныптан  «Сәулет»  тарауынан   біледі.  Олар  елді
мекендерді  түрлі  белгілері  бойынша  ажырата  алады
(тип,  көлемі,  қызметі).  Оқушылар  картамен  жұмыс
жасай алады: өзінің облысын, ірі қалалар, өзен-көлдерді,
тұрғылықты  жерін  таба  біледі.  Оқушыларда  климат,
климаттық белдеулер туралы алғашқы түсініктері бар (1
тарау  «Жанды  табиғат»  3  сынып).  Олар  өз  өңіріндегі
табиғи жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады.

Сабақ барысы 
Сабақтың 
жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың 
басы 

Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
«Гүлмен тілек»
(сергіту және топқа біріктіру) Тыңдау
дағдыларын  дамыту,  сондай-ақ
оқушыларды   қатыстыру   арқылы
барлығын  теңестіру,  жағымды  ахуал
қалыптастыру.  
Оқушыны  бір-біріне  тілек  айту  арқылы
жақындастырады,  көңіл  күйін  көтереді,
бауырмалдығын оятады.
Оқушылар  арнайы  дайындалып  келген
гүлді  алақандарына  салып  тұрып,  бір-
біріне тілек тілейді және гүлдің түстері
бойынша топқа біріктіріледі.
1-топ - қызғылт
2-топ – жасыл
3-топ –  көк

Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Кезектескен  интервью» әдісі.
(Әр топқа  өткен сабақтардан сұрақтар 

Гүлдер.

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау,
толықтыру 
жасау, бағыттау.
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беріледі. Микрафон қолдану.
Автор орындығы әдісі. 
Үй  тапсырмасын  орындаған  кез-келген
оқушы.  Орындыққа  жайғасып,  барлық
сыныпқа  үй  тапсырмасын  қалай
орындағанын түсіндіріп береді.
ҚБ  «Бағдаршам»  арқылы  бағалау  .
Оқушылар  бағдаршамның  түстерін
белгілеу арқылы кері байланыс береді.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Қазақстан  республикасы  –  тәуелсіз  ел,
Еуразия  құрлығының  ортасында
орналасқан.  Халқының  саны  18  млн
адамнан асады. Орталығы – Астана қаласы.
Біздің  еліміз  17  әкімшілік-аумақтық
бөліктерге бөлінген. Олар – 14 облыс және
республикалық маңызы бар 3 қала – Астана
мен  Алматы.  Шымкент  қаласы  да
республикалық  мәртебеге  ие  болды.  Әр
облыстың өз орталығы бар.

«Сұқ саусақ» 
стратегиясы

Сабақтың 
ортасы  
 

Ширату  тапсырмасы  (Жұптық,
ұжымдық  жұмыс)
https://atamuraweb.kz/?page_id=5107
видео тамашалау

«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі 

«Ойлан-
жұптас-
бөліс» әдісі 

Тақтаға ілінген
суреттер.

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау,
толықтыру 
жасау, бағыттау.
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Дескрипторы:
Берілген  тақырып бойынша  өз  көзқарасын
білдіріп, ой қорыту жасай алады.
Оқу  мақсатына  сәйкес  дауыстап,  түсініп,
іштей,  мәнерлеп,  сын тұрғысынан бағалап,
көз жүгіртіп оқу дағдылары жетілдіріледі.
Тақырыпты  және  негізгі  ойды  анықтап
үйренеді.
Тапсырманы дұрыс ережеге сай орындайды.

Қосымша 
жұмыс дәптері.

Сергіту сәті Сергіту сәті. Мен қазақпын. Оқушылар би 
билеп сергіп 
қалады.

Сабақтың 
соңы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Топтық тапсырма:
1-топ – қызғылт
Қазақстанның ауылшаруашылығы мен 
өнеркәсібі бар карта сызбасына мұқият қара.
Қазақстанның әрбір облысы несімен 
танымал екенін айтып бер.
2-топ – жасыл
Өзің тұратын облыстың несімен танымал 
екенін айтып бер.
3-топ –  көк
Нұр-Сұлтан қаласы туралы не білесіңдер!

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау,
толықтыру 
жасау, бағыттау.
Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау,
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Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқушыларға  «Білім  пирамидасы» кері
байланыс постері түсіндіріледі.   Стикерлер
таратылады. Оқушылар өздері қалаған шың
басына жабыстырады.

толықтыру 
жасау, бағыттау.
«Білім
пирамидасы»
кері  байланыс
парағы

Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді
қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?

Дереккөздер: Кейбір оқушылар 
басқа сыныптастарына қарағанда 
анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс 
істей
алады.

Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, 
материалды меңгергенін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Бағалау парақтары

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары 
тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап 
үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу 
керек?
1.
2.
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                                                                                      № I00026       05.11.2021 ж

Ағаштар неге ашуланды?

ИМАНГАЛИЕВА БОТАГОЗ САПАРОВНА
Атырау облысы Атырау қаласы   Жаңаталап селосы

Жамбыл атындағы орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі

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

Бердібек Соқпақбаев. 
Ағаштар неге ашуланды?

Оқу 
бағдарламасы
на сәйкес 
оқыту мақсат 
тары

2.1.3.1  -  шығарманың  тақырыбы  мен  үзіндісіне  (бастапқы
бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
2.2.5.1-  мұғалімнің  көмегімен  көркем  шығармадағы
оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
2.3.4.1  -  мұғалімнің  көмегімен  орфографиялық,
пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету

Сабақтың 
барысы.
Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының
әрекеті

Баға 
лау

Ресу
рстар

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  

Психология
лық 
ахуалға 
берілген 
психогия 
лық 
жаттыңула
рды 
орындау 
арқылы  
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау.

Псих
олог
иялы
қ 
ахуал
.

Алды
ңғы 
білім
ді 
еске 
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сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 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.

түсір
утапс
ырма
лары.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.
1. Ағаштар ашулана ма? Осы 
сұрақ төңірегінде ой
бөліс.
2. Мәтіннің қалай аталып 
тұрғанына мән бер. Осы
сұраққа жауап іздей отырып 
түсініп оқы.

Дескриптор:
 мәтіннің тақырыбын 
анықтай алады, негізгі ойды 
табады.
 шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар қояды.
 берілген тақырып 

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырмала
рды 
талапқа сай
орындайды.

Белсенді 
оқу 
тапсырмала
ры(топта, 
ұжымда) 

Жұмыс 
дәптерін 
дегі 
жазылым 
тапсырмала
рын 
орындау

Формат
ив
ті 
бағалау.

ҚБ: Бас 
бармақ 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау.

Оқыл
ым, 
жазы
лым 
тапс
ырма
лары.
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бойынша ой қорыту жасай 
алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы 
бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым тапсырмаларын 
орындау 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
 «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. 
 (ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір
тілек” әдісі.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау.

Топ 
тық 
тапс
ырма
лар.
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Кері байланыс «Бағдаршам» кері байланыс. Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

Бағдар
шам

Кері 
байл
аныс 
тақ 
тайш
асы.
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№ I00027      05.11.2021 ж

Пияз

АКАЕВА АЙДАНА НУГМАНОВНА
Орал қаласы,  №49 жоббм жанындағы 

шағын орталық тәрбиешісі

Тобы: «Айналайын» ересек тобы
Білім беру саласы: «Әлеумет». 
Бөлімі: Қоршаған ортамен танысу
Мақсаты: Пияздың әртүрлі болатындығы, өсуі, тұқымы туралы түсінік беру. 
Өсімдікті отырғызудың және себудің күтіп баптаудың жолдарын көрсете 
отырып , өсімдіктерді өсіруге, оларды күтіп-баптауға талпындыру . Зерттеу, 
тәжірбие жасау қортындысын шығару. Өзіне , өзінің мүмкіншілігі мен күшіні 
сенуіне жағдай жасау, белсенділігін арттыру, өзін және өзінің бағалауға 
дағдыландар.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс: көкөністер туралы әңгіме жүргізу.
Әдіс-тәсілдері: Көрсету, түсіндіру, әңгімелесу, сұрақ-жауап                             
Қажетті көрнекі құралдар: Сиқырлы қорапша, көкөністер мен жемістер 
муляжы.
Билингвальді компонент: пмяз-лук

Іс-әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс–әрекеті Балалардың 
іс–әрекеті

Мотивациялқ- 
қозғаушылық

Амандасу. Балаларды шаттық 
шеңберіне тұрғызып, бір біріне жылы
сөздер айтқызу.
Жарқырап күнде ашылды
Айналаға гүлде шашылды
Қайырлы күн!
Біз нәзік қыздармыз
Қайырлы күн!
Біз ержүрек ұлдармыз

Сәлемдесіп бір-
бірне ыстық 
лебіздерін 
білдіреді.

Өлең жолдарын 
бірге айтады

Ұйымдастыруш
ылық- ізденістік
кезеңі

-Балалар, мен сендерге бір ғажайып 
қорапшаны ала келдім. Бұл 
қорапшаның ішінде бір зат бар. 
Сендер осы қорапшаның ішіндегінің 
атын тапсаңдар, біздің бүгінгі 
әңгімеміз соған байланысты болады . 
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Ол не екен, кім таба алады?
Ол жанды табиғатқа жатады.
-Оны адамдар көп пайдаланады.
Ол көкөністер тобына жатады. Оны 
шикідей де жеуге болады және 
тамаққа қосады.
Оны тамақтың барлық түріне 
пайдаланады.
Ол өзі бірнеше қабат киім киген.
Ол туралы мынандай жұмбақ та бар.
Ұрмай-соқпай жылатады,
Әркім бірақ ұнатады. Ол не?
Әрине, ол –пияз. Ендеше біз бүгін 
пияз туралы әңгімелесеміз. Жұмбақта
не үшін ұрмай-соқпай жылатады 
делінген?
Кәне, пияз туралы кім айтып береді?
Педагог балалардың жауаптарын 
пияздың бірнеше түрі бейнеленген 
суреттерді көрсетіп, қосымша 
сұрақтар қоя отырып толықтырады.
Пияздың түсі қандай болады екен.
Пияздар тұқым арқылы өседі. Сол 
сияқты көшете арқылы өсетін 
пияздар болады. Олар домалақ 
пішінде болады, қысқа сабақтан және 
оған тығыз, біріне-бірі қысыла 
орналасқан етті қабыршақтан тұрады.
-Пияз көкөніске жата ма, әлде 
жеміске жата ма?
-Ол бақшада өсе ме, әлде бақта өсе 
ме?
-Пияздың қалай өсіп-өнетінін 
көргендерің бар ма? Пияз қалай 
өседі?
-Пиязды өсіру үшін не керек?
-Дұрыс айтасыңдар кез-келген 
өсімдіктің өсеуіне қажетті топырақ, 
су, жарық керек екен. Пияздың да 
басқа өсімдіктердегі сияқты тамыры, 

-Ойыншық.
-Қарандаш т.б. 
заттардың атын 
айта бастайды.

-Гүл, шөп.
-Алма, алмұрт т.б.
-Сәбіз.
-Картоп.
-Орамжапырақ.
-Пияз.
Өйткені иязді 
қабыршағынан 
аршығанда, 
турағанда 
көзіңнен жас 
шығады.

Балалар пияз 
туралы 
білетіндерін 
айтады.

-Дәмді болу үшін 
қосады.
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жапырағы болады.
-Кім айтады, пияздың қай жақ бөлігін
топыраққа отырғызамыз, тамыры бар 
жағын ба, әлде жоғарғы жағын ба?
-Қазір біз пиязды отырғызамыз. 
Сендер бірінші алдыларыңда тұрған 
пиязды алып, қараңдар, пияздың 
жоғарғы жағында кішкентай жасыл 
өскін болады, сол өскіндіжоғары 
қаратамыз. Ал топыраққа 
отырғызатын жағын қалай білеміз?
Тәрбиеші пиязды қалай отырғызу 
керектігін көрсетеді.
-Міне, балалар, пиязды отырғыздық, 
енді пияз өсу үшін не істейміз?
Жарайсыңдар, балалар, енді бізде 
тағы бір топырақ салынған жәшік пен
пияздың тұқымдары қалды. Мен 
сендерге тұқымынан өніп шығатын 
пияздың түрі бар екендігін айтқан 
болатынмын. Қазір сол тұқымды 
топыраққа себеміз.
Қалай ойласыңдар, пияз тұқым 
арқылы тез өсіп шыға ма, әлде 
отырғызған пияз тез өсе ме?
Тәрбиеші балалардың берген 
жауабына қарай толықтырулар 
енгізіп, түсінік береді және екі 
жәшіктегі пиязды да күтіп-баптап, 
олардың өсуіне бақылау 
жасайтындығын айтады.

-Көкөніске 
жатады.

-Бақшада өседі.
Балалар 
тәжірибелеріне 
сүйеніп жауап 
береді.
-Топырақ, су, 
жарық, жылу 
керек.

-Тамыры бар 
жағын.
Балалар пиязды 
алып 
аударыстырып 
қарап, жасыл 
өскіні мен 
топыраққа 
отырғызатын 
жағын тауып 
алады.
-Тамырынан 
білеміз.

Балалар 
тәрбиешінің 
жасаған әрекетін 
қайталады.

Балалар жауап 
беруге тырысады.
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Рефлексивті 
-түзетушлік

-Балалар, бүгін не туралы айттық?
Балаларды мадақтау 

Сұрақтарға жауап 
береді

Күтілетін нәтижелер:
Балалар нені біледі: Пияздың да басқа өсімдіктердегі сияқты тамыры, 
жапырағы болатындығын, олардың тұқым және көшет арқылы көбейетіндігін, 
бақшада өсетіндігін, өсуі үшін су, топырақ, жарықтың қажеттілігін біледі.
Қандай түсініктерді игерді: пияздың әртүрлі болатындығын, сортына қарай 
тәтті, жартылай ащы, болатындығын, пияздың тұрмыста, медецина 
қолданылуын, оларды өсіру үшін су, топырақ, жарық және күтім керектігін, 
бақшада өсетіндігін.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Өсімдікті отырғызудың және 
себудің қарапайым түрін; күтіп-баптауды, пияды отырғызу барасында 
құралдарды ұқыпты пайдалануды меңгерді.
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№ I00028     05.11.2021 ж

Сиқырлы аспаптар

ТОЙЧУБЕКОВА МАЙРА КАВАНОВНА
Алматы облысы Талдықорған қаласы Өтенай ауылы 
№12 «Байтерек» бөбекжайының музыка жетекшісі 

Білім беру саласы:  Шығармашылық
Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі:  Музыка
Тақырыбы:  «Сиқырлы аспаптар»
Мақсаты:  музыкаға қызығушылығын арттыру, сипаттағы әндерді орындауды, 
музыкалық  фразалар  арасында тыныс алуды,  би қимылдарын есте сақтау 
қабілетін арттыру. Оркестр мен дирижёрдың қызметін атқара білуге, 
шығармашылыққа баулу. Музыканы тыңдап, әртүрлі аспаптардың дауысын  
тыңдап ажырату және  музыка ырғағымен ойнай білуге дағдылануды  
жалғастыру.
Көрнекілігі:  сиқырлы аспаптар:,  барабан , асатаяқ, домбыра,үшбұрыш, 
кселлафон,тоқылдақ, қасық   аспаптары, тапсырмалар, күтпеген сәт, дүкенші,  
үнтаспа, интерактивті  тақта, слайд, қағаз, желім.
Сөздік жұмыс:  сиқырлы аспаптар, музыкалық асапатар дүкені.
Әдіс-тәсіл:  сұрақ-жауап, музыка тыңдау, ән айту, би билеу, оркестрде 
аспаптармен ойнау,құрастыру.

Оқу іс-
әрекетінің 
кезеңдері

Музыка жетекшісінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Ұйымдастыру
шы қозғаушы 
қызмет түрі

 Жетекші музыка залында 
балаларды «Достар әні» әнімен 
көңілді қарсы алады.Әндетіп 
мандасады: Сә-ле-мет-сіз-дер 
ме,ба-ла-лар!

Балалар музыка залына 
көңілді ән әуенімен 
келеді. 
Әндетіп амандасады:  
Сә-ле-мет-сіз бе!
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Ұйымдастыру
шы-
ізденушілік

Қол ұстасып бәріміз, 
Жадырасын жанымыз.
Қарсы алайық әнменен,
Арайлы болсын таңымыз.
Жарайсыңдар балалар, біз де 
бүгінгі күнді көңілді қарсы алдық. 
Сендер көп әнддерді айтып 
білесіңдер, билерді білесіңдер, 
аспаптарды танып оларда ойнап 
білесіңдер. 
-Балалар, музыкалық аспаптар 
дүкеніне барып аспаптар сатып 
алғыларың келе ме?
Олай болса дүкенге барайық.
-Балалар, сатушы апаймен 
амандасайық.
-Сәлеметсіз бе?
-Сәлеметсіңдер ме, балалаар! 
-Бізге музыкалық аспаптар керек 
еді.
-Бұл аспаптар сиқырлы. Оларды 
алу үшін әрқайсысында 
жасырынып тұрған 
тапсырмаларды орындау керек.
-Орындаймыз ба балалар, ендеше 
көрейік.
Жұмбақ: Ұлттық аспаптың бірі,
                 Күмбірлетер күйді.
                 Қос ішекпен бұл аспап,
             Шығарады  үнді    
(Домбыра)
1-тапсырма: «Бұл қандай ән?»
Барабан аспабының үні естіледі.
2-тапсырма: «Музыкалық жанрды 
ата?»
                   Сыңғырлайды 
қоңырауы.
                   Ағаштан жасалған,
                   Ерекше нәзік үні бар,
                   Бұл аспап қалай 

Бәрі қосылып 
орындайды

Иә

Сәлеметсіз бе сатушы 
апай 

Иә, орындаймыз

Жұмбақтың шешуін 
айтып, жауап береді

Ән,би, марш

Асатаяқ

Би қимылдарын 
орындайды
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аталған?                                             
(Асатаяқ)
3-тапсырма: « Би қимылдарын 
көрсету»
Қасық аспабының үні естіледі.
4-тапсырма: « Аспаптарда ойна?»
  Тоқылдақ аспабының жартылай 
суреті шығады, аспаптың атын 
табу.
5-тапсырма: Ойын:  «Сылдырмақ
пен қоңырау»
Мақсаты: Балалардың тыңдау 
ынтасын дамыту.
Шарты:  Сылдырмақтың 
дыбысына балалар шеңбермен 
аяқтың ұшымен жүреді. 
Қоңыраудың дауысы 
естілгенде,балалар отыра қалуы 
керек.
         «Жоғалған аспап»
Мақсаты:  Аспаптардың атауын 
есте сақтауға,түрінен ажыратуға 
үйрету.
Шарты:Металлафон,сырнай,дауыл
паз,
үшбұрыш,домбыра,сылдырмақтар
…т.б.
үстел үстінде тұрады.Балалар 
көзін жұмады.Осы кезде бір бала 
бір аспапты жасырады. Көздерін 
жұмған балалар көзін 
ашып,жоғалған аспапты атауы 
керек.
Металлафон аспабының үні 
естіледі.
6-тапсырма:  «Аспаптардың 
суретін құрастыр»
Сатушы: -Жарайсыңдар, балалар, 
барлық тапсырмаларды 
орындадыңдар енді қалаған 

Суретке қарап, аспапты 
табады

Ойынға 
қызығушылықпен 
қатысады

Аспаптардың 
қиындыларын 
құрастырады

Көңілді бақшаға 
қайтады.
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аспаптарыңды ала беруге болады. 
-Енді балалар, бақшамызға 
барайық.
Көңілді әуенмен бақшаға келеді.

Жетекші 
жөндеуші

-Біз бүгін қайда бардық?
-Кімді көрдік?
-Қандай тапсырмаларды 
орындадық?
-Өте жақсы ,жарайсыңдар балалар.
Балаларды мадақтап, сыйлық 
тапсырады.

Музыкалық аспаптар 
дүкеніне
Сатушы апай
Жауап береді

Күтілетін нәтиже:
Білуі керек: әндерді еске түсіріп орындау, би қимылдарын, аспаптардың атын 
еске түсіріп оларда ойнауды.
Түсінеді: дыбыс арқылы аспаптарды, әндерді ажыратуды.
 Қолдана біледі: әуенге ілесіп ырғақпен қимыл жасау дағдыларын, суретті 
құрастыруды.
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№ I00029      05.11.2021 ж

Жануарлар қалай көбейеді?

САДЫКОВА АЙНУР МУКАТАЕВНА
Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы 

Ш УАЛИХАНОВ атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

САБАҚ:
Жануарлар қалай 
көбейеді?

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің есімі:
СЫНЫП: 2 Қатысқандар саны: Қатыспағандар

: 
Сабақ негізделген оқу
мақсаты (мақсаттары)

2.2.2.3 - жануарлардың көбею жолдарын 
түсіндіру;
2.2.2.4 - жануарлардың саналуандығын 
сақтаудың маңыздылығын түсіндіру

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:
2. Оқулықта  берілген тапсырмаларды орындайды. 
Тақырыпты меңгереді.
Оқушылардың басым бөлігі:
3. Тақырыптың  маңызы туралы  дәлелдеп айтып бере 
алады.
Кейбір оқушылар:
4. Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс 
ресурстар қоса алады.

Бағалау  
критерийі

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

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

Музыка, қазақ тілі,биология. 

Жоспарланғ
ан
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар
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Басталуы  
5 минут

Оқушыларды түгендеу,  сабаққа  дайындығын
тексеру
Оқушылармен сәлемдесу,келген қонақтармен
сәлемдесу
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Жарайсыңдар,күз  мезгілінде  табиғатта
қандай ерекшеліктер болады?
-Өте дұрыс айтасыңдар балалар.Байқадыңдар
ма балалар біздің сынып ішіне де жапырақтар
төгіліп,  сары  алтындай  түске
еніпті.Ендеше,осы  жапырақтарды  теріп
алып,шеңбер бойына тұрайық.
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
Шаттық  шеңбері:  «Тәтті  тілек»  оқушылар
шеңбер  бойында  тұрып,қолдарындағы
Жапырақты  жанындағы  оқушыға  тілек  айта
отырып ұсынады.
Жапырақ түстері бойынша топтарға біріктіру
Орындарына жайғастыру

Түрлі-түсті 
жапырақтар

Ортасы  
 20 минут

Өткен тақырыпқа шолу
Тыңдалым және айтылым «Миналанған 
алаң» ойыны
Әр топтан оқушы шығып ,көзі байланып 
миналанған алаңнан жүріп өтеді.Егер мина 
басып кетсе сол сұраққа жауап береді.Топ 
оқушылары оқушының алаңнан өтуіне 
нұсқаулық береді.
Сұрақтар:
5. Жануарлардың қандай түрлерін білесің?
6. Жылан бауырымен жорғалаушылар 
тобына жатады ма?
7. Бейне сұрақ (Тасбақа жануарлардың қай
тобына жатады?)
8. Бунақденелілер тобына нелер жатады?
9. Сүтқоректілер тобына нелер жатады?
10. Бейне сұрақ (балықтың дене мүшелерін 
ата)
Жарайсыңдар,балалар!Барлығымызда 
жануарлар топтары туралы жақсы 
меңгеріппіз.Ендеше, «Салют »  атайық

«Миналанға
н алаң» әдісі 
арқылы 
түсіндіріледі. 

«Салют» 
әдісі
Оқушылар 
қол 
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Жаңа сабақты ашу
-Балалар,біз жануарлардың сан алуан түрлері 
бар екенін білдік.Ал,осы жануарлар қалай 
көбейеді деп ойлайсыңдар?
Жақсы,ендеше бүгінгі сабақта жануарлардың 
көбею жолдарымен таныс болады екенбіз.
Сабақтың мақсаты:
2.2.2.3 - жануарлардың көбею жолдарын 
түсіндіру;
2.2.2.4 - жануарлардың саналуандығын 
сақтаудың маңыздылығын түсіндіру
«Әлемді шарлау » әдісі
Әр топқа мемлекет атауын беру .Топ ішінен 
спикер сайлау.Сол оқушы келесі топқа барып 
түсіндіріп береді.

-Жарайсыңдар,өте жақсы.Ал,енді балалар қай 
мемлекеттің басшысы  өте жақсы түсіндірді 
деп ойлайсыңдар.Сол топқа жасыл түсті 
стикерді апарып береміз.Егерде жақсы 
түсіндірсе,сары түсті стикерді береміз.

шапалақтай
ды

«Әлемді 
шарлау»  

Сергіту сәті «Қыдырып қайтайық!» 
би билеу

«Қыдырып 
қайтайық!» 
биі

Аяқталуы  
15минут

Синтез
Екі түрлі түсініктеме күнделігі.
Оқушылардан алдарында А3 бетін (не 
таратылып берген парақты) ортасынан 
вертикаль сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді 
оқу барысында олар:

Оқушылар 
кестемен 
жұмыс 
жасайды
А3,кеспе 
суреттер
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Кері 
байланыс

Әр топ бір-бірінің жасаған жұмыстарын 
бағалайды

Жазылым Дәптермен жұмыс 13-жұмыс 
парағы       15 бет
Жұмыс дәптерлерін тексеру

Қорытындылау
«Желпуіш »әдісі
Сабақ бойынша түсінгендерін сұрақ-жауап  
арқылы тексереді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлерін смайлик 
арқылы көрсету
Ұнады,ұнамады

смайликтер

Жұмыс 
дәптері

А4
 смайлик

Үйге тапсырма: Мазмұндау.
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға 
тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пəнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік жəне 
еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс
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Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары  шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған   саралау шаралары  тиімді 
болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде   үлгердім бе? Мен
өз жоспарыма
қандай түзетулер   енгіздім жəне неліктен?

«Менің көңіл-күйім»
Ұнады,ұнамады
смайликтерін көтереді

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нəрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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№ I00032     05.11.2021 ж

Қ.Сәрсекеев.  Бала Ахмет

КАИПОВА АЛТЫНШАШ КУРАЛБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы № 6 жалпы білім 

беретін мектеп КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

Пән: Әдебиеттік оқу
Бөлім: Атақты тұлғалар 
Күні: 
Сынып: 3

Мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: 
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ
тақырыбы

 Халық ұстазы   Қоғабай Сәрсекеев «Бала Ахмет»

 Оқу
мақсаттары

3.1.2.1* шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар
бойынша  немесе  өз  сөзімен  толық/таңдауына  қарай
мазмұндау/ сахналау;
3.3.1.1  Мұғалім  көмегімен  оқылған  шығарманы  логикалық
бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құру;
3.2.1.2 Шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп/
шолып/  қажетті  ақпаратты  тауып/  белгі  қойып/сын
тұрғысынан бағалап оқу.

Сабақ
мақсаттары

Барлық:  шығарманың мазмұнын өз сөзімен айтады;
Көптеген  оқушылар:  шығарманы  құрастырған  жоспар
бойынша толық  мазмұндайды,  мәтіннен  қажетті  ақпаратты
түртіп алып оқиды; мәтінді құрылымдық бөліктерге бөледі;
Кейбір  оқушылар: мәтін  бөліктеріне  ат  қояды,  жоспар
құрастырады.

Бағалау
критерийлері

1. мәтінді түртіп алып оқиды;
2. мәтін мазмұнын жүйелі баяндайды;
3. сөздерді мағынасына сәйкес орынды қолданады;
4. мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді;
5. мәтіннің  мазмұнын   құрастырған  жоспары  бойынша
айтады;
6. мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды;
7. мәтін бөліктеріне тақырып қояды.

Тірек сөздер Оқушылар:  Мәтінді түсініп оқиды. Оқығаны бойынша өз 
сөзімен мазмұндайды.  
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
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Сарытүбек,  Зерделі бала, Есенжол Жанұзақұлы, Сейдахмет,
пікір, жоспар, сипаттау.
Диалог  құруға  /жазылымға  қажетті  сөздер  топтамасы:
Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді?

Құндылықта
рды дарыту 

Бұл  сабақ  академиялық  өмір  бойы  білім  алуға
ынталандырады,  еңбек  пен  шығармашылық  және  топта
жұмыс  істеу,  жауапкершілік  және  көшбасшылық
құндылықтарын  дамытуға  бағыталған.  Құндылықтарды
қалыптастыру топта жұмыс істеу ережелерін орнату, қабілеті
төменірек  оқушыларға  қолдау  көрсету  арқылы  жүзеге
асырылады.

Пәнаралық
байланыстар

Ел-жер атауларын тани алуы барысында дүниетану пәнімен
байланыс  пайда  болады.  Мәтіннің  құрылымдық  бөліктерін
анықтауда, жоспар құруда қазақ тілі пәнімен байланыс пайда
болды.

АКТ қолдану
дағдылары 

Интербелсенді тақта

Алдыңғы
білімді
игерулері

Оқушылар  атақты  тұлғалар  туралы  біледі.  Жоспар  құра
алады, жоспар бойынша мәтінді өз сөзімен таңдауына қарай
немесе толық   мазмұндайды.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланға
н кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың
басы 
0-3 минут

Ширату тапсырмасы. «Ыстық картоп 
ойыны» лездемелік тапсырмалар
Оқушыларды 3 топқа біріктіру.
І  топ. Ақын   ІІ  топ. Ұстаз    ІІІ  топ. Ғалым
 Үй тапсырмасын  алдыңғы сабақты  
қысқаша қайталау,сыныптың білім деңгейін 
анықтау. ҚБ: «Мұғалімнің мадақтауы» (Өте 
жақсы! Жақсы!).
Сабақ  тақырыбы  және  оқу  мақсаттарымен
таныстыру.
Оқушылармен  бағалау  критерийін  құрастыру
немесе таныстыру.

«Ыстық
картоп
ойыны»
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Сабақтың
ортасы 

(МК, Ұ) «Миға шабуыл» әдісі.  Төңкерілген 
суреттер. Қазақ әдебиетінің бес арысы 
Шәкәрім Құдайбердиев,  Міржақып Дулатов, 
Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, 
Ахмет Байтұрсынов бұл  ақын - жазушылар 
білім мен ғылым саласында ерен еңбек еткен. 
Олардың қаламынан туған туындыларда 
әлеуметтік -қоғамдық жағдайлар, қазақ 
халқының азаттығы мен теңдігі кең орын 
алған.     Бұл кісілерді жалпы қалай атауға 
болады? (Бес арыс)
- балалар бұл адамдарды неге «Бес арыс» 
дейді? (Өйткені бесеуі де елдің мұңын жырлап
қараңғы халықты ағартушылыққа бет бұруды 
көздеген азаматтар болған.

Шәкәрім
Құдайберди
ев,
Міржақып
Дулатов,
Жүсіпбек
Аймауытов,
Мағжан
Жұмабаев,
Ахмет
Байтұрсыно
в суреті

4-10 минут

Шығармаларын ағартушылыққа арнаған ақын 
- жазушылар. Бірақ өз ойын, мақсатын соңына 
дейін жеткізе алмай арманда кеткен арыстар. 
Қазақта ер азаматтың дүниеден ерте өткенін 
«арысым - ай» деп жоқтаған. Бұлардың 
барлығы дүниеден ерте кеткен азаматтар. 
Сондықтан арыс деген сөздің мағынасы кең, 
терең болған.)
            Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы бес 
арыстың біреуі – Ахмет Байтұрсынұлы туралы
болмақ . Балалар, сендер Ахмет Байтұрсынұлы
туралы не білесіңдер? Ахмет Байтұрсынов 
туралы білетіндерін бөліседі.

Үлгі:  Ақын,  ғалым,  ұстаз,  аудармашы,
«Әліппе» авторы, 1872- 1937жж
Ахмет Байтұрсынұлы 1873жылы Торғай 
уезінің Тосын болысы (қазіргі Қостанай 
облысының Жангелдин ауданындағы) Аққөл 
ауылында дүниеге келді.
Ахмет Байтұрсынұлы — қазақтың ақыны, 

.

Оқулықтың
62-63-
беттері,
түсті
қарындаш,
түсіндірме
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11-15 минут

16-25 минут

әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, 
публицист, педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалысы 
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы ғалым...1-
тапсырма «Идеяларды толықтырамыз» 
әдісін сүйеніп    берілген пікірлерді 
пайдаланып мұғалімнің  көмегімен Ахмет 
Байтұрсынов туралы әңгімелейді.
1. Ахмет  Байтұрсынұлы  –  халықтың
рухани көсемі. (М. Әуезов)
2. Ахмет  Байтұрсынұлы  ұлтын  шын
сүйетін. (С.Сейфуллин)
3.  Біз  бүгін  Ахаңның  «Әдебиет
танытқышы»  Аристотельдің  «Поэтикасымен»
салыстырар едік. Мұның мәнісі – екеуі де: бірі
–  грек  әдебиетінің,  екіншісі  –  қазақ
әдебиетінің әліпбилері. (З. Қабдолов)
4. Ахмет  Байтұрсынұлы  –  біріншіден,
қазақ  тілінің  тұңғыш  әліппесі  мен
оқулықтарының авторы.  (Рабиға Сыздық)
 (ҚБ) Мұғалімнің ауызша бағалауы
2 - тапсырма (Ө, Т, МК) «Бағытталған оқу» 
әдісіне сүйеніп мәтінді түсініп оқиды.  Үлгі : 
Берілген жоспар бойынша мәтінді әңгімеле. 
1. Туған жері   2. Бала Ахмет  3. Зерделі бала  
4. Жарқыраған жұлдыз 
5. Ыбырай мектебі 
Жоспар:
Ахметтің туған жері
Ахметтің ұстаздары
Ы.Алтынсариннің ықпалы
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
Сарытүбек, Зерделі бала, Есенжол 
Жанұзақұлы, Сейдахмет, пікір, жоспар, 
сипаттау.
«Саралау: тапсырма  бойынша  саралау
жүргізіледі.  Тапсырма  барлық  оқушыларға

сөздік.

 

Оқулық  62-
63 беттер  

Оқулық,
плакат. 
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26-30 минут
 

31-37 минут

ұсынылады,  бірақ  әртүрлі  нәтиже  күтіледі.
Тапсырманы  орындау  кезінде  бірін-бірі
тыңдап,  толықтырады.  Қабілеті  төмен
оқушыларға  қолдау  көрсетіледі. (ҚБ)
дескриптор бойынша бағалау.
 мәтінді түсініп оқиды;
 мәтін мазмұнын жүйелі баяндайды;
 сөздерді мағынасына сәйкес орынды 
қолданады;
 мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді.
 мәтіннің мазмұнын өз сөзімен айтады.
құрастырған жоспары бойынша әңгімелейді. 
Топтар бір-бірінің  жұмысын ҚБ «Градусник»
әдісі бойынша бағалайды.
Сергіту жаттығуы «Қол моторикасы» 
жаттығуы. Әр адам күн сайын қолдарымен, 
әсіресе саусақтарымен бірнеше қимыл-
қозғалыс жасап, қолдардың шаршағанын 
басып, еңбекке қабілеттілігін арттыру үшін 
оларды әрдайым жаттықтырып отыру қажет.   
Назарларыңызға саусақтар күшін, 
шапшаңдығын, қабілеттілігін арттыруға 
көмектесетін ауруларының алдын алатын 
жаттығулар жасаймыз. Саусақтарыңызды 
жұдырыққа бүгіп, қолыңыздың буынымен 
оңға қарай, кейін солға қарай айналма 
қозғалыс жасаңыз. Қол буынын астыға-үстіге 
бүгіңіз.  «Орындық», «қайық», 
«мысық»жаттығуларын жасату.
3-тапсырма  (МК, Ө) «Кубизм» әдісі арқылы 
мәтінге сүйене отырып бала Ахметті 
сипаттайды. Үлгі: алғыр, қабілетті, зерделі, 
ынтасы зор, ақылды, зерек.
Саралау: тапсырма  бойынша  саралау
жүргізіледі.  Тапсырма  барлық  оқушыларға
ұсынылады, бірақ әртүрлі нәтижелер күтіледі.
Оқушылар  бірге  жұмыс  жасап,  ақпаратты
іздеуге немесе өз идеяларын айтуға үйренеді. 
(ҚБ)  Өзін-өзі бағалау. Үш түрлі карандаш
Жасыл түс – толық сипаттай алдым

Кубик
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Қызыл түс – кей қырларын аша алмадым
Сары түс – мәтінге сүйеніп сипаттауым толық
емес
4  -  тапсырма  (МК,  ЖЖ) «Ойлар  кілемі»
әдісі арқылы мәтінде «Сейдахмет ақын артқан
үмітті  Ахмет  ақтады  ма?»  өз  ойы  мен
көзқарасын білдіреді. 
Саралау. Тапсырма  бойынша  жүргізіледі.
Тапсырма  барлық  оқушыларға  ұсынылады,
бірақ әртүрлі нәтиже күтіледі. Қабілеті төмен
оқушы  мен  қабілеті  жоғары  оқушылар
жұптасады.  Оқушылар  бір  –  бірімен  ой
бөліседі, идеяларын ортаға салады.
(ҚБ)  «Жапондық  бағалау»  әдісі арқылы
оқушылар  жұптық  жұмысты  бағалайды.
«ООО»- тамаша  «МММ» - жақсы
«Сұқ  саусақ»  -келісемін   «Екі  саусақты»
-сұрағым бар
 Дәптермен  жұмыс  Қалыптастырушы
бағалау.   1-тапсырма.  Мәліметтерді  оқып,
шын, жалған екенін  анықта. 

Сабақтың
соңы
38-40 минут

«Тау  шыңы»  Таудың  басы–егер  барлығын
түсінсең, келесі оқушыға түсіндір.
Таудың  ортасы-  барлығын  түсіндім,  бірақ
түсіндіруге қиналамын
Таудың  етегі –  маған  барлық  тапсырмалар
қиын.  Нұсқау:  Оқушылар  сабақты
қорытындылау  мақсатында  осы  реттілікпен
қорытады.

Қосымша 5

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

Бағалау Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасын
ың
сақталуы

  2,3,4  тапсырма  –  «Тапсырма
бойынша  саралау» негізінде
«Кубизм»,  «Ойлар  кілемі»
«Бағытталған  оқу»  әдістер  арқылы
тапсырмалары  орындалады.

Өзін –өзі бағалау, 
мұғалімнің бағалауы, 
«Жапондық бағалау»,
«Градусник»  әдісі  
Дескриптор:

Демалыс
кезіндегі
қауіпсіздікті
сақтау,  өз
заттарына
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Тапсырманы орындау барысында әр
оқушының ойлау деңгейінің әртүрлі
болатындығын  ескере  отырып,  әр
оқушыға  өз  мүмкіндігі  бойынша
қолдау беріледі. 
  «Уақыт  арқылы  саралау»
негізінде  «Миға  шабуыл»  әдісі
арқылы  тапсырма  орындалады.  Бұл
тапсырма  кезінде  пікірлерді
дәлелдеуде   мұғалімнің  көмегін
қажет  ететін  оқушыларға  қолдау
беріледі. 

 мәтінді түсініп оқиды;
 мәтін мазмұнын 
жүйелі баяндайды;
 сөздерді мағынасына 
сәйкес орынды 
қолданады;
 мәтін бойынша 
сұрақтарға жауап 
береді.
 мәтіннің мазмұнын өз
сөзімен айтады.
 құрастырған жоспары
бойынша әңгімелейді

ұқыптылықп
ен қарау.

Сабақ бойынша рефлексия
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1: 
2: 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойланыңыз)?
1:  
2:  
Сабақ  барысында  сынып  туралы  немесе  жекелеген  оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл
бөлу қажет?
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№ I00033      05.11.2021 ж

Қазақстанға саяхат

ТЕМИРБЕКОВА  ГУЛНУР СЕЙЛХАНОВНА 
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы «№ 6 жалпы білім 

беретін мектеп»КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

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

саны:
Сабақтың тақырыбы Қазақстанға сяхат
Оқу бағдарламасына сәйкес
оқыту мақсаттары

2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы 
көне қалалар
мен ескерткіштерді сипаттау

Сабақтың барысы.
Сабақты
ң кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушын
ың 
әрекеті

Бағалау Ресурста
р

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты  үнемдейміз!
 Нақты,дәл  жауап  береміз!
 Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  көрсетеміз!
 Сабаққа  белсене  қатысып, 
жақсы  бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  түсіру 
(ұжымда)
«Барлық оқушылармен 
жұмыс»
Бұл  жұмыс  түрі  бүкіл  сынып
оқушыларының  бір  мезгілде
жұмысқа  жұмылдырылуын
қамтамасыз етеді.  Оқушылардың

Психолог
иялық 
ахуалға 
берілген 
тақпақта
рды 
дауыстап
айтып, 
тілді 
жаттықт
ыру және
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.
Оқушыла
р сұраққа
жауап 
береді, 
жұмысты

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Психолог
иялық 
ахуал.

Алдыңғы
білімді 
еске 
түсірутап
сырмалар
ы.
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барлық  сұрақтарына  мұғалім
жұмыстың  алдында  жауап  беруі
тиіс,  бұл  оқушыларды  да,
мұғалімді де алаңдатпайды.
Күтілетін нәтижені анықтау

берілген 
түріне 
қарай 
орындайд
ы.

Сабақт
ың 
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, 
тапсырма
ларды 
талапқа 
сай 
орындайд
ы.

Белсенді 
оқу 
тапсырма
лары(топ
та, 
ұжымда) 
«Көршіңе
әңгімеле
п бер» 
әдісі 
арқылы 
суретпен 
және 
мәтінмен 
жұмыс 
жасайды.
Жұмыс 

Формат
ив
ті 
бағалау
ҚБ: Бас 
бармақ  
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін
бағалау.

Оқылым, 
жазылым
тапсырма
лары.
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Дескриптор:
шығармашылығы оқу 
тапсырмалары арқылы дамиды.
алған білімін сабақ барысында 
қолдана алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-
бірін бағалау.

дәптерінд
егі 
жазылым
тапсырма
ларын 
орындау

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану
Топтық жұмыс. «Галлерияда 
ой шарлау»
Берілген  тақырыпта  топтық
жұмысы  жүргізіліп,  сұрақ
қабырғаға  ілінеді  де,  оқушылар
жүріп, аралап, оған әр оқушылар
кішкене  жапсырма  қағазға
бағасын  беріп,  пікірін  жазып
жабыстырып  кетеді.  Ең  жақсы
баға  алған  топтың  жұмысы
қаралады.
 «Былғары қолғап» 
     Ойын  шарты:  үш  адамнан
тұратын топтарға бөлініңдер: екі
ойыншы,  бір  төреші.  Мұғалім

Оқулықт
ағы 
қосымша 
тапсырма
лар.

ҚБ: 
Бағдарш
ам 
көздері 
арқылы 
бір-бірін
бағалау

Топтық 
тапсырма
лар.
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нұсқаған  уақытта  берілген
тақырып  бойынша  сұрақ-жауап
сағатын ұйымдастырасыңдар.  Ол
қарсыласың  тоқтап  қалғанша
жалғаса  береді.  Төреші  есеп
жүргізіп  отырады.  Рөлдермен
ауысып жүргізуге  болады.
Жаңа білім мен тәжірибені 
қолдану

ҚБ: Бағдаршам көздері 
арқылы бір-бірін бағалау.
«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. 

(ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір  тілек”
әдісі.

Кері 
байланы

(ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір  тілек”
әдісі.

Сабақтан
алған 

«Тазалы
қ» әдісі 

«Тазалық
» әдісі  
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с Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 
ұжымда)
Оқушылар  «Тазалық» әдісі
бойынша  сабаққа  кері
байланысты ауызша айтты. 

әсерлерін
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

кері 
байланыс
парағы
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№ I00017            04.11.2021ж.

ЖЕМІС-ЖИДЕК (Сан мен санау)

БУПЕЖАНОВА МАЙРА АМИРХАНҚЫЗЫ
Талдықорған қаласы «Алтын бесік» балабақшасы тәрбиеші

Мақсаты:  3 саны және таңбасымен таныстыру; 0,1,2,3 сандарын заттармен 
сәйкестендіруге одан ары қарай жетілдіру; 
Міндеттері:
Білімділігі: 3 санын тура және кері санауды; басқа сандардың арасынан тауып 
алуға үйрету , Кюизенери таяқшалары арқылы сандардың бірліктерін табуға 
үйрету.
Дамытушылық: Ойын арқылы баланың 3 саны көлемінде білім - біліктілігін 
арттыру. 
Тәрбиелігі: мәселені анықтай білетін, шешім қабылдай білетін, достық, 
адамгершілік сезімдері бар  белсенді балаларды тәрбиелеу.
Көнекіліктер және ТҚЖ: Интербелсенді тақта, үн таспа, таратпалы 
карточкалар, Кюзинер таяқшалары.
Қолданылатын технологиялар: Кюзинер таяқшалары, мәселелік  оқыту 
технологиясы.
Түрі: аралас сабақ.
Әдіс – тәсілі: Шатттық шеңбер, түсіндіру, көрсету, сұрақ – жауап, сергіту 
жаттығулары, ойындар.
Билингвальдікомпонент:бір-один-уан,екі-два-ту,үш-три-фри, Амандасу, 
қоштасу. Алма, құлпынай, танқурай, Үйдің іргетасын (Фундамент, foundation) 
фоундейшин
Қаңқасын ( стена, wall) уоол   Шатырын ( крыша, Roff) руф
Басбалдақ ( лецница, stairs) стейэз.
Көрнекілік: , сандар, 3 торай, үлестірмелі материалдар, жеміс жидектер, 
кюзинер таяқшалары

Іс-әрекеті 
кезені

Тәрбиешінің іс-әрекеті                               Балалардың іс-
әрекеті

Мотивация Шаттық шеңбері
Hello , Super Simple Songs 
Қонақтармен амандасады
Бір бірімен амандасады. 
Балалар өткен сабақты еске 
түсірейікші.Мына бейнеленген  суретте 

Hello HelloHello
Hau a you
Ай эм гуд!
Ай эм грейд!
Ай эм вандефул!
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Ізденіс-
ұйымдасты
ру

сандар жасырынған. Қандай сан 
жасырынғанын табайық.

Жарайсыңдар балалар.
 0 саны қандай сан?
Цифра 0 –какая цифра?
0 санынан кейін қандай сан тұрады?
После цифры 0 какая цифра?
Ал 1 санынан кейін қандай сан тұрады? 
После цифры 1 какая цифра?
Жарайсыңдар балалар.
Мен сендерге Кюзинер таяқшаларын 
беремін. Таяқша арқылы  бүгін қандай сан 
өтетінімізді білетін боламыз.

 Бір бір бірліктен тұрады, екі неше 
бірліктен тұрады? Дұрыс екі бірліктен 
тұрады яғни екі таяқша қоямыз. Келесі екі 
таяқшаға тағы бір таяқша қосамыз неше 
таяқша болды? Қане енді санап көрейікші 
1,2,3 тура санау, Давайте,ребята, 
посчитаем до трех
кері санау 3,2,1, а теперь посчитаем 
обратно.
Енді назарларыңды тақтаға аударыңдар 

Бұл үш санының таңбасы. « » 
 3 саны 3 бірліктен тұрады.
Енді 3 таңбасы  неге ұқсайды екенін 
көрейік. Екі айды бір біріне қосса немесе 
екі бананды бірінің үстіне бірін қойса  3 
санына ұқсайды.(инт.тақта арқылы 
көрсету. ) На что похожа цифра

Hello HelloHello
Hau a you

0 1 2 саны 
жасырылынған

0 саны жоқ деген 
сөз.
0 санынан кейін 
1саны тұрады.
1 санынан кейін 2
саны тұрады

Бір бірліктен 
тұрады
Екі, екі бірліктен 
тұрады
3 таяқша яғни үш
бірліктен тұрады
1,2,3 тура санау, 
кері санау 
3,2,1(үш тілде 
санау)
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Дидактикалы
қ ойын

Тосын сәт: Балалар, тыңдаңдаршы, бізге
біреулер келіп тұрған сияқты.
(Залға 3 Торай кіріп келеді)
Сәлеметсіңдер ме балалар? Здравствуйте, 
дети! Нелло шилдрен!
Тәрбиеші: Сәлеметсіңдер ме? 
 Сендер кімсіңдер? 
Неге көңіл күйлерің жоқ?
Тәрбиеші: Балалар енді не істейміз?   
Торайларға көмектесесіңдер ме?  Ендеше 
балалар бірінші торайлардың қарнын 
тойдырайық.  Ол үшін вагондарға 
жемістерді дұрыс тию арқылы  
тапсырманы  орындайық және сол 
жемістерді торайларға жеткізетін боламыз.
Балалар дайынсыңдар ма?
Вы гатовы?
Ю а рейди?
№1 тапсырма
Д/О: «Жемісті вагон»
Мақсаты: Сандарды ретімен қоюға, сол 
санға сәйкес жемістерді  түсіне қарай 
салуға  үйрету.
Шарты: Әр балаға паравоз және 
вагондары беріледі. Вагонда сандар 
жазылған, сол сандарды ретімен қойып, 
соған сәйкес жемістерді  салу.

                      

Жарайсыңдар балалар жемістерді 
торайларға берейік. 
Айтыңдаршы жемістер пайдалы ма? 

Сәлеметсіңдер 
ме?

үш торай келді
Три
Фри

-1Меня зовут 
Наф Наф, 
2менің атым Ниф
Ниф, 
3 май нем из Нуф
Нуф
1. Біз Үш торай 
ертегісінен 
келдік. 2.We had 
three houses (У 
нас было три 
домика.) 3.Менің 
үйім  шыбықтан, 
его дом  из 
соломы, from 
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Сергіту сәті 

Балалар білесіңдер ме? Қазақстанда қандай
жемістерді көп тұтынады яғни қандай 
жемістер көптеп өседі?
Орыс халқы қандай жидек жақсы көреді?
Англияда қандай жидек ұнатады?
3 Торай: Балалар шаршаған шығарсыңдар 
біздің де сендерге көмегіміз тисін. Қанекей
жаттығу арқылы денемізді жазып, бір 
демалып алайық.  
Сергіту сәті:
 Тәрбиеші: Жарайсыңдар Наф-Наф, Ниф-
Ниф, Нуф-Нуф рақмет.
Балалар Торайлардың қарнын тойдырдық, 
көңіл күйлерін көтердік енді үй 
құрылысын бастайық.
№2тапсырма
 Ол үшін сандарды ретімен қою арқылы үй 
құрастырамыз.

1. Үйдің іргетасын (Фундамент, 
foundation) фоундейшин
2. Қаңқасын ( стена, wall) уоол
3. Шатырын ( крыша, Roff) руф
4. Басбалдақ ( лецница, stairs) стейэз
Наф: Ураа посмотрите наш дом готов. 
Ниф:  Қарнымызда  тоқ.  Біздің  жаңа
үйімізге қонаққа келіңдер. 
Нуф:  Thank you very much!  (фсэнк ю вэри
мач)   Ия  балалар,  мен  сендерге  түрлі

leaves 
- Желден  
үйлеріміз құлап 
қалды. Мы 
кушать хотим. 
Помогите, 
пожалуйста.
Ия әрине 
көмектесеміз
Ия, дайынбыз
Да, мы готовы
Yes, we are ready.
Балалар  
паровоздағы 
сандарды ретімен
қояды. Әр санға 
сәйкес 
жемістерді  
салып отырады. 
Бірінші вагонға 
бір жеміс салады 
вагон қызыл 
болғандықтан 
қызыл алма 
салады.
Екінші вагонға 
екі жеміс салады.
Екі банан салады.
Үшінші вагонға 
үш жеміс салады.
Алмұрт жемісін 
салады.
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Рефлексия

Қорытынды

жемістерден шырын дайындап қоямын. 
Вместе: Спасибо вам, ребята, за помошь. 
Тәрбиеші:   Рақмет Торайлар біз  сендерге
қонаққа баратын боламыз. сау болыңдар. 
Балалар  қай  тапсырманы  орындау
барысында қиындыққа тап болдыңдар?
Тәрбиеші қайта түсіндеріп кетеді
* Қандай санмен таныстық? 
 *3 саны неше бірліктен тұрады? 
*3 саны неге ұқсайды? 
Учитель русского языка: Давайте 
посчитаем на русском языке, обратно.
 Учитель английского языка: You are very 
clever boys and girls!(ю а клэвэ бойз энд 
гёлз)
Тәрбиеші балалар қоштасайық 

-Жемістер өте 
пайдалы. 
Жемістер 
денсаулығымызғ
а,  өсуге қажет.   
жемістерде  
дәрумендер бар.
 Сондықтан 
жемістеді көп 
жеу керек.
Алма көп өседі 
А в России  
любят малину.  
In England people 
like strawberry.  
(ин ингланд пипл
лайк стробери)

Мы построим 
теплый дом          
(движения 
руками-вверх, в 
стороны, вниз)
У него есть окно, 
у него есть 
крыльцо         
( наклоны вправо,
влево)
Мы на нем 
потопаем, 
(топают)
От радости 
похлопаем( хлопа
ют)
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Цифрмен 
белгіленген 
пішіндерді 
ретімен 
орналастыру 
арқылы үй 
құрылысын 
салады.
Маған бәрі жеңіл 
болды.
 Ал мен 
таяшалардан 
бірліктерді бөліп 
аларда қиналдым

-3 Үш санымен 
таныстық 
-3 саны 3 
бірліктен тұрады 
-3 саны айға 
бананға ұқсайды
 
-1,2,3  
-3,2,1
Сау болыңдар.
До свидания
Гуд бай 

Күтілетін нәтиже
Нені білу 
керек:

Жемістердің түрін танып, дәрумендер пайдасы туралы 
түсіне\іктерін кеңейту. 
3 санын туралы және 3 бірлік туралы түсініктерін тереңдету, 
тура, кері санауды білу керек.

Нені игереді: 3 санын және таңбасын игереді, үш тілде санауға, қатынас 
жасауға. 

Нені біледі: 1,2,3 сандарын заттармен сәйкестендіруді біледі, интер 
белсенді тақтамен тапсырмаларды орындауын біледі.
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МАЗМҰНЫ

• ЖОЛТАНОВА ШЫНАР КАНАТОВНА

• НАУРЫЗБАЕВА ТОЛҒАНАЙ НУРБЕКҚЫЗЫ

• СОВЕТБЕКОВА АЙНУР СОВЕТБЕКОВНА

• ИМАНГАЛИЕВА БОТАГОЗ САПАРОВНА

• АКАЕВА АЙДАНА НУГМАНОВНА

• ТОЙЧУБЕКОВА МАЙРА КАВАНОВНА

• САДЫКОВА АЙНУР МУКАТАЕВНА

• КАИПОВА АЛТЫНШАШ КУРАЛБАЕВНА

• ТЕМИРБЕКОВА  ГУЛНУР СЕЙЛХАНОВНА 

• БУПЕЖАНОВА МАЙРА АМИРХАНҚЫЗЫ
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