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№ J00059     18.11.2021 ж 

 

Күз байлығы 

 

ТУГАНБАЕВА ГУЛЗАТ АБИЛДАЕВНА 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы 

                       №8 «Күншуақ» бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі 

 

                    Мақсаты: Табиғаттағы маусымдық күз мезгілінде өзгерістер күн 

салқындап жапырақтар сарғайып түсуі, кейбір жануарлардың ұйқыға кетуі 

(аюдың), жемістер мен көкөністер жинау, оларды қысқа дайындау туралы 

түсініктерін кеңейту, өсімдіктердің өсіп-жетілуі үшін арнайы жағдайлар 

жасалатыны, адам өміріндегі маңызы туралы білімдерін жинақтау. Күз мезгілін 

бейнелеуді (сипаттама беру, тақпақтар айту, әңгімелеу, сурет салу) әңгімелеу 

тілін қалыптастыру, баланың тірі табиғат нысандарына қатысты оларға 

қызығушылық пен білуге құштарлық негізінде өзін-өзі дұрыс ұстау жайлы 

түсініктерін алгоритмдеу арқылы меңгерту. 

Тәрбиелік: Тапсырма орындау арқылы оларды ажыратып жемістерді бөлек, 

көкөністерді бөлек топтастыруға, аттарын дұрыс атай білу арқылы сөздік қорын 

дамыту, жалпылауыш сөздерді қолдана білуге (көкөністер, жемістер) үйрету. 

Түбірлес сөздерді (бақша, бақшада) жасауға және қолдануға жаттықтыру, оларды 

өз тәжірибесінде белсенді қолдану. Жеміс пен көкіністерді көлеміне қарай дұрыс 

орналастыра білу дағдыларын қалыптастыру. 

Дамытушылық: Берілген шығармалардан үзінділер жатап (өлеңдер), ұсынған 

«Жеміс бағында» тақырыбына сай шығарманы бойынша түсінгенін айтып, 

әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуға, компьютерді пайдаланып бірнеше 

біркелкі заттардың мөлшеріндегі ерекшеліктерін (үлкен және кішкентай 

көкөністер мен жемістер) суретті орналастыруға қатыстыру. Үлкендердің 

еңбектерін құремттеуге, үлкендерге көмектесуге ықыластарын арттыру. қыс 

мезгілін бейнелейтін түстірді тандап, сурет салуға қатыстыру. 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Күз мезгілінің маусымдық 

ерекшеліктерін  айту. 

Әдіс-тәсілі: АКТ, ойын; ой қозғау, түсіндіру, әңгімелесу, өлеңдер оқу, жұмбақ 

жасыру; слайд көрсету; компьтермен тапсырма орындау. 

Қажетті көрнекі құралдар: Табиғи жеміс пен көкіністер, үлестірмелі жемістер 

мен көкіністер бейнеленген суреттер, муляждары, дидактикалық ойынға 

арналған карточкалар. 

Билингвальдық компонент: Жемістер-фрукты, көкіністер-овощи, алма-

яблоко, алмұрт-груша, қияр-огурец, қызанақ-помидор 
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Оқу қызметінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Баланың қызметі 

Мотивациялық – 

қозғаушы 

- Ой қозғау 

Жұмбақ оқып беру. 

Бұл қай кезде болады? 

Бұлттар төніп, 

Жерге шөгіп, 

Дымқыл тұман басады. 

Шөп сарғайып, 

Өңі тайып, 

Дала сұры қашады. 

Алма, өрік, шие, алмұрт, 

Жидек, жүзім піседі. 

Қауын-қарбыз, қияр, сәбіз 

Дүкендерге түседі. 

Астық пісіп, орақ түсіп 

Қырман дәнге толады. 

Бөбектерім, айтындаршы, 

Бұл қай кезде болады? 

І.Жансүгіров. 

Дұрыс, бұл күз мезгілінде 

болады. 

Суретте жылдың қай мезгілі 

бейнеленген? 

Дұрыс, күз мезгілі. 

Күз мезгілі қандай тамаша. 

Сендер күз мезгілін сипаттап 

бере аласызба? 

Дұрыс. Өте жақсы. 

Жасырған 

жұмбақты зейін 

қойып тындайды. 

 

 
 

-Бұл күз 

мезгілінде болады 

-Суретте жылдың 

күз мезгілі 

бейнеленген. 

Күз мезгілі өте 

тамаша. Табиғат 

өте әдемі, айнала 

сары 

жапырақтарға 

толы, балалар 

ересектерге 

көкіністер мен 

жемістер 

жинасуда. 

Іздену – ұйымдас-

тырушы 

 

- Балалар бізге топқа бағбан 

сияпатқа толы себет әкелепті. 

Барлығымыз көріп ішінде не бар 

екенін айтайық. 

1. - Ойын «Көкөністер мен 

жемістер жинау». 

Балалар ішінен 

бір-бірден 

көкіністер мен 

жемістерді 

шығарып көрсетіп 

атауларын атайды: 

-мынау алма, 

алмұрт 

-мынау қияр, 
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2. Ойынның шарты: әр топ 

өзіне тән заттарды тез арада жи-

нап алу, шапшаңдығы мен жыл-

дамдығын дамыту. 

- Балаларға екі топқа бөлінуді 

ұсыну. 

-Бір себетке бақта өсетін 

заттарды, ал екінші себетке 

бақшада өсетін заттарды салу 

қажет. Мына себетке нелерді 

жинап салдық көрейікші. Қалай 

аталады, орысша қалай аталады, 

ағылшынша қалай болады? 

Барлығын бірге айтқанда қалай 

аталады?                               

Дұрыс. Өте жақсы. 

-Ал екінші себетте нелер 

жиналған. 

Осы заттар орысша,  қалай 

аталады айтайық. 

Қалай ойласыз бұл заттарды 

қалай атауға болады? 

1. Өте жақсы. 

2. Ойынды қорытынды-

лау: Ек топта шатаспай тез жи-

нап алды, атауларында дұрыс 

айты, жарайсындар. 

- Кім осы жемістер мен 

көкіністер туралы тақпақтар 

біледі? 

Балаларға білетін тақпақтарын 

айтуды ұсыну. 

  

 
 

 

қызанақ, т.б. 

Екі себетке 

жемістер мен 

көкіністерді бөліп 

салады. 

Мына себетке 

бақта өсетін 

жемістерді 

салдық. 

Мынау алма-

яблоко, алмұрт-

груша, 

Жемістер-фрукты 

Ал мына себетке 

бақшада өсетін 

заттарды жинадық 

олар қияр-огурец, 

қызанақ-помидор. 

Ал мына себетке 

жиналған барлық 

заттар 

көкіністер-овощи 

деп аталады. 

Балалар жеміс-

жидектер туралы 

тақпақтарын 

айтады. 

Балалар ойынның 

шартың зейін 

қойып тындап, 

суреттерді ретімен 

орналастыруды 

бастайды: 

алдымен көкініс 

өсіп жатқан 

суретті, жинау 

мезгілін, 

топырағынан 

тазартуын, 

топтауын, өндеп 

немесе дүкенде 
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- Балалар жанағы бағбан әкелген 

себетін ішінде сізге тапсырма 

бар екен. 

Ойын:«Дұрыс орналастыр» 
Балаларға суреттер ұсынылады. 

Суреттерде өсіп тұрған көкініс, 

көкіністі жинау мезгілі, 

тазартып, топтауы және оларды 

өндеу немесе дүкенге әкеліп 

сатлуы көрсетілген. 

Ойынның шарты: Суреттерді 

ретімен орналастыу қажет - 

Бірінші көкініс қайда өседі?- 

Содан соң не істеу керек?- 

Жинап алған соң не істейміз? 

Бірнеше баладан жауап алу қалай 

дұрыс орналастырғаны туралы. 

Дұрыс. Барлығың өте жақсы 

жұмыстандыңыз. 

- Сергіту сәті. 

Әне, аюдың апаны, 

Жатыр онда дәу аю. 

Жайлап басып барайық, 

Саңырауқұлақ, бұлдіргенді, 

Білдіртпей біз алайық. 

Ұйықтап жатқан аюды, 

Оятып біз алмайық. 

- Балалар бағбан әкелген себетін 

ішінде тілхат бар екен. Мұнда 

күз туралы әңгіме берілген, 

ендеше оқимын, сендер мұқият 

тынданыз 

Жеміс бағындаЕрте, ерте ертеде 

ме......., әлде қазіргі заманда ма, 

белгісіз, Әділхан қарияның 

немересі қаладан қонаққа келеді. 

Қария немересін қасынан 

қалдырмай ертіп жүреді екен. 

Бір күні қария: 

- Дәулетжан, бүгін баққа 

сатылуын 

орналастырады. 

Алдымен 

көкініс бақшада ө

седі, пісіп шыққан 

соң оны жинап 

алады, жинап 

алған соң 

тазартып, 

топтайды. Дайын 

көкіністерді 

қысқыға 

банкаларға салып 

тұздауға болады, 

немесе дүкенде 

сатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар әңгімені 

мұқият тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 

барамыз тұра ғой,- дейді ақырын 

дауыспен немересін ұйқыдан 

оятады. 

Бұрын – соңды «бақ» деген сөзді 

естімеген Дәулет таңырқап, «Ол 

не екен?»- деп ойлайды. Олар 

баққа келеді. Бақ іші сондай 

әдемі, бұтақтарын жемістен 

көтере алмай өсіп тұрған әртүрлі 

ағаштарды көріп , «бақ» деген 

сөзге бірден түсінеді. Анасының 

базардан әкеліп жүрген 

жемістері де бар екен. Дәулет 

жеміс ағаштарын қызықтап, бақ 

ішін аралап жүрді. Бір ағаштың 

қасына келіп тоқтады. Ол ағаш: 

- Мен өрікпін,өрікпін, 

Табиғатқа көрікпін-деп, өзін 

таныстырып, жемісінен үзіп 

береді. 

Келесі ағашқа кездесті. Ол 

қандай ағаш екен? 

- Мен шиемін, шиемін, 

Күннің көзін сүйемін, - деп 

таныстырады. Шие жемісінен 

үзіп береді. 

Биік өсіп тұрған ағаш та 

жемісінен дәм таттырып, өзін 

былай таныстырады: 

- Мен алмұртпын, алмұртпын, 

Аузындамын бар жұрттың. 

Жеміс ағаштарына дән риза 

болып келе жатқан Дәулетке 

жүзім тап болды. 

- Мен жүзіммін, жүзіммін, 

Моншақ болып тізілдім, - деп 

өзіне таныстырып, жемісінен 

сыйлайды. 

Дәулет атасына біраз 

көмектеседі. Жемістер жинады, 

бақшаны тазартты. Әділхан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр бала өз қиялы 

бойынша әңгіме 

құрастырады. 

 

Жемістерден 

компот, варенья 

жасап, ал 

көкіністерді 

банкаға тұздап 

жеуге болады. 

 

Ойынның шартың 

мұқият тындап, 

жұмыстануға 

керіседі. 

Балалардың бір 

тобы банкаға 

көкөністерді 

салып тұздайды, 

ал екінші тобы 

жемістердің 

суреттерін 

пайдаланып 

компот жабады. 

Сурет әдемі болып 

шығу үшін 

заттарды дұрыс 

орналастырады. 
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қария немересіне риза болып, 

«Кішкентай бағбаным» деп 

басынан сипап, арқасынан қақты. 

Осы әңгіме аяқталмай қалған 

сияқты, қалай ойлайсыз қалай 

аяқтауға болады. Кім өзі әңгімені 

аяқтағысы келеді. 

2-3 бала әңгімелейді. 

Әңгімеде не туралы жазылған? 

Күз туралы не білдік. 

- Балалар қыста жемістер мен 

көкіністерді қалай сақтап, жеуге 

болады? 

Ондай болса біз қазір компьютер 

арқылы ойын ойнаймыз. 

Тақырыбы: «Анамызға көкініс 

тұздауға «көмектесейік. 
Шарты: Мониторда салынған 

банкаларға тышқанды 

пайдаланып, рет-ретімен, 

қатарлап көкіністерді 

орналастыру қажет. 

 

- Балалардың бір тобына дайын 

салынған банка суретіне 

көкөністерді салып тұздауды, ал 

екінші тобына жемістердің 

суреттерін пайдаланып компот 

жабуды ұсыну. 

- Сурет әдемі болып шығу үшін 

заттарды дұрыс орналастыру 

қажет. Көкөністерді банкаға 

толтырып салып, араларында 

аздап орын қалдырған дұрыс. 

Жұмыс барысында дұрыс 

орналастыруларын 

қадағалаймын. 

 салған қиярлар мен 

қызанақтардан және алма мен 

алмұрттан, алхордан дәмді 

ассорти шығады 

Көкөністерді 

банкаға толтырып 

салып, араларында 

аздап орын 

қалдырады. 

Өз суреттеріне 

қарап салған 

қиярлар мен 

қызанақтардан 

және алма мен 

алмұрттан, 

алхордан дәмді 

ассорти шыққанын 

көреді, қуанышқа 

бөленеді. 

Әр бала 

алдындағы 

компьютерде 

суреттерді 

орналастырып 

компот, варенье 

жасап, 

көкіністерді 

тұздайды. 

-Тұздауға қияр, 

қызанақтарды 

пайдалануға 

болады.                                     

-Тұздауға алынған 

қиярлар сопақша 

пішінді, ал 

қызанақтар 

дөңгелек болып 

келеді. 

-Түстерін айтатын 

болсақ қиярлар 

жасыл, ал 

қызанақтар қызыл 

түсті болады. 

Жемістердің 

көлемдері бірдей 
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- Тұздауға қандай көкіністер 

пайдалануға болады екен? Кім 

айтады? 

- Олардың пішіндері мен 

түстерінде айырмашылық бар 

ма? 

- Тандалған жемістердің 

көлемдері бірдей ме? Олар 

туралы не айтуға болады? 

Кім біледі көкіністер мен 

жемістердің адам деңсаулығына  

пайдасы туралы. 

- Балалар біз бүгін аналарымызға 

көп көмек тигіздік, олар 

жұмыстарыңды көріп, қатты 

қуанады деп ойлаймын. 

Өте жақсы. 

емес, алма мен 

алмұрт үлкен, 

сондықтан банкаға 

аз алма мен 

алмұрт салынады. 

Ал жүзім 

кішкентай 

көлемді, оларды 

көбірек салуға 

болады. 

Рефлексивті 

коррекциялаушы 

 

- Балалар мына ребусті шешіп 

көрейік. 

   

К Ү З 
Соңымен бүгінгі оқу қызметі  

ұнаса көңілді смайліктеріңді 

көтеріңдер. 

Суреттерге қарап 

КҮЗ деген сөз 

пайда болғанын 

айтады. 

Оқу қызметінде 

ұнағанын көңілді 

смайліктерді 

көтеру арқылы 

білдіреді. 
 

Күтілетін нәтиже 

Баланың білуі: Табиғаттағы маусымдық күз мезгіліндегі өзгерістерді, адамдар 

мен қоршаған орта жағдайының арасындағы байланысты, табиғатта өзін-өзі 

дұрыс ұстау түсініктерін білді. 

Баланың меңгеруі: Күз мезгіліне тән ерекшеліктерді талдау жолдарын, ауызша 

жеткізе білу әдіс-тәсілдерін, Paint бағдарламасын пайдаланып дұрыс 

орналастыру әдісін меңгерді. 

Баланың жасай алуы: Күзге тән ерекшеліктерді сипаттайды, бір-бірімен 

байланысқан сюжет бойынша суреттеу мен әңгімелер ойлап табады, 

салыстырады, Paint бағдарламасын пайдаланып көкіністер мен жемістердің 

суретін орналастыра алады. 
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                                             № K00014      20.11.2021 ж 

 

Бастапқы химиялық ұғымдар тарауын қайталау 

 

МУХАМЕДЖАНОВА БАЗАРГУЛЬ БЕРДИГАЛИЕВНА                                                       

Ақтөбе облысы,Алға ауданы, Қайыңдысай негізгі 

мектебінің химия пәні мұғалімі 

 

Сабақтың мақсаты: 

Білімділік: оқушылардың жаңадан бастаған пән – химияның алғашқы 

ұғымдарын қаншалықты меңгергендігін ойын элементтерін пайдалана отырып 

тексеру, химияның басқа пәндермен байланыстылығына көз жеткізу                

Дамытушылық: Әрбір шәкірттің жеке тұлға ретінде белсенділік қабілетін 

дамыту, танымдық ойлау, қиялдау қабілеттерін арттыру, өздігінен ізденуге 

талпындыру                                                                                        

Тәрбиелік: оқушыларды еңбексүйгіштікке, адамгершілікке, өз ісіне 

жауапкершілікпен қарай білуге тәрбиелеу                                                           

Сабақтың әдісі: деңгейлеп оқыту, ұжымдық, жекелей оқыту технологиясы, 

сұрақ-жауап, ойын түрлері, тест                                                                        

Сабақтың түрі: дәстүрлі емес, саяхат сабағы                                                             

Пән аралық байланыс: тарих, биология, география, әдебиет, физика    

Сабақтың көрнекілігі: хат, кілті жоқ құпия сандық, ғажайып карта, кеспе 

қағаздар, тест парақтары, Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі, 

мультимедиялық проектор.                                                                                 

Сабақтың барысы: 

Жоспар: 

Ұйымдастыру кезеңі 

Саяхат барысы 

Қорытындылау 

Бағалау 

Үйге тапсырма 

Ұйымдастыру кезеңі 

Мұғалім сәлемдесіп, оқушыларды түгелдеген соң сыныпқа құлыпты құпия 

сандық пен хаты жанына қойылған ғажайып карта әкелінеді. Картада құпия 

сандықтың кілті қайда жасырылғаны сызылып көрсетілген. Кілтке жету үшін 

оқушылар ХИМИЯ ПАТШАЛЫҒЫНА саяхат жасайды.  
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Жол жөнекей оқушыларды бес патшалық – Тарих патшалығы, География 

патшалығы, Биология патшалығы, Әдебиет патшалығы, Физика 

патшалығы өздерін таныстыра отырып өзінше сынайды, сынақтан мүдірмей 

өткенде ғана келесі патшалыққа жолды сілтеп шекараларынан өтуге рұқсат 

береді.  

Ең соңында алдарынан ХИМИЯ патшалығы шығып, ол да дайындап қойған 

сынағынан өткізеді, сонда ғана құпия сандықтың кілтін берілетіндігі 

түсіндіріледі. 

2. Саяхат барысы 

Карта бағыты бойынша оқушылардың алдынан бірінші болып Тарих 

патшалығы шығады.                                                                                                        

1) Тарих патшалығы. 

Оқушыларға проектордағы мәтін бойынша тарих пен химияның арасындағы 

байланыс түсіндіріледі 

Оқушыларға мәтінге байланысты тест жұмысы орындатылады. 

Бұрын болғандарыңа, кейін де бағалау үшін қажет ХИМОНДАРды ұсынамын. 

Тарих патшалығының сынағынан мүдірмей өттіңдер. Ендеше келесі 

патшалыққа аттанайық. Ол – География патшалығы. Ол бізге қандай сындар 

дайындап отыр екен? 

2. География патшалығы. 

1) Сөздерді ретімен жазып ережені толтыр: 

Химиялық элемент дегеніміз – 

. а) атомдардың б) түрі в) белгілі 

Ия немесе жоқ жауабын жазып, тапсырма орындау 

Тапсырмаларды белсенді орындаған оқушылар химондармен тиісінше 

бағаланады да келесі патшалыққа сілтеме алады. 

3. Биология патшалығы – оқушыларды деңгейлі тапсырмалар арқылы 

сынайды: 

1) Кестеде берілген формулалар бойынша коэфициент пен индексті 

ажыратып жаз 

2)Биологияға байланысты сұрақтар ( Тыныс алу процесі, адам организмінде 

кездесетін маңызды химиялық элементтер) 

3) Реакция теңдеулерін аяқтап, қай типке жататынын анықта: 

Н2 О → Аl + O2 → Fe + CuCl2 → 

Бұл тапсырмаларды да мүдірмей орындаған оқушыларды бағалап, келесі 

патшалыққа жол тартамыз. Ол – Әдебиет патшалығы. 
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Әдебиет патшалығы. 

Күрделі тапсырмалар орындаудан оқушылардың миына үлкен салмақ түседі. 

Әдебиеттің де химиямен байланысы бар екеніне көз жеткізу үшін әдебиет 

патшалығында сергіту тапсырмаларын орындау артық болмас. 

Мысалы: 

Мақал-мәтелдер: 

Өз елім – ....... бесігім (алтын) 

Жұмбақтар: 

Бірінші буыным көп емес, 

Екінші буыным тілсіз жау. (аз+от) 

Әр дұрыс жауапқа бір химоннан үлестіреміз. 

Ән айтып, мақал-жұмбақ шешіп серігіп алған оқушылар ары қарай сапарын 

жалғастырады. Сол кезде алдарынан Физика патшалығышығады. 

Физика патшалығы 

Бұл патшалық та оқушыларды деңгейге бөліп, олардың әрқайсысына ойындар 

дайындап қойыпты: 

І. «Кім зерек» ойыны. Берілген заттарды дұрыс анықтай білсеңіз, химиялық 

элемент аты шығады. 

ІІ. «Кім көп біледі?» ойыны. Жылдам сұрақтарға жауап беру 

ІІІ. «Кім жүйрік?» ойыны. Жылдамдыққа есеп шығарту 

Ешдеше, физика патшалығының да тексеруінен өттік. Алдымызда – ХИМИЯ 

патшалығы! Көрейікші, химиктер бізге не дайындаған екен?! 

ХИМИЯ патшалығы 

Мультимедиялық проектордан «Таза заттар және қоспалар» тақырыбында 

тәжірибе көрсетіледі. Соған байланыфсты талдау сұрақтары қойылады: 

Патшалықтардың да сындарынан өттік, сұрақтардың барлығына да жауап 

алдық. Онда құпия сандықтың кілтін алып, сандығымызды ашып көрейікші, 

химиктерге нені аманат етіп тастаған екен?.. 

- Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды, - деп мұғалім сандықты ашса, 

ішінде 8-сыныптың оқулығы және тәттілер шығады. Мұғалім тәттілерді 

оқушыларға және келген қонақтарға үлестіреді. 

3. Қорытынды 

Қорыта келгенде, химия атамыз бізге алтынға толы сандықты емес, 

ақылымызды шыңдайтын білім тастап отыр екен! Онда үлкендердің үмітін 

ақтап, енді ғана бастаған ХИМИЯ пәнін ары қарай жоғары ынтамен, 

белсенділікпен оқуға талпынайық! Сонда ғана қолдарыңдағы тәттілер секілді 
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өмірлерің де тәтті болатынына сенемін. 

4. Бағалау. 

Оқушылар саяхат бойы жинаған химондар санын санайды, үштек көп химон 

жинағандары сәйкесінше бағаланады. 

5. Үйге тапсырма. 

Өтілген тарауды қайталау 

Қорыта келгенде, қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында оқытудың 

жаңа технологиялық әдістерін пайдалану оқушылардың білім деңгейін заман 

талабына сай арттырады. 

 

3.Изучение нового материала. (Ф) Учитель предлагает прочитать 
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стихотворение Э. Успенского (для заучивания лучше использовать прием 

«кругового чтения»). 

(Деятельность учащихся) Ученики читают, заучивают стихотворение, 

записывают его в тетрадь по памяти. (ФО) Самопроверка. Сравнение с 

образцом. Прием «Большой палец» (И) Работа в рабочей тетради. 

(К) Учитель предлагает прочитать рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки» 

(чтение цепочкой). 

(Деятельность учащихся) Учащиеся читают, отвечают навопросы: 

Что произошло однажды вдоме? 

Кто спас девочку икуклу? 

 

                                                       № K00015     20.11.2021 ж 

 

Собака друг человека 

 

ДУЗБАЕВА МАДИНА АХМЕРОВНА 

Ақтөбе облысы,Алға ауданы Қайыңдысай негізгі 

 Мектебінің  бастауыш   сынып мұғалімі 

                                                   

Цели обучения: понимать ключевые моменты в коротком тексте,  содержащем знако-

мые слова и фразы  

писать связные предложения по данной теме.Умеют читать выразительно текст. 

Знают число имен существительных, морфологические признаки глагола. 

Правильно применяют глаголы в письменной и устной речи, имена существительные 

единственного и множественного числа. 

 

ХОД УРОКА: 

Начало урока 

Организационный момент. Организационный момент урока. Психологический настрой. 

Сообщение, чему будем учиться на уроке. 

Актуализациязнаний. 

 Учитель предлагает отгадать загадку: 

Заворчал живой замок, Лег у двери поперек Две медали нагруди 

Лучше в дом не заходи (собака). Сюрпризный момент: демонстрация мягкой игрушки. 

Дети могут по очереди погладить собаку. Учитель задает вопросы: 

Какая она?  (мягкая, пушистая…, … .) 

Ребята, а у кого дома есть собака? Как ее зовут?  А этого  щенка зовут Дружок. 

А как еще можно назвать собаку?(Дети придумывают клички). Собаки бывают 

разные. Демонстрируются картинки с изображением разных пород собак. 

Середина урока 
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Как звали собаку? 

Кого спасла овчарка сначала? Кого потом? 

Почему собаку называют пожарной? 

По какому телефону надо звонить при пожаре? 

Почему работу пожарных считают опасной? 

 В какое время года пожарным особенно трудно работать? 

Учитель предлагает выписать из текста3 слова-действиявединственномчислеи3 

слова-действия во множественном числе. 

 (Деятельность учащихся) Читают цепочкой текст, отвечают на вопросы. 

Выписывают слова. 

Повторяют правила посадки при письме, обговаривают критерии письма, 

записывают выделенные глаголы в тетрадь, определяют род, число. 

 Взаимопроверка. 

Учитель просит объяснить, почему собаку в рассказе называют пожарной и 

вспомнить, где еще служат собаки, и какую помощь оказывают людям. 

(Деятельность учащихся) Учащиеся обсуждают и делятся информацией. 

Физминутка «Собачий вальс». 
Прием «Мини-проект». Учитель предлагает продолжить работу в парах: 

составить по плану рассказ о собаке. 

Кличка 

Порода 

Возраст 

Внешний вид 

Особенности характера.Отношение к животному 

Составляют рассказ,рассказывают классу 

Учитель предлагает прочитать в учебнике «Добрый совет», обсудить, 

дополнить и вместе составить постер для друзей, которые хотят завести себе 

четвероногого друга 

 

Читают информацию в учебнике, дополняют, составляют постер. 

 Игра «Назови детенышей». Учащиеся называют и записывают 

словосочетания в тетрадь. 

Работа в рабочей тетради. Учитель предлагает посмотреть вместе со 

взрослыми «Урок тетушки Совы – мои домашние питомцы». Расскажи,что 

интересного узнал о собаках.Вспомните, чему вы научились на этом уроке, что 

для вас было сложным, легким в исполнении.Рефлексия.  

Домашнее задание. Упражнение 4. (Вспомнить диких и домашних животных, 

записать в тетрадь).Прочитать слова и распределить их в два столбика). 

Упражнение 5. (Прочитать и закончить предложение) 
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№ J00067      19.11.2021                                   

 

Б. Каирбеков. «Лица друзей» 

 

ИСАБЕКОВА  АЛТЫНАЙ  РАФИКОВНА                                                  

Туркестанская область,Ордабасинский район, СШ  им.Жамбыла                 

Учитель русского языка и литературы 

    

Дата: ФИО учителя: Исабекова А.Р 

Предмет: Русского языка и  литература 

Класс: 6 Участвовали:  Не участвовали: 

Тема урока Б. Каирбеков. «Лица  друзей» 

 

Цели обучения 

(ЦО) 

Цели обучения, 

достигаемые на 

этом уроке 

(Ссылка на 

учебный план) 

6.3.1.1 – понимать основную информацию, определяя тему, 

цель или назначение текста; 

6.3.2.1 – определять стилистические особенности текстов 

художественного стиля (басня), официально-делового 

стиля (поздравление); 

6.3.3.1 – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая своё 

мнение по теме и/или поднимаемой проблеме 

 

Цель урока 

Все учащиеся смогут: использовать заимствованные слова; 

составить вопросы; 

ответить на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или 

поднимаемой теме; написать поздравительную открытку; 

Большинство учащихся будут уметь: 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; составлять поздравительную 

открытку; 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять диалог, опираясь на текст; 

находить в тексте художественно-изобразительные 

средства. 

 

Критерии 

оценивания 

использует заимствованные слова, при работе с 

текстом;составит вопросы, направленные на оценку 

содержания текста; 

ответит на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или 

поднимаемой теме; 

напишет поздравительную открытку 
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    Ход урока 

 

Время / 

этапы урока 

Деятельность учителя 

 

Каким образом я достигну 

целей обучения? 

Деятельност

ь учащихся 

Оценива

ние 
(метод/при

ем техника 

стратегия) 

Ресурсы 

 

Начало 

урока 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

Организационный момент. 

Создание коллаборативной 

среды. 

Для создания психологи-

ческой атмосферы учитель 

проводит игру 

 «Солнечный зайчик». 

– Ребята, возьмитесь за руки и 

улыбнитесь друг другу. 

Скажите, что вы сейчас 

почувствовали. 

Я надеюсь, что это ощущение 

вы сохраните до конца урока. 

Проверка домашнего 

задания. 

Актуализация знаний. 

Прочитайте название 

произведения. Можете ли вы 

предположить, о ком будет 

говориться в нем?          О чем 

произведе ние? Проверьте свои 

предположения, прочитав 

рассказ. Метод «Граффити на 

доске» Учащиеся записывают 

свои мысли, предложения, 

идеи на доске. Изучение 

нового материала.  

Задания 1-го уровня (знание, 

понимание). 

Учитель предлагает посмотреть 

презентацию  

 

Выбирает 

карточки, 

садится в 

группу 

 

 

 

-Обсуждает 

рисунок 

-

Высказывает 

свое мнение 

 

 

 

-

прогнозирует 

тему урока 

-ставит 

SMARTцель 

-Составляет 

ассоциативн

ый ряд 

 

 

 

 

 

ФО  

Словесна

я оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная 

связь 

ученик -

ученик 

 

 

Стихотво

рение 

Л.Марты

нова 

«След» 

Карточки 

 

 

 

Картинка 

 

 

 

 

 

Маркеры 

Раздаточн

ый 

материал 
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«Б. Каирбеков – казахстанский 

поэт, переводчик, 

кинорежиссер».   

Учащиеся слушают 

презентацию, делают записи в 

тетради. 

Упр. 1.  

Послушайте стихотворение.  
Кому оно посвящено? 

 Определите тему и основную 

мысль стихотворения. В каком 

значении употребляет поэт 

выделенные слова – в прямом 

или переносном? Обоснуйте 

свой ответ. Найдите 

обращение. 

 

Основная 

часть 

10 (мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение изученного 

материала.  

Задания 2-го уровня 

(применение) 

Работа в группах. 

Деление на группы. 

Формирование групп (3–4 

группы) по сезонам года. 

Задания для первой группы: 

1.Прокт  «Биография А. 

Ашимова» 

 2.Упр. 2. 

3. Упр. 3. 

Задания для второй группы: 

Проект «А. Ашимов – актер». 

2.Упр. 4. 

3. Упр. 5. 

Задания для третьей группы: 

Проект «Киногерои  А. 

Ашимова». 

Упр. 6. 

Упр. 7. 

Закрепление изученного 

материала.  
Задания 3-го уровня (создание, 

-называет  

героев 

рассказа, 

выделяет 

главных 

-выполняет 

задание на 

соответствие 

-определяет 

проблемы 

рассказа; 

-определяет 

ключевые 

события 

 

 

-грамотно 

отстаивает 

свою точку 

зрения; 

-хорошо 

знает текст и 

понимает 

идею  

рассказа 

 

 

 

ФО « + - 

И» 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимооц

енивание 

«Незакон

ченное 

предложе

ние» 

Я считаю, 

что… 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры 

Раздаточн

ый 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица 
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оценивание) 

 Упр. 8.  

Ученики слушают стих 

«Монолог актера» и отвечают 

на вопрос. 

Упр. 9.  

Ответить на «толстые» 

вопросы.  

Упр. 10.  

«Трехчастный дневник». 

Упр. 11. Составление 

поздравительной открытки. 

Критерии оценивания: 

находят в стихотворениях 

поэта художественно- 

изобразительные средства; 

заполняют               

«Двухчастный дневник»; 

напишут поздравление; 

находят обращение; 

выписывают ключевые слова, 

раскрывающие тему и 

основную мысль 

стихотворения; 

выписывают из стихотворения                 

«Улыбка Улбике» последнее 

предложение и доказывают, 

что в нем есть заимствованное 

слово из тюркских языков; 

находят антонимы и переводят 

их на родной язык.  

Упр.12. Составьте текст 

поздравительного письма, 

используя его структуру и 

выбрав пожелания. 

 

 

 

Сравнивают 

стихотворени

е и рассказ 

качества,пос

тупки , 

мотивы 

героев, 

-делает 

выводы 

Учащиеся 

слушают 

презентацию

, делают 

записи в 

тетради. 

 

 

 

 

 

ФО  

«Фейерве

рк» 
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Конец урока 

 
Рефлексия. 

В конце урока учащиеся 

проводят рефлексию: 

- что узнал, чему научился; 

- что осталось непонятным; 

- над чем необходимо работать. 

Ф вопрос и ответ. 

д/з: написать письмо от уже 

взрослого героя рассказа 

Лидие Михайловне. 

 

 

Дает 

обратную 

связь 

Называет              

2 момента, 

которые у 

него 

получились 

хорошо и          

1 действие, 

над которым 

надо 

поработать 

Рефлекси

я            

уч-ся              

«Три М» 
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   № J00068     19.11.2021  

 

Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

 

КИЯКБАЕВА ГУЛЬБАРАМ АСХАТОВНА 

Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы,Петропавловка ауылы, 

Петропавловка орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі 
 

Бөлімше:Микробиология  және 

биотехнология 

 Күні:  

Сынып: 9 

 

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Биотехнологиялық өндірістің жалпы сызбасы 

Осы сабақта 

қол 

жеткізетін 

оқу 

мақсаттары 

(оқу 

бағдарламасы

на сілтеме) 

9.4.3.2 биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал келтіру 

Сабақтың 

мақсаты 

-Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызын 

сипаттау 

-Биотехнология нысаны мен қызметінің құрылымдық деңгейін 

анықтау 

-Биотехнология әдісі арқылы алынатын өнімдерге мысал келтіру 

Бағалау 

критерийі 

-биотехнология ұғымына түсінік беріп, селекциясындағы маңызын 

сипатайды.  

-биотехнология нысандары мен қызметін анықтайды. 

-биотехнология әдісімен алынатын өнімдерге мысалдар келтіре 

алады. 

Тілдік 

мақсаттар 

Оқушылар қолданады:  
- Биотехнологияны жануарлар селекциясында қолдану маңызын 

оқулықтан оқып, топта талдап, сыныпта қорғайды. 

- Биотехнология нысандары мен қызметтерінің құрылымдық 

деңгейін оқулықтан оқып анықтайды. 

- Мұғалімнің көмегімен биотехнологияда пайдаланылатын зерттеу 

әдістерін таныстырылым мен электрондық оқулық арқылы 

анықтайды.  

Пәнге қатысты терминдер мен негізгі сөз тіркестері: 

биотехнология, бактерия, саңырауқұлақтар, плазмидалар, 
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жұмыртқалағыштық.  

Талқылауға арналған тармақтар: 

Биотехнология дегеніміз ... 

Биотехнологияның жануарлар селекциясындағы маңызы ... 

Биотехнология нысандары ... 

Биотехнологияда саңырауқұлақтардан алынады ...  

Құндылықта

рға  баулу  

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығы бойынша жануарлар 

селекциясындағы биотехнологияның маңызын ұғынады. 

Жеке жұмыста өзін-өзі реттеп, уақытылы жұмысты орындау, 

ауызша тапсырмалардың жауаптарын логикалық тұрғыда ұсыну 

икемділігі артады. 

Топтық, жұптық жұмыстарда бірігіп жұмыстану, бірлікте, ортақ іс 

атқаруда жауапкершілікпен қарау, сынға алу, пікір алмасу, бәсекеге 

қабілетті болу құндылығы дамиды. 

Пәнаралық 

байланыс 

Химия, география, информатика 

Алдыңғы 

білім 

7-сынып: бактериялар формаларының әртүрлілігін,  ірімшік және 

йогурт өндірісін зерттеу; антибиотиктер, антисептиктер мен 

залалсыздандыру өнімдерінің қолданылуын сипаттау; вирустардың 

тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін түсіндіру 

8-сынып: қарапайымдылар, бактериялар, саңырауқұлақтар, 

вирустармен туындайтын аурулардың ерекшеліктері мен алдын алу 

шараларын сипаттау 

САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақтың 

жоспарланға

н кезеңі 

 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы  
 

   5 мин 

 

 

 

I.Ұйымдacтырy кeзeңi 

 Cәлeмдecy, oқyшылaрды тyгeлдey. 

 Oқyшылaрды тoптacтырy үшiн, oлaрғa 

биотехнологияға қатысты сурет қиындылары  

ұcынылaды.  Сурет қиындыларын құрастыру  

(мозайка әдісі)  бoйыншa тoптaрғa бiрiгeдi.  

Үй тапсырмасы. Суреттер сөйлейді. 

Топтық жұмыс.  

1 топ жануар жасушасының органоидтарының 

атауын және сипаттамасын жазады. 

Жануарлар жасушасы: 
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 2 топ өсімдік жасушасының органоидтарының 

атауын және сипаттамасын жазады. 

Өсімдік жасушасы:       

  
3 топ Саңырауқұлақ: жануарлар мен 

өсімдіктердің айырмашылығы, ұқсастығы, 

ерекшеліктерін жазады. 

 
ҚБ: «Мадақтау» әдісі арқылы бағаланады 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог, сабақтағы жылдамдық, оқушының 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

қарым-қатынас формалары бойынша саралау 

жүргізіледі. 
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Сабақтың 

ортасы  
 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.«Ой қозғау» . 

Биотехнология тyрaлы бейнеролик көрy. 

Тaлқылay cұрaқтaры: 

-Қaндaй әдіс көрдiңiз? 

-Қандай қойдың клоны алынды? 

-Клондау қандай ерекшкліктерге қарап жасалды? 

ҚБ: «Бір-бірін мадақтау» әдici aрқылы 

оқушының ayызшa бaғaлayы жүзeгe acaды. 

 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог негізінде, сабақтағы жылдамдық 

бойынша саралау жүзeгe acaды.  

Мұғалімнің түсіндіруі: 

Жануарлар селекциясын биотехнология әдістерін 

кеңінен қолдану негізінде әрі қарай жетілдіруге 

болады. Ерте эмбрионды трансплантациялау 

әдісін қолдану өнімділігі бойынша өте құнды 

даралардан ұрпақтар санын күрт арттыруға 

мүмкіндік берді.  Жалпы ауылшаруашылығы 

жануарларын клондау проблемасы – 

биологиядағы маңызды бағыттардың бірі, оның 

дамуы заманауи селекция үдерістерін едәуір 

белсенді жауауға мүмкіндік береді. (оқулықпен 

жұмыс, 2 минут шолу жасау) 

ІІ. «Валюта» әдісі бойынша әр топ постермен 

жұмыс жасайды. 1-топ қорғағаннан кейін 2-3 

топтар 2 жұлдыз, 1 ұсыныс айтып, валютамен 

қызықты, ұнаған жерлерін сатып алады. 

Әр топтада осылай жұмыстанады. 

1-топ: Биотехнологияны жануарлар 

селекциясында қолдануын айтады. 

2-топ: Биотехнология нысандары мен олардың 

қызметі. 

3-топ: Биотехнологияда саңырауқұлақтар мен 

қарапайымдарды пайдалану.  

Әр топқа валюталар үйлестіріледі. 

ҚБ: «Қол шапалақ» әдісі арқылы топтардың 

бағалауы. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, ресурс немесе 

мәтін, диалог, оқушыға жеке қолдау көрсету 

арқылы, сабақтағы жылдамдық, оқушының 

 

Оқулықпен 

жұмыс. 

Білім ленд 

бейнеролик 

 

https://bilimla
nd.kz/kk/cours
es/biologiya-
kk/genetika-
zhane-
suryptau-
negizderi/qazir
gi-zamandahy-
genetika/lesso
n/zhanuarlar-

men-
osimdikterdi-
klondau 

 

 

Таныстырылы

м оқулықпен 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahy-genetika/lesson/zhanuarlar-men-osimdikterdi-klondau
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4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 минут 

 

 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас бойынша саралау жүзеге 

асады.  

ІІІ. «Таза тақта» әдісі бойынша мұғалім бүгінгі 

тақырып бойынша тақтаға сұрақтар немесе 

ережелер жазып тақтаны толтырады, содан кейін 

оқушылар жеке әр сұраққа жауап беріп, өшіріп 

отырады. Соңында  барлық сұрақтарға жауап 

бергенде тақта таза болып шығады. 

-Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл сайын неше 

трансплантант-бұзау алынады? 

-Долли атты қойдың клоны қай жылы қашан 

кімнің басшылығымен алынды? 

-Бактериялардың метелдар 

биотехнологиясындағы маңызы қандай? 

-Биотехнология нысыандарына сипаттама бер? 

-Биотехнологияда саңырауқұлақтарды қалай 

пайдаланады? 

-Қарапайымдардың биотехнологиядағы орны? 

 ҚБ: мұғaлiмнiң ayызшa кoммeнтaрийi. 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, сабақтағы 

жылдамдық, дербестігі мен жауапкершілігі, 

оқыту ортасы, таңдау бойынша саралу жүзеге 

асады.  

Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары:  
№1 Тапсырма: 
  Суретке қарап биотехнология ғылымы туралы 
сұрақтарға жауап беру. 
 

1. Биотехнология ғылымы адам 

денсаулығын нығайту мақсатында 

не жасайды? 
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Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін 

саңырауқұлақтан қандай антиботик 

алынған?  

 

 

 

 

2. Биотехнология саласының 

бірі тамақ өнеркәсібі. Суреттен 

көріп тұрғандай қандай тамақ 

түрлерін аламыз?  

 

    Дескриптор: 

1. Биотехнология ғылымының адам 

денсаулығын нығайту мақсатындағы 

жетістіктерін атайды. 

2.  Ауру тудыратын бактериялар мен 

вирустардың көбеюін тежейтін саңырауқұлақтан 

қандай антиботик алынатынын атайды. 

3. Биотехнологияда алынатын тамақ өнімдерін 

атайды. 

   №2 Тапсырма: 

  Берілген кестеге биотехнологияда өндірілетін 

өнімдерге мысалдар келтіріп жаз. 

жануарлар өсімдіктер саңырауқұлақтар 

   

   Дескриптор: 

1. Жануарлардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

2. Өсімдіктердің биотехнологияда қолданылуына 

мысал келтіреді. 

3. Саңырауқұлақтардың биотехнологияда 

қолданылуына мысал келтіреді. 

 ҚБ:Дескрпиторды ескере отырып өзара бағалау. 

 

Жеке парақтар 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caрaлay: Нәтиже немесе жауап, тапсырма 

бойынша саралау, сабақтағы жылдамдық, 

дербестігі мен жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

таңдау, қарым-қатынас формалары  бойынша 

саралу жүзеге асады. 

Сабақтың 

соңы  
 

5 минут 

 

 

«Кір жаятын жіп» әдісі бойынша оқушыларға 

тақтаға сұрақтар беріледі. Қол көтеріп жауап беру 

арқылы жауаптарын стикерлерге жазып, кір 

жаятын жіптерге іледі. 

1. Қазіргі кезде кейбір елдерде жыл сайын 

қанша трансплантан-бұзау алады? 

2. Долли атты қойдың клоны кімнің 

басшылығмен алында? 

3. АҚШ-та эмбрион жасушаларын клондаудан 

алынған Ген атты бұзау қай жылы туды? 

4. Субжасушалық құрылымдарға нелер 

жатады? 

5. Биотехнологияда саңырауқұлақтардан 

қандай өнімдер алады? 

6. Ашытқының белгілі 500 түрінен адам ең 

бірінші  нелерді пайдалануды үйренді? 

7. Жеуге жарамды саңырауқұлақтардың 

жіпшелерін қандай ортада өсіреді? 

8. Биотехнологияның дістүрлі емес 

нысандарыныңқатарына не жатады? 

9. Клондау қызметін сипатта?  

     ҚБ: «Мадақтау әдісі» бойынша бағаланады. 

Саралау: Нәтиже немесе жауап, сабақтағы 

жылдамдық бойынша саралау жүзeгe acaды. 

 

Кір жаятын 

жіп 
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Кeрi бaйлaныc «Ныcaнa» әдiciмeн.  

1.Ныcaнaның caры түciнe «Бүгiнгi caбaқтa нeнi 

мeңгeрдiң?» дeгeн cұрaққa жayaп күтiлeдi. 

2.Ныcaнaның қызыл түciнe «Бүгiнгi caбaқтың  қaй 

cәтi aрқылы бүгiнгi күндi eciңe түciрeciң» дeгeн 

cұрaқтың жayaбы күтiлeдi. 

3.Ныcaнaның көк түciнe «Кeлeci caбaқтa өзiңдi қaй 

жaғынaн дaмытaр eдiң, oны қaлaй icкe 

acырacың?»-дeгeндeй cayaлғa жayaп бeрiлeдi.  

Таныстырылы

м 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға қарағанда 

қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық 

және техника 

қауіпсіздігін 

сақтау 

Нәтиже немесе жауап, ресурс 

немесе мәтін бойынша, диалог, 

оқушыға жеке қолдау көрсету,  

сабақтағы жылдамдық, 

оқушының дербестігі мен 

жауапкершілігі, оқыту ортасы, 

қарым-қатынас формалары 

бойынша саралау жүргізіледі.  

 

 

«Мадақтау» әдісі арқылы 

бағаланады. 

«Бір-бірін мадақтау» әдici 

aрқылы оқушының ayызшa 

бaғaлayы жүзeгe acaды. 

«Қол шапалақ» әдісі арқылы 

топтардың бағалауы. 

Мұғaлiмнiң ayызшa 

кoммeнтaрийi. 
Дескрпиторды ескере отырып 

өзара бағалау 

АКТ қолдану 

ережелерін 

сақтау және 

жұптық, 

топтық 

жұмыстарда 

қауіпсіздік 

техникасын 

ескеру. 

Сабақ бойынша рефлексия:  

Сабақ мақсаттары немесе оқу 

мақсаттары шынайы 

қолжетімді болдыма? 

Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді ме? 

Егер оқушылар оқу мақсатына 

жетпеген болса, неліктен деп 

ойлайсыз?  

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме?  

Сабақ кезеңдерінде тиімді 

пайдаландыңыз ба?  

Сабақ жоспарыңыздан ауытқу 

болды ма және неліктен?  

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау 

үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз 

маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап 

беріңіз. 
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                                                                 № K00017     20.11.2021 ж 

 

Бастауыш  сыныптарда  оқытудың  жаңа  технологиясын қолдану 

 

ДУЙСЕНОВА МУСЛИМА БАГЫТЖАНОВНА                                                                         

Ақтөбе облысы,Алға ауданы, Қайыңдысай  негізгі 

Мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі 

білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 

отыр. Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп 

келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз 

әсерін тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы 

қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім 

үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың 

әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі 

зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа 

формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында 

тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар: 
·        баланы оқи білуге үйрету 
·        баланы ойлауға үйрету 
 баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 
Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-

оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, 

жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі 

зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру. 
Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ 

көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге 

технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?  

• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 
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мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 

қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет 

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы  

• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 

керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім 

деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

    Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған 

ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 

сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор. 
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Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында 

жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік 

жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-

тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе 

көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру, 

соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету 

болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде 

жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша 

шыңдауға мүмкіндік туады. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет: 
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 

2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап 

ету. 

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар: 
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын? 

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 

ойлауға үйренеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: 

- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау; 

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; 

- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; 

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау; 

- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30 

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп 

көңіл бөлемін. 
Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың 

бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған 

әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты 

білім беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына 

тоқталмақмын. 
   Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, 

бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 
1-ші «Болжау» стратегиясы. 

Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 

2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 
3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 

5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 
Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 
    Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 
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қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолдануға болады. 
Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша 

тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, 

жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл 

байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің 

басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 

тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. 
Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 
Оқушыларым қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара біледі. Өз ойларын 

ашық ,нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушыларымның сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын.  
Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым 

келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздың қолында» 
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  № K00024         20.11.2021 ж 

 

Внеклассное мероприятие по русскому языку в 3-м классе 

"В поисках сокровищ" 

 

БАБАЕВА РОЗА ТУРАЛИЕВНА                                                                           

Мангистауская область город Актау СШ №28                                                                        

Учитель начальных классов. 

 

Форма проведения мероприятия: игра- викторина   

Цель:  формирование интереса к русскому языку посредством игрового и 

занимательного материала. Повторить, закрепить изученный материал, развивать 

навыки работы в команде. 

Оборудование и материалы: 

 1.Оформление кабинета в виде острова, карточки с заданиями, презентация.  

2.Маршрутные листы, листы с заданиями по количеству команд на каждом туре. 

Грамоты для награждения участников игры. 

 

Задачи:  

Обучающая: создать условия для развития навыков выполнения нестандартных 

заданий; формирование и обогащения словарного запаса обучающихся; 

Развивающая: развивать внимание, логическое мышление, познавательный 

интерес к русскому языку; 

Воспитывающая: способствовать воспитанию культуры общения, толерантного 

отношения, умение работать в команде.  

Ход мероприятия: 

Учитель: Здравствуйте дорогие участники и гости нашего мероприятия! Сегодня 

в рамках проведения недели языков мы с вами собрались на внеклассное 

мероприятия по русскому языку в 3  классе. Мероприятия проведем в форме 

интеллектуальной игры. Игра называется «В поисках сокровищ».  

Участвуют две команды. Участники сегодня вы отправитесь на поиски сундука с 

сокровищами. Это ваша карта.  На карте показан ваш путь,пройдя которому вы 

доберетесь до острова сокровищ. Но чтобы добраться , вам необходимо 

выпольнить ряд заданий. На каждом острове вас ждут испытания, задания по 

русскому языку. За каждое правильно выполненное задание вы получаете по 

жетону.  

Задание 1.«Шифровальщик» 

Учитель:Посмотрите на карту, первый остров «Буквы». Мы попали на остров 

«Букв». Какое же наше первое задание, посмортим.  Задание: шифровальщик. 

Все мы знаем, что в русском алфавите есть 33 букв, верно?  Теперь обратите 
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внимание, под каждой буквы стоят цифры. Эти цифры указывает на порядок букв  

в алфавите.  Я раздам вам карточку. Ваша задача заменить эти цифры буквами, и 

полученное слово записать. На выполнение дается только одна минута.за минуту 

вы должны успеть.За каждое правильное слово вы получаете по одному жетону( 

то есть,По одному баллу).  

Задание 2. «Собрать цветок».  
Учител: Цветочки из этого острова просит у вас помощи. Чем же мы должны 

помочь им? 

К вам,пираты, мы спешили,  

 Познакомиться решили.  

Но вчера упали с кочки  

И распались на кусочки.  

Помогите, помогите!  

Из кусочков нас сложите!  

 Участники выбирают одну из конверт. Задача: Собрать только те лепестки со 

словами ,которые подойдут для сердцевины  вашей ромашки. Выполнять будут 

все участники. По очереди каждый участник  подойдет к доске, выбирает 

правильный ответ. 

Задание3. «Отгадай загадку» 

Учитель: Пираты,  плывем дальше.Гляньте  на карту, как называется следующий 

остров?  

Так,так,так.На этом острове кто-то спрятал  наши задания.  Мы должны их найти.  

Если не выполним задании , мы не доберемся до острова сокровищ.  Для этого 

вы должны отгадать загадку. только тогда узнаем какое же задание нам предстоит 

выполнить.  Те кто первым отгадает, получает  жетон 

 Загадка. 
 Мы с ним добрые друзья – 

Это дерево и я. 

Я – кокос красивый, сочный. 

Назовите друга срочно. Ответ: Пальма 

На пальмах есть ваши задания. Теперь я попрошу троих из каждой команды 

подойти к доске. Выберите кокосы. на обратной стороне есть слова. Из этих слов 

вы должны все дружно вместе составить 3  предложений. За каждое  

предложение вы получаете жетоны. Начинаем. 

Задание4. «Чунга-чанга» 

Просмотр видео  из отрывка мультфильма. 

 Задача: быть внимательным. 

После просмотра отвечают на вопросы. 

За каждый правильный ответ получают по 1 баллу. 

1. вопрос: Что было написано на спасательном круге.  Ответ: Чижик 

2вопрос. На каком музыкальном инструменте играл  дельфин? Ответ: саксофон 
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3 вопрос. Сколько было  танцующих дельфин. Ответ:4 

4 вопрос. Что надел на голову мальчишке.? 

5. Какими цветами был окрашен попугай?  

Учитель: Молодцы, ребята! 

Ой, ой, жители этого острова не хотят нас отпускать. Хотят чтобы мы еще 

выполнили задания. Вы должны соединить пословицы по смыслу.. Каждой 

команде по одной пословице. Правильно расположите, затем объясняете смысл 

этих пословиц. 

Задание 5. «Остров сокровищ». Пираты вы молодцы. Мы добрались до острова  

сокровищ. На этом острове есть сундук сокровищами.  Теперь осталось открыть 

сундук. Но откроет сундук  команда, у которой больше жетонов. В сундуке 

записка- пожелания и сладкие призы.  

Итог игры. 

Учитель: Вот и окончен наше путешествие по островам. Вы все справились на 

отлично. Дорогие ребята!  Ваши знания по русскому языку помогли добраться до 

острова сокровищ.   Этот путь был нелегким, но вы справились на отлично!   

Желаю вам дальнейшим успехов, чтобы ваши заветные мечты исполнились. 

Главное учитесь, стремитесь к знанию.  Знания – и есть ваша сокровища.  Желаю 

вам получать только хорошие отметки по предмететам.  
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    № K00018     20.11.2021 ж 

 

Мемлекеттік тіл-қазақ тілі 

 

БУРКИТБАЕВА ЖАНАРА КАЛИЕВНА 

Алматы облысы Ақсу ауданы М.Мәметова атындағы орта мектебі, 

МДШО КММ.  Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. 

        Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға 

енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада адамдарға, өзіңнің өскен 

ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған тіліңді білуден 

басталады. 

         Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –

ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. 

Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: 

“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 

тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі 

қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы 

жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 

ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және 

мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Қазақстанда тұратын 

жүзден аса ұлт өкілдері Қазақстанның халқын, соның ішінде қазақ халқының 

тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті. 

Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі 

мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз 

керек. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж.), "Тіл саясаты 

туралы” Тұжырымдамасы (1996ж.) және осыларға негізделген "Тіл туралы” Заң 

(1997ж.) республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани 

ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын көздейді. 

Республикада мемлекеттік тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне 

конституциялық мәртебе беріліп отыр. Қазақстан Республикасында қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің бірнеше алғы шарты бар. Атап айтқанда, 

сол тілді қолданушылардың санының жеткілікті болуы, табиғи және табиғи 

емес тілдік ортаның болуы, республиканың барлық аймақтарына таралуы, 

қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және ауызша әрі жазбаша 

түрде қызмет етуі сияқты сыртқы факторлардың болуы, сондай-ақ қазақ тілінің 

құрылым-жүйесі жетілген, лексика-фразеологиялық қоры аса бай, ежелден келе 

жатқан жазба және ауызша дәстүрі бар ұлттық тілдердің бірі ретіндегі ішкі 
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тілдік факторлардың болуы – қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет 

етуіне мүмкіндік береді. Мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі қоғамдық 

өмірдің аса маңызды мынадай салаларында жүзеге асады: басқару, ақпарат, 

білім беру мен тәрбие ісі (мектепке дейінгі мекемелер, бастауыш, орта мектеп, 

жоғары мектеп), ғылым мен техника (ғылыми-зерттеу мекемелерде); қоғамдық 

ғылымдар, жаратылыстану мен нақты ғылымдар, техникалық және қолданбалы 

ғылым, экономика салаларында, ғылымның жалпыға ортақ салаларында, 

бұқаралық ақпарат құралдары саласында, іс жүргізу саласында; мемлекеттік, 

қоғамдық-саяси, мәдени мекемелер мен ұйымдарда; дене тәрбиесі, спорт, 

туризм, денсаулық сақтау мен емдеу мекемелерінде; қоғамдық тамақтандыру 

орындарында; өнер мекемелерінде (театр, кино); дипломатиялық қарым-

қатынаста; әскери-патриоттық тәрбие және білім беру ісінде; шаруашылық 

жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және өнеркәсіп орындарында; Қазақстан 

Республикасында өтетін республикалық, халықаралық құрылтай, конференция, 

мәжіліс, жиындар т.б.  Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. 

Мемлекеттік тілді өркендетсек өзге ұлт адамдарымен осы тіл арқылы қарым – 

қатынаста боламыз.. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігіне өте қуаныштымын 

және оны мақтан етемін. 

Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін 

қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек. 
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                                                                      № K00019    20.11.2021 ж 

 

Ішкі  энергия. Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдері 

 

ЖҰМАТАЕВА ДАНА НҰРБОЛАТҚЫЗЫ                                                                                                    

Алматы облысы Ақсу ауданы «М.Мәметова атындағы орта мектебі, 

МДШО» КММ.Физика пәнінің мұғалімі 

 

Сабақ 

тақырыбы 

Ішкі  энергия. Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдері 

Мерзімі    

Сынып  8  Қатысқандар саны            қатыспағандар саны  

Сабақта іске 

асатын оқу 

мақсаты 

8.3.2.1- дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттау; 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар 

Ішкі энергия. Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері жайлы 

мағлұмат алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Оқушылар   ішкі  энергияны  өзгерту  тәсілдерін  және  жылу  

берілу  механизмін  түсінеді.Заттың  молекулалық  негізінде 

олардың  физикалық  мәнін  ашып  көрсетеді. 

Кейбір оқушылар:  

Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері жайлы күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйренеді. 

Бағалау  

критерийі 

 1.Ішкі энергия. Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері  

жайлы мағлұмат алады. 

2.Жаңа тақырып жөнінде түсінік қалыптасады.  

3.Берілген тақырыптың мағынасы мен мазмұнын түсіне отырып, 

тереңірек ойлауға талаптанады. 

4.Оқушы өз ойын еркін түрде жеткізеді және талдай отырып, өз 

идеяларын айта алады. 

4.Бір – бірін бағалауды үйренеді. 

Тілдік 

мақсаттар 

(тыңдалым, 

оқылым, 

жазылым, 

айтылым): 

- Берілетін ұғымдар: 

 Ішкі энергия; 

 Ішкі энергияның темпертураға байланыстылығы; 

 Дененің ішкі энергиясының химиялық реакцияларға байланы-

стылығы; 
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 Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері: жұмыс жасау, 

жылу алмасу. 

     Ішкі энергия деп денені құрайтын барлық бөлшектердің ки-

нетикалық энергиясы мен осы бөлшектердің өзара әрекеттесуінің 

потенциалық энергиясының қосындысын айтамыз. Дененің тем-

пературасы жоғары болған сайын оның ішкі энергиясы артады. 

     Химиялық реакция деп нәтижесінде бір заттың құрамы мен 

құрылысы жағынан өзгеше болатын басқа затқа түрленуін ай-

тады. Химиялық реакциялар өзара әрекеттесуші денелердің ішкі 

энергиясының өзгерісін тудырады.  

Дене молекулаларының қозғалыс жылдамдығы өзгергенде, демек 

дененің тепмпературасы өзгергенде оның ішкі энергиясы 

өзгереді. 

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.  

Алдыңғы оқу Ішкі  энергия. 

Жоспар 

Жоспарлан

ған 

кезеңдері 

Жоспарланған  іс-әрекеттер 40 

минут 

Басталуы 

Ұйымдасты

ру 

Атмосфералық жағдайды қалыптастыру.  

«Миға шабуыл» әдісі  бойынша сұрақ- жауап сәті  

1.Температура дегеніміз не? 

2.Кельвин шкаласынан Цельсий шкаласына айналдыра-

тын формуланы жаз. 

3. Күн бетінің температурасы 6000 К-ге дейін қызады. 

Осы температураны Цельсий шкаласына айналдыр? 

4. Жылу алмасу дегеніміз не? 

5.Суретті қысқаша түсіндір 

Пікірталас сұрақтарымен жұмыс 

Ассоциация құру 

 
Оқушыларға пікірталас кезеңін өткізу 

 

5 минут 

Ортасы     Берілетін ұғымдар: 30 
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  Ішкі энергия; 

 Ішкі энергияның темпертураға байланыстылығы; 

 Дененің ішкі энергиясының химиялық 

реакцияларға байланыстылығы; 

 Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері: 

жұмыс жасау, жылу алмасу. 

     Ішкі энергия деп денені құрайтын барлық 

бөлшектердің кинетикалық энергиясы мен осы 

бөлшектердің өзара әрекеттесуінің потенциалық 

энергиясының қосындысын айтамыз. Дененің 

температурасы жоғары болған сайын оның ішкі 

энергиясы артады. 

     Химиялық реакция деп нәтижесінде бір заттың 

құрамы мен құрылысы жағынан өзгеше болатын басқа 

затқа түрленуін айтады. Химиялық реакциялар өзара 

әрекеттесуші денелердің ішкі энергиясының өзгерісін 

тудырады.  

Дене молекулаларының қозғалыс жылдамдығы 

өзгергенде, демек дененің тепмпературасы өзгергенде 

оның ішкі энергиясы өзгереді.  

Көрсетілетін тәжірибелер: 

    
Ішкі энергияны басқа да жолмен өзгертуге болады.  

Тәжірибелер: 

 

 

           

минут 

Ауаның және судың ішкі 

энергиясының артуы немесе кемуі 

температура өзгерісіне тікелей 

байланысты.  Зат температурасының 

өзгеруіне байланысты туындайтын 

процестер жылулық процестер деп 

аталады. 
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    Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері: жылу 

алмасу және жұ-мы  мыс жасау. Жылу алмасу деп бір 

денеден энергия температурасы тө-   ен к   мен келесі 

денеге берілуін айтады. 

   Денемен не дененің өзімен жұмыс жасамай жылу 

алмасу арқылы ішкі энергияны өзгерту тәсілі жылу 

беру деп атайды. 

 №2-эксперименттік тапсырма. Жұмыс істеу арқылы 

ішкі энергияның өзгеруін зерттеу. 

 Теориялық  материалдар негізінде әр  топқа тәжірибе 

жасау үшін қажетті жабдықтар  таратылды. 

 Қауіпсіздік  ережелері ескертілді. 

 1-топқа:  

Қаламсапты екі  алақанның   ортасына қойып  

уқалаңдар,беттеріне  тигізіңдер.Не  байқадыңдар?-де-

ген  тапсырма  берілді. 

 2-топқа:  

Қантты  үгіту.Қантты  үгіту  үшін не істедіңдер?-деген  

тапсырма  берілді. 

 3-топқа:  

Шаммен  темір сымды  қыздырамыз.Не байқадыңдар?-

деген  тапсырма  берілді.  Тәжірибелерді  топта жасады. 

Топта  зерттеушілік әңгіме жүргізді, талқылады, бір 

шешімге келді. Бұл  тапсырмаларды  орындап, жауапта-

рын  түсіндірді. 

 
Топ  мүшелері жауаптарды  өзара бағалап  отырады 

 

Өзара бағалау ( дескриптор бойынша) 

 Есептердің шығару нәтижелерін көрсету    

 Оқытудың мақсаты бойынша. 

 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор 
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Кез келген 

есептерді шығару 

тәсілдерін мен 

анықтамаларды 

пайдаланады  

Қосымша ақпарат көздерін пайда-

лана отырып   тексереді 

Шығарылған есептердің дұры-

стығын бақылайды 

Тапсырмалардың нәтижесін 

тексереді 

Шығарылған есептердің жақсы 

үлгілерін көрсетеді 
 

Аяқталуы 

Қортындыл

ау 

(Жинақтау+ 

бағалау) 

Үйге 

тапсырма 

Қорытынды 

 Пысықтау. 

1. Дененің ішкі энергиясы дегеніміз не? 

2. Оны өзгерту тәсілдері қандай? 

3. Дененің ішкі энергиясы температураға қалай 

байланысты? 

4. Жылу алмасу дегеніміз не? 

5. Химиялық реакция дегеніміз не? Химиялық 

реакциялар кезінде ішкі эне    энергия қалай өзгереді ме? 

 Оқушыларды жауаптарына қарай қорытындылау 

Автор орындығы» әдісі 
Жазба жұмыстарын ұсынады. Оқушылар автор 

орындығында отырған оқушыға сұрақ қояды 

 Рефлексия «Таңдау» әдісі.  
1.Мен сабақ қызықты, қызықсыз болды деп ойлаймын. 
2. Мен сабақта   ...      үйрендім. 
3. Мен басқаларды  ...  тыңдадым. 
4. Мен сабақта       ...         орындай алдым. 
5. Мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын,  риза 

емеспін. 

5 минут 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау - сіз қосымша 

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

 

 

Бағалау - оқушылардың 

үйренгенін тексеруді 

қалай жоспарлайыз? 

Фармативтік бағалау 

түрлерін қолдану 

арқылы :сабақты 

түсінгенін тексеру бас 

бармақ әдісін 

қалданамын. 

Пәнаралық байланыс 

Қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

құндылығы байланыс 

 Қиындық 

туындайтын сәт болса 

өзім түсіндіремін. 

Сұрақтар беру арқылы  
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Рефлексия 

Сабақтың оқу мақсаты 

шынайы ма? 

Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай 

болды? 

Мен орындаған саралау 

шаралары тиімді болды 

ма? 

Мен бүкіл уақыт ішінде 

үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма 

қандай түзетулер енгіздім 

және неліктен? 

Төмендегі ұяшыққа 

сабақ туралы өз 

пікірлеріңізді жазыңыз. 

Сол ұяшықтағы 

сабақтың  тақырыбына 

сәйкес келетін 

сұрақтарға жауап 

беріңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы баға 

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

ойланыңыз)? 

1. 

2. 

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

ойланыңыз)? 

1. 

2. 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

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

қажет? 

1. 

2. 

 

 

 

 

№ K00020     20.11.2021  

 

Дара және күрделі  етістік 

 

ЖОЛДАСБЕКОВА ГУЛНАРА САПАРБЕКҚЫЗЫ 

Г.Шымкент№ 39 М Жұмабаев атындағы жалпы білім 

беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
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Педагогтің 

аты-жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Дара және күрделі етістік 

Оқубағдарла-

масынасәй-

кесоқыту-

мақсаттары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып 

бойынша әңгіме құрау 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ре-

сур

с 

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 

 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) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

Психологиялы

қ ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Пси

хол

оги

ялы

қ 

аху

ал. 

 

Алд

ың 

ғы 

білі

мді 

еск

е 

түсі

рут

апс

ыр

мал

ары

. 
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Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, ұжымда)  

 
Дескриптор: 

• Мәтін 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. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа жауап 

беріп, 

тапсырмалар 

ды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмала 

рын орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқ

ыл

ым 

Жаз

ы 

лы

м 

тап

сыр

мал

ары

. 

 

 

 

Соңы Қолдану 
Оқулықта берілген тапсырмаларды 

орындау. 

Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

ҚБ: 

Бағдарш

ам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топ

тық 

тап

сыр

мал

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

Кері 

байланыс 

Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгенім Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар өздері белгілейді. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

кері 

байла 

ныс 

парағы  

кері 

бай

ла 

ныс 

пар

ағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ K00021     20.11.2021 ж 
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Ағаштар неге ашуланды? 

 

ИШПАНОВА КУЛШАТ КОРЕНОВНА                                                                                    

ТАҚЫРЫБЫ: Геометриялық фигуралар. № K00025     20.11.2021 ж 

Күні: Педагогтің аты-жөні:Бердибаева Алтынай Алмаскеновна 

Ақтөбе облысы,Алға ауданы, Қайыңдысай негізгі 

мектебінің тәрбиешісі 

Тобы: Ересек 

ҰОҚ оқыты 

мақсаты 

Сипап сезу мен көру арқылы пішіндерді өз бетінше ажырата 

алады,оларға ұқсас заттарды таба біледі. 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

І. Дұрыс әсерлі 

көңіл күй орнату. 0–

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Өмірлік 

тәжірибені 

маңыздандыру.  

Мақсатты болжам 

3–5 мин. 

(Ұ)  Сәлемдесу. 

- Сәлеметсіздер ме, балалар! Қалдарыңыз 

қалай? 

- Балалар, бүгінгі біздің Математика 

негіздері  оқу қызметіне Ғаламтор атты 

Робот қонаққа келді. Ол бізге жай келген 

жоқ, оның бізге   көрсетер қызықты 

ақпараты бар және де әкелген 

тапсырмалары бар екен. 

Алдымен Роботтың достарымен 

амандасып алайық. 

(Балалар шеңберге тұрып, bilimkids 

сайтынан алынған видеороликтегі балалар 

жасап жатқан қимылдарды қайталайды). 

Өзектендіру. 

-Балалар, Интернет роботы бізге 

жұмбақтар жасырғысы келіп отыр. 

Шешуін тауып  көреміз бе?  

Атына сай балалар 

Үш бұрыш, үш жағы бар. 

Ол пішіңді кім табар? 

         (Үшбұрыш) 

Сөздік жұмыс:Үшбұрыш-треугольник 

Төрт бұрышы бар, төрт қабырғасы бар. Ол 

қандай пішін? 

          (Төртбұрыш) 

 

 

https://bilimkids.

kz/kk/videos/29    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imektep.kz

/kz/figuralar-pan 

https://bilimkids.kz/kk/videos/29
https://bilimkids.kz/kk/videos/29
https://imektep.kz/kz/figuralar-pan
https://imektep.kz/kz/figuralar-pan
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Сөздік жұмыс:Төртбұрыш-

четырехугольник 

Допқа өзі ұқсайтын, 

Ерекше бір пішін бар. 

Атын оның атаңдар. 

         (дөңгелек) 

Сөздік жұмыс:Дөңгелек-круг 

(4К Моделі:сыни ойлау) 

-Сонымен, балалар, жұмбақтың шешуінде 

нелер болды? 

-Оларды бір сөзбен не дейміз? 

– Балалар, қалай ойлайсыңдар бүгінгі 

Математика негіздері  оқу қызметінің 

тақырыбы қандай? 

– Геометриялық фигуралар туралы не айта 

аласыңдар? 

-Олай болса, Интернет роботымыздың 

әкелген геометриялық фигуралар туралы 

бейнеролигін қарап жіберейік. 

Бейнеролик қарау. 

-Сонымен, балалар, Геометриялық 

фигураларға не жатады? 

-Төртбұрыш дегеніз не?  

 Төртбұрышқа нелер жатады? Алдарыңда 

тұрған фигуралардың ішінен 

тіктөртбұрышты тауып жоғары 

көтерейік.Үшбұрышты табайық. 

Үшбұрыш туралы не айталасыңдар? 

Дөңгелекті табайық. Дөңгелек туралы не 

айтасыңдар?  

 

III. Тақырып 

бойынша жұмыс 

6–23 мин. 

 (Т) Топтық жұмыс: 

-Балалар,Интернет роботымыздың 

сендерге әкелген тапсырмалары бар екен. 

Балаларды топқа бөлу. 

Геометриялық фигуралар арқылы топқа 

бөлу. 

Топтық тапсырма: әр топ бейнероликтен 

өз тобының атына,яғни геометриялық 
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Қостанай облысы Әулиекөл ауданы "№1 Қазанбасы жалпы 

білім беретін мектебі"КММ.    Бастауыш сынып мұғалімі 

фигуралар ды қандай заттардың ішіннен 

көріп,соны қағаз бетіне түсіреді. 

1 топ – «Үшбұрыш» тобына тапсырма: 

Бейнероликтің ішінен   Үшбұрышқа ұқсас 

заттардың суретің тауып қағаз бетіне 

түсіреді. 

(4К Моделі:сыни ойлау, командалық 

жұмыс) 

2 топ – «Тіктөртбұрыш» тобына тапсырма: 

Бейнероликтің ішінен   Тіктөртбұрышқа 

ұқсас заттардың суретің тауып қағаз бетіне 

түсіреді. 

(4К Моделі:сыни ойлау, командалық 

жұмыс) 

 

3топ – «Дөңгелек» тобына тапсырма: 

Бейнероликтің ішінен   Дөңгелекке ұқсас 

заттардың суретің тауып қағаз бетіне 

түсіреді. 

(4К Моделі:сыни ойлау, командалық 

жұмыс) 

 

 Сергіту сәті. 

Музыка қосылады. Музыка ойнап тұрған 

кезде, балалар бір-біріне геометриялық 

фигуралар суреттерін  беріп тұрады. 

Музыка тоқтаған кезде  фигураның суреті  

кімнің қолында қалса, сол бала  фигураның 

атын атайды.  

(Ж) Жұптық тапсырма. 

«Екінші жартысын тап» ойын арқылы 

балаларды жұпқа бөлу. 

Бір бала екінші баланың артына сұқ саусақ 

арқылы геометриялық фигураның суретін 

салады, ал екінші бала сол фигураны қағаз 

бетіне түсіреді. 

 

 

 

https://bilimkids.

kz/kk/videos/16 

(0:00-0: 38) 

 

 

 

https://bilimkids.

kz/kk/videos/16 

(1:01-1: 33) 

 

 

 

 

 

https://bilimkids.

kz/kk/videos/14. 

(0:00-0: 39) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

https://bilimkids.kz/kk/videos/16
https://bilimkids.kz/kk/videos/16
https://bilimkids.kz/kk/videos/16
https://bilimkids.kz/kk/videos/16
https://bilimkids.kz/kk/videos/14
https://bilimkids.kz/kk/videos/14
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Педагогтің аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақы-

рыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу бағдарлама-

сына 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 

Ре

су

рс

та

р 

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 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

 

 

 

 

Пс

их

ол

ог

IV. ҰОҚ 

қорытындысы.  

Рефлексия. 

24–25 мин. 

– Біз бүгін не туралы әңгімеледік? ҰОҚ  

сендерге ұнады ма? 

 (Ө, Қ) Рефлексиялық бағалау – өз 

жұмысын бағалап қорыту.  

Тәрбиеленушілер ҰОҚдегі өзінің 

жұмысына баға береді. 

Бағдаршам әдісі арқылы. 

Ештеңе түсінбедім –бағдаршамның қызыл 

түсті дөңгелегін көтереміз. 

Түсіндім, бірақ түсіндіре алмаймын – сары 

түсті дөңгелегін  көтереміз. 

Бәрін түсіндім, басқаға түсіндіріп бере 

аламын – жасыл түсті дөңгелегін 

көтереміз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сары, қызыл, 

жасыл түсті 

дөңгелектер. 
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бұлттарды көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген кездерін 

елестетуді ұсынады.  

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) 

ды орындау 

арқылы  

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

ия

лы

қ 

ах

уа

л. 

 
Ал

ды

ңғ

ы 

біл

ім

ді 

ес

ке 

тү

сір

ут

ап

сы

рм

ал

ар

ы. 

Сабақтың ор-

тасы 

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. 

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

 

 

 

 

 

 

 

Форма

тив 

ті 

бағалау

. 

 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

 

 

 

 

 

Оқ

ыл

ы

м, 

жа

зы

лы

м 

та

пс

ыр

ма
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Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай 

алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

бір-

бірін 

бағалау

. 

ла

ры

. 

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

. 

 

То

п 

ты

қ 

та

пс

ыр

ма 

ла

р. 
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Кері байланыс «Бағдаршам» кері байланыс. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағдар 

шам 

Ке

рі 

ба

йл

ан

ыс 

та

қ 

та

й

ша

сы

. 
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   № K00023     20.11.2021 ж 

 

Қозғалмалы  ойындар 

 

ЖАНӘДІЛОВА НЕСІБЕЛІ ТӨРЕГЕЛДІҚЫЗЫ                                                                             

Ақтөбе қаласы Әйтеке би ауданы Ұлғайсын ауылы Б. Сейсекенов 

атындағы орта білім беретін мектебінің  дене тәрбиесі пәні мұғалімі 

 

Пәннің аты: 

Дене 

шынықтыру 

Уақыты: Кабинет: 

Спорт зал 
Мұғалім: 

Сабақтың 

атауы 

Қозғалмалы  ойындар «Мерген», «Қызыл ту», 

«Кім  жылдам» .,«Қуып  жет» 

«Бастан  секіріп  өту»,«Айналма  эстафета» 
Мақсаты Тақырыптың  маңыздылығымен танысады, денесін 

жаттықтырады,алған білімін өмірде қолдана алады. 

Оқушылардың спортқа деген қызығушылықтарын арттыру. 

Салауатты өмір салтын насихаттау. Аяқ – қол бұлшықеттерін 

дамыту. 

Топқа бөлу 

 

Санақ арқылы  

топтарға бөлу. 

Қызығушылық

ты ояту 

Жаңа тақырыпқа арналған таныстырылым тамашалау 

Жоба жасау 

Ойын арқылы ойларын жеткізу 

Сергіту сәті «Қарақұс пен балапандар» 

Педагог тауық болып, балалар балапан болып жем теруге 

шығады. Бір бала қарақұс болады. Жем теріп жүргенде қарақұс 

ұшып келеді. Барлық балапандар тауықтың қанатынын астына 

жасырынады. 

Мақсаты: Жылдамдыққа, шапшандыққа баулу, көңілдерін 

көтеру. 

«Ұшты-ұшты» 

Педагог балаларға ұшты-ұшты қарлығаш ұшты дегенде балалар 

қолдарын көтеріп ұшады, педагог ұшты-ұшты орындық ұшты 

десе отыра қалады. 
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Мақсаты: Аяқ-қол бұлшық еттерін дамыту, қимыл қозғалыста-

рын жетілдіру 

Жаңа сабақ Қозғалмалы  ойындар «Мерген», «Қызыл ту», 

«Кім  жылдам» .,«Қуып  жет» 

«Бастан  секіріп  өту»,«Айналма  эстафета» 

Тақырыпқа сай дайындалған ресурстармен постер жасау 

Оқулықтағы тапсырмаларды  орындау 

Жаттығулар жасау 

Рефлексия Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ салынған 

суреттер  арқылы бағалау. 

 
Үйге тапсырма Тақырыпқа байланысты мағлұматтар 

жинақтау 

 

Кері байланыс Бағалау парақшаларын толтыру. 

Смайликтер арқылы кері байланыс 

орнату  

 

Смайликтерді өзі 

қалаған нұсқаға 

жабыстырады 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ТУГАНБАЕВА ГУЛЗАТ АБИЛДАЕВНА 

 МУХАМЕДЖАНОВА БАЗАРГУЛЬ БЕРДИГАЛИЕВНА   

 ДУЗБАЕВА МАДИНА АХМЕРОВНА 

 ИСАБЕКОВА  АЛТЫНАЙ  РАФИКОВНА 

 КИЯКБАЕВА ГУЛЬБАРАМ АСХАТОВНА 

 ДУЙСЕНОВА МУСЛИМА БАГЫТЖАНОВНА  

 БАБАЕВА РОЗА ТУРАЛИЕВНА 

 БУРКИТБАЕВА ЖАНАРА КАЛИЕВНА 

 ЖҰМАТАЕВА ДАНА НҰРБОЛАТҚЫЗЫ 

 ЖОЛДАСБЕКОВА ГУЛНАРА САПАРБЕКҚЫЗЫ 

 ИШПАНОВА КУЛШАТ КОРЕНОВНА 

 ЖАНӘДІЛОВА НЕСІБЕЛІ ТӨРЕГЕЛДІҚЫЗЫ 

 


