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Математика сабағында оқушылардың 

сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту 

 

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы                                                                                          

МНПМНО магистрі: Жексенбаева Лейла Зинуровна                                                               

МНПМНО магистрі: Балымбетова Жадыра Конратовна                                           

Ғылыми жетекші:  Таджибаева Жібек Алдабергеновна 

 

Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім 

берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең 

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

дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер 

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап көрсетілген. Мектеп 

жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға-мұғалім (Strong, 

Ward&Grant,2011). Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – жекелеген 

оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін 

жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 

ұғынуы, сондай-ақ кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей 

тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 6-7 

бет). 

      Сабақ – мұғалімнің шығармашылық ізденісінің жемісі. ҚР-ның педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының үшінші (негізгі) деңгейі 

бойынша білім алып, үйренгенімді өз тәжірибеме қолданып келемін. Осы курсты 

оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай оқу керектігін 

үйретуге, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға басты назар аударуым керек 

екендігін түсіндім. 

      Мен өз сабағымды жоспарлауда ең алдымен оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен қызығушылықтарын ескере отырып, өзара сыйластық пен 

бірлесіп шешім табуға, тақырыптың мазмұнын өз бетімен меңгеруіне ықпал 

ететіндей оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз етуге 

тырысамын. Сабақтың құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының (берілген 

тапсырманың немесе жаңа тақырыптың) мазмұнын игертіп қана қоймай, оқуға 

деген өз қабілетін дамыта алатындай етіп әзірлегенде ғана тиімдірек оқуға 

мүмкіндік береді. Сабақ барысында оқушыға білім алуға ыңғайлы, жағымды орта 

қалыптастыра білу табысқа жетудің бір факторы. 

    Оқушыларды сабақта топқа бөлудің әртүрлі қызықты тәсілі олардың 

алдағы жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. Бөліну кезінде араларында 

бір-біріне деген жылы сезімдер орнап, өздерінде туындаған сенімсіздік пен 

қобалжудан арыла бастайды.  
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Ең бастысы оқушы өзінің қабілеттері мен ерекшеліктерін көрсете білу 

мүмкіндігіне ие болғандығын түсінеді. 

Математика сабағында оқушылардың құзыреттілін дамыту үшін «Сыни 

тұрғысынан ойлау» технологиясының маңызы зор. Сыни тұрғысынан ойлау 

технологиясын қолдану арқылы оқушылардың өз беттерімен меңгерген 

материалдағы ұғымдардың есінде ұзақ сақталып, оның білім деңгейінің артуына 

зор ықпал ықпал етеді. Елімізде 1997 жылдан бастап дамып келе жатқан «Сыни 

ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы 3 кезеңнен тұрады: 

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

1. Қызығушылықты ояту: оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша 

бұрынғы білімдерін еске түсіреді, яғни жаңаны ескімен байланыстырады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен 

толықтырады. Қызғушылықты оятудың екінші мақсаты үйренушінің 

белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, 

көршісімен бөліседі, тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы 

өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. Қызғушылықты оятудың 

үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе отырып, әр оқушыда түрлі 

сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде оқушыларды ойлануға жетелейді. 

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

сұрақтарға оқушылар өз тәжірибелері тұрғысынан жауап беруге тырысады, 

олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады. 

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

өздерінің бұрынғы білімдерімен салыстырады, қажет болған жағдайда өз 

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

ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген ой-

пікірлеріне, тұжырымдамаларына сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің 

біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету. Сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын 

тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім 

осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. «Мен шәкірттерімді ешқашан да 

үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға 

тырысамын»,- деп айтқан А.Эйнштейннің принципін ұстанып жүрмін. 8 

сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың 

қасиеттері» тақырыбында өткізген сабағым туралы сіздермен ой бөліскім келеді.  

Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер естідіңдер?» деп сұрап, 

олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, балам! Үлкен азамат бол! 

Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген сөздерді естігендерін айтты.  
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Сол арқылы топқа бөлдім, 1 топ «жарайсың, балам!» тобы, т.с.с. әр топ 

мүшелерін топ атымен айтып сөз бергенде олардың жүздері бал-бұл жайнап, 

сабаққа көңілді, асқан қызығушылықпен қатысып отырды. 1 топқа өткен сабақ 

бойынша тапсырма бердім, 2-4 топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін 

оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз еттім.  

Мұндағы мақсатым – өткен тақырыппен жаңа сабақтың өзара байланысын 

балалар өз беттерімен анықтап, әр фигураларға тән қасиеттері арқылы анықтама 

бере отырып, талдау жасай білу дағдыларын жетілдіру. Бұл тапсырмада 

оқушылар жүйелі ойлануға, керекті ақпаратты өздігімен түсініп, оны талдап, 

оның ішінен керектісін таңдап алуға, өз ойы мен пікірлерін дәлелдеуге, өз 

білімдеріне деген жауапкершіліктерінің артқандығын сездірді. Ең бастысы 

сыныптастарымен тиімді қарым-қатынас құруға тырысқандары мені қуантты. 

«Ромбының диагональдары тең болса, оның квадрат болатынын дәлелдеңдер» 

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

қарсы бұрыштарын созу арқылы оны ромбыға айналдырып, «диоганалдарының 

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

болатынын» өз бетінше тәжірибе жасау арқылы дәлелдеді. Өзінің тіл 

байлығының аздығын сол сәтте ол сезініп, тәжірибені дәлелдеуді 

сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән қасиеттері 

мен берілген анықтама, теоремаларды пайдаланып және сынптастары көрсеткен 

тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары тең болса, онда ол квадрат 

болады» деген қорытындының дұрыстығына көз жеткізді. 

     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі тақырыпты алдымен топта, 

содан кейін бүкіл сыныппен бірге фигуралардың айырмашылығы немесе 

ортағын салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн диаграммасы 

арқылы ұсыныс білдірдім. Сабақтың соңында бар білімдерін жаңа ақпаратпен 

толықтырып қана қоймай, алған білімдерін нақтылап, кей анықтамаларды 

өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды. 

  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 

оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге: 

 Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды. 

 Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады. 

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

 Алған білімге сын көзбен қарауға, білімді сапалы түрде алуға 

дағдыланады. 

 Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады. 

 Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады. 

 Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді. 

 Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады. 
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Ұлтымыздың салт-дәстүрін білгенің жөн. Сөз таптары 

 

ЯНГИБАЕВА ШОЛПАН  КУРАЛБАЕВНА 

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы "N6 жалпы білім беретін мектеп" КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті 

Мұғалімніңаты-жөні Янгибаева  Шолпан 

Күні: 21.02.2022ж 

Сынып:2 Қатысушылар саны:25 Қатыспағандар саны:0 

Сабақтыңтақырыбы Ұлтымыздың салт-дәстүрін білгенің жөн. Сөз 

таптары 

Оқубағдарламасынасәйкес

оқытумақсаттары 

2.2.3.1 Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған 

сұрақтар құрастыру және жауап беру 

2.4.2.3 Сөз таптарын(зат есім,етістік,сын есім,сан 

есім) ажырату      

2.3.6.1 Бас әріппен кіші әріптің  биіктігі  мен 

мөлшерін   сақтап оларды  байланыстырып  

көлбеу және таза жазу 

Сабақтың мақсаты 

 

 

Барлық оқушылар:мәтінді оқиды.мәтіннің 

мазмұнын болжай алады.Сөз таптарын біледі. 

Көптеген оқушылар: мәтін мазмұны бойынша 

сұрақ қоя алады.Сөз таптарын біледі. 

1. Кейбір оқушылар: берілген тақырып 

бойынша әңгімелей алады.Сөз таптарын 

ажыратады 

Сабақтыңкезеңі/ 

уақыт 

Педагогтіңәрекеті Оқушыны

ңәрекеті 

Бағ

ала

у 

Ресурс 

тар 

Сабақтың басы  

5 мин 

Психологиялық 

дайындық 

Туған тілім-бабам тілі-өз 

тілім, 

Туған тілім-анам тілі-өз 

тілім. 

2.  

Тақп

ақты  

айта

ды.К

өңіл-

 

 

 

 

 

 

СуреттерИнт

ерактивті 

тақта 
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Туған тілім-далам тілі-өз 

тілім, 

Туған тілім-адам тілі-өз 

тілім. 

Топқа бөлу 

1-топ      3-топ 

 2-топ     4-топ 

3Кім тапқыр» әдісі 

арқылы оқушылардың үй 

тапсырмасын еске түсіру 

-Түбір сөз дегеніміз не? 

-Жұрнақ туралы не 

білесің? 

-Жалғау туралы не білесің? 

 «Ой қозғау» 

Суретке қарап  әңгімелеу 

Суретте  қандай салт-

дәстүрлер берілген? 

 

 
 

-Қандай cалт-дәcтүpлеpді 

білеміз? 

 -Оны қалай 

анықтадыңдаp? 

күйі

н 

көте

реді. 

Топқа 

бөлінеді 

 

 

 

 

 

 

 

«Кім 

тапқыр»әді

сі арқылы  

сұраққа  

жауап 

береді. 

 

Суретке 

қарап 

қандай той 

екенін 

анықтайды

. 

Сабақтың ортасы 

30 мин 

 

 

 

 

 

Бүгінгі біздің өтетін  бөлім 

«Салт-дәстүр және  ауыз 

әдебиеті» 

Ауыз әдебиеті туралы 

түсінік беру. 

Ауыз әдебиетіне мақалдар-

мәтелдер, төрт түлік 

Ауыз 

әдебиеті 

және  

тұрмыс –

салт 

дәстүрлері 

туралы 

ҚБ: 

1-10 

балд

ық 

жүй

е. 

Оқулық, 

дәптер, 

қалам  

 

 

 

 

https://www.zharar.com/kz/olen/1054-til.html
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туралы жырлар,аңыз-

әңгімелер, 

жаңылтпаштар,тұрмыс –

салт жырлары,батырлар 

жыры жатады.Соның 

ішінде тұрмыс-салт 

жырларына жар-жар,бесік 

жыры,тұсау кесер,бата 

тілек,беташар,той 

бастар,шілдехана  жатады. 

Тыңдалым және айтылым 

1-жаттығу 

 -Ендеше, мына мәтінді 

зейін қойып тыңдап 

көpейікші. 

 -Мәтін не туpалы екен?  

-Шілдехана тойы туpалы. 

 -Шілдехана қай уақытта 

өткізіледі?  

-Бала дүниеге келген кезде. 

 -Нәpеcтеге аpнап қандай 

тілектеp айтылады?  

-«Балаңыздың бауы беpік 

болcын!» т.б. 

Мәтін мазмұны бойынша 

сұрақтар қой. 

Мәтінге ат қой. 

Мәтін түрін ажырат, бұл 

мәтін өлең бе, әлде әңгіме 

ме? 

Дескриптор: 

- Мәтінді түсіндіреді. 

- Мәтін түрін ажыратады.  

- Мәтіндегі қарамен 

берілген сөйлемдерді 

көшіріп жазады. 

 

Дәптермен жұмыс 

Жиырма бірінші ақпан 

Сөз таптары 

Көркем жазу 

түсінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

- Мәтінді 

түсіндіреді

. 

- Мәтін 

түрін 

ажыратады

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәптерге 

көркем 

жазады 

 

 

 

 

 

- Мәтіндегі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық, 
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Шілдехана 

1-жаттығу 

Мәтіндегі қарамен берілген 

сөйлемдерді көшіріп жаз. 

Дескриптор: 

 

- Мәтіндегі қарамен 

берілген сөйлемдерді 

көшіріп жазады. 

 

2-жаттығу. Топтық жұмыс 

Сөздерді оқы. Сөздерді 

кестеге орналастыр. 

Кім? 

Не? 

Не 

істе

ді? 

 

Қанд

ай? 

Қан

ша? 

Ата,  

салт-

дәстү

р,  

шілд

ехана 

бесік

,  

әже,  

неме

ре,  

қона

қ 

үйре

нді 

салд

ы 

жаса

йды 

қызы

қ 

кішк

ентай 

қыр

ық 

жет

і 

Кестедегі сөз 

мағыналарының әр басқа 

екенін және олардың қалай 

топтастырылғанын байқап, 

қорытынды жаса. 

Дескриптор: 

- Сөздерді сөз таптарына 

ажыратып, кестеге 

орналастырады. 

-Сұраққа жауап беріп, 

қорытынды жасайды.   

қарамен 

берілген 

сөйлемдер

ді көшіріп 

жазады. 

 

 

 

 

- Сөздерді 

сөз 

таптарына 

ажыратып, 

кестеге 

орналасты

рады. 

-Сұраққа 

жауап 

беріп, 

қорытынд

ы 

жасайды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген 

тапсырман

10 

бал

дық 

жүй

е. 

дәптер, 

қалам  

 

 



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

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

8 

Сөдер мағынасына қарай  

бірнеше сөз таптарына  

бөлінеді. Зат 

есім,етістік,сын есім, сан 

есім-сөз таптары 

 3-жаттығу.  

Жас баланы қалай 

атайтынын тауып жаз. 

Сәби, немере, бөпе, бөбек, 

балапан. 

1 жасқа дейін – шақалақ, 

нәресте.                    1 

жастан 10 жасқа дейін – 

сәби.                        1 

жастан 2 жасқа дейін қыз 

бала – бөпе, ұл бала – 

бөбек.                                                          

1 жастан 3 жасқа дейін – 

бүлдіршін.                           

3 жастан 5 жасқа дейін – 

балдырған, балауса.                                                                     

6 жастан 7 жасқа дейін – 

ойын баласы, жеткіншек.                                                               

13 жастан 15 жасқа дейін – 

ересек бала, жасөспірім 

Дескриптор:   

- Жас баланы қалай 

атайтынын тауып жазады. 

 

 Топтық жұмыс  

5-жаттығу 

Әр топ «Жеті қазына» 

туралы айтады 

Қазақ халқы Жеті 

қазынаны ер жігіттің 

өмірімен байланыстырып, 

оның ұғымына мыналарды 

жатқызады: 

ы  тақтада 

орынайды.

Дәптерге 

әдемі 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ән айтып  

сергиді. 

 

 

«Бес 

жолды 

өлең»әдісі 

- 
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Сергіту сәті « Жеті  

қазына»әні 

 

«Бес жолды өлең»әдісі 

Батыр 

1.Зат есім 

2.Сын есім 

3.Етістік 

4.Сөз тіркесі  

5.Синоним 

Сабақтың соңы 

5 мин 
Үйге тапсырма беру 

4-жаттығу 

Рефлексия:  
Бүгінгі сабақтан не 

үйрендіңдер? 

Сабақ ұнады ма? 

-Тағы не білгің келеді? 

Бағалау 

Сабақтан 

алған 

білімін, 

үйренгенін 

айтады.  
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№ S00008  06.03.2022 ж 

 

Баға. Сан. Құн 

 

ЗОРБАЕВА  ДИНА МАКСУДОВНА                                                                                         

Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы  

"№ 6 жалпы білім беретін мектеп" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

 

3Б Бөлім.   Салт-дәстүр және фольклор 

Педагогтің 

Т.А.Ә. 

Зорбаева  Дина Максудовна   

Күні: 21.02.22ж. 

Сынып: 2 «Е» Қатысушылар саны: 24 Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Баға. Сан. Құн 

Оқу бағдар-

лама сына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

2.5.1.3 - бірдей  қосылғыштардың қосындысын табуға; 

мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген 

есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және 

шығару 

Сабақтың  

мақсаты           

             .  

Барлық оқушылар: •«баға», «сан», «құн» ұғымдарын 

біледі. 

Көптеген оқушылар: Есеп шығаруда «баға», «сан», 

«құн» шамаларының арасындағы тәуелділікті 

пайдалануды, 200 тг, 500 теңгелік купюралар мен 

монеталарды ажыратуды және олармен түрлі амалдар  

жүргізуді біледі 

Кейбір оқушылар: «Баға», «сан» , «құн» ұғымдарына 

байланысты есептер құрастырады және шығарады. 

Сабақтың  барысы: 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің 

әрекеті 

Оқушының әре-

кеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымда-

стыру 

кезеңі 

«Білгенге 

маржан, 

білмегенге 

арзан» 

-Ұлттық 

валюта деген 

не? 

 

- Ұлттық 

валюта деген әр 

ұлттың өз 

ақшасы. 

- Қазақстан 

Республикасын

ың валютасы - 

теңге. 

Қалыптас-

тырушы 

бағалау 

асықтар 

арқылы 

жүзеге 

асады 

Теңге 

туралы 

видеоролик 
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-Қазақстан 

Республикас

ының 

валютасын 

ата. 

-Ұлттық  

валюта күні 

қашан? 

Топтарға 

бөлу: 

І топ: Теңге 

ІІ топ: Рубль 

ІІІ топ: 

Доллар 

ІV топ: Еуро 

- Ұлттық  

валюта күні                   

15 қарашада. 

 

 

Жаңа 

тақырып 

Сабақтың  

тақырыбын  

хабарлау  

«Баға.Сан.Қ

ұн» 

«Ұлттық  

кәдесыйлар 

дүкенінде» 

Сабақтың 

мақсатымен 

таныстыру: 

-Бүгін біз 

монеталарды 

ажыратуды 

және 

олармен 

әртүрлі 

амалдар 

орындауды 

үйренеміз. 

1тапсырма: 
бір 

марканың 

бағасы 100 

тг. Осындай 

5 марка 

 

 

 
Ережені  

оқып,түсіну. 

Қ═Б∙С 

С═Қ:Б 

Б═Қ:С 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

«Баға», 

«сан», 

«құн»  

ұғымда- 

рын есіне  

түсіреді. 

Формула-

ларға  қарап  

есептеге 

пайдануды  

үйренеді. 

суреттер 
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қанша 

тұрады? 

100+100+100

+100+100═ 

═100∙5═500 

Жауабы: 

5марка 

500теңге 

тұрады 

 

 

 
Тауа

р  

Б С Қ 

қарынд

аш 

5

тг 

6

д. 

?тг 

сызғ

ыш 

?т

г 

3

д. 

27тг 

өшірг

іш 

8

тг 

?

д. 

24тг 

 

 

 

 

 

«Ойлан,тап»  

Көрсетілген бағаны 

қандай қағаз ақша  

және  монеталармен 

жинауға болады? 

(әрқайсысына 3 

нұсқа) 

 

5∙6═30(құны) 

27:3═9(баға

сы) 

24:8═3(саны) 

 

 
 

300═200+100 

300═100+100+100 

300═50+50+50+50+50+5

0 

400═200+200 

400═100+100+200 

400═100+100+100+100 

800═500+200+100 

800═200+200+200+200 

800═100+100+100+100+ 

+100+100+100+100 

Дес

кри

пто

р: 

Кес

теде

гі  

сур

етті  

пай

дал

аны

п, 

ауы

зша  

фор

мул

аны  

пай

дан

а 

оты

рып

, 

есеп

тер 

шығ

ара

ды 

 

 

Кест

е, 

марк

ер 
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Сергіту 

сәті 

«Шапалақ» әдісі 

көбейту кестені 

қайталау 

Кез келген көбейтуді 

сұраймын, оқушы 

тақтадағы жауабын 

қолындағы 

шапалақпен ұрады. 

Көбейту кестесін 

дұрыс айтуға  

тырысады, дұрыс 

жауабын 

тақтадан табады 

 Тақт

а, ша 

Па 

лақ 

«Ұлттық 

кәдесыйлар 

дүкеніне  

саяхат» 

2 тапсырма: Кесте 

бойынша есептер 

құрастырып,оларды 

шығар. 

Есептер: 1) Маратта 

800 тг болды, ол 

600 теңгеге киіз үй 

сатып алды. 

Маратта неше тг 

қалды?  

Ш: 800-600=200 (тг)  

Ж: Маратта 200 

теңге қалды 

 

 

 

 

 

«Ұлттық 

кәдесыйлар сатып 

ал!» ойыны 

-Біз сіздермен 

кәдесыйлар сататын 

дүкенге келдік. 

 - Сіздер суреттен 

қандай кәде-сыйларды 

2) Жұлдыздың 800 

теңгесі болды. Ол 

300 теңгеге ожау 

сатып алды. Неше 

тг қалды?  

Ш: 800-300=500 

(тг)  

Ж: Жұлдызда 500 

теңге қалды  

3) Әселде 1000 тг 

болды. Ол 700 

теңгеге қуыршақ 

және 200 теңгеге 

домбыра сатып 

алды. Әселде 

неше тг қалды?  

Ш:1000-

(700+200)=100 

(тг) 

Ж:Әселде 100 

теңге қалды 

 

Дүкендегі  

кәдесыйларды 

сатып алады . 

Қағаз ақша және 

Дескрипто

р:  

Есептердің   

шартын  

құрастырад

ыШешуін  

шығарып,  

жауабын   

табады. 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипто

р: 

Қандай 

қағаз ақша 

және 

монеталар-

мен 

жинауға 

болатынын 

айтады. 

 

Кес 

те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кәдесы

йлықта

р 
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көріп тұрсыздар? - 

Бағаларын қараңыз.  

- Сіздер осы 

мәліметтер бойынша 

есептер құрастыра 

аласыздар ма? 

Домбыра 500тг, үлкен 

қасық 400тг,кіші 

қасық 300тг, кеме 

800тг,секер салғыш 

900тг, көрпеше 

1000тг, түйе 700тг, 

қоян 200тг, қуыршақ 

600тг 

монеталармен 

төлем жасайды. 

 

 

Ақшамен 

төлем 

жасауды 

біледі 

 

Топпен 

жұмыс 

№3.  

Теңдеуді  

шеш. 

ІІІ. 61 – х = 

12 

      х = 61 – 

12 

      х = 49 

     61 – 49 

=12 

     12=12 

 

 

+57      _100      

_90    _  70 

 29           89        

65        19 

 86           11        

25        51 

 

 

_50      _70        

+57       + 17 

  38        63          

18            9 

  12          7                      

7 5          26 

І.85 – х=35      ІІ. 27+ 

у =92           

Х= 85 – 35          у = 

92 – 27          

Х = 50                 у = 

65                  

85 – 50 =35       27 + 

65 =92         

35 = 35               92 = 

92                  

 

№4.  Баған түрінде  

есепте.  Есептеуді  

тексер. 

  + 6     _  98     _50       

_  37 

   44         35       17           

19 

   50         63       33           

18 

Дескриптор: 

Теңдеуді  

есептеп  

шығарады. 

 

 

Дескриптор:  

Баған  түрінде  

есептеп  

шығарады. 

оқул

ық 
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Бағалау  Асықтарды 

санап, 

жеңімпаз 

топты 

анықтау 

Асықтарын санайды, 

кім көп асық жинаған 

болса, сол жеңіске 

жетеді. 

 

 Асық 

тар 

Рефлексия  «Жылқы» - 

жақсы 

түсіндім 

«Түйе»- 

түсіндім, бірақ 

сұрағым бар 

«Тасбақа»- 

түсінбедім. 

Сабақтан алған 

әсерлерін стикерге 

жазып, жабыстырады. 

 

  

Үйге 

тапсырма 

 

№ 5 есеп, 49 

бет 

Күнделіктеріне жазып 

алады. 
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№ S00009    06.03.2022 ж 

 

Сауат ашу әлеміне саяхат 

 

БАЛТАБАЕВА АЛМАТАЙ НАСЫРОВНА                                                                                                                               

Павлодар қаласы «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК. Тәрбиеші 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Сауат ашу негіздері, сөйлеуді 

дамыту, сурет салу. 

Тақырыбы:  Сауат ашу әлеміне саяхат. 

Білімділік міндеті:  Өткен әріптер мен дыбыстардың жазылуын, оқытуын 

пысықтау, байланыстырып  сөйлеуге үйрету,жазуға қолдарын жаттықтыруды 

жалғастыру. Сөз, буын, сөйлем тақырыптарын қайталау.Тірек сызбалар арқылы 

сөйлемдер құрастыру, ребус, сөзжұмбақ шешу; 

Дамытушылық міндеті: Сөздерге дыбыстық талдау жасату арқылы ақыл-

ойын, сөздік қорларын, байланыстыра сөйлеу дағдыларын дамыту; 

Тәрбиелік міндеті: Ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу. Таза, ұқыпты жазуға 

тәрбиелеу. 

Көрнекі құралдар: әріп қималары, әр балаға жеке касса, үлестірмелі 

суреттер,маркер, тірек сызбасы,карточкалар, цифрлар, үн таспа, айналар. 

Әдіс-тәсілдер:Әңгімелесу, сұрақ-жауап, АТК. 

Тілдің үштұғырлығы:  дыбыс – звук, сөз ойлау- придумать слово , саяхат-

путешествие, сөйлем-предложение, тапсырма-задание,әтеш – петух 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 

Мотивациялық-қозғаушылық: 

 -Сәлеметсізбе! 

 Шаттық шеңбері: 
Арайлап таң атты, 

Алтын сәуле таратты, 

Қайырлы таң, алтын күн! 

Қайырлы таң, қайырлы күн! 

-Балалар бүгін мен сендерді сауат ашу әлеміне саяхатқа шақырамын, онда 

кішкене шағын елдер бар екен, сол елдерде өздерінің сиқыршылары бар, олар әр 

түрлі сұрақтар мен тапсырмаларды бергенді ұнатады.(әр тапсырманың қасына 

сиқыршы бейнелерін қою) 

Ал саяхатқа қандай көлік түрлерімен баруға болады? 

-Автобус, жеке көлік, ұшақ, пойыз, жолаушылар кемесі, су көлігі. 

- Балалар саяхатқа қандай көлікпен аттанатынымызды 1 саны бар тапсырманы  

орындағанда білетін боласындар. 
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Енді орнымызға отырып, 1 саны бар тапсырманы орындаймыз ,нүктелерді 

бір-біріне қосамыз. 

Балалар қарындашпен нүктелерді бір-біріне қосып кеменің сұлбасын алады. 

-Саяхатқа немен аттанады екенбіз?(Экраннан кеменің суреті шығады) 

-Кеме 

Барлықтарында кеме шықты ма? 

-Ия 

Тапсырманы дұрыс орындағандарын үшін мен сендерге мына  әріпті  тарту 

етемін? 

-Ж, әрпі (фланелеграфқа « Ж»әрпін қоямыз) 

Ұйымдастырушылық-ізденістік 

 -Алдымызда әлі көптеген тапсырмалар бар, әр тапсырманы орындаған сайын 

сиқыршылар бір әріптен тарту етеді, саяхаттың сонында қандай сөз шыққанын 

көреміз 

Саяхатқа шықпас бұрын тіл ұстарту жаттығуын қайталау: 

Ән-ән-ән —  

Қамба толы дән.  

Ән-ән-ән – 

Әжем айткан ән.  

Ән -ән-ән – 

Құрып жүрген сән. 

Экранға назар аударайық, 2-ші тапсырма. 

«Сиқырлы әріптер мен сөздер әлемі» 

Дискты қосу.( «Б» дыбысына қатысты сөздер қайталанады) 

Енді балалар қима кассадан «Б» әрпін табайық, кім көрсетеді? 

-«Б» әрпі дауысты дыбыс па, әлде дауыссыз ба? 

дыбыс – звук 

Ендеше барлығымыз алдымыздағы айнаны алып Б дыбысын айтып көрейік. 

-Неге дауыссыз? 

-Өйткені Б дыбысын айтқанда ауызымыз ашылмайды, дыбыс еркін шықпайды. 

-Жақсы балалар сендер екінші тапсырманы да орындадындар, көрейікші 

сиқыршылар елінде сендерге қандай әріпті дайындап қойыпты, мынау қандай 

әріп? 

-А әрпі(фланелеграфқа «А»әрпін қоямыз) 

Саяхатымызды жалғастырайық. 

3 саны бар тапсырманы қарайық. 

Тірек сызбалалар арқылы сөйлем құрастыру. 

 Мысалы: -Мен автобусқа отырдым. 

-Сөйлем неше сөзден тұрады? 

-Үш сөзден тұрады. 
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Балалар тірек сызбалар арқылы бірнеше сөзден тұратын сөйлемдер құрастырады  

(Жұптық жұмыс) 

-Неше сөзден тұратын сөйлем құрастырдың? 

-Келесі сөйлемді құраймыз. 

-Мұнда қандай әріп жасырынып тұр екен? 

-Мынау қандай әріп? 

-Р әрпі(фланелеграфқа «Р»әрпін қоямыз) 

Сергіту жаттығуы: 

Қане, қанат жазайық, 

Ұшақ боп ұшайық. 

Ұшып-ұшып алайық, 

Орнымызға қонайық. 

Келесі бізде 4 тапсырма 

Дидактикалық ойын: «Ғажайып текше». 

Мақсаты: Дыбыстық талдау жасау. 

Шарты: балалар шеңбер болып тұрады. Текшенін 6 жағында дыбысқа 

байланысты суреттер жабыстырылады. Текшені айналдырып, ортаға 

лақтырады. Қандай сурет түссе, сол суретке дыбыстық талдау жасау 

Мысалы: әтеш, әже, әке т.б. 

Мысалы: Әтеш деген сөзді жеке жұмыс кассасынан жазып көрсету. 

әтеш – петух 

Астына қызыл, көк текшелермен белгілеп дауысты, дауыссыз екенің ажырату. 

Балалар ,мынау қандай әріп екен? 

-А, әрпі(фланелеграфқа «А»әрпін қоямыз) 

Экранға назар аудару  

-Балалар,келесі тапсырма, «Жоғалған буындар» деп аталады. 

Буындардан сөз құрайды 

М: Ба-қа,Со-на. Ба-ла      Бақа-лягушка,  

Келесі әріп, қандай әріп екен?   Й, әрпі  (фланелеграфқа «Й»әрпін қоямыз) 

Келесі елге жеткенше біраз отырып тыңығып  алайық  

Сергіту жаттығуы: 

Жаңылтпашты жаңылмай айт. 

Әсел әсем бе, Әсем әсем бе,  

Әсем әсем бе, Әсел әсем бе? 

Жанылтпашты қайталап, жаңылмай айтуға жаттығады. 

-Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық 

(Сурет қарастыру арқылы сөйлем түрлерін қайталау) 

-Мен балабақшаға келдім.Қандай сөйлем? 

-Хабарлы сөйлем. 

-Неге хабарлы сөйлем? 

-Өйткені хабарлап айтып тұр. 
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- Сен бүгін далаға шықтын ба? 

-Қандай сөйлем? 

-Сұраулы сөйлем 

-Неге? 

-Өйткені далаға шықтын ба,-деп сұрап тұр. 

-Алақай!Алақай!, атам келді! 

-Қандай сөйлем? 

-Лепті сөйлем. 

-Өйткені қатты қуанышын білдіріп тұр. 

-Жақсы сендер бұл тапсырманы да дұрыс орындадындар, сол үшін сендерге 

мына әріпті дайындап қойыпты? 

-Мынау қандай әріп? 

-С әрпі (фланелеграфқа «А»әрпін қоямыз) 

Саяхатымызды жалғастырайық.  

Алдарындағы 7-ші нөмірлі карточканы аламыз.(Экранға шығару) 

Мына үлгіге қарап автобустың дөңгелектері мен терезелерін штрихтап бояймыз. 

Ол үшін қолдарымызды жазуға дайындап, саусақ жаттығуын орындайық  

Саусақ жаттығуы. 

Штрихтау технологиясы. 

Балалар тапсырмаларды дұрыс орындағандары үшін Ы әрпін алады 

(фланелеграфқа «Ы»әрпін қоямыз) 

8- ші нөмірлі карточканы қарайықшы балалар мұнда әр түрлі заттардың 

суреті бар екен ия, сендер сол суреттерге сәйкес алдарындағы қима 

кассаларды қолданып сол сөздерді жазамыз. 

Келесі тапсырма,( балалар ребустар шешеді). 

Суреттер мен әріптерді құрап ребустар шешеді  

-Мына жерде қандай әріп жасырыңып тұр екен? 

Р әрпі (фланелеграфқа «Р»әрпін қоямыз) 

Балалар бүгінгі тапсырмаларымыздың бәрін орындап болдық, енді тақтаға 

назар аударайық ,қандай сөз шықты? 

Қол шапалақтау әдісі арқылы буынға бөліп айтқызады. 

Жа-рай-сын-дар! 

Балалар бір-бірлеріне жарайсындар деп көрсетеді. 

Балалар осымен саяхатымыз аяқталды , балабақшамызға оралайық. 

Бүгінгі саяхатымыздан қандай әсер алдындар? 

Несімен қызықты болды? 

Рефлексиялық-түзетушілік: 

-Бүгін қайда саяхатқа бардық? 

-Саяхатта қандай тапсырмалар орындадық? 

-Бүгін қандай дыбыстарды қайталадық? 
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№ S00010     06.03.2022 ж 

 

Уақыт. Уақытты бағдарлау 

 

КРИСПАЕВА КУЛЬБАРАМ ДУЙСЕМБАЕВНА                                                                                                                                                                               

Павлодар қаласы «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК. Тәрбиеші 

 

Білім беру саласы: Таным . Шығармашылық 

Бөлімі:  Математика  негіздері . Жапсыру 

Тақырыбы: «Уақыт. Уақытты бағдарлау»«Таң,кеш,күн,түн»» 

Мақсаты:  Уақытты бағдарлау  «таң,кеш,күн,түн»туралы  түсінік  беру. 

Міндеттері:  Балаларға  тәулік бөлігін үйрету,дұрыс ажыратып атай білуге 

машықтандыру.  

Дамытушылығы: Тәулік бөлігіне арналған дидактикалық ойыны арқылы 

балалардың есте сақтауы мен танымдық қабілетін дамыту. 

Тәрбиелігі: Уақытты дұрыс үнемдеуге тәрбиелеу.  

Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап, көрсету, сергіту, ойын, жұмбақтар. 

Көрнекілігі: Тосын сәт, суреттер, әр балаға тәулік бөліктері салынған суреттер, 

шар. 

Билингвальды  компонент: Таңертең-утро, күндіз-днем, кеш-вечер, түн-ночь. 

Мотивациялық -қозғаушылық 

Шаттық шеңбері: 

Бақшамызға барғанда. 

Жолыққан бар жандарға, 

Ертемен ақ пейілмен. 

«Қайырлы таң» деймін мен, 

Күндіз де  елді  елеймін. 

«Қайырлы күн» тілеймін, 

Үйге кешке келемін. 

Не дерімді білемін, 

«Кеш жарық» деп кіремін.   

-Жарайсыңдар, балалар. Ендеше жақсы көңіл күймен оқу қызметімізді 

бастайық! 

-Балалар кәне 2- топқа  бөлініп алайық, ол үшін мына  тарелкадан айдың немесе   

күннің суретін алайық. Қай балада ай, қай балада күн  болса, сол суреті  

бойынша  орынымызға  жайғасамыз. 

Ұйымдастырушылық – ізденушілік 

Балалар қазір  жылдың қай  мезгілі?  

-Күз 

Күз айларын  айтып  беріңдерші . 

Қыркүйек, қазан, қараша. 
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Балалар, мен сендерге құр қол келген жоқпын, мына шарларды ала келдім. 

Бұл шарлардың түстері әртүрлі.Бұның ішінде қызықты тапсырмалар 

жасырынған екен? Біз оны оқу үшін шарларды таңдап аламыз,сосын жарып 

ішіндегі сұрақтарға жауап береміз. 

1.Жұмбақ шешу 

Күн  шығып  нұрын  шашады, 

Балалар бақшаға  барады.      (таң) 

Балалар бір сәт ойланып көрейікші. Бізге жылу сыйлап жарық беріп тұрған не 

деп ойлайсыңдар? 

3.Ән  айтамыз күлеміз, 

Апай  сау бол – деп, 

Үйге  қарай  кетеміз. (кеш)  

Тосын сәт: 

Есіктен Тапқышбек кіреді,қолында конверті бар. 

Таптым,таптым! 

Сәлеметсің бе,сен кім боласың? 

-Мен Тапқышбекпін! Мен математика патшалығынан келдім. Мен 

сендердің  білімдеріңді  тексергелі  келдім. 

Мына конвертте сұрақтар мен тапсырмалар бар. 

Тәрбиеші  балаларға конвертті ашып, ішіндегі тапсырмаларды оқып береді. 

1-тапсырма. Мен сендерге жұмбақ жасырайын, сендер жауабын табыңдар. 

Серуеннен  қайтамыз, 

Тамақ ішіп  аламыз. 

Біз  тәртіпті  баламыз, 

Тәтті ұйқыға  батамыз.  (түс) 

Піл мен аю ұйықтайды, 

Ұйықтайды  қояндарда, 

Бәрі  ұйқыға  жатады, 

Бұл  қай  кезде  болады?.  (түн) 

- Ол не екен? Кім біледі? 

2-тапсырма. Дүкеннен анам 2 допты алып келді,оның біреуін ініме 

бердім.Менде неше доп қалды? 3.Қоянда неше құлақ бар? 

4-тапсырма. «Сөздік ойын»Тәулік бөліктері туралы. 

-Біз түнде ұйықтаймыз, ал жаттығуды, .... жасаймыз. 

-Таңғы асты таңертең, ал түскі асты,.... ішеміз 

-Кешке  кешкі  асты ішеміз, ал .... ұйықтаймыз. 

-Ал енді балалар, тәулікті ретімен атап көрейікші. 

Тәрбиеші: - Тапқышбек бүгін біз тәулік туралы әңгіме қозғағалы жатыр едік, 

сен дәл келдің. Сен біздің балалардың әрі қарай білімін білгің келсе отыра ғой. 

Бір тәулікте төрт мезгіл болады. Олар: таңертең, күндіз, кеш, түн деп аталады. 

Иә, балалар, күн ұясынан шығып,таң атып келе жатқан уақытты «таңертең» деп 
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атаймыз. 

- Қане, «таңертең-утро» деп қайталайық. 

- Қараңдаршы таң көкжиектен атып келе жатқан сияқты күн шығып келеді. 

(жартылайкүн).  Күн жылжып толығымен ортаға шығады. 

- Қараңдаршы, күн бір орында тұрмайды екен, жайлап жылжып келе жатқан 

сияқты. Күн  толық   аспанға  көтеріліп  бізге  бар   сәулесін  шашып  тұр. 

- Міне, бұл кезді біз «түс» дейміз немесе «күндіз» дейміз. 

-Балалар,  күнді  біз  толығымен  көріп  тұрмыз ба?  Күн  қайда  тұр? 

Күннің  пішіні  қандай екен?  Ал  жиегіндегі  күннің  шуағы 

қандай  пішінге  ұқсас? 

-Балалар, күн  аспанда  нешеу  екен?  

-Ал,  бізге  шашатын  шуағы  аз ба,  әлде  көп пе екен? 

- Ал , күндіз сендер  не  істейсіңдер? 

Сергіту сәті: 

Cағаттың  тіліндей, 

Иіліп  оңға  бір. 

Cағаттың  тіліндей, 

Иіліп  солға  бір. 

Оң аяқ, сол  аяқ, 

Жаттығу  оңай  ақ. 

- Балалар қараңдаршы күн жылжып төмен түсіп келеді,яғни ұясына батуға 

жақындап   қалыпты. Біз  бұл   мезгілді  «кешкі  мезгілі»  деп   атаймыз. 

- Балалар  біз  кешке  не  істейміз? 

Ал енді міне күн ұясына батты. Бұл  мезгілді  «Түн»   дейміз. 

-Түнде  аспаннан  нені  көреміз?  Айдың  жанында  нелер бар? Ал жұлдыздар 

көппе, әлде  аз ба?  Олай  болса  бәріміз  тәтті  ұйқыда  боламыз.                                          

- Міне, балалар тәулік бөліктерімен таныстық. 

Тәрбиеші: Тапқышбек,  балалар  сенің  тапсырмаларыңды   дұрыс  орындады 

ма,  сұрақтарыңа  жауап  берді ме,  көңілің  толды ма,   біздің  балаларға. 

Тапқышбек: Өте білімді балалар екенсіңдер. 

Дидактикалық ойын  

Балалар, енді «Бұл қашан болады?» ойынын ойнаймыз. 

Ойын шарты: Тәулік бөлігіне байланысты әр түрлі суреттерді ажыратып 

қойып шығу.(Алдымыздағы өзіміздің іс-әрекетіміз бейнеленген суреттерімізді 

қойып шығамыз). 

Балалар шарды таңдайды, себебін айтады. 

 Таңертең үлкендер жұмысқа, ал балалар мектепке, балабақшаға барады. Күндіз 

үлкендер жұмыс істейді, ал балалар сабақ оқиды, кешке бәрі демалады,  ал 

түнде ұйықтайды .Жұлдыздар аспанда көп 
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Рефлексифті – түзетушілік 

Ал, балалар Тапқышбекпен қоштасайық. 

- Тәулік бөлігімен танысып,оларды атай білдік пе? 

- Қонаққа бізге кім келді? 

Тапқышбектің тапсырмаларын орындадық па? 

Ойын сендерге ұнадыма? 

Балаларды күн бейнесімен бағалау. 

Тапқышбекпен қоштасады. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Уақытты бағдарлай біледі; 

Игереді: Тәулік бөліктерін ажырата білуді  игереді; 

Меңгереді: Тәулік бөліктерін үнемдеуді меңгерді; 
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№ S00011      09.03.2022 ж 

 

Бұйымды жасау. Материалдар мен бөлшектерді механикалық өңдеу 

 

ТӨРЕХАНОВА МАДИНА ЕРМАХАНҚЫЗЫ                                                                                                   

Түркістан облысы Жетісай ауданы                                                                                 

‹№7  ‹‹Тұран›› мектеп - гимназия›› КММ .                                                                                         

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Көркем еңбек  Мектеп: 

Күні:  Оқытушының аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар: 

Бөлім: Дизайн және технология 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Бұйымды жасау. Материалдар мен бөлшектерді 

механикалық өңдеу. 

Сабақта 

меңгерілетін оқу 

мақсаттары 

7.2.3.1-Бұйымдардың функционалдық және эстетикалық 

сапасын арттыру үшін  материалдарды механикалық өңдеу 

және  бұйымды безендіру  

7.2.3.2-Технологиялық құжаттар бойынша реттілікті және 

дәлдікті сақтай отырып, күрделі бұйымдарды жасау 

Сабақтың 

мақсаты: 

 Табиғи материалдарды анықтап, оларды қолдану аясын 

білу; 

 Қоршаған орта нысандарының композиция, түс, пішін, 

фактура, тепе-теңдік сипаттамаларын түсіну. 

 Әртүрлі техника және материалдармен эксперимент 

жасау 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтың 

әрекеті 

Оқушылардың 

әрекеті 

Бағалау  

 

Ресурстар 

Басталуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру 

кезеңі 
1. Сыныппен 

амандасу. 

Сыныптағы 

оқушыларды 

түгендеу. 

2. Сыныпта 

психологиялық 

Оқушылар 

амандасып ,бір-

біріне сәттілік 

тілейді. 

 

 

Оқушылар  толық әрі 

нақты жауап қайтару 

керек  

Қалыптас

тырушы 

бағалау:  

Бірін –бірі 

бағалау. 

Оқулықтағ

ы  

түсініктем

елер  
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ахуал 

қалыптастыру, 

яғни сабаққа 

оқушыларды 

Ұйымдастыру 

- Сәлемдесу 

- Сынып 

оқушыларының 

сабаққа 

қатысуын 

түгендеу 

Оқушылар бір 

бірімен  

Сыныптың 

назарын 

сабаққа аудару, 

жағымды 

психологиялық 

орта 

қалыптастыру 

 Қайталау 

сұрақтарына 

кім жылдам 

әдісі арқылы 

жауап қайтару .  

 Бұйым 

жасауым 

дегеніміз 

не ? 

 Қандай 

бөлшекте

рді 

білесің ? 
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Ортасы 

 

 

 

 

 

Сабакта 

видео сабак 

корсетіледі. 

.Білім 

алушылардың 

қажеттілігіне 

қарай тапсырма 

беру арқылы 

сабақтың 

мақсатына 

жету.  

Бейнематериал 

және слайдттар 

көрсетіледі. 

Бірнеше табиғи 

материалдардан 

жасалған  

бұйымдар 

көрсетіледі 

Кестемен 

жұмыс  

 

 

Оқулық және 

қосымша ақпараттар 

  

 

Ақпаратты

қ 

ресурстар  

Табиғи 

материалд

ардан 

жасалған 

бұйымдар: 

https://ww

w.svoimi-

rukamy.co

m/Sdelay/p

odelki-

prirodnih-

materialo 

 

Аяқталуы 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

3*3*1 

әдісі 

арқылы  

 

3-

жаңалық(нені 

білдің?) 

3-сұрақ(нені 

білгің келеді?) 

1-ұсыныс 

(немен 

бөліскің 

келеді) 

 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақты қандай 

деңгейде 

түсініп,білгендерін 

3*3*1 әдісі арқылы 

біле аламыз 

 

 

. 

 

 

Ақпаратты

қ 

ресурстар 
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Қосымша ақпарат 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 

дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен? Сабақта 

саралау дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма? Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды, неліктен?  

 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге 

қатысты) 

1: 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне 

ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?  

1:  

2: 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар 

туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты 

білдім? 

1:  

2: 
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№ S00012      09.03.2022 ж 

 

Интерьер заттары және жиһаздардың өндірілуі 

 

ОРАЛБЕКОВА КАМШАТ СЕРИКБАЕВНА 

Түркістан облысы Жетсай ауданы                                                                               

"№7  Тұран мектеп - гимназия" КММ Көркем еңбек  пәні мұғалімі 

 

Көркем еңбек  Мектеп: 

Күні:  Оқытушының аты-жөні: 

Сынып: 9 Қатысушылар саны:  Қатыспағандар: 

Бөлім: Дизайн және  технология 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Интерьер заттары және жиһаздардың өндірілуі 

Сабақта 

меңгерілетін оқу 

мақсаттары 

9.2.2.2 әртүрлі өнеркәсіпте технологиялық және 

өндірістік үдерістер туралы білімдері мен түсінігін 

көрсету; 

9.1.4.2 пайданы (табысты) анықтау мақсатында түрлі 

тауарларды өткізу нарығын талдау 

Сабақтың 

мақсаты: 

 Пайда туралы түсінік қалыптастыруда тауарларды өткізу 

нарығын талдау.  

Жиhаз өндірісі және интерьер туралы білімін жетілдіру. 

Тауар өткізу, нарықтық қатынастар туралы түсінігін 

жетілдіру 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

/уақыт 

Педагогтың әрекеті Оқушылардың 

әрекеті 

Бағалау  

 

Ресурстар 
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Басталуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыру кезеңі 
1. Сыныппен 

амандасу. 

Сыныптағы 

оқушыларды 

түгендеу. 

2. Сыныпта 

психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру, 

яғни сабаққа 

оқушыларды 

бейімдеп бағдар 

беріледі. 

Сыныпты сабаққа 

дайындау. 

3. Cабақ 

тақырыбымен, 

мақсатымен және 

критерийлермен 

танысады. 

4. Бағалау; 

5. Талдау; 

6. Рефлесия. 

 

Оқушылар 

амандасып ,бір-

біріне сәттілік 

тілейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалыпт

астыру

шы 

бағалау

:  Бірін –

бірі 

бағалау. 

Презентац

иялау, оқу 

жоспары 

 

 

 

 

Ортасы 

 

 

 

 

Жаңа сабақты 

цифрлық ресурстар 

арқылы 

түсіндіру/сұхбат- 

пікір талқылау 

Жаңа 

материалды 

зерттеу. Видеосабақ 

көрсетіледі  

 
Оқушылар 

 

   Оқулық және 

қосымша 

ақпараттар  

. 

 

 

 

. 

 Оқушылар 

оқулықтағ

ы негізгі 

тақырыппе

н 

танысады, 

постер 

арқылы 

алған 

білімдерін 

постерға 

түсіріп, қо

рғап 

береді. 
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оқулықтағы негізгі 

тақырыппен 

танысады.  

Оқу дағдыларының 

деңгейі: қолдану 

«Галереяны 

шарлау» әдісі 

Критерий: пайда 

туралы түсінік 

қалыптасады,тауар 

өткізу нарығын 

талдай алады. 

 

Мақсаты: 

талқыланған 

мәселені 

дайындалған постер 

бойынша,өз 

жұмысын 

ұсыну,идеяларын 

қорғау ерекше 

идеялар ұсыну. 

1 топ тапсырмасы 

Жасалған 

бұйымның,жиһаздың 

өзіндік құнын 

есептеп шығар. 

2-топ Тауарды өткізу 

нарығын зерттеңдер. 

3-топ Интерьер 

заттардың, жиһаздың 

шығынын және 

пайдасын есептеп 

шығару. 

Оқушылар жаңа 

білімге сай оқулықты 

қолдана отырып өз 

түсінгендерін 

постерге түсіреді. 

 

 

 

 

Оқулық, 

суреттер, 

әртүрлі 

заттар, 

тапсырмал

ар, кері 

байланыс, 

стикер.  
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Дискиптор: 

 Жасалған 

жиһаздың 

өзіндік құнын 

есептеп 

шығара алады. 

 Тауарды өткізу 

нарығын 

зерттей алады 

 Интерьер 

заттардың,жиһа

здың шығынын 

және пайдасын 

есептеп 

шығара алады 

 

Аяқталуы 

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

3*3*1 әдісі 

арқылы  

 

3-жаңалық(нені 

білдің?) 

3-сұрақ(нені білгің 

келеді?) 

1-ұсыныс (немен 

бөліскің келеді) 

 

 

Оқушылар 

бүгінгі сабақты 

қандай деңгейде 

түсініп,білгенде

рін 3*3*1 әдісі 

арқылы біле 

аламыз 

 

 

. 

 

 

Ақпаратты

қ 

ресурстар 

Қосымша ақпарат 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 

дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме? 

Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау 

дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың 

уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ 

жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
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неліктен? 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі тапсырманы атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге 

қатысты) 

1: 

2: 

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне 

ықпалын тигізер еді (оқытуға және үйренуге қатысты)?  

1:  

2: 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар 

туралы менің келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпаратты 

білдім? 

1:  

2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

33 

№ S00013    09.03.2022 ж 

 

Жапырақтың құрылысы мен қызметі 

 

НУРЖАКУПОВА АЙЖАН КАСЫМЖОМАРТКЫЗЫ                                                   

ШҚО,Үржар ауданы "Тасбұлақ орта мектеп-бақшасы" КММ.                          

Биология пәні мұғалімі  

 

Оқу мақсаттары: 7.1.2.1 - жапырақтың ішкі құрылысын сипаттау, 

құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты 

сипаттау. 

Сабақ мақсаттары Оқушылар орындай алады: 

 жапырақтың ішкі құрылысын сипаттайды және 

құрылысы мен қызметінің арасындағы байланысты 

түсіндіреді. 

Жетістік 

критерийлері 

Білім алушы 

• Жапырақтың ішкі құрылысын сипаттайды. 

• Жапырақтың ішкі құрылысы мен қызметіарасындағы 

өзара байланысты түсіндіреді. 

Ойлау 

дағдыларының 

деңгейі 

Жоғары деңгей дағдылары 

Пәндік лексика 

мен терминология 
 

 

 

Тілдік мақсаттар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар орындай алады: 

 жұпта жұмыстану арқылы жапырақтың құрылысы 

мен қызметін оқып зерттейді және жазбалар жасайды. 

 кейін негізгі сызба бойынша өзара тексеру жүргізеді. 

 қоректену 

 крахмал, нәруыз, қант, май 

 фотосинтез 

 хлоропласт 

 мезофилл 

 борпылдақ паренхима 

 бағаналы паренхима 

 эпидермис 

 шаңдаққабат/кутикула 

 лептесік 

 флоэма және ксилема 

 өткізгіш ұлпа 

 жасушааралық 
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Диалог/жазу үшін 

пайдалы бірқатар 

үзінділер 

 тірек ұлпасы 

 өткізгіш шоқ (жүйке) 

эпидермис бір-біріне тығыз жанасқан тірі 

жасушалардың ... қабатынан тұрады. 

 Борпылдақ паренхиманың жасушалары ... пішінді. 

 Бағаналы паренхима жасушаларында ... үдерісі 

белсенді жүреді. 

 Суда қалқып жүретін өсімдіктердің жапырақтарында 

лептесік ... орналасады. 

 Эпидермис жасушаларында хлоропласт болмайды. 

Сондықтан олар арқылы жарық ... 

 Шаңдаққабат балауыздың жұқа қабатымен қапталған, 

ол өз кезегінде ... қызмет атқарады. 

 Флоэма арқылы өсімдіктердің барлық ұлпалары мен 

мүшелеріне ... ерітінділері тасымалданады. 

 Ксилеманың .. арқылы су барлық ұлпалар мен 

мүшелерге жеткізіледі. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Осы сабақта балалардың бойына жауапкершілік пен 

өздерін бағалау қасиеттерін дарыту. Функционалдық 

сауаттылықты дамыту. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Бейнелеу, оқу сауттылығы. 

АКТ 

қолданудағдылары 

Интерактивті тақтамен жұмыс жүргізу 

Бастапқы білім Жануарлардағы қанайналым мүшелері: буылтық 

құрттар, ұлулар, буынаяқтылар және омыртқалылар. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланғ

ан 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 
Сабақ басында: 

- оқушылардың зейінін шоғырландыруға 

- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ 

анықтап алуға 

- оқушылардың «жақын даму аймағын», 

сабақ соңында күтілетін нәтижелерді 

анықтауға көңіл бөлемін. 

Топқа біріктіру: 3 түсті жапырақ арқылы 

топқа бірігеді. 

Суреттер. 

 

3 түрлі 

жапырақ 

суреттері 
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Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабаққа кіріспе тапсырмасы: 

Суреттердің қандай байланысы бар? 

 
 

1 – тапсырма. «Кір жаятын жіп» әдісі арқылы 

«Өсімдік ағзасындағы жапырақтың қызметі» 

тақырыпшасын оқып шығып, осы 

тақырыпшаны ашатын сөздерді кір жайғандай 

іліп шығасыңдар. 

М: қоректену, минералды қоректену, ауа 

арқылы қоректену, басты 3 қызмет атқарады, 

фотосинтез, судың булануы, газ алмасу т.б. 

2 -тапсырма. (Жұптық жұмыс) Оқушыларға 

жапырақтың көлденең 

қимасының «мылқау» суретін таратып 

беремін. Тақтаға барлық бөліктері белгіленген 

шағын сурет ілінеді. 

Әр жұптағы оқушылар кезектесіп шығып, 

тақтадағы суретті зерттейді. Орнына қайтып 

келеді және өзінің жұбына бір немесе бірнеше 

белгілерді түсіндіреді. 

Экранда суреттің түпнұсқасы көрсетіледі және 

жұптарға өздерінің сызбасымен алмасып, бір-

бірінің жұмыстарын бағалауды ұсынамын. 

1. Суретте жапырақтың ішкі құрылысы 

бейнеленген. 

(а) Жапырақтың ішкі 

құрылымдарының атауын 

кестеге толтырыңыз. 

(Жж) Оқушыларға 

жапырақтың 

компоненттерінің 

қызметтері жазылған карточкалар үлестіремін. 

Оқушылар карточкаларды белгіленген 

«мылқау» суреттің белгілерімен 

сәйкестендіреді. 

(b) Төмендегі құрылымдардың қызметін 

Кейбір 

оқушыларға 

белгілер 

көрсетілген 

қарапайым 

сызба қажет 

болуы 

мүмкін- 

тапсырманы 

орындағанна

н кейін, 

құрылысы 

мен қызметін 

сәйкестендір

уге жұмыс 

қағаздарын 

беруге 

болады. 

 

 

 

 

Тапсырмалар 

парағы. 
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сипаттаңыз. 

 

№ Құрылым атауы Атқаратын қызметі 

1   

2   

3   

4   

 

Бағалау 

Критерийлер Дескриптор 

Жапырақтың ішкі 

құрылысы 

жапырақтың ішкі құрылысын 

құрайтын құрылымдарды 

атайды; 

Жапырақтың 

қызметі 

жапырақтың ішкі құрылысын 

құрайтын құрылым қызметін 

сипаттайды. 

 

3- тапсырма. Топтық жұмыс «Қара жәшік» 

Қара жәшік ішіндегі сөздердің мағынасын 

ашу. 
Транспирация.Фотосинтез.Температура.Еріген 

заттар. 

4- тапсырма. Өсімдік тасымалдау жүйесінің 

сызбасы берілген. 
Жапырақ 

2 

1 

Тамыр 

 

 

1 2 

А) Тек су Органикалық заттар 

В) Органикалық 

заттар 

Тек су 

С) Су мен минералды 

тұздар 

Қанттар 

D) Қанттар Су мен минералды 

тұздар 

Жауабы: 

1 2 



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

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

37 

Қорытынды:   

 

5 - тапсырма. Жүйке дегенді қалай 

түсінесіңдер? 

Жапырақтың қағаздан қиылған үлгісіне 

жүйкеленуін сызып, түсіндіріңдер. 

 
 

6 - тапсырма. Берілген суретте өсімдік 

тасымалдау жүйесінің құрылымдары 

бейнеленген. 

 
флоэманы 

анықтаңыз...............................................................

........ 

Ксилеманы 

анықтаңыз...............................................................

...... 

7- тапсырма. «Тақырыптың түйінді сөздері» 
Келтірілген сөздердің қайсысы «Жапырақтың 

құрылысы мен қызметі»тақырыбына жатады? 

Сөздер банкісі Біздің тақырып 

 

 
Минералды қоректену, қанайналым жүйесі, 

ауа арқылы қоректену, қантамырлар, 

транспирация, тұйық және ашық жүйелер, 

паренхима, лептесік, өткізгіш ұлпалар, 

қарыншадағы перде, електәрізді түтікшелер, 

механикалық ұлпалар. 

Сабақтың 

соңы 
«Бағдаршам» әдісі арқылы рефлексия 

жүргізеді. 

Рефлексия 

қағазы. 
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Сабақ соңында оқушылар рефлексия 

жүргізеді: 

- нені білдім, нені үйрендім - қызыл 

- нені толық түсінбедім - сары 

- немен жұмысты жалғастыру қажет – 

жасыл 

 
Оқушылар өздерінің жұмысы мен 

сыныптастарының жұмысын белгілі бір 

критерийлер бойынша бағалай алады 

Бағалау: Бағдаршам түстері арқылы бағалау  

Үйге 

тапсырма: 
§ 22. Жапырақтың құрылысы мен қызметі.  
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№ S00015      09.03.2022 ж 

 

Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі 

 

ХАЛМЕТОВА ПАРВИНА АХМЕДОВНА                                                              

Қарағанда облысы Приозерск каласы " Айналайын " бөбекжайы                                     

Дене тәрбие нұсқаушысы 

 

Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты. 

А.Шопенгауер 

 

      Бүкіл әлемдегі дәрігерлер мен педагогтар әлдеқашан ортақ пікірге келген 

еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны 

балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет. 

     XXI ғасыр–ақпараттардың аса молдығы бойынша бұрын-соңды болмаған 

ғасыр. Біз балаларға денсаулықты сақтау, түрлі аурулардың алдын-алу, салауатты 

өмір салты туралы көп айтып жүрміз. Ал, бұл мәселелерді шешу балалар 

денсаулығын сақтау, оның ішінде дене тәрбиесі, психологиялық тұрақтылықты 

арттыру, орынды тамақтану және көптеген басқа мәселелер бойынша маңызды 

жұмыстарды қажет етеді. Мектеп мұғалімінің алдында оқушыларға білім 

берумен қатар олардың дені сау, дене бітімінің дұрыс жетілуін қадағалау міндеті 

тұр. Бүгінгі алдымызда отырған оқушы -ертеңгі еліміздің экономикалық қуатын, 

мәдени және рухани байлығын жақсартуға ықпал ететін жеке тұлға. 

     Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол 

сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі. 

Қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың 

денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялық-

психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге деген белсенділігі 

мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған. 

     Дене тәрбиесі-өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру 

саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, 

күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 

адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. 

Дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері оқушының өз бетінше 

ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады. 

Оқушының күнделікті қозғалыс тәртібін толықтыруға арналған жұмыс 

түрлері дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды: 
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 Таңертеңгі гимнастикалық жаттығулар. Күнде таңертеңгілік 9-10 

жаттығудан тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа 

келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді. 

 Мектепке дейінгі және үйге қайтар жолдағы серуен. Таза ауада жаяу 

жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді. 

 Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен оқу 

күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады. 

 Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап пен оқу 

бағдарламасына сәйкес белгіленіп, оқушылардың күші мен жылдамдығын, 

ептілігі мен шыдамдылығын, ерік-жігерін, батылдық пен табандылықты және тез 

шешім қабылдау секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады. 

 Сабақ үстінде сергіту минуттары. Ой еңбегі барысында ағзаның 

тынығуына әсерін тигізеді. 

 Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. Оқу 

күні ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді. 

 Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген спорт 

саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп, дене 

жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді. 

 Жалпы мектепішілік спорттық бұқаралық шаралар. Бұл жұмыс түріне 

денсаулық және спорт айлықтары, спорттық мерекелер, жалпы мектепішілік 

сайыстар жатады. 

       Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тәрбиесі жаттығуларына 

қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды. 

- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 

тәртібінің маңызды бөлігі. Кей жағдайда ең тиімді әдіс болып есептелінеді, 

себебі оқушының жеке тұлғалық қызығушылықтары мен қабілетіне, сұранысына 

сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді. 

      Денсаулық-байлық қана емес, ол адам бақытының бастауы, тіршілік көзі. 

Ұлы ақын Абай данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген. 

Ғылым мен техниканың күн санап қарыштап дамуы, экологиялық 

зардаптардың белең алуы, ой еңбегі мен дене еңбегінің ара қатынасының 

алшақтауы, әр-түрлі зиянды әдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі 

пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын 

қалыптастыратын тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың 

денсаулығы мықты, өзі әлді, төзімді, икемді, әрі нәтижелі болады. Еліміздің 

келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады. 

      Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың 

өсуі, одан әрі өркендеуі, әлемдік деңгейге жетуі, кейінгі жастар үшін үлгі-өнеге 

болатыны үлкен дәлел. 
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№ S00016     10.03.2022 ж 

 

ҚАЛИЕВА ЖАНАР АЛДАМЖАРҚЫЗЫ 

Қарағанды облысы білім басқармасының                                                       

Теміртау қаласы білім бөлімінің «№9»лицей»КММ 

 География пәнінің мұғалімі 

  

Ұзaқ мерзімді жоспaрдың тaрaуы:      Мектеп: «№ 9»лицей»КММ 
Географияны зерттеу тәсілдері 
Күні:                                                           Мұғaлімнің aты-жөні: Қалиева.Ж.А 
Сынып: 8                                                  Қатысқандар:          Қaтыспaғaндaр: 

Сабақтың тақырыбы  «География ғылымының салалары» 

Сабақта іске асатын 

оқу мақсаты (оқу 

бағдараламасынан 

сілтеме) 

8.1.1.1 география ғылымының салаларға бөлінуін 

графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 

8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы маңызды 

зерттеулерді анықтайды; Сабақтың мақсаты Барлығы саяхатшылар мен зерттеушілердің 
география ғылымының дамуына қосқан үлесін 
сипаттайды. 
Көпшілігі ұлы географиялық ашылулар мәтінін 
пайдаланып, кескін картаға саяхатшылардың жүрген 
жолдарын түсіріп түсіндіре алады. 
Кейбіреуі   саяхатшылар мен зерттеушілердің жүрген 
жолдарын жоққа шығару немесе дәлелдеу арқылы 
еңбектеріне баға береді. 

Бағалау критерийі География ғылымының дамуына саяхатшылар мен 

зерттеушілердің қосқан үлестерін анықтап талдай 

алады. 

Географиялық саяхатшылар мен зерттеушілердің 

жүрген жерлерін картадан анықтай алады. 

Ғалымдардың ғылыми-зерттеулеріне баға бере алады. 
Тілдік мақсаттар - География ғылымының дамуына үлес қосқан 

саяхатшылар мен зерттеушілер туралы түсіндіре 

алады. 

- Зерттеушілер, саяхатшылар, географиялық қоғам, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым 

Академиясы, География институты, сел – 

терминдермен жұмыс жасай алады. 

- Ұлы географиялық ашылулар кезеңінің зерттеген 

саяхатшылар туралы бейне материалы көрсетеді. 

- Ұлы географиялық ашылулардағы саяхатшылар 

мен зерттеушілердің  жүрген жерлерін дұрыс не 

бұрыс екендігін дәлелдей аласың ба? 
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Құндылықтарды 

дарыту  

 

«Мәңгілік ел» құндылықтарын іске асыру .Топтық 

және жұптық жұмыстарды орындауда бір-біріне 

құрмет көрсету . 

Оқушылар бір – бірінің ойын тыңдайды, өзара 

сыйластықты қалыптастырады. Жұпта, топта, топпен 

жұмыс істей білу. Оқушылар белсене қозғала отырып, 

сымбаттылықтарын сақтауға жаттығу жасайды. Бір-

бірінің іс-қимылдарын түсіне білу. 

Пәнаралық байланыс Тарих, метеорология. 

Алдыңғы білім География ғылымынын дамуына үлес қосқан басқа 

да зерттеушілерді айта алады. 

Сабақтың 

жоспарлан 

ған кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

 

Дереккөздер, 

ресурстар 

Сабақтың 

басы 

2 минут 

2 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут 

Ұйымдастыру кезеңі: - Сәлемдесу, 

оқушыларды түгендеу. 

Психологиялық ахуал туғызу. Оқушылар 

бір бірене мадақтау сөздерін айтады. 

(жұпта) 

Сандықтағы қиынды қағаздар арқылы 3 

топқа бөлінеді.  

 

  -  Саяхатшылар;     

 

 -  Зерттеушілер; 

                                             -  

Ғалымдар. 

   

 

Сандық, 

киынды 

қағаздар. 
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Үй тапсырмасы: Сызба нұсқа арқылы 

география ғылымының салаларын және 

оларға мысал келтіріп түсіндіреді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дескриптор: 

- География ғылымы нені зерттейтінің 

анықтайды; 

- География ғылымының салаларына 

мысал келтіре алады 

-  География ғылымының маңыздылығын 

айта алады. 

 

Оқушыларға дұрыс жауап үшін смайлик 

арқылы бағалау 

         
  өте жақсы                жақсы              

қаңағаттанарлық 

Сабақтың 

ортасы 

 

3 минут 

 

 

                                            

«Кезбе тілші» 

 Жаңа тақырыпты ашу үшін оқушыларға 

тақтадан сурет көрсетіледі 

     

 

 

 

 

 

 

                                    

Интернет 

 

География 
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әдісі 

(коммуникатив

тік дағдыларды 

дамыту) 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Оқушыларға топқа талқылауға 

арналған тақырып  бойынша бейнебаян 

көрсетіледі. Топқа берілген тақырып 

бойынша дайындалып ерікті оқушыны 

басқа топқа сұхбаттасуға жібереді сағат тілі 

жүйесі 

     (бейнебаян) 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=5zi2V6mZ68

U 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=vX5FjDpEtqY 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=9Wu3jNGa47

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.ж физикалық 

картасы мен 

кескін карта. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zi2V6mZ68U
https://www.youtube.com/watch?v=5zi2V6mZ68U
https://www.youtube.com/watch?v=5zi2V6mZ68U
https://www.youtube.com/watch?v=5zi2V6mZ68U
https://www.youtube.com/watch?v=vX5FjDpEtqY
https://www.youtube.com/watch?v=vX5FjDpEtqY
https://www.youtube.com/watch?v=vX5FjDpEtqY
https://www.youtube.com/watch?v=9Wu3jNGa47U
https://www.youtube.com/watch?v=9Wu3jNGa47U
https://www.youtube.com/watch?v=9Wu3jNGa47U
https://www.youtube.com/watch?v=9Wu3jNGa47U
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бойынша. Соңында жиналған 

мәліметтермен өз тобының мүшелерімен 

бөліседі. 

Топта жұмыс (Әр топқа жеке 

тапсырмалар беріледі): 

Сәйкестендіру 

Саяхатшылар: Ежелгі зерттеушілер 

туралы ақпаратты тыңдайды.Тапсырма: 

Ежелгі зерттеушілердің сынарын тауып  

сәйкестендіру 

1.Мысырлықтар А) бірінші рет 

«география» ұғымын 

енгізген 

2. Эратосфен В) жылдың 

ұзақтығын анықтап 

күн күнтізбесін 

жасады. 

 

3. XV-XVII 

ғасырлардың 

ортасында  

С) географиялық 

өзгерістерді ғылыми 

тілде түсіндіріп, 

алғаш рет масштабты 

қолданып карта 

жасаған. 

4. Фалес және 

Анаксимандр 

D) Махмұд Қашғари 

«Дүниежүзінің 

дөңгелек картасы» 

атты еңбегінде түркі 

халықтарының 

қалаларына 

және жер бедеріне 

сипаттама берген. 

5.Ежелгі грек ғалымы 

Геродок 

Е)Ұлы географиялық 

ашылулар басталды. 

Бағалау Дескриптор: 

- Ежелгі зерттеушілер туралы түсінік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

қағаздары 
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Миға шабуыл 

әдісі 

7 минут 

 

 

 

«Кір жаятын 

жіп» әдісі 

4 минут 

қалыптастыра алады.  

- Зерттеушілердің зерттеген 

аймақтарын анықтайды. 

- Саяхатшылар мен зерттеушілердің 

ғылымға қосқан үлестерін 

талқылайды; 

- Зерттеушілердің сынарын таба алады. 

 

Зерттеушілер: Орыс ғалымдарының 

зерттеулері туралы тыңдайды. Тапсырма: 

Берілген сурет бойынша орыс 

зерттеушілердің зерттеген аймақтарын 

жазады 

_______________________________ 

 
    Н.А. 

Северцев 

_______________________________    

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 
В.В. 

Сапожников 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

47 

 

 

 

 

 

3 минут 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 
В.В. 

Докучаев 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 
В.А. 

Обручев 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Дескриптор: 



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

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

48 

 

- Орыс зерттеушілердің зерттеген 

аймақтарын анықтайды. 

- Зерттеушілердің жүріп өткен жерлерін 

картадан анықтайды; 

- Саяхатшылардың ғылымға қосқан 

үлестерін талқылайды; 

 

Ғалымдар: География ғылымының 

дамуына үлес қосқан қазақ зерттеушілері 

туралы тыңдайды. Тапсырма: 

Ш.Уәлиханов пен Қ.Сәтбаев туралы эссе 

жазыңыз. 

Дескриптор: 

- Қазақ зерттеушілерінің зерттеген 

аймақтарын анықтайды 

- Эссе бойынша қазақ зерттеушілерінің 

еңбектерін  жазады; 

- Зерттелген аймақтарының маңызды-

лығын түсіндіреді 

 

 

Тапсырма: Жеке жұмыс. Оқушылар 

картадан саяхатшылар мен 

зерттеушілердің жүрген жерлерін кескін 

картаға түсіреді. 

 
Дескриптор: 

- Картада ұлы географиялық ашылулар-

дың жүрген жолдарын анықтайды. 
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- Саяхатшылар мен зерттеушілердің 

жүріп өткен жерлерінің географиялық 

нысандарды кескін картаға түсіреді; 

- Cаяхатшылардың сапарға шығу маңы-

здылығын түсіндіреді. 

Кір жаятын жіпте сабақтағы негізгі 

ұғымдар ретсіз  ілінген. 

Тапсырма: Ұғымдарды ретімен 

орналастырып кестені толтырады. 

 

Негізгі ұғымдар: зерттеушілер, 

саяхатшылар, географиялық қоғам, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Ғылым Академиясы, География институты, 

сел. 

Терминдер Мағынасы 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Дескриптор: 

- Ұғымдардың мағынасын анықтайды; 

- Терминдерді түсініп жазады. 

- Ұғымдарды еске сақтайды. 

 

Сергіту сәті: «Адам адамға» 

Топтағы адамдар жұп-жұбымен  бір-біріне 

қарама-қарсы тұру қажет. Жүргізуші 

дененің бір мүшесін айтқан кезде, жұптар 

дене мүшелерін бірін-біріне тигізу қажет. 

(Мысалы, қол-қолға, аяқ-аяққа...)Кейін 

жұптар ауысады. 
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Сабақтың соңы 

«Ақылдың 

алты 

қалпағы» әдісі 

4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

4 минут 

 

 

Бүгінгі тақырып бойынша әр топқа екі 

қалпақтан беріледі. Әр қалпақ өзінің 

бағыты бойынша бүгінгі тақырыпқа 

қорытындылайды. 

Тапсырма: сабақты қорытындылау үшін 

Kohoot.it. онлайн интернетті қолданамыз. 

1. «География ғылымының атасы»  

A)Страбон          B)Эрaтосфен     C) 

Птоломей   

D)Аристотель    E)Пифагор 

2. Карта бойынша жүрген жолдарын 

белгілеу. 

3. Ұлы географиялық ашылулар кезенің 

көрсет 

A)XV-XVIIғ         B)XIV-XVI ғ    C) XVII-

XIX ғ 

D)XVII ғ    E)XI ғ    E)XII ғ 

4.Қазақстанда география қоғамы қай 

жылы пайда болды. 

A)1949      B)1952   C) 1962   D)1975    

E)1983    E)1935 

5. Видеода қай зерттеуші туралы 

айтылғанын анықтау керек. 

.Сабақты бекіту: 
1.Географиялық білім көздеріне нелер 

жатады? 

2.Жергілікті жерді танып білу үшін қандай 

құралдарды қолданамыз? 

3.Жергілікті жердің табиғатын білу 

қаншалықты маңызды деп ойлайсың? 

 

«Плюс-минус-қызықты» әдісі 

Оқушыларға сабақ соңында кестені 

толтыру ұсынылады: П(+);  М(-);    Қ 

(қызықты).  
«П»-«плюс»  бағанына сабақта ұнаған 

нәрсе жазылады: ақпарат, жұмыс түрлері, 

т.с.с.  

«М»-«минус» бағанына сабақтың ұнамаған 

немесе түсініксіз сәттері, оқушы пікірі 

 
Алты қалпақ 
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бойынша оған ешқандай қажеттілігі жоқ 

ақпарат жазылады.  

«Қ»-«қызықты» бағанына оқушылар 

сабақта естіген қызықты мәліметтерді 

жазады, оған қоса тақырып бойынша 

білгісі келетін мәселелер бойынша 

мұғалімге сұрақтар жазуға болады.  

Саралау – Сіз 

оқушыларға қандай 

тәсілмен көмектесесіз? 

Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз?   

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру 

деңгейін 

қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Пәнаралық байланыстар. 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау. Ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолдану 

Оқушылардың 
деңгейлеріне қарай 
әртүрлі деңгейлік 
тапсырмалар берілді. 
Барлығы саяхатшылар 
мен зерттеушілердің 
география 
ғылымының дамуына 
қосқан үлесін 
сипаттайды. 

Кейбіреуіне тақырып 

бойынша 

тапсырмаларды 

орындап түсіну үшін 

оқушыларға қолдау 

көрсетіп ынталандыру 

қажет.  Тапсырмалар 

орындау барысында 

«Кезбе тілші» әдісінің 

тиімділігі 

оқушылардың топта 

жұмыс істеуіне 

толыққанды көмек 

Оқушыларды

ң топта 

немесе 

жұптық 

тапсырмалард

ы орындау 

кезіңде 

қадағалау. 

Оқушыларды

ң уәжін 

көтеру 

негізінде 

мадақтау 

сөздері, 

смайлик, 

жеміс 

стикерлеріме

н бағаланып 

отырады. 

Бағалау  

 Пәнаралық байланыс тарих. 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау ережелері 

сақталды. АҚТӨ ны қолданылады. 
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көрсетеді.Ой өозғау 

әдісі арқылы кескін 

картамен жұмыс 

жүргізіледі ягни есте 

сақтау дағдысы 

қалыптасады. «Алты 

қалпақ» әдісінің 

тиімділігі оқушылар 

жаңа тақырып 

бойынша не 

түсінгендігін бір 

сөйлем арқылы өзінің 

есте сақтау қабілетін 

жақсартады. 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары немесе оқу 

мақсаттары шынайы және 

қолжетімді болды ма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына 

қол жеткізді ме? Егер оқушылар 

оқу мақсатына жетпеген болса, 

неліктен деп ойлайсыз? Сабақта 

саралау дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде уақытты 

тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ 

жоспарынан ауытқулар болды ма 

және неліктен? 

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия 

жасау үшін пайдаланыңыз. Сол 

бағандағы өзіңіз маңызды деп 

санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.  

 

Қорытынды бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 

қатысты)? 

1:  

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ЖЕКСЕНБАЕВА ЛЕЙЛА ЗИНУРОВНА 

 БАЛЫМБЕТОВА ЖАДЫРА КОНРАТОВНА 

 ТАДЖИБАЕВА ЖІБЕК АЛДАБЕРГЕНОВНА 

 ЯНГИБАЕВА ШОЛПАН  КУРАЛБАЕВНА 

 ЗОРБАЕВА  ДИНА МАКСУДОВНА 

 БАЛТАБАЕВА АЛМАТАЙ НАСЫРОВНА 

 КРИСПАЕВА КУЛЬБАРАМ ДУЙСЕМБАЕВНА 

 ТӨРЕХАНОВА МАДИНА ЕРМАХАНҚЫЗЫ 

 ОРАЛБЕКОВА КАМШАТ СЕРИКБАЕВНА 

 НУРЖАКУПОВА АЙЖАН КАСЫМЖОМАРТКЫЗЫ 

 ХАЛМЕТОВА ПАРВИНА АХМЕДОВНА 

 ҚАЛИЕВА ЖАНАР АЛДАМЖАРҚЫЗЫ 

 

 

жетістіктері/ қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не 

нәрсеге назар аудару қажет? 


