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29.07.2022 ж. № V00061
Жалаң жəне жайылма сөйлем
ХОЖАБАЕВА АЙНУР ХАМЗАТОВНА
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы.
№ 28 Амангелді мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
САБАҚ: Қазақ тілі
ТАҚЫРЫБЫ: 60-сабақ.
Жалаң жəне жайылма сөйлем
КҮНІ:
СЫНЫП: 3
ОҚУ
МАҚСАТЫ:

САБАҚТЫҢ
МАҚСАТЫ:

Алдыңғы
білімдер
Жоспарланға
н уақыт

МЕКТЕП: №28 Амангелді орта мектебі

МҰҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӨНІ:
Хожабаева А
қатысқандар
қатыспағандар саны:
саны:
3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы (қоғамдық ортада) қатысымдық
əрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік
нормаларды сақтап сөйлеу;
3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң жəне жайылма
сөйлемдерді ажырату.
Барлық оқушылар жасай алады:
 Жалаң жəне жайылма сөйлемдерді ажыратады.
Оқушылардың көбі жасай алады:
 Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен мəтіндегі
негізгі ойды анықтай алады.
Оқушылардың кейбірі жасай алады:
 Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп,
ой қорыту жасай алады.
Сөйлем мүшелерінің байланысы.
Жоспар
Жоспарланған іс-əрекет

Дереккөздер

І. Бағдарлау-мотивациялық кезең (5 минут)
Сабақтың басы

Көңілді
əуен қосып
қою

Қызығушылықт
ы ояту. Сыныпты
қалыпқа келтіру.
Психологиялық дайындық
Әрбір адам: Туысым, досым, жұрағатым
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Топқа бөліну

Әрбір сабақ: Үйрену, ұғу, ұлағат
Әрбір ісің: Тірлік, тірек, адамдық
Әрбір сөзің: Шындық, бірлік, адалдық
І-топ: «Алғырлар»
ІІ–топ: «Тапқырлар»

«Ұққаныңды айт,
Ұмытқаныңды есіңе түсір» əдісі арқылы
өткенге шолу жасау.
- Сөйлем мүшелері қаншаға
бөлінеді?
- Бастауыш дегеніміз не?
- Баяндауыш дегеніміз не?
- Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін ата
- Тұрлаусыз мүшелерді ата
- Сөйлем мүшелерінің байланысы
ІІ. Операциялық-орындаушылық кезең (30 минут)
Сабақтың
ортасы

Жаңа сабақ:
Білген сайын келеді біле бергім
Біле беру емес пе тілегі елдің
Белден ассаң, алдыңда бел көрінсе
Қызыққаннан келмей ме жүре бергің
Сондықтан да келеді біле бергім.
Жалаң жəне жайылма сөйлем
Жай сөйлем жалаң, жайылма болып
екіге бөлінеді. Бастауыш пен
баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң
сөйлем дейді: Жазира биледі.

“Түйінді ой”

Тұрлаулы мүшелерден басқа
тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді
жайылма сөйлем дейді: Жазира əдемі
биледі.
36-жаттығу. Мəтінді тыңдайды.
Мəтіннің не туралы екені сұрақ-жауап
əдісі арқылы анықтатылады. Бейнелеу
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Жұптық жұмыс өнерінің жанрлық түрлері туралы
білетіндерін əңгімелейді.
Оқулықта берілген сұрақтарға жауап
беруде тілдік нормаларды дұрыс
қолдануына басшылық жасалады.
Өзіне ұнайтын бейнелеу өнерінің жанры
туралы əңгімелейді.
Пейзаж, пейзаж маған өте ұнайды,
портрет, натюрморт.
Пейзаж ұнайды.
Сергіту сəті
Қимылмен көрсету
37-жаттығу:

Үнтаспа

Сəйкестендіру

38- жаттығу: Жұмбақты жатқа жазу.
Тақтамен жұмыс

Бағалау парағы

Түнде күндіз болды,
Жерге жұлдыз қонды.
(Электр шамы)
Жай сөйлем
Постермен
жұмыс

Жалаң сөйлем
сөйлем

Жайылма

Бастауыш
Баяндауыш Анықтауыш
Пысықтауыш
тұрлаусыз мүше
Сабақтың соңы

«Екі микрофон» əдісі
1. Күн бұлттанды. Қандай сөйлем?
2. Өнер өрге жүзгізеді.
3. Жай сөйлем қаншаға бөлінеді.
4. Жайылма сөйлем айт.
5. Жалаң сөйлем айт.
6. Арман қуанды.
Бағалау парақшалары арқылы
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Өзін – өзі
бағалау

Ереже жаттау

Үйге тапсырма:

Қосымша ақпарат
Дифференциация:
Балаларға
қалай көмектесесіз?
Қабілетті
балаларға қандай
тапсырмалар бересіз?

Бағалау:
Оқушылардың
білімдерін
қадағалауды қалай
жоспарлайсыз?

Бақылау:
Сабақ мақсатына жеттім бе?
Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы болды ма?
Оқушылар арасындағы дифференциациялау
бойынша іс-əрекеттер ұтымды болды ма?
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Жоспардан қандай шегіністер жасадым жəне
неліктен?
Қорытынды бағалау:
Сабақтың ең ұтымды
кезеңдері. 1.
Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі сəт. 1
Осы сабақтан келесі сабақтың
өткізілуіне септігін тигізетіндей
сыныптағы жəне жеке оқушылар
жайлы не білдім?
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Пəнаралық байланыс:
Денсаулық пен
қауіпсіздік
АКТ
Құндылықтар
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29.07.2022 ж. № V00062
Қояндар отбасы қысқа дайындалуда
ДОСҚАЛИЕВА ШАТТЫҚ ДОСҚАЛИҚЫЗЫ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы
«Балбөбек» бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі
МАҚСАТЫ: Балалардың бес саны мен бестің көлемінде санай алады, екі бөлек
заттар топтамаларын жиын сандары бойынша салыстыру амалдарын
біледі, "тең", "кем", "артық" сияқты ұғымдарды таныстырып, заттардың
ұзындығына қатысты қасиетін пысықтау. Балаларды, заттардың саны кем
болған топқа, бірін қосып, үстемелеу немесе артық топтан бір затты алып
тастау сияқты, теңдікті орнату тəсілін біледі, заттардың ұзындығы бойынша
тұстастырып, беттестіріп салыстыра алады. Қолдың ұсақ моторикасын, қағаз
бетін бағдарлау, қабылдау, есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту.
СӨЗДІК ЖҰМЫС: Балаларға "қоянның қорегі", "ең ұзын жолақ", "барлығына
жеткен жоқ", "бір, екі, үш, төрт, бес, барлығы бес болады", "ең ұзын",
"ұзындау", "ең қысқа", "саны қанша, сонша болады" сияқты сөздерді айтқызып,
сөйлеу қабілеттерін жетілдіру.
ӘДІС-ТӘСІЛДЕР: Аудиожазбаны тыңдау, көркем сөз, жұмбақты жасыру,
сурет бойынша əңгімелесу, панно алдында жəне үстел басында іс-тəжірибе
жаттығуы, сергіту сəті, үстел басында дамытушы жаттығуы, бөлме ішінде
дамытушы жаттығу, оқу қызметін пысықтау, балалардың іс-əрекетін бағалау. 4К
моделі, Саралап оқыту, Ойын, «Бала үні». Ақпараттық-коммуникативтік
технологиясы.
ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
1. КӨРНЕКІЛІК МАТЕРИАЛДАР: Ырғақты, темпі жылдам, əуенжазбасы.
Орман ортасында, кез келген жерлерде, бұталардың түбінде жасырынған
қояндардың суреті. Математикалық екі жолақты панно.
Көрнекілік қарточкалары: көжектер мен сəбіздері; əрқайсысы бесеуден. Бірден
беске дейінгі сандардың көрнекілік жинақтары. Ырғақты, "Қоян" əуенжазбасы.
Көрсеткіш. Көжектер мен сəбіздердің топтамаларын жиын сандары бойынша
салыстыру барысының сызбалы суреттері. Үш түрлі қоянға ұзындығы үш түрлі
жолақты сəйкес салудың сызбалы суреті.
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2. ҮЛЕСТІРМЕЛІ МАТЕРИАЛДАР
Әрбір балаға көлденең екі жолақты карточка; соңғы оң жақтағы шақпақтар
жіңішке жолақпен қоршалған. Ыдыстарда саны бес көжек пен төрт сəбіздің
кескіндері. Педагогтің үстелінде балалардың санына сəйкес сəбіздің кескіндері.
Жеке ыдыстарда 1, 2, 3, 4, 5 сандары. Әрбір балаға дамытушы жаттығуға сурет
сызбасы: қағаз бетінің сол жағында, бірінен бірі төмен тұрған үш қоянның
суреті. Сурет-сызбаға қосымша – ұзындығы əртүрлі, түрлі-түсті үш
жолақтардан жинақтар. Түрлі ыдыстарда сəбіздердің, орамжапырақтардың,
алмалардың, алмұрттардың жиындары (қағаздардан кескіндер немесе ұсақ
нақпішіндер).
ОҚУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАРЫСЫ
1. КІРІСПЕ БӨЛІМ
1.1. Аудиожазбаны тыңдау.
Ырғақты, темпі жылдам, əуенжазбасы естіледі.
Көркем сөз. Жұмбақ жасыру.
(Саралап оқыту. Қарқын. 4К: коммуникация.Топ балаларының ішінде қабілетті
білім деңгейі жоғары тəрбиеленушіге «Қоян» туралы үйден жұмбақты жаттап
дайындап келу алдын ала тапсырылған болатын. Баланың ойлау, тез жаттап алу
қабілеті, сөйлеу тілі дамиды. )
Ұзын аяқ, ұзын құлақ,
Күртешесі сұр, жұмсақ,
Қорқақ, қыли көздері,
Ұстай алмаймыз, қуаласақ.
– Балалар, бұл не екен? Иə, қоян.
1.2. Сурет бойынша əңгімелесу.
Орман ортасында, кез келген жерлерде, бұталардың түбінде жасырынған
қояндардың суреті көрсетіледі.
– Балалар, біз бүгін қайда келдік? (Біз орманға келдік). Оны қалай білдіңдер?
(Орманда қояндар жүр).
– Балалар, орманда барлық жабайы аңдар, қояндар да, тиіндер де, аюлар
да қысқа дайындалып жатыр.
– Қояндар немен
қоректенеді?
Балалардың жауаптарын тыңдау.( «Бала үні». Балалар əртүрлі дəлелді
жауаптармен айта білді. Жəне өздерінің құрдастарын тыңдай білу, ойына пікір
қоса білу дағдылары дамыды.)
Балалар, бақшаны адам өз үйінің жанында өсіреді, орманда емес, сондықтан
көжектер мен қояндар сəбіздерді жеймін десе, адамның бақшасына кіріп кетуі
керек.
– Біз өзіміз бақшадан сəбіздер мен түрлі қоректерді алып, ормандағы қояндарға
берейік.
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2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Панно алдында жəне үстел басында іс-тəжірибе жаттығуы. "Қояндарға
сəбіздерді үлестірейік."
2.1.1. Балалардың жұмыстарын реттеп отыруға, үлгі үшін екі жолақты панно
жəне көжектер мен сəбіздердің сандары салынған көрнекілік карточкалары
қажет болады.
Әрбір балаға көлденең, екі жолақты карточка беріледі. Карточканың əр жолағы
тең алты шақпаққа бөлінген, соңғы оң жақтағы шақпақтар жіңішке жолақпен
қоршалған. Ыдыстарға саны бес көжек пен төрт сəбіздің кескіндері салынады.
Педагог бір сəбізді уақытша алып тастайды. Жеке ыдыстарда 1, 2, 3, 4, 5
сандары жатады.
– Балалар, екі жолақты карточкаларды өздеріңе қарай жақындатып,
ыдыстарда не жатқанын қараңдар. Бұнда не бар? (Көжектер мен сəбіздер)
– Кəнекей, көжектердің барлығын жоғарғы жолаққа солдан оңға қарай тізіп
салайық. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі.
– Төрехан, саны неше көжекті салдың? (Мен саны бес көжекті салдым). Педагог
өз панносында үлгіні көрсетіп тұрады.
– Жарайсың, Төрехан . Панно алдына шығып, шынында да көжектің саны бес
пе, тексеріп көр.
Педагог баланың қолына көрсеткішті береді, əрбір көжекке тигізіп, нақтылы
санауды, соңында жиынды айналдырып, қорытынды сөздердің айтылуын
қадағалайды. "Бір, екі, үш, төрт, бес. Барлығы бес көжек".
– Соңғы шақпаққа бес санын салып қой. Жарайсың. Отыра ғой.
– Балалар, сендердікі де бес саны болды ма? Қараңдар
2.1.2.
– Балалар, енді сəбіздерді бөліп берейік. Балаларға сəбіздерді кезекпен салып
шығуға мүмкіндік беріледі.
– Балалар, барлық көжекке сəбіздер жетті ме? (Барлығына жеткен жоқ) Неге
екен? Тексерейік.
Балаларға орындарында қайта санап, тексеру амалы ұсынылады.
– Балалар, сəбіздердің саны неше болды? (Сəбіздердің саны төрт болды) Ал,
көжектердің саны ше? (Көжектер саны бес)
– Балалар, сендерде не артық болып шықты? (Бір көжек артық). Ал, не кем
болды? (Сəбіздер бірге кем болды) Жақсы.
2.1.3.
– Кəнекей, Бақберген, панноға сəбіздерді салып, санап шық. Педагог
көрнекілікке барлық саны бес сəбізді ұсынады. Панно алдына шыққан екінші
бала сəбіздерді тізіп, қайта санайды.
– Бұнда сəбіздердің саны жетті ме? (Жетті) Сəбіздердің саны неше екен? (Саны
бес сəбіз) Санмен белгіле.
– Сəбіздер мен көжектердің сандары қаншадан болды? (Сандары бес-бестен, 5
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тең) – Балалар, ал сендер ше ... Сендерде бар көжектер мен сəбіздердің санын
қалай тең етеміз? Кім айтады? (Бір сəбіз керек) Жарайсың, Көзайым. Бір сəбізге
үстемелейміз.
– Балалар, маған кезекпен келіп, бір-бір сəбізден алып, сəбіздер санын бір
сəбізге
үстемелеңдер.
Балалардың көжектер мен сəбіздерді тең ету амалдары мақталады.
2.2. Сергіту сəті. "Бір қоян! Екі қоян!" Педагогтің жетекшілігімен ойнатылады.
Педагог балаларды ашық, кең жерге шақырады.
– Балалар, қазір біз қоянның қимылдарын көрсетіп жатқанда, "Екі қоян!"
дегенде екеуден қатар тұрып, қозғаласыңдар. Егер, мен "Бір қоян!" десем, бірбірден тұрасыңдар. Қайтадан "Екі қоян!" десем тағы да екуден тұрасыңдар.
Бірақ қайта тұрған баланың жанына барып, жұп болуға болмайды. Басқа
баланы тауып алу керек.
Ырғақты, "Қоян" əуенжазбасы қосылады.
2.3. Үстел басында дамытушы жаттығу. "Қояндарға бөкебайларды бөліп бер."
Балалардың əрқайсысына қағаз бетінің сол жағында, бірінен бірі төмен, үш
қоянның отырған сурет-сызбасы үлестіріледі. Сурет-сызбаға қосымша
ұзындығы үш түрлі, түрлі-түсті жолақтар жинағы ұсынылады.
– Балалар, қояндарға ұзындығы əртүрлі бөкебайлар керек. Қоян-əкеге, қоянанаға, көжекке. Мына сурет-сызбаларға мұқият қарап, қоян-əкеге ең ұзын
бөкебайды саласыңдар, көжекке – ең қысқа бөкебайды. Педагог балалардың
өздігінен тапсырманы орындап жатқанын қадағалайды, жолақтарды қалай
салыстырғанын тексереді. Балалардан жолақтарды тұстастыру немесе
беттестіру тəсілдерін көрсетуді сұрайды немесе ұсынады.
– Балалар, əке-қоянға ұзындығы қандай бөкебайды береміз? (Ең ұзын
бөкебайды береміз) Жақсы.
– Ана-қоянға ше? (Қысқалау бөкебайды береміз) Ал, көжекке ұзындығы қандай
бөкебайды береміз? (Көжекке ең қысқа бөкебайды береміз) Жарайсыңдар,
балалар.
2.4. Бөлме ішінде дамытушы жаттығу. "Саны қанша – сонша қорек
жинаймыз."
Оқу қызметіне дейін педагог бөлмеде баланың қолы жететіндей, кез келген
жерлерге сəбіздер, орамжапырақтар, алмалар, алмұрттардың жиындарын түрлі
ыдыстарға салып қояды. Балалардың əрқайсысына 1, 2, 3, 4 немесе 5 сандарының
бірін табақшадан алу ұсынылады.
– Балалар, мұқият тыңдаңдар. Әрбіреуіңнің қолыңда белгілі санның бірі бар.
– Бөлмеміздегі ойыншықтар мен заттардың арасынан қолдағы санға сай
ойыншықтарды жинап, өз үстелдеріңе тізіп қоясыңдар. Тапсырманы келіп
тексеремін.
– Балалар, саны қанша, сонша ойыншық жинау керек.
8

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

Жаттығу аяқталғаннан кейін, балалар өз орындарына тұрып, тапсырманың
орындалуын
көрсетеді.
Педагог: "Саны қанша ойыншықты жинадың?" – деген сұрақты қойып
жүреді. Балалар: "Ойыншықтардың саны екіге (бірге, үшке, төртке, беске)
сəйкес" немесе "Саны қандай болса, сонша ойыншықты жинадым" – деп жауап
берулері мүмкін. Егер, кез келген бала жауапты дұрыс құрастыра алмай жатса,
үлгіні қайталатып айтқызып, мақтап отыру керек. Балалар жарты шеңберге
отырғаннан кейін ғана қорытынды шығарылады.
3. ҚОРЫТЫНДЫ
Оқу қызметін пысықтау, балалардың іс-əрекетін бағалау.
– Балалар, бүгін біз қайда бардық? (Орманға бардық) Орманға не үшін бару
керек болды? (Орманда қояндарға қоректерін үлестіріп бердік)
– Қояндарға қандай қоректер қажет? Қояндар жеміс пен көгөністерді
орманда қайдан алады?
– Біз көжектердің барлығына сəбіз жетсін деп, не істедік? (Көжектер мен
сəбіздерді тең еттік. Санын бірдей еттік) Тең ету үшін, не істедік? (Сəбіздер
санын үстемеледік) Жарайсыңдар.
– Бөкебайларды қалай бөлдік? (Әкеге – ең ұзын бөкебай, анаға – қысқалау,
көжекке – ең қысқа бөкебай). Тамаша. – Балалар, бүгін сендердің ұқыпты,
қамқор болғандарыңды көріп қуанамын.
Қоянға қоректерді тең бөліп бергендерің үшін ризамын. Жарайсыңдар. Оқу
қызметіміз аяқталды, сау болыңдар
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29.07.2022 ж. № V00063
Бала -көздің нұры
КАСЕНОВА КОРЛАН КУРМАНГАЛИЕВНА
Абай облысы,Тарбағатай ауданы,Ақсуат ауылы,
"Қожагелді батыр атындағы орта мектебі "КММ
жанындағы интернат тәрбиешісі
«Бала көңілдің гүлі, көздің нұры» - деген жақсы сөз бар қазақта.
Қазақ атамыз бала десе ішкен асын жерге қойып, барын алдына тосып,
ешкімнен кем қалмай өсуіне барлық жақсы əрекеттерді жасаған.
Тіпті «баламның табанына кірген шөңге менің маңдайыма кірсін» - деп баласына
еш жамандықты жуытпай, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай
өсірген. Баланын көкке көтеріп, төрге шығарып, ерекше құрметтеген сол
бабаларымыз, бала тəрбиесіне көп көңіл бөлген.
Жастайынан жақсы əдеттерге баулып, өсе келе маңызды шаруаларға
араластырып, өнегелі тəрбие беруге тырысқан. Баланың титтейінен тəтті
қылықтарын қызықтап, жақсылықтарына қуанып, мерейлерін асырған.
Бала қуанышы қашан да жүректі де жанды да жылытады. Жүзге ерексіз
күлкі мен шатық сыйлайды. Ал өз қуанышымен басқаларды қуантатын бала
бақыты əр адамды толғандыруы керек емес пе? Балалық шақ ең таза, кіршіксіз,
қисынсыз кезең. «Бақыт деген – менің бала күндерім» деп Мұқағали Мақатаев
жырлағандай, балалық əркімнің жадында қызықтармен, шат - шадыман ойын,
риясыз күлкімен есте қалады. Мен келешек ұрпақтың сəулетшісімін.
Мен мұны мақтаныш сезіммен айта аламын. Менің тəрбиеленушілерім
егемен елдің, тəуелсіз Қазақстанның толыққанды азаматы болып шықса, одан
артық менде арман болмас еді. Осындайда, «Ұстаз - ұлық емес, ұлы қызмет»деген
Б. Момышұлының керемет дана сөздерін есіме аламын. Басты кəсіби
ұстанымым ретінде мақсатымды алтын қазыққа байлап келемін. «Адамға ең
бірінші білім емес, тəрбие беру керек, тəрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас
жауы»- деген Әбу - Насыр Әл Фараби Сондықтан, əр - бір тəрбиешінің мойнында
қанша баланың болашақ өмірі жауапты. Баланы тəрбиелеу мен дамыту
мақсатында отбасы мен балабақша ынтымақтастығын жүзеге асырған жөн болар.
Сонымен қатар, осы мекемеде əр бір баланың жеке басының бейімділігін,
қызығушылықтары мен қажеттіліктерін дамыту негіз болып табылады.
Алдымыздағы əр - бір бала қайталанбас бір əлем десек сол əлемге терең үңіліп,
баланың басқаға ұқсамайтын ерекше қасиеттерін тану, оның жүрегіне жан
дүниесіне жол таба білу біздердің борышымыз.
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Баланы жақсы көру, оның өмір сүру ортасын көңілді, қызықты етіп
ұйымдастыру, баланың бойынан балалық шағын зерделі көзбен көру - бұл да
біздің міндетіміз. «Балалық шағы - патшаның тағы» - деген ата - бабамыз
айтқандай балалардың балалық шағын өз жастарына сай ұйымдастырып, жүзеге
асыру біздің негізгі міндеттеріміз.
Балалардың бойынан кемшілік емес, жетістік іздеңіз, жақсы істерін дер
кезінде бағалап, қолпаштап, ынталандыруды да ұмытпаңыз. Бала жүрегі нəзік,
көңілі пəк екенін естен шығармаңыз. Бала - өзіндік əлемі бар ғажайып жеке тұлға.
Тəрбие сапасы - тəрбиеші қызметінің жемісі. Көзін ашып, тұнығына қану үшін
тəрбиеші де жылы жүрек, аялы алақан жəне тəрбиешіге тəн ең бірінші қасиет баланы құрметтеу сезімі болукеректігін түсіндім.
Қорытындылай келе балабақша тəрбиешісі ең озық педагог, психолог жəне
асқан дарын иесі болу керектігіне көз жеткіздім. Сондықтан бала жүрегіне
жылулық ұялатып, қабілетімен дарынын ашу əр тəрбиешінің алдына қойылған
ең басты міндеті деп түсінемін.
«Әке – асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы құрақ» деп
дана халқымыз айтқандай, бала тəрбиесінде ата - ананың рөлі маңызды.
Ал, баланың отбасын, елін сүйіп өсуіне жəне жақсы азамат болып
қалыптасуына қоғам болып ықпал етсек – бұл болашағымызға жасалған ізгі іс.
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29.07.2022 ж. № V00064
Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор.
ЖАРКЫНБЕКОВА АЛТЫНШАШ МАЖИТОВНА
Ұлытау облысы,Сәтбаев қаласы. «№7 жалпы білім беретін
мектебі» КММ. Математика пәнінің мұғалімі
Бөлім:
Педагогтің атыжөні:
Күні:
Сыныбы: 5
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу
бағдарламасына
сəйкес оқу мақсаты
А.С.Сабақтың
мақсаты:

Диаграмма

Қатысушылар саны:

Қатыспағандар саны:

5.3.1.2
шеңбер, дөңгелек жəне олардың элементтері
(центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру;
5.3.1.3
циркульдің көмегімен шеңберді салу;
5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру.
Барлық оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелек жəне олардың
элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын
меңгереді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Білім алушылар диаграммаларға арналған есептерді
шығарады.
Кейбір оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелекке арналған
есептердің шығарылуын сипаттап бере алады.
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Сабақтың барысы:
Сабақ
Педагогтің іскезеңі/
əрекеті
Уақыты
Сабақтың (Ұ).
басы
Ұйымдастыр
Қызығушыл у кезеңі:
ықты ояту. 1.Оқушылар
7 мин.
мен амандасу,
түгендеу.
2.Ынтымақтас
тық
атмосферасын
қалыптастыру
1.Мұғалім
оқушыларды
түгендейді.
2.Амандасады
жəне
тілектерін
білдіреді.

Оқушының ісəрекеті
1. Оқушылар
сұрақтарға жауап
беріп, өзара
ұжымдық
талқылау
жасағаннан кейін
мұғалім
оқушыларға
сабақтың
тақырыбы,
мақсатыментаныст
ырады.
Мақсаты:
Жылдам əрі
функционалды
түрде сыни
ойлануды дамыту.
Тиімділігі:
оқушының
танымдық
дағдысы артады.
Сонымен
қатар
оқушыға сабақтың
өмірмен
байланысын
көрсетеді
жəне
сабақтың
тақырыбы
мен
мақсатын
анықтауға
мүмкіндік береді.
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Бағалау

Ресурстар

Оқушылард
Оқулық,
ың
жұмыс
белсенділігі
дəптері
үшін
Кітап,
«Жарайсың!
дəптер,
»,
қалам
«Керемет!»
суреттері
деген сақтау бейнеленг
сөздерімен
ен қима
бағалайды.
қағаздар
топтамасы
Тиімділігі:
Оқушылар
ДК
бір-біріне
экраны
тілек
айту
арқылы
жақындасад
ы,
көңілкүйін
көтереді
жəне
бауырмалды
ғын оятады.
Саралау:
Бұл
жерде
саралаудың
«Жіктеу»
тəсілі
көрінеді.
Оқушылард
ың
оқуға
деген
қызығушыл
ығын
арттыру
мақсатында
мүмкіндігін
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1. Әр оқушы өз
ойымен бөліседі.
2. Өзгенің пікірін
толықтырады.
Мақсаты:
Оқушылар
сұрақтарға жауап
беріп, өзара
ұжымдық
талқылау
жасағаннан кейін
мұғалім
оқушыларға
сабақтың
тақырыбы,
мақсатымен
таныстырады.

Жаңа
сабаққа
кіріспе

(Ұ) «Миға
шабуыл» əдісі
арқылы өткен
тақырыппен
жаңа сабақты
байланыстыру
мақсатында ой
қозғау
сұрақтарын
ұжымдық
талқылау.
Оқушыларға
жалпылама
төмендегі
сұрақтар жəне
жаттығу
түрлері
беріледі.
Сұрақтар:
1.Көпбұрышта
р ұғымын
білдік пе?
2.Көпбұрышта
рға мысал
келтір.
3.Көпбұрышта
рдың
градустық
өлшемдерін
қалай
анықтайды?

Сабақтың
ортасы

Оқулықтағы
Оқулықты оқып
жаңа сабақтың танысып шығады.
мəтінін оқуға
Тірек сөздермен
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ше
оларға
таңдау
еркіндігі
беріледі.
Дескриптор:
1. Әр оқушы
өз ойымен
бөліседі.
2. Өзгенің
пікірін
толықтырад
ы.
Жалпы- 2
балл.

Өз ойын
дұрыс
мағынада
білдіріп,
талқылауғ
а
белсенділі
кпен
қатысқан
оқушыға
«Жарайсы
ң!» деген
Саралау:
Бұл жерде
мадақтау
саралаудың
сөзімен
ынталанд
«Диалог
жəне қолдау ыру.
көрсету»
тəсілі
көрінеді.
Дұрыс
мағынада
жауап беруге
бағыттау
мақсатында
кейбір
оқушыларға
ашық
сұрақтар, ал
кейбір көмек
қажет ететін
оқушыларға
жетелеуші
сұрақтар
қойылады.
Тақырыпқа
Слайд
байланысты Кітап
интернет
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Мағынаны
ашу.
26 мин.

тапсырма
береді

танысып, өз
дəптерлеріне
жазып алады.

1- тапсырманы
орындатады,
бақылайды,
мысал, үлгі
көрсетеді.
1-тапсырма
2- тапсырманы 2-тапсырма
орындатады,
бақылайды,
мысал, үлгі
көрсетеді.

Сабақтың
соңы
Ой
толғаныс.
Рефлексия
7 мин.

көздерін
пайдаланып
бөліп
шығару
мүшелерімен
танысады.
Дескриптор: Циркуль
1.Шеңбердің
диаметрін
табады.
2.Жауабын
анықтайды.
Жалпы- 5
балл.

Дескриптор:
1.Есептің
мазмұнын
түсінеді.
2. Дəптерге
суретін
салады.
3. Суретті
түсіндіреді.
Жалпы- 3
балл.
Оқушылар бүгінгі Мұғалім
«Еркін
сабақтың
оқушыларды
микрофон»
əдісі. Мұғалім мақсатына
«Жапондық
сабақты
жеткізетін
бағалау»
қорытындылау тапсырмалар
əдісі арқылы
мақсатында
орындауына
бағалайды.
оқушылардың қарай, өз
Яғни «Дұрыс
сабаққа деген түсінгенін, пікірін, келісемін»,
көзқарасын,
өз ойын айту
«Толықтыра
рефлексиясын арқылы сабаққа
мын, басқа
тыңдайды.
қорытынды
көзқарасым
жасайды.
бар», «Менің
Мақсаты:Оқу
сұрағым
шы алған
бар».
білімін
Сонымен
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ДК экраны
5-сынып
оқулығы.
Жұмыс
дəптерлері
.
Слайд.
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саралай білуге
қатар 1-10
дағдыланады.
баллдық
Тиімділігі:Тақ
жүйе
ырып
бойынша
бойынша
оқушыларды
оқушылардың
ң сабаққа
пікірін
қатысу
анықтайды.
белсенділігі
Жинақталған
бойынша
деректердің
бағаланады.
құнды болуын
қадағалайды.
Саралау: Бұл
кезеңде
саралаудың
«Қорытынды
» тəсілі
көрінеді.
Үйге
тапсырма:
№1264 есеп.
Саралау.
Сіз
қандай
Бағалау. Сіз
Денсаулық жəне
тəсілмен көбірек қолдау
оқушылардың
қауіпсіздік
көрсетпексіз? Сіз қабілетті
материалды игеру
техникасын сақтау
оқушылардың
алдына
деңгейін қалай
қандай
тапсырмалар
тексеруді жоспарлап
қоясыз?
отырсыз?
«Диалог
жəне
қолдау «Мадақтау сөзі» əдісі Денсаулық сақтау
көрсету»,
«Тапсырма»,
технологиялары.
«Жіктеу».
Сабақта сергіту
жаттығулары мен
Саралау тапсырмаларды
белсенді жұмыс
іріктеуді,
белгілі
бір
түрлерін қолданамын.
оқушыдан
күтілетін
Осы сабақта
нəтижені, оқушыға жеке
қолданылатын
қолдау көрсетуде, оқу
Қауіпсіздік техникасы
материалы
мен
ережелерінің
ресурстарды оқушылардың
тармақтары
жеке қабілеттерін ескере
орындалады.
отырып əзірлеуді қамтиды.
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Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті?
Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жəрдемдесер еді?
Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені анықтадым?
Келесі сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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МАЗМҰНЫ
 ХОЖАБАЕВА АЙНУР ХАМЗАТОВНА
 ДОСҚАЛИЕВА ШАТТЫҚ ДОСҚАЛИҚЫЗЫ
 КАСЕНОВА КОРЛАН КУРМАНГАЛИЕВНА
 ЖАРКЫНБЕКОВА АЛТЫНШАШ МАЖИТОВНА
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