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03.10.2022 ж.    № X00044 

 

Treasureand numbers 1 

 

ШОРАЕВА АЙШАГҮЛ ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ                                                                        

Атырау  қалалық № 24 орта мектебінің                                                                      

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Module 3: Treasure 

and Heritage 

3. LESSON: 

Theme: Treasureand 

numbers1 

School: Primary school 2 

Date: Teacher’sname: BissaliyevaAlbina 

CLASS: 4 Numberpresent: absent: 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

Learn numbers, talk about location 

 

Lessonobjectives 4.R3 recognize basic opinions in  short,  simple texts on an 

increasing range of general and some curricular topics 

4.UE2 use cardinal  numbers 1 -1000 and ordinal numbers 1 - 

100 

4.S5 pronounce an increasing range of  words, short phrases and 

simple sentences intelligibly 

4.S5 pronounce an increasing range of  words,  short phrases and 

simple sentences intelligibly 

4.L4 understand an increasing  range of  short supported 

questions on general  and some curricular  topics 

 

Assessmentcriteri

a 

To develop listening and reading comprehension skills through a 

story:  

To talk about a class expedition 

To learn how to pronounce [ʃn] and its different spellings. 

Languagefocus Structures: Consolidation. 

Language in use: what`s today`s expedition? We must find these 

ten leaves and name the trees. 

Targetvocabulary Consolidation. 

Cross - curricular 

links 

 

ICT skills  
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Plan  

Plannedtimings Planned activities (replace the notes below 

with your planned activities) 

SmilesResources 

Opening 

4.5.2.1 
1. Checking home task. 
What was your home task? “Treasure maps”. 

Check your home task. 

 

 

Middle 

 

 

4.3.3.1 

 

3. New theme.  

To start our lesson I show them map of 

Kazakhstan with its heritage. And their favorite 

character captain Jack Sparrow will be our 

guest. Learners do the tasks with Jack Sparrow. 

They must do the tasks to get to the capital city 

Nur Sultan. 

To reach the first heritage Sher Kala learners 

revise numbers from 100 to 999. Then I 

introduce them 1000 (thousand). I show the 

numbers from 1000 to 5000 and they practice 

counting in English.

 
 

 

 

 

 

 

4.3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

4. Practice work.  

Then learners listen to the audio, point and 

repeat the number. 

 
 

5. Find Captain  Jack Sparrow’s treasure! Do 

the sums and cross off the places on the map. 

The last plase is where the treasure is. 
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4.4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 

 

 

 

The second point is Yurt. To reach the second 

heritage learners count numbers and write the 

summary. Such way they can remember written 

form of the numbers. 

 

 
The third point is Singing Sand. Before 

reaching the heritage I explain them 

prepositions of place. 

 

 
The last point is the capital city Nur Sultan. I 

send students reference to the online test. I find 

it very useful. Because it is attractive, gives 

results at once. And students can do it any time 

to make quick revision. Also this site gives 

certificate    to support students' knowledge.  

 

(CD Pupils book 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

End 

Formative assessment is conducted during 

the lesson.  

Marks. https://onlinetestpad.com/holimakezhq

pi 

Thank you very much for your work in the 

lesson. You’ve worked hard today and I put 

you only good and excellent marks for today. 

Youaresoactiveandit’sgreat. 

 

 

Additionalinformation 

https://onlinetestpad.com/holimakezhqpi
https://onlinetestpad.com/holimakezhqpi
https://onlinetestpad.com/holimakezhqpi
бағалау.mkv
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Differentiatio

n – how do 

you plan to 

give more 

support? How 

do you plan to 

challenge the 

more able 

learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Cross-curricular links Health and 

safety check ICT links 

Valueslinks 

   

Reflection 
Were the lesson objectives/learning 

objectives realistic? 

Did I stick to timings? 

What changes did I make from my plan and 

why? 

Use the space below to reflect on your 

lesson. Answer the most relevant 

questions from the box on the left 

about your lesson 
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    03.10.2022 ж.    № X00045 

 

Our world. Check point 1 

 

ЖҰМАЕВА ГҮЛДАНА ЖАРАСҚЫЗЫ                                                                                

Атырау  қалалық №24 орта мектебінің                                                                      

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Long-term plan unit:  

1 Kazakhstan in the 

world of sport 

School: 

Date: Teacher name: 

Grades: 4 Number present: absent: - 

Theme of the lesson: Our world. Check point 1. (Lesson 7) 

Learning objectives(s) 

that this lesson is 

contributing to 

Speaking 

Reading 

Lesson objectives All learners will be able to: 

 recall some new words 

 use present simple sentences with general ac-

curacy  

Most learners will be able to: 

 recall most new words 

 use present simple sentences with some inaccu-

racies 

Some learners will be able to: 

 recall new words 

 use present simple sentences  

Success criteria Learners have met the learning objective if they can: 

recognize and name 60-100% types of games  

identify and match 80-100% of games and pictures  
 

Value links Sports 

Cross curricular links Physical & Health Education, cultures  

ICT skills Using videos 

Previous learning Game preferences  

Plan 

Time Planned activities  Resou

rces 
Begin

ning 
Organizational moment 

Teacher greets students and takes attendance. 
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3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middl

e 

10 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi everyone! Does everyone hear me?Здравствуйте, ребята! Все 

меня слышат?  

Ok, I will take attendance. What should you say when I call your 

name?Я отмечу присутствующих. Что вы должны сказать, 

когда я назову ваше имена?  

…. “I am here!” 

Let’s start our lesson. Module 1. Lesson 7. Our world. Check 

point 1. 

Open your Pupil’s book at pages 16 and 17.  Today we aregoing 

to talk about famous Olympic athletes from Kazakhstan, the 

UK and Russia. Reviewgrammarandvocabulary. 

Checkyourknowledge.  

 

Сегодня мы поговорим о известных олимпийских атлетов из 

Казахстана, Великобритании и России. 

Повторимсловаиграмматики. Ипроверимвашезнания.  

 

Pupil’sbookEx.31 p 16. Our world. Нашмир. 

Readandcomplete.Прочитайипоставьслова. 

The words you may need:  

cross – country skier – лыжник 

title-титул, звание 

famous – известный, знаменитый 

won –выиграл, завоевал 

language – язык 

Do it yourself. Listen.Let’s check. Then translate. 

Владимир Смирнов известный лыжник из Казахстана. Он 

выиграл первую Олимпийскую золотую медаль для Казахстана 

на Олимпийских игр 1994 года. 

Онтакжевыигралчетыретитуламирового чемпионата. Он может 

говорить на четырех языках. 

 

Now, look at the exercises about Laura Kenny and Yana 

Egorian. The same task. Тожезадание.  

Do it yourself. Listen. Let’s check. Then translate. 

ЭтоЛораКенни. Она известная велосипедистка из 

Великобритании.  

У Лори есть две олимпийских золотых медали из олимпийских 

игр в Лондоне в 2012 года. Идвемедалиизолимпийскихигрв 

2016 года. Посмотритенанеенаеевелосипеде. 

Онможеткататьсяоченьбыстро. 

 

 

       

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

PPT 
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     3 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 

m 

 

 

Яна Егориян  известная фехтовальщица из Росии. Ей было 11 

лет когда она была фехтовальщицей. У Яны есть золотая 

медаль с молодежной олимпийских игр 2010 года и две золотых 

медали с олимпийских игр Бразилии 2016 года. Какая великая 

фехтовальщица.  

 

Exercise 32 page 16. Readandanswer. Прочитай и ответь.  

Who has got four gold medals? Laura Kenny. 

Who can speak four languages?   Vladimir Smirnov  

Who started when she was young?   Yana Egorian 

 

Exercise 33 page 16. You can make a project about your favourite 

sports celebrity. 

Выможетесделатьпроектпроизвестныхспортивныхзнаменитос

ти. Youshouldanswerthequestions. Where is he/she from? What 

medals has he/ she got? Откудаонилиона? 

Какиемедалиунегоилиунееесть? И отправить мне в классрум. 

 

Pupil’sbookpage 17. Checkpoint 1. Exercise 1. Let’s review the 

words. Повторимслова.  

 Rowing – гребля  

 Archery – стрельба из лука 

 Fencing – фехтование 

 Handball – гандбол  

 Waterpolo – водное поло 

 Longjump – прыжки в длину 

 Cycling – велоспорт  

 Gymnastics – гимнастика  

 Rugby – регби 

 Figureskating – фигурное катание  

Do these exercise yourself. Thencheck. Сделай это упражнение 

сами потом проверим. Let’s check. 

1. archery  

2. fencing 

3. water polo 

4. gymnastics 

5. figure skating 

 You should review present simple. Нужноповторитьpresent 

simple. 

Exercise 2 page 16.You need present simple here. To make positive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googl

e 

form 
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sentence you need subject + verb or verb with “s”.Чтобы сделать 

повествовательное предложение мы должны использовать 

подлежащее  

плюс глагол или глагол с окончанием «s» для подлежащих 

he/she/it.You may see it here. Выможетездесьувидеть.  

Do these exercise yourself. Thencheck. Сделай это упражнение 

сами потом проверим. Let’s check. 

1. juggle 

2. goes  

3. has 

4. plays 

 

3 m Pupil’s book Exercise 3 page 17. Read and complete. We have 

questions here and negative sentences. 

Унасестьвопросительныеиотрицательныепредложения.  

Tomakenegativesentencesweusedon’t/doesn’t before the verb.  

Чтобысделатьотрицательнуюформунамнужнывспомогательны

еформыdon’t/doesn’tпередглаголом.  

I  

We                 don’t read 

You                           

 

She  

He                  doesn’t read 

It 

 

Tomake question you need do/does +subject +verb 

Чтобысделатьвопроснамнужноdoилиdoes + 

подлежащееиглагол. 

Если есть вопросительный вопрос и это специальный вопрос 

он ставится перед  do или does. 

Do these exercise yourself. Thencheck. Сделай это упражнение 

сами потом проверим. Let’s check. 

1. How much do the tickets cost? 

2. They don’t watch sports on TV. 

3. Where does he play handball? 

4. He doesn’t like gymnastics.  

5. What does Dana wear when she plays rugby?  

 

For the next exercise we need review the place of the adverbs of 

frequency in the sentence.  

PPT 
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Для следующего упражнение нам нужноповторить место 

наречии и частоты в предложении.  

Every day/ week/ month/year at the beginning or at the end of the 

sentence. 

Мы используем выражения со словом everyв начале и в конце 

предложения. 

But words always/often/usually/sometimes/never before the main 

verb or after the verb to be. 

Нослова которые я перечислила здесь, мы используем перед 

смысловым глаголом или нам встретиться глагол tobe после 

него.  

 

5 m The next is the adjectives and adverbs. Также нужно повторить 

прилагательное и наречие.  

Adjectivesdescribenouns: 
Прилагательные описывают существительное.  

Theexerciseiseasy. 

Упражнение какое легкое. Это прилагательное. 

Adverbsdescribeverbs: 

Наречие описывает глагол. 

Ijuggleeasily. 
Яжонглируюкаклегко. Иэтонаречие. 

We can make adverbs from adjective.Adjectiveswith “ly”. Мы 

можем сделать наречие с прилагательного при помощи “ly”. 

beautiful – beautifully 

quick – quickly  

slow – slowly  

easy – easily 

but we have 2 irregular: irregular adjectives / irregular adverbs. 

У нас два наречия прилагательные которые не починаются 

правилам. 

good – well  

хороший – хорошо 

fast – fast 

быстрый – быстро  

 

 

 

Googl

e 

form 

3 m Now, you are ready for exercise 4 page 17. Do it yourself. Then 

check. 

Read and choose. 

1. Kairat runs very quickly! 

2. Do you always go bowling with your brother? 

3. Do you play chess very well? 

 

 

Googl

e 

form 
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4. Saule skates beautifully! 

5. I sometimes watch figure skating on TV? 

(watch, go  – основной смысловой глагол. и наречия идет перед 

ним) 

 

Your homework AB page 12.Ex.1,2,3,4.  

1. Посмотрите и составьтепредложения. Какиелюбимыеиг-

рыудетей? 

2. Прочитайте и поставьте нужные цифры.  

3. Сделайте правильные грамматические предложения.  

4. Прочитайте и поставьте галочки, там где правильно. 

 

 The lesson is over. Thank you, guys! Good bye!  

Additionalinformation 

Differentiation – 

howdoyouplantogivemore

support? How do you 

plan to challenge the 

more able learners? 

Assessment – how 

are you planning to 

check learners’ 

learning? 

Health and safety check 

ICT links 

 

More support will be given 

to weaker learners by 

giving them a modified 

worksheets in some tasks 

with greater support 

By means of oral 

formative assessment 

– students work in 

pairs making dialogs 

– teacher monitors 

for assessment 

 Work with the SMART 

board not more than 10 

minutes 

 Monitor classroom 

space when students start 

moving around 

 Make short breaks 

while writing  

 Use water based mark-

ers 

 Use safe, odour free 

glue 
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Reflection 

Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve the 

LO?  

If not, why? 

Did my planned differentiation work well?  

Did I stick to timings?  

What changes did I make from my plan and why? 

 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1: 

 

2: 

 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 

learning)? 

1:  

 

2: 

 

What have I learned from this lesson about the class 

orachievements/difficulties of individuals that will inform my next lesson? 
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03.10.2022 ж.      № X00047 

 

Химиялық-технологиялық жүйені модельдеу 

 

ҚАБЫЖАНОВА ЖАНАР ҚАНАТБЕКҚЫЗЫ                                                                    

Алматы облысы,  Іле аудан,ы  Жетіген ауылы                                                              

«№3 орта мектебі» коммуналдық мекемесінің                                                              

химия пәні мұғалімі  

 

Химиялық-технологияның күн санап дамуы арқасында химия 

өнеркәсібінде мазмұны бұрын айқындалмаған көптеген жаңа мәліметтер,жаңа 

заңдылықтармен,жаңа толықтырулармен байытылды.Соның нәтижесінде 

химиялық технологиядан химиялық жүйе,оны модельдеу,     аппаратуралар 

сияқты көптеген жеке ғылыми салалар пайда болды.                                                                                                                        

Жоғарыда айтылғандай химиялық технология өзара байланысқан ондаған, 

жүздеген аппараттармен қондырғылардан тұрады. Олардың әртүрлі 

бөлшектерден құралғаның ескерсеколарды зерттеу күрделі ғана емес, сонымен 

бірге тиімділігі аз болып табылады. Сондықтан химиялық өндірісті химиялық-

технологиялық жүйе ретінде қарастырған тиімді болады.  

Химиялық-технологиялық жүйе (ХТЖ) деп біз– бастапқы затты өнімге 

дейін өңдеуге арналған аппараттардың, машиналардың, басқа қондырғылардың 

және материалдық, энергетикалық, басқа ағыстардың өзара біртұтас жиынтығын 

қарастырамыз.Яғни,технологиялық үдерістегі барлық дерлік процес ос 

химиялық жүйе арқылы тексеріледі десек болады.Бұдан ары химиялық 

технологиялық жүйені модельдеу... 

Химиялық-технологиялық жүйелерді модельдеу туралы.                    

Қандайда бір зертханалық эксперименттен өнеркәсіптің масштабты 

көлемінеауысу кезінде өндірістіжобалау үшін модельдеу әдісі 

қолданылады.Модельдеу дегеніміз–қандайда бір жаңадан жасалынған 

нысаналар мен үдерістердің сипаттамаларын анықтау және нақтылау мақсатында 

табиғаты әртүрлі нысандарды олардың аналогтарында зерттеу әдісі. 

Модельдеудің өзі:модельді жасау, зерттеу, модельді зерттеу нәтижелерін 

түпнұсқадан масштабты түрде ауыстыру сияқты бірнеше сатылардан тұрады. 

Химиялық өндірістегі түп нұсқа– көптеген элементтердің өзара байланысқан 

өндірістік химиялық-технологиялық үдеріс болып табылады. Бұл байланыстар 

ХТЖ әртүрлідеңгейінде жүзеге асырылады, сондықтан ХТЖ үшін модель 

жүйеніңәрбір деңгейінен біртіндеп құрастырылады.  
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Химиялық-технологиялық үдерістерді модельдеу негізінен үш топқа 

бөлінеді:                                                                                              

Бірінші сатысы эмпирикалық модельдеу.Бұлсатыда ірі зертханадық 

нәтижелр,немесе үлкен өндірістік жағдайларды жүретін химиялық-

технологиялық үдерістерге дейі өндірістің жасалуы болып табылады.                 

Екінші саты бұл физикалық модельдеу. Модельдеудің негізі ұқсастық 

принциптерін пайдалануға негізделген.Бұо принцип арқылы қандайда бір ұқсас 

құбылыстар ішінен өлшемсіз крийтерилер қолдану арқылы белгілі бір 

құбылыстар тобын анықтауға болады.Бұл критермйлер зертханалық және 

өндірістік жағдайларда жүретін әртүрлі параметрлерін байланыстырады.Егер 

үдерісті сипаттайтын шамалардың барлығы бірдей өзара қатынаста болса,оларды 

ұқсас үдерістер деп есептейді.Үдерісті сипаттауда пайдаланылатын негізгі 

критерийлердің бірі Дамклер критерийі болып табылады.                                                                                                                         

Соңғы саты математикалық модельдеу – тиімді әдіс. Математикалық 

модельдеу кезінде физикалық заттық нысанның орнына математикалықшамалар 

мен функционалдық тәуелділік қолданылады. Модель математикалық теңдеулер 

түрінде өрнектеледі. Математикалық модельдеудің негізі өңдеу үдерісін  

математикалық итерпретациялау болып табылады.                                                                                                        

Математикалық  модельдеу: химиялық   технологиялық үдерістің 

заңдылықтарын сандық түрде жазу; компьютер және электрондық есептегіш 

машиналар көмегімен зерттеу үдерістерін практикаға енгізуде қолданылады..  
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Қиылысатын, перпендикуляр және параллель түзулер 

 

        САТТЫБАЕВА ГУЛЬЖАНАТ ХАЛЫКТИЛЕУОВНА                                       
Қарағанды облысы  Ақтоғай ауданы                                                                        

К.Байсейітова атындағы тірек мектебі                                                                     

(ресурстық орталық)КММ.                                                                                     

Математика пәні мұғалімі 

 

Бөлім: 6.3С 

Координаталық 

жазықтық 

Мектеп:   

Мерзімі: Мұғалімнің аты-жөні:   

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Қиылысатын, перпендикуляр және параллель түзулер  

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

6.3.2.1 параллель, қиылысатын, перпендикуляр 

түзулердің анықтамаларын білу; 

6.3.2.2 параллель, перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді ажырату; 

Сабақ мақсаттары Оқушылар: 

-  «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын білетін болады; 

параллель және перпендикуляр түзулер мен 

кесінділерді сала алатын болады; 

- сызбалар мен қоршаған ортадан параллель және 

перпендикуляр түзулерді таниды және таба алады. 

Бағалау 

критерийлері 

- «қиылысатын түзулер», «параллель түзулер», 

«перпендикуляр түзулер» ұғымдарын біледі және 

түсінеді;  

- осы ұғымдарды сызбалар мен қоршаған ортадан 

параллель және перпендикуляр түзулерді тануда, 

анықтауда қолданады;  

- торкөзі бар және торкөзі жоқ парақтарда параллель 

және перпендикуляр түзулерді салады 

Құндылықтарды 

дарыту 

Қарым – қатынас дағдыларын қалыптастыру.  

Достық, өзара түсіністік, жауапкершілік, академиялық 

адалдық.   

Тілдік  мақсаттар Оқушылар параллель және перпендикуляр түзулерді 

салу алгоритмдерін түсіндіріп айта алады.  
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Пәндік лексика мен терминология: 

- қиылысатын түзулер; 

- параллель түзулер; 

-перпендикуляр түзулер; 

-перпендикуляр; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

- параллель түзулер салу үшін … 

- перпендикуляр түзулер салу үшін … 

Пәнаралық 

байланыстар 

геометрия 

Бастапқы білім Тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар  

Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңде

рі 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

сабақты

ң басы 

4 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты

ң 

ортасы 

 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

 

10 

минут 

 

I.Ұйымдастыру 

Мақсаты: амандасу, оқушылардың сабаққа 

дайындығын тексеру,  сыныпта қолайлы атмосфера 

үшін психологиялық ахуал тудыру. 

Әдіс: тұлғалық-жеке-коммуникативті әдіс, 

«коммуникативтік шабуыл» тәсілі. 

Мұғалім қызметі: сыныпта қолайлы жұмыс 

ортасын құруға ықпал етеді.  

Оқушы қызметі: мұғаліммен, сыныптастарымен 

амандасу, сабаққа  зейін аудару. 

ІІ. Сабақтың тақырыбын экранда бейнеленген 

сурет арқылы табады. 

Оқушыларға сабақ кезеңдері бойынша өзін-өзі 

бағалау парағы ұсынылады. 

Оқушын

ың аты-

жөні 

Үй 

жұмыс

ы 

Quiz-

izz 

ойын

ы 

Жеке 

жұм

ыс 

«Ойл

ан 

және 

жауап 

бер» 

ойын

ы 

Жалп

ы 

ұпай

ы 

ІІІ. Үй жұмысын тексеру, оқушы экранда 

бейнеленген дұрыс жауаптар арқылы өзін-өзі 

тексереді. Әр дұрыс жауапқа 1ұпай 

қояды(барлығы 5ұпай) 

 

Слайд 

№1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5 

 

 

 

 

Слайд №6,7 

 

 

 

 

 

https://quizizz.

com/ 
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6 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

минут 

 

 

 

 

Бағалау: мұғалімнің ауызша мадақтауы. 

IV. Өткен сабақты қайталау мақсатында « quizizz» 

ойынын ойнау 

Ойынның кейбір сұрақтарына сипаттама: 

1.  Қандай түзулер параллель деп аталады? 

А) қиылыспайтын түзулер  

Б)  қиылысатын түзулер 

В) кейде ғана  қиылысатын түзулер 

2.  Қандай түзулер перпендикуляртүзулер деп 

аталады? 

А)  сүйір бұрыш жасап қиылысатын түзулер  

Б)  тік бұрыш жасап қиылысатын түзулер 

В)  доғал бұрыш жасап қиылысатын түзулер 

3. Грек тілінен аударғанда «параллелос» сөзі 

қандай мағына береді? 

А) «сызық»; Б) «түзу»; В) «қатар жүруші» 

4. Түзу сызық дегеніміз не? 

А)  түзу  – ол шексіз сызық 

Б)  түзу  – ол кесінді 

В)  түзу – ол сызық 

5.  Грек тілінен аударғанда “перпендикулярис” сөзі 

қандай мағына береді? 

А) перпендикуляр түзулер 

Б) перпендикуляр кесінділер 

В) перпендикуляр 

 

Оқушылар жауап берген әр жұмыс бойынша 

талдау жүргізу.  

V. Жеке жұмыс 

№1 

 
№2 

 
Бағалау критерийлері: 

1.  перпендикуляртүзулер ұғымын біледі; 

2. перпендикулярұғымын біледі; 

3.  торкөзді парақта перпендикуляр түзулерді 

дұрыс салады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 9 
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VІ.   «Ойлан және жауап бер» ойыны 

Оқушылар ұяшықтарды таңдай отырып 

сұрақтарға жауап береді, есептерін шығарады, әр 

сұрақ қиындық деңгейіне байланысты сәйкесінше 

1,2,3,4 ұпайлармен бағаланады. Оқушы дұрыс 

жауап берсе бағалау парағына өзінің алған ұпайын 

жазып отырады. 

2

FK II EL
FE II  KL

фигураның қай

қабырғалары бір-

біріне параллель?
1 ұпай

3

2

2 ұпай

 

4

N нүктесіне3 ұпай

2

ABII CD
BC II DE

4 ұпай  
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Сабақты

ң соңы 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Рефлексия 

Мақсаты: өтілген сабақ бойынша кері байланыс 

алу  

Әдіс: "көңіл күй смайлігі" 
Мен бәрінен озып кеттім

Маған біраз ойлануға тура келді

Мен қобалжыдым

Мен жақсы жауап бердім

Менің өзіме көңілім толмады

№1

№2

№3

№4

№5

 
Мұғалім қызметі:өз жауаптарын түсіндіріп 

айтуларын сұрау, сабақты қорытындылау. 

Оқушы қызметі: өз жұмысына баға береді, 

жауабын түсіндіріп айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

Ойлан және жауап бер 

ойынында оқушылар 

өзгелердің жауап беруіне 

көмектесіп қосалқы 

сұрақтар қоя отырып 

сыныптастарының дұрыс 

жауап беруіне ықпал етті. 

Бағалау  

Өзін-өзі бағалау, өзгені 

бағалау орын алды 

Пәнаралық 

байланыс 

және АКТ қолдану 

дағдылары 

quizizz» ойынын 

геометрия пәнімен 

байланыс 

Жалпы баға  

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

ойланыңыз)? 

1: « quizizz» ойынын 

2: «Ойлан және жауап бер» ойыны 

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

да ойланыңыз)? 

1: Ұйымдастыру кезеңінің уақытын азайту 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 

бөлу қажет? 

Есептер  шығару барысында әрбір жеке жұмысқа талдау жасау үшін уақытты 

үнемді пайдалау 
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Менің Тәуелсіз Қазақстаным 

 

САТБАЕВА МАЛИКА ИСКАКОВНА                                                                                     

Ақтөбе облысы Хромтау ауданы                                                                                   

«Табантал орта мектебі» КММ.                                                                                      

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Бөлім:  8. Менің Тәуелсіз Қазақстаным 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:    Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

5.3.4.1 мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық 

құрылымын салыстыру 

5.4.4.1  мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып 

бойынша постер жасау 

Сабақтың мақсаты:  мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын 

салыстырады; 

  мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып 

бойынша постер жасай алады. 

Құндылықтарға баулу: «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша 

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына 

баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық 

және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен 

жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы 

оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және 

азаматтық жауапкершілікке  деген дағдысы 

қалыптасады. 
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Сабақтың барысы: 

Сабақ кезеңі 

Уақыты 

Педагогтің 

іс-әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту 

7 мин. 

Ұйымдаст

ыру кезеңі: 

 Мұғалім 

оқушылар

ды шаттық 

шеңберіне 

тұрғызады. 
Ынтымақта

стық 

атмосферас

ын орнату 

үшін 

парталас 

достарымен 

қазақша 

амандасады 

Мақсаты: 
оқушылар бойында 

идея немесе тілек 

білдіру, тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағыттау, сондай-

ақ барлық 

оқушыларды 

қатыстыру арқылы 

оқыту 

жағдайларын 

теңестіру. 

 
- Сәлем, 

достым!  

(амандасады) 

- Қалің қалай? 

(иықтарынан 

қағады) 

- Қалай 

демалдың? 

(құлақтарынан 

тартады) 

- Мен сені 

сағындым! 

(қолдарын 

жүректеріне 

қояды) 

- Қош келдің! 

(қолдарын жаяды) 

- Күніміз сәтті 

болсын! 

(құшақтайды) 

Тиімділігі: 
оқушыны бір-

біріне тілек 

айту арқылы 

жақындастыра

ды, көңіл 

күйін көтереді, 

бауырмалдығ

ын оятады. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 
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Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» 

әдісі 

арқылы 

өткен 

тақырыппен 

жаңа 

сабақты  

байланысты

ру 

мақсатында 

ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау.  

Мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатыме

н 

таныстыра

ды. 

Бір-біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасайды. 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 
Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Слайдтар 

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

 Оқушылар тест 

сұрақтарына 

жауап беріп, 

жұптарда бір- 

бірінің жұмысын 

тексереді.Неше 

балл алғандығын 

хабарлайды. 

Аудиомәт

інді 

тыңдап 

тест 

шешеді 

 Дескриптор 

6  балл 

- 

Аудиомәтінді 

тыңдайды 

- Тест шешеді. 

5-сынып 

оқулығы, 

жұмыс 

дәптері 

аудиомәті

н 

і 3-

тапсырма 

Топтық 

жұмыс 
Оқулықта 

берілген 

тапсырмала

рды 

орындатады

, 

Айтылым 

Суреттерді 

пайдалынып 

диалог құрады. 

«Сұрақтар 

кестесін» 

пайдаланады. 

Сұраққа жауап 

береді 

 
 

5-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Суреттер 

топтамасы 

 



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

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

22 

бақылайды, 

мысал, үлгі 

көрсетеді. 
 

 

 4-

тапсырма 

Топтық 

жұмыс 

«Тәуелсізді

к» дегенді 

қалай 

түсінесің? 

Диаграмман

ы 

толықтыр, 

сөйлем 

құрайды. 

«Астана» 

тақырыбын

дағы 

диаграмман

ы 

толықтырад

ы. 

 

 

Айтылым 

Топқа бөлініп, 

мұғалім ұсынған 

тапсырмаларды 

орындайды. 

1-топ: 

«Тәуелсіздік» 

сөзіне диаграмма. 

2-топ: 

«Астана»сөзіне 

диаграмма 

 
 

Оқушылар 

шеңберге тұрып 

төмендегі 

сұрақтарға жауап 

береді. 

Дескриптор:              

Жалпы -  3  

балл. 

 

Дескриптор 

5  балл 

-Диаграмма 

құрады 

 

 

Интербелс

енді тақта 

 

 

 

 

Кесте 

 

Ақ 

парақтар 

Сұрақтар 

жазылған 

қима- 

қағаздар 

 

 

Сабақтың 

соңы 

Рефлексия 

5 мин. 

 

 

Кері 

байланыс. 

«Чемодан, 

еттартқыш, 

қоқыс 

жәшігі». 

Мұғалім 

оқушылард

ың сабаққа 

рефлексияс

ын 

тыңдайды. 

Үй 

тапсырмасы

н береді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз ойын 

айту арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

 

 

8-тапсырма. 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 
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04.10.2022 ж.      № X00053 

 

Абайла, Бағдаршам! 

 

КАСИМБЕКОВА БАГИЛА УМАРАЛИЕВНА 

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы мектеп - интернаты» 

коммуналды мемлекеттік мекемесінің тәрбиеші 

 

Ұйымдастырылған  оқу іс–әрекетінің  технологиялық   картасы 

Білім беру саласы: Таным. Әлеуметтік орта. 

Ұйымдастырылған  оқу іс–әрекет  түрі: Қоршаған  ортамен  таныстыру. 

Мақсаты: Бағдаршамның атқаратын қызметі мен таныстыру және жолда жүру  

ережелері  туралы  түсініктерін   кеңейту. Жаяу жүргіншілер жолымен 

таныстыру.Бағдаршам түстерін  ажыратуға,жол ережелерін  сақтау, көлік ішінде  

басқаларға  кедергі  жасамай   тәртіп   сақтауға   тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: Бағдаршам    макеті,  видио ролик,жол белгілері,автобус  

аялдамасы   белгісі, жол көліктері, суреттер,шарлар 

Әдіс–тәсілдер: сөздік, көрнекілік, ойын,  

Қажетті  құрал-жабдықтар: бағдаршам   көздері, желім, шарлар 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 
Педагогтың іс-әрекеті 

Балалардың 

іс–әрекеті 

Мотивациялық 

–қозғаушылық 

  

  

  

  

  

  

  

Ұйымдастыру 

шылық- 

ізденушілік 

  

  

  

  

  

  

Тәрбиеші:  Қайырлы күн балалар! Мен 

сендерді көргеніме  қуаныштымын! Қандай 

әдемісіңдер балалар.Бүгінгі күндерің 

көңілді өтуіне тілектеспін. 

Сабағымызды шаттық шеңберін құрып ,бір 

бірімізге жылулық сыйлай отырып 

бастаймыз. 

Біздер жақсы баламыз, 

Өсті ақыл санамыз. 

Қонақтар мен еңалғаш, 

Амандасып аламыз. 

Сәлеметсіздерма! 

Біз бүгін «Абайла,Бағдаршам!» атты 

Оқу іс – қызметін бастаймыз. 

Балалар, бағдаршам деген не екенін 

білесіңдерма? 

Бағдаршам бізге жолда жүруде бағыт- 

бағдар беруші көмекшіміз.Жол заңы дұрыс 

  

 

 

 

 

 

 

 

Жоқ,жоқ 

 

 

 

 

Бір,екі,үш 
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жүріп,жолда абай болуды талапетеді.Жолда 

жүрудің ережелері бар.Сол ережелермен 

бүгін танысып, жақсылап жаттап аламыз. 

-Бағдаршамның неше көзібар? 

-Бағдаршамның үш көзі бар 

-Қызыл, сары, жасыл 

Кәне санайықшы ,, 

Балалар назарларыңды экранға 

қаратыңдар.Жақсылап тамашалаңдар. 

(Экранда жол ережесін бұзып көліктерге 

кептеліс тудырып жүрген аюдың ісәрекетін 

тамашалайды) 

Тосынсәт 

Топқа Аю келеді. 

-Көшеден ойнап жүгіріп өтіп жатыр едім 

мені жол полициясы ұстап алды.Жол 

ережесін бұзба деп ұрысты.Көлік 

кептелісіне себепші болдың деп айыптады. 

Тәрбиеші: Аю, жол ережесін бұзбау керек, 

көшеде бағдаршам бар емес пе? 

 Аю: 

Мен жол ереже дегенді      

білмеймін,бағдаршам деген не? 

Тәрбиеші: Олай болса жол ережесі туралы 

біздің балаларымызбен бірге үйрен.Балалар 

мен сендерге жұмбақ жасырамын,тауып 

көріңдерші....   

Сөйлеуді ол білмейді 

Бірақ тоқта, жүрдейді. 

-Бұл не екен балалар? 

Әрине бағдаршам, ендеше ортаға 

бағдаршамды шақырайық, ол өзі жайлы 

айтып берсін.Балалар бәріміз бірге 

шақырамыз 

Бағдаршам:Саламатсыңдар мА 

балалар.Мен бағдаршам мын,мені 

жақсылап танып алыңдар, көздерімнің  

жанғанын мұқыят қарап алыңдар 

 

Қызыл көзім ашқанда, 

Бір қадамда баспа алға. 

Балалар таңырқап 

мыстанға қарайды 

  

  

  

  

 

Бағдаршам. 

  

 

Бағдаршам,бағдар

шам,бағдаршам 

  

  

 

 

 

Балалар мұқият      

тыңдайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үш көзі бар 

Қызыл, сары, 

жасыл 

Қозғалмаймыз 

Дайындаламыз 

Жүреміз 
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Рефлексиялық–

түзетушілік 

 

 

 

 

 

Сұрақжауап 

 

 

 

 

 

 

Сары  көзім ашқанда, 

Қарап қалма аспанға. 

Жасыл көзім ашқанда, 

Өте бергін жасқанба. 

Менің көздеріме қарап жүрсең дерсау 

саламат жүресіңдер.Көліктерге кедіргі 

келтірмей,түрлі апаттардың алдын 

аласыңдар 

Балалар Бағдар шамның бізге не үшін 

қажет екенін оның атқаратын қызметі және 

қызыл сары жасыл көздері жанғанда біз 

қандай әрекет жасау керектігін үйреніп 

алдық. 

Тәрбиеші: Бағдаршам, біздің 

балаларымыздың саған  арнаған тақпақтары 

бар 

Кәне,балалар  тақпақтарымызды айтамыз 

Мирас: 

Жол жүрудің тәртіібін, 

Ережесін  білеміз, 

Сақтанғанда  қатерден, 

Саусаламат   жүреміз. 

Мансүр: 

Үлкен  кіші  қалабар, 

Ой  жүгіртіп  қарап ал. 

Көше заңытым қатал, 

Сақ болыңдар балалар. 

Балнұр: 

Табамын деп төтені, 

Қиып өтпе көшені. 

Түсін мұны қатем деп, 

Түсін мұны қатер деп. 

Еркебұлан: 

Ашса көзін үш кезек 

Айтты деп ұқ үш сөзін 

Тоқта  сақтан  жол ашық 

Жүрме  жолға  таласып 

Ойын:Балалар  үш топқа бөлініп 

Бағдаршамның көздерін желіммен  

жабыстырады 

Тәрбиеші: 

 

 

 

Бағдаршамға                 

қараймыз 

Жасыл 

Жаяу 

жүргіншілерге 

арналған жолақ 

Жер асты жолы 

 

Автобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдаршаммен 

Жол белгілерімен 

Иә.иә 
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Балалар жол 

белгілерімен 

танысуға 

саяхатқа 

шығады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Жарайсындар, балалар, бағдаршам туралы 

біліп алдыңдар. 

 - Бағдаршамның   неше  көзібар? 

 - Олардың  түстері  қандай? 

 - Қызыл  түсі жанғанда  қандай  әрекетте  

боламыз? 

 - Сары көзі жанғанда шы? 

 - Жасыл көзі жанғанда? 

Енді  жол белгілерімен  танысамыз. 

-Қазір біз  қаланы  аралауға  барамыз. 

.Сендер дайынсыңдар ма?Қаланы біз жаяу 

аралаймыз. Бәрің менің қасыма келіңдер, 

абайлап ақырын жүріңдер.Егерде біз жаяу 

барсақ  біз жаяу жүргінші   боламыз. 

-Балалар, мына жолдың арғы бетіне өту 

үшін не істейміз? 

-Дұрыс  айтасыңдар, кәне, бағдаршамға 

қараймыз, бағдаршамның  қандай  көзі 

жанып тұр? Не істейміз? 

-Ал  мына жерде бағдаршам жоқ екен. Бірақ  

мында  бір белгі  тұр, бұл белгі  нені  

білдіреді  екен? 

-Жаяу жүргіншілерге арналған      белгі 

екендігін қайдан  білдіңдер? 

-Енді  мына белгілерге  қараңдаршы, мынау  

ненің  суреті? 

-Ал  мынау – медициналық  көмек  

пунктінің  белгісі. Демек жақын маңда 

медициналық көмек пункті   бардеген  сөз. 

-Мына  суретте  не  бейнеленген? 

-Дұрыс  айтасыңдар. Автобустың суреті 

салынған  белгіні  көрсеңдер, ол «автобус 

тоқтайтын  аялдама бар» дегенді білдіреді 

екен. 

Тәрбиеші   сұрақтар  қоя  отырып, 

балаларға  жол белгілері, жол қиылысы, 

көлік  жолы, жаяу  жүргіншілер  жолы  

туралы  ақпарат  береді.  –аналарының  

көмегімен өту керектігін, жаяу адамның 

көлікті аялдамада  күтетінін, көлік  ішінде 
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басқаларға  кедергі  жасамай, тәртіп сақтау 

керектігін  түсіндіреді. 

-Қайтатын  уақытта  келді. Кәне, 

балабақшамызға  оралайық. 

Аю :Мен енді жол ережесі туралы көп 

нәрсені үйрендім  көп рахмет.Енді жол 

ережесін бұзбаймын. 

Сау болар 

Топтық ойын: 

Балалар үш топқа бөлініп, бағдаршамның 

қызыл,сары,жасыр көздерін  шар үріп  

жарысады. 

Тәрбиеші:Балалар сабақ сендерге ұнадыма? 

Бүгін біз немен таныстық? 

 

Жолда жүру ережесін білеміз ба? 

 

Би  «Бағдаршам» 

Балалар бағдаршам биін биледі. Сабаққа 

жақсы қатысып, тәртіпті бала 

болғандықтары үшін тәттілер  таратылады. 

 

Күтілетін   нәтиже: 

Біледі: Бағдаршамның  үш көзінің  қызметін,жаяу жүргіншілер жолы, жол 

жиегіндегі жол (тротуар), жол  қиылысы, медициналық  көмек 

пункті,аялдама,теміржол,жер асты жолы,жолдан өтуге тиым салынған 

белгілерін. 

Игереді:Жаяу жүрген  кезде бағдаршамға  және  белгілерге  қарау  керектігін; 

жаяу  жүргіншілер  жолы, жол жиегіндегіжол (тротуар), жолқиылысы, 

медициналық көмек пункті белгілерін; автобуста, көлікте  басқаларға кедергі 

жасамай  тәртіп сақтауды. 

Меңгереді: Бағдаршам  және жолбелгілері, олардың  мағынасын 
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05.10.2022 ж.       № X00054 

 

Мәтіндік процессордағы кестелер 

 

ЖУМАКАНОВА ГУЛЬНУР СЕРИККАНОВНА                                                                    

Қарағанды облысы   Ақтоғай ауданы                                                             

«К.Байсейітова атындағы тірек мектебі»                                                              

(ресурстық орталық) КММ                                                                             

Информатика пәні мұғалімі 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы:  

Есептерді электронды 

кестелердің көмегімен 

шешу 

Мектеп:  

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып: 7 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Мәтіндік процессордағы кестелер 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау. 

Сабақтың мақсаты 7.2.2.1. Мәтіндік процессорда кесте элеметтерін 

пішімдеу 

Бағалау критерийі Білім алушы 

Мәтіндік процессорда кесте элеметтерін пішімдейді. 

(мақтау, мадақтау, стикерлер арқылы) 

Тілдік мақсаттар 

 

Кесте – бағандар мен жолдарда реттеліп берілетін 

ақпарат. Кейбір мәліметтердің анық көрінуі үшін 

құжат жазуда қолданылатын объект.  

Кесте бағандар мен жолдардан тұрады. 

Сөз тіркестері: 

Мәтіндік процессор-текстовый редактор- text editor 

Кесте-таблица-table 

Баған-столбцы- Columns 

Жол-строка- line 

Ұяшық-ячейка- cell 

Пішімдеу-форматирование- Formatting 
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Пәнаралық 

байланыс 

Математика, бейнелеу, орыс тілі,  

Құндылықтарға 

баулу 

-қарым-қатынас жасау қабілеті ; 

-шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау 

- жауапкершілік;  

Алдыңғы білім 

 

Оқушылар нені біледі? 

Мәтіндік процессор туралы және терезе 

элементтерін біледі,  онда мәтінмен жұмыс жасап 

біледі. MS Word бағдарламасының мүмкіндіктерін 

біледі. Әр түрлі кестенің суреттері арқылы кесте 

ұғымы қалыптасады 

Сабақ барысы  

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 

түрлері 

 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

5 мин 

Сабақ басында төмендегілерге назар аудару 

керек:  

 оқушылардың назарын шоғырлан-

дыру;  

 оқушыларды жұптастырып 

отырғызу; 

 оқушылармен бірге сабақ мақсатта-

рын анықтау; 

«Көпір» тапсырмалар арқылы 

оқушылардың бұрынғы білімдерін 

пысықтау(әр топқа жеке конверттер 

беріледі. Конверт ішінде өтілген тақырып 

бойынша суретті кеспелер болады. 

Оқушылар сол суреттер бойынша білетін 

білімдерін айтып, пысықтайды). 

Жаңа тақырыпқа қатысты бейне фильм 

көрсету 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

25 мин 

 

 

 

 

 

Практикалық жұмыс №1 

№1 тапсырма.   

(ж) 54-бет, 3.1-кесте. 

 
Дескриптор: Білім алушы 

 Мәтіндік процессорда кестені құрып 

Компьютер 

Интертақта 

Слайд  

Ғаламтор 

желісіне 

қосылған АКТ 
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біледі; 

 Кесте ұяшығына ақпарат енгізіп 

біледі. 

 

№2 тапсырма 

(ж) 54-бет, 3.2-кесте 

Кестеге қосымша жол қосыңдар және оған 

заттың иісі туралы мәліметті жазыңдар. 

 
Дескриптор: Білім алушы 

 Баған, жол қосып біледі;  

 Кесте элементтерін пішімдеп біледі; 

 

Сергіту сәті 

Оқушылар дайындап келген сергіту 

тапсырмаларын орындайды 

 

Практикалық жұмыс №2 

№1 тапсырма 

 (ЖЖ) 5 бағаннан, 6 жолдан тұратын 

кесте құрыңыз. 

1. Достарың туралы мәліметтер жаз. 

2. Туған жылы бағанының сол жағына 1 

баған қос. Оған Сыныбы деп жаз. 

3. Кестеге тағы 1 жол қос. Оған өзің 

туралы мәлімет жаз. 

№ Оқушыны

ң аты-

жөні 

Туған 

жылы 

Мекен-

жайы 

Телефон

ы 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

https://bilimlan

d.kz/kk/courses

/informatika-

kk/6-

synyp/lesson/m

atindik-

proczessorda-

kestelerdi-

quru-zhane-

redakcziyalau-

tasilderi 

 

 

Үлестірме 

қағаздар, 

компьютер 

https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
https://bilimland.kz/kk/courses/informatika-kk/6-synyp/lesson/matindik-proczessorda-kestelerdi-quru-zhane-redakcziyalau-tasilderi
http://festival.1september.ru/articles/606232/
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5 мин 

 

Дескриптор: Білім алушы 

 Мәтіндік процессорда кестені құрып 

біледі; 

 Кесте ұяшығына ақпарат енгізіп 

біледі. 

 Баған, жол қосып біледі;  

 Кесте элементтерін пішімдеп біледі; 

 

2-тапсырма қос 

Жинақтау. Топтық жұмыс  

Мәтіндік прцессорда кесте құру тәсілдерін 

айтыңыз 

Дескриптор: Білім алушы 

 Мәтіндік прцессорда  кесте құру 

тәсілдерін біледі. 

Мәтіндік прцессорда  кесте құру 

тәсілдерін ажырата біледі. 

 

Сабақтың 

соңы 

5 мин 

Сабақ соңындағы оқушылардың 

рефлексиясы: 

Нысанада өз ойыңызды білдіріңіз:  

Оқушылар алған білімдері бойынша кері 

байланыс жасайды. Партаның үстінде 

тұрған әр оқушы өзінің фотосын алып 

қажетті нысанаға  жабыстырады. 

 

 

Үйге тапсырма 3.1. «Қазіргі заман адамына өте қажетті 

құрал» тақырыбына сөзжұмбақ құрыңдар. 

3.6- сурет 
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05.10.2022 ж.       № X00057 

 

                      Көлік түрлері. Жолда жүру ережесін сақтайық   

 

ЖИДЕБАЕВА НУРСУЛУ МЕНДИКУЛОВНА                                                            

Жаңаөзен қаласы "№12 "Рахат" бөбекжай бақшасы"                                                 

Тәрбиеші 

 

Білім беру саласы: Әлеумет                                                                                             

Бөлімі: Қоршаған ортамен танысу                                                                       

Мақсаты: көлік түрлері, жол бөліктері (жаяужол, жолдың жүру бөлігі мен жаяу 

жүргінші өтетін жол және жерасты өту), бағдаршам белгілерімен таныстыру, 

жолда жүру ережелері туралы білімдерін естеріне түсіру.  

Күтілетін нәтижелер:  

жасайды: көлік түрлері, жол бөліктері, бағдаршам белгілері, жолда жүрудің 

қарапайым ережелерін біледі.  

түсінеді:  бағдаршам түсінің белгілеріне сәйкес, жаяу жүргіншілер өткелінен 

өту керектігін түсінеді. Қозғалыс ортасына сәйкес көлік құралдарын таниды, 

атайды және оларды басқаратын адамдар туралы біледі.  

қолданады: бағдаршамның белгілерін біледі. Көшеде, жол бөліктерінде, өткелде 

өзін дұрыс ұстайды. Көлік түрлерінің қолданысы (әуе, су, жерде жүретін 

көліктер), жүктің сипаты және қолданылуы, мәшиненің құрылысына тәуелділігі 

туралы (жедел жәрдем, өрт сөндіру мәшинесі және тағы басқа) біледі. 

Қолданылатын көрнекі құралдар: көлік түрлері бейнеленген суреттер, 

ойыншықтар,   

Әдіс-тәсілдері: сөздік, көрнекілік, ойын, практикалық.  

Билингвалды компонент: Көлік – транспорт, бағдаршам – светофор 

ҰОҚ барысы:  

1. Ұйымдастыру кезеңі  

Шаттық шеңбері.  

– Армысың алтын күн! 

Армысың қара жер! 

Армысың көк аспан!  

Армысың достарым! 

- Балалар, біз бүгін саяхатқа шығамыз, ал қайда баратынымызды мына себет 

арқылы анықтаймыз. Педагог жемістер салған себетті көрсетеді (алма, алмұрт, 

алхоры, апельсин, лимон). 

 – Ал бұлардың бәрін біз бір сөзбен қалай атаймыз?  

– Өте жақсы!  

-Бүгін біз сендермен жемістер бағына саяхатқа баратын болдық..  

-Күз мезгілінде пісіп тұрған жемістерді жинап алатын кез келді. 
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2.Негізгі бөлім 

 -Алдымен саяхатқа шықпас бұрын көлік түрлерін атап, оларды ажыратып 

алайық және жол белгілерімен танысайық. 

Балалардан көлік түрлері: автобус, ұшақ, кеме, пойыз туралы сұрай 

отырып,көліктер жерде жүретін, әуе және су көліктер болып бөлінеді, көлік 

жүргізетін адамдар туралы әңгіме жүргізеді.  

Жол ережесі бойынша видеороликке шолу жасау 

Таңғажайып сәт. 

Есікті қағып полиция қызметкері келеді. 

-Ал саяхатқа біз бүгін автобуспен барамыз және полиция қызметкері бізді 

жолда бірге алып жүреді. Автобусқа отырғанда шулап, басқа адамдарға кедергі 

келтіруге болмайды.   

Музыкамен автобусқа отырып, жолға аттану 

-Енді балалар біз аялдамаға келдік. Автобустан түсеміз де, жаяу жүргіншілер 

жолымен бағдаршам белгісі бойынша өтеміз. 

Міне біз жемістер бағына келіп жеттік 

Бағбан:  
-Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің жемістер бағыма қош келдіңіздер. Мында 

тек жемістер ғана өседі. Бақ (сад) – жеміс ағаштары өсетін жер. Олардың жақсы 

өсуіне мен көп күтім жасаймын, су құямын, арамшөптерді жұлып, 

топырақтарын қопсытып отырамын. Сонда ғана жақсы өнім алуға болады. Күзгі 

өнімге (урожай) күзде піскен барлық жемістер мен көгөністер, дәнді дақылдар 

жатады.  

-Ал менің бағымда қандай жемістер өсіп тұр? 

-Жемістер қайда өседі? 

Жемістер туралы жұмбақтар жасыру.  

1.Допқа ұқсайды өзі, Қызғылт сары түсі. (Апельсин)  

2.Терісі қалың, дәмі қышқыл,  

Түсі – сары, еті – дәрі. (Лимон) 

3.Көктемде ақ гүлге оранады, Күзде қолға доп болып оралады. (Алма)  

4.Ілініп тұрған шарлар, Күн көзімен көгерер. (Алхоры)  

Бағбан:  

-Жарайсыңдар, балалар! Қандай ақылды, тапқыр балалар екенсіңдер! Міне 

сендерге менің күзгі өнімімді сыйға тартамын. 

-Енді балалар, біз кері тобымызға автобуспен қайтамыз.  

Сергіту сәті. Көңіл-күй. 

1. «Көлеңкесін тап» ойыны (Ересек тобы).  

Шарты: берілген суреттегі көліктердің көлеңкесін тауып беру керек. 

2.«Суретті құрастыр» ойыны 

Шарты: берілген жемістердің суреттерін құрастырып беру керек.  

Билингвалды компонент: Көлік – транспорт, бағдаршам – светофор 
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3.Рефлексия. 
-Балалар біз бүгін қайда саяхатқа бардық? 

-Жемістер қайда өседі? 

-Қандай жемістерді көрдік? 

-Жемістер бағына немен бардық? 

-Көліктерді атап беріңдер? 

-Жолды реттейтін құрылғыны не дейміз? 

-Бағдаршамның неше көзі бар? Қандай? 

Балаларды мадақтау. Бағбаннның сыйлықтарын тарату. 

 

                                                                       

 

 

05.10.2022 ж.       № X00058 

 

Ойын ойнауды ұнатамыз.Түрлі түсті сызықтар 

 

СУЕСИНОВА ДЖАНСУЛУ БОРАМБАЕВНА                                                                           

Жаңаөзен қаласы "№ 12 "Рахат" бөбекжай бақшасы"                                                 

Тәрбиеші 

 

Тобы: «Балдырған» аралас тобы                                                                                    

Білім саласы: «Денсаулық»                                               

Бөлімі:«Денешынықтыру»                                                                                     

Тақырыбы: Ойын ойнауды ұнатамыз.Түрлі түсті сызықтар                                 

Мақсаты: аяқ пен дененің бұлшық ет-сіңір аппаратын нығайту. : тұрақты тепе-

теңдікті сақтау дағдыларын қалыптастыру 

 

Күтілетін нәтиже: 

қайталайды: ойын жаттығуды, залдың бір шетінен екінші шетіне саппен 

жүруді. 

түсінеді: шеңбер қалай құрылатынын, допты айқара ашылған саусақтарымен 

ұстауды, «Менің бетім» ойын жаттығуындағы дене мүшелерін көрсетуді; 

қолданады:әртүрлі бағытта жеңіл әрі бір қарқында жүгіре білуді, орнында 

тұрып 35 см қашықтыққа ұзындыққа секіруді.                                                                                                           

Билингвалды компонент: сәлеметсіз бе – здравствуйте, сау болыңыз – до 

свидания                                                                                                                             

Сап түзел тік тұр. Сәлеметсіздер ме балаларҚайырлы таң Бүгінгі күндеріміз 

сәттілікке толсынСәлеметсіз бе, здравствуйте, hello                                                             

Балалар бүгінгі ашық оқу қызметінде біздер  Түрлі түсті сызықтар мен ойын 

ойнауды ұнатамыз.                                                                                                             
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Балалар біз қай республикада тұрамыз?                                                           

Қазақстан                                                                                                                           

Біздің балабақшамыз қалай аталады?                                                               

«Арай бөбекжайБіздің тобымыздың аты қалай аталады?                                          

Балдырған тобы                                                                                                                

ҰОҚ барысы:                                                                                                          
Аяқтарым, аяқтарым                                                                                                  

Алаңқайда, орманда                                                                                                        

Соқпақпен тез жүгірді.                                                                                              

Шалшыққа келіп қалғанда,                                                                                       

Жоғалтты бірақ етігін.                                                                                                       

Бір, екі, үш, төрт, бес,                                                                                                     

Залда ойнаймыз біз.                                                                                                      

Тізбекте бір-бірден жүру, шеңбермен жүгіру – қимыл бағытын сақтау, тізбектен 

шықпау.                                                                                                            

Залдың бір жағынан екінші жағына қарай сап түзеп жүру                                        

Негізгі кезең. Бір қатармен сапта жүру, бағытты сақтап шеңбер бойымен 

жүгіру, саптан шығып кетпеу. Залдың бір шетінен екінші шетіне бір қатарға 

тұрып саппен жүру                                                                                                                

Ойын гимнастикасы: «Құламақ»                                                                                     
Бір оңға,екі солға  (денені оңға, солға бұрады)                                                           

Өзіңді бір айналшы.                                                                                                                   

Бір отырдық, екі отырдық,                                                                                              

Отырып, тұрдық, отырып, тұрдық.                                                                             

Құламақ Ванька біз болдық.                                                                                                   

Ал енді біз шабайық 

(шеңбер бойымен жүгіру) 

Менің тентек добымдай. 

Бір екі, бір екі, 

(тыныс алу жаттуғулары) 

Бітті, міне, ойын да. 

Негізгі қимылдарды ойын түрінде орындау:                                                         

Балалар тыныс алу жаттығуы                                                                                                 

Екі сапқа бөлініп отырамыз, көзімізді жұмамыз ал енді ашамыз, судың 

жағасына келдік  , су толқыны бәріміз қолымызбен ұстап судың толқынын 

жасап ауамен демалып ,дем шығарамыз.Бір қолымызбен ұстап,екінші 

қолымызды сермейміз,енді аяғымызбен қолымызды бірге істейміз ,енді суда 

жүземіз. Жарайсыңдар. Сап түзел 
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Енді келесі ойынымыз. Судың толқынынан балықтарымыз шашылып 

қалған,алдымызда жатқан көк,сары,жасыл, қызыл тастардың үстінен құм 

салынған қапшықты басымызға қойып тепе-тендікті  сақтап жүріп  балықтарды 

жинап  суға тасимыз. Жарайсыңдар 

Енді келесі күннің  көзінен қуат аламыз .Міне бізге күн қонаққа келген екен. 

Бәріміз күннің  сәулелерін бір ,бірден ұстап жаттығу жасайық. Міне күннен 

қуат алдық.Жарайсыңдар 

Педагогтің лақтырған добын қағып алу және лақтыру.  

Допты қалай лақтыруды, қағып алуды, допты екі қолының саусақтарын айқара 

ашып қағып алу керектігін түсіндіреді  

Қимыл-қозғалыс ойыны: «Бос орын» –шеңберлерді шеңбер бойымен қояды. 

Нұсқау– өз үйін жылдам тауып алу.  

Қорытынды кезеңБалалар бізге қонаққа кім келді?  

Күн Күннен біздер не алдық (қуат алдық) 

Біздер ненің жағасына бардық? (судың)  

Нелерге көмектестік? (балықтарға) жарайсыңдар.  

 

Балалар бүгінгі  ашық оқу қыметіміз аяқталды сау болыңыздар ! 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ШОРАЕВА АЙШАГҮЛ ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ     

 ЖҰМАЕВА ГҮЛДАНА ЖАРАСҚЫЗЫ 

 ҚАБЫЖАНОВА ЖАНАР ҚАНАТБЕКҚЫЗЫ 

 САТТЫБАЕВА ГУЛЬЖАНАТ ХАЛЫКТИЛЕУОВНА 

 САТБАЕВА МАЛИКА ИСКАКОВНА 

 КАСИМБЕКОВА БАГИЛА УМАРАЛИЕВНА 

 ЖУМАКАНОВА ГУЛЬНУР СЕРИККАНОВНА 

 ЖИДЕБАЕВА НУРСУЛУ МЕНДИКУЛОВНА 

 СУЕСИНОВА ДЖАНСУЛУ БОРАМБАЕВНА 

 


