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                                         № А00042  17.01.2023 ж.  

МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ 

БАТЫРГОЖИНА  ГУЛЬБАРШИН  ЖАНИБЕКОВНА 
Ақмола облысы. Қараөткел ауылы                                                                                  

«Тасбақа» балабақшасының тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы: Қатынас   

Бөлімі : Сөйлеуді дамыту  

Мақсаты: Ойыншықтар жайында әңгімелесу арқылы, балалардың түрлі 

әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеулерін 

дамыту.  

Міндеті:  Ойыншықтар туралы әңгімелесу, оларды сипаттап айтуға үйрету.  

 Сөздік қорын толықтыру.  

Тәрбиелігі: Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ойнауға тәрбиелеу .  

Күтілетін нәтиже: 

жасайды: ойыншықты сипаттауды;  

түсінеді : ойыншық туралы түсінікті;  

қолданады: өлең жолдарын жаттауды.  

Көрнекіліктер: ойыншықтар, үле стірмелі суреттер (қонжық , мәшине , доп ).  

Сөздік жұмыс: қонжық, мәшине, доп .  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 

1.Ұйымдастырушылық кезең.  

М.Әлімбаевтың «Ойыншықтар» өлеңін оқып беру:  

Біздерде бар қуыршақ,  

Бұзау, қозы, құлыншақ.  

Ойыншықтар тыңдайды,  

Айтқаныңнан шықпайды.  

2. Негізгі кезең  

Өлеңнің мазмұнын түсіндіріп, өлең жолдарын жаттауға ұсыныс жасайды. Бүгінгі 

оқу қызметінде ойыншықтармен танысатындықтарын айтып, балалардан топта, 

үйлерінде қандай ойыншықтар барын сұрайды.  

– Сенің қандай ойыншығың бар?  

Әр баланың жауабы тыңдалады.  

– Ойыншықтарыңды жақсы көресің бе?  

Балалардың жауаптары тыңдалады.  

– Ойын шығың қ андай? (Үлкен, кішкентай).  

– Сен ойыншықтармен ойнап болған соң, орнына жинайсың ба?  
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– Ойыншықтардың тұратын жерін білесің бе?  

Ойыншықтарды лақтырмай, сындырмай, ұқыпты ойнау керектігін айтады.  

Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды.  

Ғажайып сәт : «Сиқырлы сандық».  

– Кәне, сандықта не бар екен ?  

– Қонжық, мәшине, доп бар екен.  

– Енді осы ойыншықтарға әңгіме құрайық . Әңгіме құрауға көмектеседі.  

Қонжық, мәшине, доп туралы түсіндіреді.  

– Менің ойыншық қонжығым бар. Қонжықтың екі құлағы, төрт аяғы бар. Қо 

нжығым өте сүйкімді.  

Сергіту сәті: 

Добым, добым домалақ,  

Қайда кеттің домалап?  

Үлестірмелі суреттермен «Не артық?» дидактикалық ойыны ойнатады . 

Суреттен не артық екенін табады.  

– Суретте гүл артық, өйткені ол ойыншық емес т.б.  

3. Рефлексия .  

Балаларға сұрақтар беріп, қайталатады. Педагог корытынды жасайды, 

мадақтайды. 
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№ А00046  17.01.2023 ж. 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ  БАЛАЛАРДЫ 

ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

 

САДЫБЕКОВА  УЛЖАН  ТУРАРБЕКОВНА 

Түркістан облысы Арыс қаласы                                                                                       

«Сәрсенкүл ана» бөбекжай балабақшасының                                                                       

тәрбиешісі. 

  

Мақсаты:Патриоттық тәрбие мәселелері бойынша мектеп жасына дейінгі 

балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру туралы педагогтардың білімдерін 

жүйелеу.Мектеп жасына дейінгі балалардың туған елінің тарихи-табиғи 

ерекшеліктеріне негізделген отбасына, қаласына, табиғатына, мәдениетіне деген 

патриоттық көзқарастары мен сезімдерін қалыптастырудың заманауи талаптары 

туралы тәрбиешілердің білімдерін бекіту, өз халқының өткеніне, бүгініне, 

болашағына деген құрметі, өзге ұлт өкілдеріне төзімділікпен, сыйластықпен 

қарауы. 

Өткізу формасы: «Дөңгелек үстел» 

Педагогикалық кеңеске алдын ала дайындық жұмыстары: 

 Тәрбиешілерге арналған тақтада жоспарланған педагогикалық кеңес 

туралы ақпарат парағын жасау 

 «Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру тобының 

қоршаған орта жағдайын талдау» жедел бақылау жүргізу. 

  «Патриоттық тәрбие» әдістемелік кабинетінде тақырыптық көрмені 

безендіру (әдебиеттер, тәжірибелер, әдістемелік әзірлемелер, оқу 

құралдары). 

 Тәрбиешілерге кеңес өткізу: «Мектеп жасына дейінгі балаларға 

патриоттық тәрбие беру» (әдіскер). 

 Мектепалды даярлық топтарында «Отбасымның Елтаңбасы» 

тақырыбында  сайыс өткізу. 

 «Балаға патриоттық тәрбие беру» тақырыбы бойынша ата-аналар арасында 

сауалнама жүргізу. 

 «Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие беру бойынша менің 

жұмыс жүйем» тәрбиешілерге сауалнама жүргізу. 

 Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тәрбие берудегі педагогтың 

жұмысын талдау» тақырыптық бақылау жүргізу. 

Күн тәртібі 

1. Кіріспе. Педагогикалық кеңес тақырыбының өзектілігі.Білім 

берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  

стандарты бойынша мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш мектеппен 
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сабақтастықтың заманауи жағдайында балалармен оқу қызметін 

ұйымдастыру. Бәріміз жас ұрпақты азаматтық, патриоттық рухта 

тәрбиелеудің маңыздылығын жақсы білеміз.Патриоттық сезім өздігінен 

пайда болмайды. Бұл адамға өте ерте жастан бастап ұзақ мерзімде 

мақсатты тәрбиелік ықпал етудің нәтижесі.Педагогика классиктерінің 

Я.А.Каменский, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский өз еңбектерінде 

патриоттық тәрбие тақырыбын көтерді. Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. 

Водовозов балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуді мектепке дейінгі 

жастан бастау керек деп есептеді. Қ.Д. Ушинский білім беру жүйесін 

халықтың тарихы, оныңматериалдық және рухани мәдениеті жасайды деп 

есептейді. Патриоттық тәрбие процесінде мектепке дейінгі және бастауыш 

білім арасындағы сабақтастық орасан зор рөл атқарады.Үздіксіздік ұғымы 

кең мағынада түсіндіріледі – әрбір жас кезеңі үшін жалпы және нақты 

мақсаттары бар баланы тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі ретінде, 

яғни. - бұл дамудың әртүрлі кезеңдері арасындағы байланыс, оның мәні 

жаңа күйге өту кезінде тұтаснемесе жеке белгілердің белгілі бір 

элементтерін сақтау болып табылады.«Мектеп жасына дейінгі балаларға 

патриоттық тәрбие беру» тақырыбы бойынша оқу-тәрбие процесінің 

мазмұны мен ұйымдастыру үлгілерін жасау және сынау мектепке дейінгі 

және мектеп жасындағы балалардың дәйекті дамуына ықпал етеді. 

2.Патриоттық тәрбие бойынша жұмысты дұрыс құру үшін нормативтік 

құқықтық актілерді басшылыққа алып, құжаттарды негіздеу.  

 3. Төртінші мәселе бойынша «Халықтардың салт-дәстүрлері мен 

мәдениеті...» тақырыбында адамгершілік-патриоттық тәрбие беру 

жобалары бойынша елдерді таңдау және белсенді талқылау. (таңдалған 

елдің атауы). Осы жоба аясында не істеу керектігі талқыланып, жобаларды 

қорғаудың шамамен мерзімі белгіленді. 

4. Педагогикалық кеңестің алдында «Баланы патриоттыққа тәрбиелеу» 

тақырыбында ата-аналар мен педагогтар арасында сауалнама жүргізіліп, 

ересек және мектепалды даярлық топтарындағы тәрбиешілердің жұмысын 

тақырыптық тексеру және бағалау жүргізілді. 

 

Ата-аналардан анонимді түрде келесі сұрақтарға жауап беру 

ұсынылды: 

 «Патриоттық тәрбие» дегенді қалай түсінесіздер? 

 Балабақшада патриоттық тәрбие мүмкін бе? 

 «Патриот болу» сөзі нені білдіреді деп ойлайсыз? 

 Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуде басты жауапкершілік кімге 

жүктеледі деп ойлайсыз? 

 Сіздің ойыңызша, қазіргі қоғамда отбасы шежіресімен танысу тақырыбы 

өзекті ме? 
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 Сіздің үйіңізде отбасылық дәстүрлер бар ма? Қайсысы? 

5.Педагогикалық кеңестің шешімі: 

1) Мектеп жасына дейінгі және ересек жастағы балаларды 

патриоттыққа тәрбиелеу бойынша тәрбие жұмысының күнтізбелік және 

перспективалық жоспарын талдау. 

2) Оқу жылына арналған жыл сайынғы міндеттердің бірі ретінде 

мынадай тапсырма алынсын: «Мектеп жасына дейінгі балаларды қазақ 

халқының мәдениетінің бастауларымен таныстыру арқылы патриоттық 

тәрбие беру». 

3) «Халықтардың дәстүрлері мен мәдениеті...» тақырыбында жобалар 

бойынша шеберлік сыныбын өткізу. Жобаларды құру үшін жинақталған 

практикалық материалды қорытындылау. 

4) Ата-аналарға кеңес беру: «Балаңызбен қайда бару керек?», «Бос 

уақытыңызды қалай өткізуге болады?». 

5) Ересек және мектепалды даярлық топтарында «Мен және менің 

Елордам» сайысын өткізу. Байқау шарттары: балалар мен олардың ата-

аналарының қаладағы сүйікті орындарының фонындағы, сондай-ақ Нұр-

Сұлтан қаласының көрікті жерлерінің фонындағы шағын әңгімелері мен 

фотосуреттері. 
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№ A00051   19.01.2023 ж 

Алгоритм деления на трехзначное число 

РЫСПАЕВА ЭЛЬВИРА АБЫЛХАЙРОВНА                                                           

Актобинская область, г Актобе, КГУ                                                                

"Средняя школа №35 имени Халела Досмухамедулы",                                           

учитель начальных классов 

Урок:  Школа:  

Дата:  

  

ФИО учителя:  

  

Класс: 4  Количество 

присутствующих: 

 Количество    

отсутствующих:             

Раздел (сквозная 

тема): 

Раздел 2А. Умножение и деление. «Культурное наследие». 

Тема урока: Алгоритм деления на трехзначное число. Музеи мира 

Цели обучения, 

которым 

посвящен урок: 

4.1.2.12** - применять алгоритм умножения и деления многозначных 

чисел, 
оканчивающихся нолями, на трехзначное число; 
4.1.2.13** - применять алгоритм деления многозначных чисел на 

двух/трехзначное число, когда в записи частного есть ноли и алгоритмы 

обратного действия умножения 

Развитие 

навыков: 

1.2 Операции над числами 

Языковые цели 

  

Учащиеся могут: 
формулировать алгоритм деления на трехзначное число, когда в записи 

частного есть ноли. 
Предметная лексика и терминология: название компонентов при 

умножении и делении, алгоритм вычислений. 

Полезные выражения для диалогов и письма: 
Обсуждение 
В чем отличие алгоритма деления двузначных и трехзначных чисел, когда в 

частном есть ноли? 
Письмо 
Запись деления столбиком. 

Критерии 

оценивания 

  

применяет алгоритм умножения и деления многозначных чисел, 

оканчивающихся нолями, на трехзначное число. 
применяет алгоритм деления многозначных чисел на двух/трехзначное 

число, когда в записи частного есть ноли, и алгоритм обратного 

действия умножения. 

Материал 

прошедших 

уроков: 

 

 

 

Алгоритм письменного умножения и деления. 
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Ход урока: 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало урока 
 

Создание положительного эмоционального 

настроя: 

Но, что, друзья, начнём урок?! 

Учитель: 

- Вам тепло? (Да.) 

- Вам светло? (Да.) 

- Прозвенел звонок? (Да.) 

- Уже закончился урок? (Нет.) 

- Хотите учиться? (Да.) 

- Можете садиться и на уроке не лениться. 

Эмоциональ- 

ный настрой 

  

  

 

Середи

на 

урока 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Актуализация жизненного опыта.  

Оформление тетради. Минутка чистописания: 

 Запишите первую цифру текущего дня (2) 

 Запишите в следующей клетке цифру, показы-

вающую порядковый номер текущего дня не-

дели (3) 

 Рядом вторую цифру текущего года (0) 

- Какое получилось число?       (230) 

Оценивание: у кого получилось число 230, поднимите 

зелёный карандаш. 

- Запишите числовые последовательности: 230, 203, 

320,302. 

Их будет не 6, а 4, так как не записываем числа 023 и 032. 

Число ноль – это всегда «ловушка» для невнимательных. 

-Прочитайте числа в порядке возрастания; в порядке 

убывания. 

-Чем похожи числа? 

-Какую работу мы умеем выполнять с трёхзначными 

числами? 

- Разложите устно на разрядные слагаемые наибольшее и 

наименьшее числа последовательности. 

- Когда нам помогает умение раскладывать числа на 

разрядные слагаемые? (при умножении и делении на 

трехзначные числа). 

Постановка темы и цели урока: 

Тема урока: Алгоритм деления на трёхзначное число. 

Обратите внимание, мы начали урок с упоминания о том, 

что ноль – коварное число не случайно. Свяжите этот 

момент с темой урока и вам удастся определить цель урока. 

Цель: научиться применять алгоритм деления на 

трёхзначное число, с нолём в частном. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тетрадь 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Презентация 

Слайд 1 

  

  

  

Презентация 

Слайд 2 
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- Какие личностные качества помогут вам преодолеть 

трудности изучения темы? (внимательность, упорство, 

настойчивость, лидерство) 

Мы говорим с вами о культурном наследии народов. И 

сегодня продолжим разговор о музеях мира. Для чего 

создают музеи? (для сохранения культурного наследия). 

Я предлагаю вам сегодня совершить виртуальное 

путешествие по самым выдающимся музеям мира. Их 

очень много. Мы уже знаем пять самых посещаемых из 

них. Сегодня мы виртуально там побываем. 

(П) Групповая работа: 
Для разминки решите задачку на развитие мышления: 
Ученики г.Нур-Султан пошли в Национальный музей РК. 

Они построились тройками. Алия, Саша и  Мирас 

заметили, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. 

Сколько учеников пошли в музей?   (33) 
Оценивание: «Три хлопка» за сообразительность. 

2. Вводное задание на подготовку к изучению нового. 

Определи количество цифр в частном, не выполняя 

вычислений. 

52 965 : 3     (5)    142 765 : 5 (5)           892 500 : 2  (6) 

52 965 : 32   (4)     142 765 : 50 (4)        892 500 : 20   (5) 

52 965 : 320 (3)     142 765 : 125  (4)     892 500 : 200 (4) 

Взаимопроверка тех, кто выходил к доске. 

Оценивание: «Три хлопка» тем, кто смог доказать 

правильность алгоритма. 

Эти ребята лидировали в данном виде деятельности и 

выиграли для нас для всех право посетить самый 

знаменитый музей мира. (Лувр) 

  

3. (Г) Работа в группах. Работа с алгоритмом, данным в 

учебнике: 

 
- Самостоятельно проработайте алгоритм и скажите, какие 

трудности подстерегают нас при делении чисел, в которых 

есть ноли. 

Прочитай первый алгоритм. 

Первое неполное делимое 135.  

Делю 135 на 45. 

Подбираю цифру в частном.  

Для этого 13 десятков тысяч делю на 4 десятка, получаю 3. 

Проверяю 5 · 3 = 135. Остатка нет. 

Сношу цифру 2. Делю 2 на 45. При делении меньшего 

числа на большее в частном получаю 0. 

  

Иллюстрации о 

лидерстве 

  

  

  

  

  

Слайд 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

     Слайд 4 

  

  

  

  

  

  

Запись на доске 

  

  

  

  

  

  

Слайд 5 

  

  

  

 Учебник 
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Сношу цифру 7. Делю 27 на 45. Рассуждаю также, в 

частном записываю 0. 

Сношу цифру 0. Рассуждаю: 270 разделить на 45, получаю 

6. 

Проверяю 45 · 6 = 270. Нахожу остаток. Остаток равен 

нолю. Частное равно 3 006. 

 
- Составь алгоритм для 2 случая. 

 Итог групповой работы: 

Итак, какие же трудности возникают при делении чисел, в 

которых содержатся ноли? И какие «секретики» нужно 

знать, чтобы этих трудностей избежать? 

1.Если сносим два раза подряд следующее неполное 

делимое, в частном ставим ноль.  

2.Если сносим три раза подряд следующее неполное 

делимое, в частном ставим два ноля. 

3. Если на конце делимого стоят ноли, а число уже 

разделено, то эти ноли можно перенести в частное, 

разделив их устно на делитель. 

4. Для удобства при делении зачёркиваем столько нолей, 

сколько их в делителе. 

 Физкультминутка                                                                     

                  Давайте отвлечёмся от работы и сделаем 

несколько упражнений для глаз, отдохнём.  

-Рисуй глазами треугольник. 
 Теперь его переверни. 
Рисуй восьмерку вертикально. 
Теперь следи горизонтально. 
4.Работа по теме урока. Открытие нового. 

(П) Работа в парах. 

Вычисли с проверкой. 

135 270 : 45 = 3 006454 227 : 227 = 2 001547 300 : 421 = 

1 300439 270 : 545 = 806643 284 : 321 = 2 004826 826 : 826 = 

1 001 

Взаимопроверка в группе. Пары сверяют 

правильность ответов. 

Оценивание: «Три хлопка» Кто лидировал в группе и 

правильно вёл вас по алгоритму деления / умножения? 

  Эти ребята лидировали в данном виде деятельности и 

выиграли для нас для всех право посетить ещё один 

знаменитый музей мира. (Британский музей) 

5.Первичное закрепление с проговариванием. 

(Г)  Творческая работа. 

Рассмотри цены на билеты. Составь задачи по 

  

  

  

  

  

  

  

Учебник 

  

  

  

Слайд 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Слайд 7 

  

  

  

  

  

  

Слайд 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тетрадь 

  

  

  

  

  

Слайд 9 
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выражениям. 

 
 (П) Работа в группахРеши задачу. 

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке за год посетили 

358 920 школьников. Сколько дней в году работал музей, 

если средняя посещаемость школьниками оказалась 997 

учеников в день? 
Решение: 358 920 : 997 = 360 дней  

(И) Самостоятельная работа. 

ТЕСТ 

1) Не выполняя деления, определите, сколько цифр будет в 

частном. Нарисуй рядом столько же кружков. 

21425:857 

64887:129 

2) Отметь правильный ответ . 

Площадь прямоугольника 12082 м2, длина 863 м. Найди 

ширину. 

1424м        14м 

3)Отметь правильное решение задачи. Поезд проехал 1664 

км со скоростью 104 км в час. Сколько времени он был в 

пути? 

1664+104= 1768 1664•104=173056 

1664-104=1560 1664:104=16 

Критерии оценивания: 
1.Определяет, сколько цифр будет в частном. (2) 
2.Определяет, сколько цифр будет в частном. (3) 
3.Знает, как найти ширину прямоугольника. (14) 
4.Знает, как найти время движения.   (1664:104=16) 
Самооценивание «Светофор»: 
 - кто правильно выполнил все задания покажите зелёный 

карандаш 
- кто правильно выполнил 3 задания покажите жёлтый 

карандаш 
- остальные – красный карандаш 

  

  

  

  

  

  

  

  

Тестовые листы 
 

Конец урока 

  

  

Итог урока. 

-Какую цель мы поставили на сегодняшнем уроке? 

-  Достигли ли мы этой цели? 

-  Какие затруднения были у вас на уроке? 

-  Что нужно сделать чтобы эти затруднения не 

повторялись? 

Рефлексия. 

  
 

Картинки к 

рефлексии. 

Дифференциация Оценивание Межпредм. 
связи 
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1.Мотивированные дети рассказывают о 

качествах лидера, о музеях мира. 
Формативное оценивание. 

Самооценивание по методике 

«Светофор».Взаимооценивание при 

работе в паре, группе классомРезультаты 

наблюдения учителем качества ответов 

учащихся на уроке.Определение уровня 

усвоения навыка по тестам. 

Литературасамопознание

познание мира 

  

 

 

№ A00052   20.01.2023 ж 

Космонавты Казахстана 

ЖАМАНГАРИНА МАЙРА САЛИМБЕКОВНА                                                

Актюбинская область г.Актобе                                                                              

КГУ «Средняя школа №35»                                                                            

им.Халеля Досмухамедулы                                                                                  

Учитель начальных классов 

 Школа:  

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 4 Количество  

присутствующих:  

 Количество     

отсутствующих:            

Раздел (сквоз-

ная тема): 

Путешествие в космос 

Тема урока: Космонавты Казахстана. 

Однородные члены предложения 

Цели обучения в 

соответствии с 

учебной 

программой: 

4.1.1.1 строить высказывания по 

прослушанной информации на основе 

своих заметок, передавая ее смысл;  

4.2.3.1  формулировать вопросы и ответы, 

отражающие понимание и свое отношение 

к содержанию текста, чтобы углубить 

понимание и уточнить ответ;  

4.3.9.1  ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения, 

связанных интонацией, обращениях. 

Цели урока: Построение высказываний на основе 

заметок. 

Формулирование вопросов и ответов. 

Постановка знаков препинания. 

Закрепить, какие члены предложения 

называются однородными. 
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Ход урока: 
Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценивани

е 

Ресурсы 

1.Нач

ало 

урока

.  

0-1 

мин 

Создание положительного 

эмоционального настроя: 

Наш  весёлый  школьный  

звонок 

Пригласил  нас  всех  на урок! 

Интересная тема  сегодня  у 

нас, 

Компьютер  будет  работать  

для  нас. 

На  наших  гостей  вы  сейчас  

оглянитесь, 

Доброй  улыбкой  всем  

улыбнитесь 

Много   сегодня  работы  у  

нас, 

И  всем  я  желаю  успехов 

сейчас! 

Выберите на планете разных 

настроений смайлик, 

соответствующий вашему 

настроению. 

Приветст

вуют 

учителя. 

Организу

ют свое 

рабочее 

место, 

прове-

ряют 

наличие 

индивид-

х учеб-х 

принад-

лежносте

й. 

ФО 

Оцениван

ие 

эмоциона

льного 

состояния 

 

 

Эмоц. 

Настрой.Стихотворение. 

 

2. 

Сере

дина 

урока

.  

2 – 37 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация жизненного 

опыта.  Целеполагание.  

(К)   «Космические загадки» 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечёт! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … (Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

 

 

Слушают 

текст; 

- 

дополняю

т строку 

словом – 

отгадкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмат-

ривают 

видео.  

 

 

ФО:слове

сное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение- загадки 

О.Емельянова 
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А по-русски … (Космонавт) 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете — 

 На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый … (Гуманоид) 

Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость… 

(Света) 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь 

планетам, 

Нам — тепло, хвосты -… 

(Кометам) 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора —  

Это черная … (Дыра) 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … 

(Звездолёт) 

Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (Галактики) 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

(Автор Олеся Емельянова) 

Вспомним тему и определим  

цели урока. 

     Просмотр видео  о 

космонавтах Казахстана. 

Космонавты Казахстана.  
Однородные члены 

предложения. 
( Тохтар Аубакиров, Талгат 

Мусабаев, Айдын Аимбетов)  

Что надо знать: признаки 

Называют 

тему, 

опреде-

ляют цель 

урока.  

 

 

 

 

Записы-

вают 

предло-

жение,  

выпол-

няют за-

дания и 

отвечают 

на во-

просы 

учителя. 

 

Пишут 

под дик-

товку 

учителя.  

Прове-

ряют. 

 

 

Работают 

в коллек-

тиве, по-

вторяют 

правило. 

Работают 

в коллек-

тиве, вы-

полняя 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО: 

словес 

ное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцен

ивание в 

листе 

успеха.  

Дескрипт

оры:  

записывае

т 

правильн

о;  

объясняет 

значение. 

Самооцен

ивание в 

листе 

успеха.  

Дескрипт

оры:  

записывае

т под 

диктовку; 

- 

объясняет 

орфограм

мы. 

    ФО: 

 

 

 

Видео: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=eVIHGrw42po 

 

Портреты.  

 

 

 

Рабочий лист  1з-е: обра 

зец. 

 

 

 

 

 

Рабочий лист  2 з-е: обра 

зец. 

Слайд:проверка 

 

 

 

 

Слайд: 

 

 

Фото,  

 

 

 

 

 

Слай 

ды. 

 

 

 

 

 

Рабочий лист  3 з-е:  

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 
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однородных членов 

предложения. 

Что надо уметь:  

- находить в тексте 

однородные члены 

предложения;  

- правильно расставлять 

знаки препинания.  

1. (К,И) Минутка 

чистописания: работа с 

высказыванием: Космос 

будут осваивать не какие-

нибудь супермены, а самые 

простые люди. 

                                                         

( Юрий Гагарин)  

Работа с высказыванием по 

плану: 

1) Чтение высказывания.  

2) Объяснение значения 

непонятных слов.  

3) Выяснение смысла 

высказывания в целом.  

(И) Словарная работа: 

Диктант.  

 
(К) Повторение. 

Что  такое 
ОДНОРОДНЫЕ  
ЧЛЕНЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

• Однородные  члены  предложения –
это  слова, которые зависят от одного 
и того же слова и отвечают на один и 
тот же вопрос.

Красные,  желтые  и  рыжие  листья      
качались  на  синей  воде  озера.

×

 

(К) Беседа 

Когда мы говорим о космосе, 

то представляем  ЧТО?:  

Бескрайнее небо, Луну, 

Солнце, множество 

сверкающих звезд. 

– С космосом ассоциируется 

и казахская земля. 

Уч-ся 

рассказы-

вает о 

космо-

дроме. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

в коллек-

тивно ( у 

доски), 

выполняя 

задание. 

 

Записы-

вают 

предло-

жения, 

делают 

вывод. 

 

 

 

Работают 

в груп-

пах, вы-

полняя 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

словесное 

 

     ФО: 

словесное 

 

 

 

 

ФО: 

словесное 

 

 

         

      

 

Самооцен

ивание в 

листе 

успеха.  

Дескрипт

оры: 

Подчерки

вает  

второсте-

пенные 

члены 

пред-

ложения, 

ставит 

знаки 

препинан

ия. 

Самооцен

ивание в 

листе 

успеха. 

Дескрипт

оры: 

- 

вставляет 

пропущен

ные 

буквы. -

объясняет 

расстанов

ку знаков 

препинан

ия с 

 

 
Рабочий лист  

4 з-е, тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JC2OxoQLsHs 

 

Учебник. 

Слайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий лист 5-е задание 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 

 

 

Рабочий лист 6-е задание 

 

 

 
Слайд 
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– Почему Казахстан считают 

космической державой? С 

чем это связано?     

БАЙКОНУР 

Рассказ о космодроме.  

     Казахстан — родина 

космонавтики. Именно с 

нашей земли отправились в 

полет первый спутник и 

первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. Могучая 

созидательная энергия единой 

тогда страны, СССР, возвела 

на территории республики 

первый и крупнейший 

космодром планеты Байконур. 

Пройдет много времени и 

событий, но сделанное тогда 

навсегда останется в 

человеческой истории. Нам не 

следует этого забывать. 

Работа над грамматической 

и лексической темой урока:  

стр 30 № 6 

(К,И) Прочитайте текст. 

Выпишите только те 

предложения, в которых есть 

однородные члены.  

Понаблюдайте, когда между 

ними ставятся запятые, а 

когда – нет.  Сделайте  вывод.  

 
(Г) Работа по схемам.  

Списать  предложения, 

вставляя пропущенные 

буквы. Объяснить 

расстановку знаков 

препинания с помощью схем. 

 
1)  В косм…се л…тают и 

астероиды и  к…меты  и 

Повто-

ряют дви-

жения за 

учителем. 

 

Читают, 

разби-

рают при-

меры. 

 

 

 

 

 

Рассматр

ивают 

схему.  

 

 

 

 

Находят и  

отмечают  

знаком 

обобщаю

щие слова 

при 

однородн

ых членах 

предложе

ния 

Списыва

ют 

предложе

ния.  

 

Отвечают 

на вопрос 

и состав-

ляют 

предло-

жения 

 

помощью 

схем. 

списывает 

предложе

ния, 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Оцениваю

т работу 

однокласс

ника в 

паре. 

Дескрипт

оры: 

- находит 

обобщаю

щие 

слова, 

подчерки

вает 

однородн

ые члены 

предложе

ния. 

     ФО: 

словесное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениван

 

 

 

 

 

Слайд 

Учебник 
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л…тающие об…екты. 

В конкурсе р…сунков ко Дню 

к…смонавтики мы зан…ли не 

второе а первое  место. 

2) На  занят…и 

астрономического кружка 

р…бята изуч…ют  

конструируют рисуют. 

    Мы слушали или ч…тали 

инф…рмацию о 

к…смона…тах. 

3) На к…никулах мы всем 

класс…ом  ходили в 

планетарий  музей и на 

выст…вку.  

Лена  Игорь  Данил 

уч…ствовали в  олимпиад…  

но не пр…шли во второй тур.    

              Физминутка. « Я- 

РАКЕТА!» 

(К,И) Анализ правила стр 

32  

Обобщающими называются 

слова, которые объединяют 

однородные члены 

предложения в одну 

смысловую группу. 

 В роли обобщающих слов 

могут быть использованы 

слова: все, всё, никто, 

ничто, везде, всюду, нигде, 

никогда. 
 Вдруг всё ожило: и леса, и 

пруды, и степи. 
Папа принес фрукты: груши, 

яблоки, апельсины. 

Обобщающие слова 
являются теми же членами   

предложения, что и 

однородные члены.  

А Л Г О Р И Т М 

Знаки препинания при 

однородных членах с 

обобщающим словом 

Выпол-

няют са-

мостоя-

тельно. 

 

Прове-

ряют. 

 

Слушают 

объясне-

ние учи-

теля, за-

дают во-

просы. 

ие по 

эталону в 

листе 

успеха.  

Проверка 

по 

эталону. 

     ФО 
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1.Найдите в предложении 

обобщающее слово. 

 

(П) Работа по алгоритму:    

1. Найти и отметить знаком 

обобщающие слова при одно-

родных членах предложения.  

2. Списать  2 предложения. 

    В Солнечной системе 

известны планеты  Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран и 

Нептун. 

     Красота повсюду на земле  

в космосе. 

    Тохтар Аубакиров  Талгат  

Мусабаев  Айдын Аимбетов  

космонавты Казахстана.  

    В энциклопедиях в 

фильмах в газетах в 

интернете везде найдёшь 

информацию о космонавтах. 

(К) Устно: Для чего нужен 

скафандр космонавту? 

Составьте предложение, 

используя обобщающие слова 

и однородные члены 

предложения. 

3. (И) Тест: «Однородные  

члены  предложения. Обоб-

щающие слова при однород-

ных членах предложения». 
Тест « Однородные члены 

предложения» 

1. Члены предложения  

называются однородными, 

если… 

А) отвечают на один и тот же 

вопрос; 

Б) относятся к одному и тому же 

члену предложения. 

В) пишутся с одной и той же 

орфограммой. 
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 2. Какие члены предложения  

бывают однородными? 

А) Подлежащие;Б) Сказуемые; 

В) Второстепенные члены. 

3. Как связаны между собой 

однородные  члены 

предложения? 

А) Интонацией перечисления; Б) 

Союзами; 

В)Предлогами. 

4. В каком случае между 

однородными  членами 

предложения не ставится 

запятая ? 

А) Если однородные члены 

связаны союзами  а,  но; 

Б) Если однородные члены 

связаны союзом  и. 

5. Что поставим после 

обобщающего слова перед 

однородными  членами? 

А) Двоеточие;         Б) Тире; 

Проверь: 1.  А)  Б)  2. А)   Б)  В)  

3. А)  Б)   4.   Б)   5.   А)  

Д/З. Стр. 28-33, №11 

3. 

Коне

ц 

урока

.  

38-40 

мин 

(К,И) Итог урока 

Заключительная работа по 

лексической и 

грамматической темам. 

НА УРОКЕ МЫ УЗНАЛИ:  

Однородные члены предложения

Два и более 
слов

Относятся к 
одному и тому 

же слову

Отвечают на 
один и тот же 

вопрос
Перечислительная 

интонация

Разделяются 
запятыми

Соединяются 
союзами И, А, 

НО

Подлежащее, 
сказуемое

второстепенные 
члены

 

Ставить знаки препинания 

при однородных членах с 

обобщающим словом. 

Рефлексия «Звёздное небо»:  

Покажите вашу  работу на 

уроке с помощью звёзд: 

   Если вам работалось на 

уроке легко и интересно и 

вы  набрали  9 - 12 звёзд, 

Обобщаю

т 

изученно

е на 

уроке. 

 

 

 

 

Отвечают 

на 

вопросы 

учителя,  

 

 

 

 

Оценива

ют свою 

деятельно

сть на 

уроке. 

Подсчиты

вают 

звёзды в 

     ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ФО 

Слай 

ды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слай 

ды 

Картинки  к рефлексии. 

Звёздочки 4  видов. 
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возьмите большую жёлтую 

звезду. 

   Если было интересно, но 

встретились трудности и вы 

набрали 5-8 звёзд , возьмите 

голубую звезду. 

   Если вам было очень 

трудно и вы набрали всего 

0-4 звезды, возьмите 

красную звезду. 

Самым активным  ребятам я 

хочу подарить звёзды.   

Прикрепите свои звёзды на 

ночное небо и давайте вместе 

полюбуемся этой красотой.  

листе 

успеха 
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№ A00054    20.01.2023 ж 

 

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ӘДЕПТІЛІККЕ САЯХАТ 

(Салауатты өмір салты) 

 

МАРАТОВА ЖУЛДЫЗ МАРАТҚЫЗЫ                                                                             

АО ББ «№6 арнайы мектеп –интернаты» КММ.                                    

Тәрбиеші. 

Мақсаты: Оқушыларға салауатты өмір салтын қалыптастыруға, әдепті болуға 

ықпал ету. 

Білімділік: Оқушыларға адам денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін 

қажеттілігін, басты байлық екенін ұғындыру. 

Түзете - дамытушылық: Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, 

сөйлеу шеберлігін жетілдіру. 

Тәрбиелік: Тазалыққа, спортқа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: Презентация. 

Сабақтың барысы: 

І. Ұйымдастыру кезеңі. 
Амандасу. 

Шаттық шеңбері. 

Мейірімділік жүрекпен, 

Ақ пейілді тілекпен. 

Амандасып алайық, 

Бір жадырап қалайық. 

Келіп қалған қонақтарды, 

Сүйіп,сүйіп алайық. 

Тәрбиешінің кіріспе сөзі. 

Адамның денсаулығы – қоғам байлығы. 

Ауруды емдеуден гөрі оның алдын алу керектігін айтты. Біздің бүгінгі тәрбие 

сағатымыз салауатты өмір салтын сақтау мақсатында «Бақытым да, байлығым 

да - Денсаулық» деп аталады. 

«Денсаулық пен әдептілікке саяхат». 
Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау 

адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. 

Халқымыз «Дені саудың жаны сау» деп бекер айтпаған. Отанымыздың 

келешегі, көркеюі балалар сіздердің қолдарыңызда. Сондықтанда сендердің 

таңдауларын - салауатты өмір салтын сақтау. 

Балалар сендер қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық 

қылады. Қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл көрсең көзің соған түседі. Біздің де 
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өмірімізді жарық қылатын, жан - жағымызға тамаша сәулесін шашатын, 

өмірдегі басты байлық не деп ойласыңдар? 

Әрине, Денсаулық. 

Денсаулық адам ағзасының қалыпты, дұрыс жұмыс істеуі. 

Денсаулық дұрыс тамақтану. 

Денсаулық тәулігіне 8 сағат ұйықтау, ұйқы ең алдымен миды тынықтырады. 

Денсаулық таза ауада көбірек жүру. 

Денсаулық тазалық сақтау. 

Денсаулық тамақты шамадан тыс тойып ішпеу. 

Денсаулық тамақтан соң ауызды шайып, қолыңды жу. 

Тәрбиеші. 

- Балалар денім сау болу үшін таза болып жүру мен бірге тағы не істеуіміз 

керек? 

Оқушылар. Таңертеңгілік жаттығу жасап, спортпен шұғылдану керек. 

Адамдар әрқашан қимылды қозғалыста жүрсе біздің ағзамыздағы қан жүрісі де 

қозғалыста болып жұмысы жақсарады. Ауруларға қарсы тұра алатын боламыз. 

Денімізді сақтау үшін зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Адам 

денсаулығынажақындоста, қастарда бар. 

Адам денсаулығынажақындостар не депойлайсыңдар? 

( тазалық, спорт, таза ауа, дұрыстамақтану, күнтәртібі.) 

Адам денсаулығынақас.( шылымшегу, ішімдік, салақтық, жалқаулық.) 

дененішынықтыру 

Денсаулықболсабәріболадытазалық, денешынықтыру, 

дұрыстамақтанудыңмаңызызор. 

Біздіңденсаулығымызмықты болу үшінтазалықсақтаужеткіліксіз. 

Соныменбіргеденеміздішынықтыруымызкерек. 

Үнеміденешынықтыруменайналысатынадамауырмайды 

Тиімдітамақтануденсаулықүшінмаңызызор. Ет, балық, ұн, 

сүттағамдарыныңәрқайсысыныңорныбөлек. Соныменқатаржеміс – 

жидектердікөбірекжегенжөн. 

Олардыңқұрамындаадамденсаулығынақажеттідәрумендерөтекөп. 

Соныменқатаршамадантыскөптамақтану да 

зиян.(әртүрлітағамдардыңсуреттерінкөрсету) 

Сергіту сәті. Видеоролик 

Сұрақ - жауап. 

1 Жеміс – жидектердіжемесбұрын не істеукерек? 

(жеміс – жидектердіжақсылапжуыпалукерек.) 

2 Тамақтануалдында не істеуімізкерек? 

(тамаққаотыраралдындақолдыжуукерек) 

Жұмбақ шешу. 

Үнсіз тілдесесің, 
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Өзімен күнде өсесің(Кітап) 

Білімнен мол сый - асы, 

Балғындардың ұясы(мектеп) 

8. Шәкіртке жанашыр, 

Мейірман кім, жаны асыл(ұстаз) 

аңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын шашады(күн) 

Балдан тәтті, 

Удан ащы, 

Тәрбиесіз, ата-анасыз. (Жан) 

Біртаудыңалпыссегізсаласы бар, 

Он екіжанындақаласы бар. 

Бау-бақшатүрліөсімдіктер, 

Барлығынбилептұрғананасы бар. (Алпыссегізтамыр, он екімүше) 

Дидактикалық ойын: «Ғажайып қоржын» 

Шарты: Қоржынның ішінде әр түрлі жемістер бар. Қоржындағы жемістердің 

біреуін алып шығып,атын және түсін ,орыс тілде аудармасын атап айту. 

Мақал – мәтелдер. 

1.Денсаулық (зор байлық) 

2. Тазалық - (саулық негізі) 

3. Көзің ауырса, қолыңды тый, 

Ішің ауырса(тамағыңды тый) 

4. Тәні саудың(жаны сау) 

5. Аурудың (алдын ал) 

6. Ас - адамның(арқауы) 

7.Үлкенге - құрмет,(Кішіге – ізет) 

8. Әдептілік белгісі( иіліп сәлем бергені) 

9. Әдепті бала ата - анасын мақтатар, 

(әдепсіз бала ата - анасын қақсатар) 

10. Әдептінің (абыройы биік) 

ІІІ. Қорытынды бөлім. 

1. Адамның дені сау болу үшін қандай шарттарды орындау қажет? 

(Денесін, беті – қолын киімін әрдайым таза ұстау керек. Зиянды заттардан 

аулақ болу керек.) 

2. Адам не үшін жуынады? 

3. Тазалықтың достары мен қастарын ата? 

Деніміз сау болсын десеңдер, міне жоғарыда айтылғанның бәрін денсаулық 

үшін істелетін жұмыстар. Таза ауада демалу, спотпен шұғылдану, денені 

күтіп ұстау, еңбек ету, дұрыс тамақтану барлығы салауатты өмір салтына 

жатады. Осы айтқандардыкүнделіктітұрмыстапайдалануымызкерек 
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№ A00055    20.01.2023 ж 

 

Салауатты өмір салтына саяхат 

(Саяхат ойын) 

 

РАХИМОВА КАМИЛЯ НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ                                                                            

АО ББ «№6 арнайы мектеп –интернаты» КММ.                                    

Тәрбиеші. 

Мақсаты: Балаларға денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін 

қажеттілігін, бағалы байлық екенін түсінігін қалыптастыру. 

Білімділік: Денсаулықты сақтап, салауатты өмір салтын ұстану жайлы 

мағлұмат беру. 

Түзету-дамытушылық: Ойлау, есте сақтау қабілеттерін және сөздік қорын 

молайту. 

Тәрбиелік: Жаман әдеттерден аулақ болуға, тазалыққа, ұқыптылыққа және 

жалқаулықтан аулақ болуға тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: жұмбақтар, суреттер, лепбуктер. 

Орташа ақыл-ой кемістігі бар балалармен жұмыс: сурет бояу, тәрбие сағаты 

барысында ойындарға қатысу. 

Сабақтың барысы: 

Ⅰ.Ұйымдастыру кезеңі 

Сәлемдесу. 

Кіріспе 

Денсаулық-баға жетпейтін жалғызғана асыл дүние.Ол жақсы болу үшін не 

уақытты,не күш-жігерді ,не еңбекті,тіпті барлық дүниені аямай жұмсау 

керек.Денсаулық –адам өміріндегі ең жоғары дүние болғандықтан,әр адам 

баласы өз денсаулығына көңіл бөлу қажет,үнемі денсаулықты күтіп,оның қорын 

көбейтіп отыру керек.Әркім өз денсаулығының нашарлауына өзі 

себепкер.Ауруды ағзаларға жолатпау адамдардың өз қолында.Сол себепті ,әр 

адам салауатты өмір салтын қалыптастыру керек.Салауатты өмір салты 

әрқайсысымызды дене тәрбиесімен айналысуымызға,дұрыс тамақтануымызға 

,зиянды әрекеттерден аулақ болып,тазалықты сақтауымызға ынталандырады. 

Бүгінгі тәрбие сағатымызда денсаулық тақырыбына арнап, денсаулық еліне 

саяхатқа шығамыз. 

«Күн тәртібі» аялдамасы. Ойын «Орныңды ауыстыр.» 

-гигиенаны сақтайтын балалар орын ауыстырыңдар; 

-көп ұйықтайтын балалар орын ауыстырыңдар; 

- кешке ерте жатып,ерте тұратын балалар орын ауыстырыңдар; 

-күн режимін сақтамайтын балалар орын ауыстырыңдар; 
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-спортты жақсы көретін балалар орын ауыстырыңдар; 

- денсаулығы мықты балалар орын ауыстырыңдар. 

Суреттерді сипаттап беру. 

«Гигиена» аялдамасы жұмбақтар шешу 
Аузы жоқ, көзі жоқ. 

Тілі жоқ, сөзі жоқ 

Бірақта тісі бар. Шашыңмен ісі бар. 

Бұл не? (тарақ) 

Жуыныпболғанда 

Жүредіқолдарда (сүлгі) 

Қанттаемес, ұндаемес 

Ұқсастық бар ептеген 

Тістіңбәрінаппаққылып 

Тигізедісептігін (тіспастасы) 

Қараптұрсаңөзіңе,    

Суреттүсеркөзіңе. 

Олсуретіңұқсайды, 

Тура сеніңөзіңе(айна)  

Ертеменкүнде сен 

Қолыңасүйкесең. 

Кетіпкір –ласың 

Тап-таза боласың. 

Бұл не? (сабын) 

Арқалығысүйектен 

Жапсырылғанқылы бар 

Тістенкөрсекірлерді 

Тұраалмайтынжыны бар (тісщеткасы) 

.Шықпайжатыпкөшеге, 

Үсті-басы кірлейді, 

Бұлбаланыкімдейді? (салақ бала) 

«Дәрумендер » аялдамасы 

Бейнеролик көрсету 

Лепбукпен жұмыс 

Сергіту сәті. 

Бейнероликтегі балалардан қайталап жаттығу жасайды. 

«Спорт » аялдамасы 
Спортпен айналысу денсаулықты нығайтады, көрікті сымбат сыйлайды, тыныс 

алу жолдарының жұмысын жақсартады, төзімділікке үйретеді, иілгіштікті 

дамытады. Дені сау адам өзі үшін де,ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де 

керек.Қоғамдағы жұмысты тек денсаулығы бар адам ғана істей алады. 

Денсаулық –зор байлық »деп бекер айтылмаған.Денсаулық адам өмірінің негізгі 
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тірегі.Денсаулығы нашар адам қоғамға да,отбасына да жайсыз екені 

белгілі.Адам өз мақсатын денсаулықтың арқасында ғана жүзеге асырады. 

Лепбуктегі спорт түрлерін атау. 

«Түсіп қалған әріптер» ойыны 

(Берілген сөздерге тиісті әріптерді қою және тапқан сөзді екі тілділікте 

айту) 

1.Дә.... і  

2. вит....м...н  

3. шыны...у 

4. таз...л....қ  

 5. өмі...  

6. тама..т.....у  

7. Ден..ау.....қ  

Есіңде сақта! 

- күніне кем дегенде 2 рет тіс жуу керек. 

- Ұқыпты таза жүру керек. 

-Әрдайым спортпен шұғылдану керек 

-Дұрыс тамақтану керек. 

-Күнде жуынып жүру керек. 

-Әрдайым жеміс-жидек, көкөністерді жуып жеу керек. 

Қорытынды 

І. Денімізсау болу үшін не істеукерек? (жаттығуларжасаймыз, суғатүсеміз, 

жақсылаптамақтанамыз) 

ІІ. Дәрумендердеген не? Дәрумендердіқайданаламыз, олардыңқандайпайдасы 

бар? 

Жүректен-жүрекке 

- Балалар, біздің соңғы аялдамамыз - «Жақсылық кені» аялдамасы деп аталады 

жақсылық – жақсы істерден, жақсы әрекеттерден, жақсы сөздерден құралады. 

Жақсы сөз де – денсаулықтың құпиясы. Жаныңның жақсы болғаны, 

саулығыңның жақсы болғаны. Бұл аялдамаға тоқтау арқылы бір-бірімізге 

жақсылық тілейік. Ендеше, бәріміз ортаға шығып, бір-бірімізге, айналамызға 

жақсы тілек айтайық. 

- Денің сау болсың; 

- Спорт сенің досың болсың; 

- Күндей шуақты бол; 

- Жаның сұлу болсын; 

- Таза су саған күш-қуат берсін! 

- Күнің ашық болсын! 

- Жеріміз кең болсын! 

- Ауамыз таза болсын! 

- Суымыз таза болсын! 
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- Гүлдей жайнайық! 

- Спортпен шұғылданайық! 

- Жайдары жүрейік! 

- Аман болайық! т.б. 
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№ A00056    20.01.2023 ж 

                                               Математика еліне саяхат 

 

ДАРИБАЕВА НУРГУЛ РЫСБЕКОВНА                                                                                      

АО ББ «№6 арнайы мектеп-интернаты» КММ.                                    

Тәрбиеші 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы 

 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты: 
Білімділік: Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

Дамытушылық: Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Тәрбиелік: ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға 

тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

 

 

 

 

 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 

Балалардың әрекеті 

 

 

Ынталан 

дыру- 

оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас бұрын 

сендерге "Телефон" ойының ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып кетейін. 

 

 

-Балалар қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 
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-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика еліне 

қонаққа шақырамын!  

 

Ұйымдаст

ырушы-

іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін бізге 

қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобусқа билет алу үшін бізге мынандай 

тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік санау. 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін айта 

отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін көрсек 

аяғымызды жерге топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін көрсек 

оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін көрсек 

онда біз сол жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

-Автобус. 

 

Балалар реттік 

санайды. 

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

-Балалар тапсырманы 

мұқият орындауға 

тырысады. 

 

 

 

-Балалар жауабы. 
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қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы математика елі 

қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді үкісі бізге 

бірнеше жұмбақтар жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық пішіндермен  

сәйкестендіру. Балалар кһріп  тұрған пішінге 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 

 

 

- Велосипед 

 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші тұрғаның 

анықтаулары керек. 

 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 

 

-Гүлдің оң жағында 

көбелек, сол жағында 
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қандай заттар ұқсайды? 

3- тапсырма  

Шаршы пішінің өзге пішіндердің  арасынан  

табу. 

4- тапсырма  

"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

ара орналасқан. 

Рефлексивт

і-түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған сұрақтарға 

толық жауап береді. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек: Балалар пішіндерді ажырата білу керек. 

Нені игереді: Жұмбақтарға  сұрақтарға толық сөйлеммен, нақты жауап беруді 

меңгерді.  

Нені білді: тапсырмаларды түсініп, оны өз бетінше орындауды біледі. 
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№ A00057    20.01.2023 ж 

Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі 

ХАЖАТ ЛИЗА                                                                                                            

Ақмола облысы  Қорғалжын ауданы                                                                         

Арықты ауылының жалпы орта білім беретін мектебі"КММ                        

География пәнінің мұғалімі  

Бөлім:  3. Физикалық география 

3.1 Литосфера 

Педагогтің аты-

жөні: 

Хажат Лиза 

Күні: 06. 10.22 

Сыныбы:8 Қатысушылар саны: 13                  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Тау жыныстары мен минералдардыңжіктелуі. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

8.3.1.5 тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері 

бойынша жіктейді. 

8.3.1.7 тау жыныстары мен минералдардың қасиеттерін 

анықтайды 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар үшін:Білім алушылар тау жыныстары 

мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді. 

Көпшілік оқушылар үшін:Білім алушылар  тау жыныстары 

мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына 

байланысты пайдалы қазбалардың таралуына талдау 

жасайды 

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. 
Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі

/Уақы

ты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурст

ар 

Сабақ

тың 
(Ұ).Ұйымдас

тыру кезеңі: 

Әр оқушы қима 

қағаздарды таңдау 
Мақсаты: 

Оқушылар бір-

Оқу 

лық, 
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басы 

Қызығ

ушыл

ықты 

ояту. 

 

1. 

Оқушыларме

н амандасу, 

түгендеу. 

2. 

Ынтымақтаст

ық 

атмосферасын 

қалыптастыру

дажүзеге 

асырылады. 

3. 

Оқушыларды 

топтарға 

біріктіру. 

Жаңа сабақ 

«Ой 

шақыру»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кім тапқыр? 

 

 

арқылы ұқсас 

құралдармен 3 топқа 

бірігеді.  

1 топ: магмалық 

2 топ: шөгінді 

3 топ: метафорфті 

 

 

 

 

Баласымын даланың, 

      Туғаннан дақсыз 

қарамын. 

      Қыс келсе жұртты 

жылытып, 

      Үйді- үйге 

барамын.                    

                           

(Көмір) 

 

Жер қыртысы 

дегеніміз не? Жердің 

қатты қабатын жер 

қыртысы дейміз. 

Тау жыныстары 

дегеніміз не? 

Жер қыртысын 

толтырып жатқан 

денелерді тау 

жыныстары дейміз. 

біріне тілек 

білдіреді, тыңдау 

дағдыларын 

дамытуға 

бағытталады, 

сондай-ақ барлық 

оқушылардың 

қатыстырылуы 

арқылы сабаққа 

белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: 

Оқушылар бір-

біріне тілек айту 

арқылы 

жақындасады, 

көңіл-күйін 

көтереді және 

бауырмалдығын 

оятады. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  

Оқушылардың 

оқуға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

мақсатында 

мүмкіндігінше 

оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

магмал

ық, 

шөгінді 

және 

метофор

фті 

суретте

рі 

бейнеле

нген 

қима 

қағаздар 

топтама

сы 

 

(Қазіргі 

жағдай

да) ДК 

экраны 

Жаңа 

сабақ

қа 

кіріс 

пе 

 

«Дүкен» 

ойыны.Стол 

үстіне 

сатылатын 

заттар 

қойылады. 

Заттарды 

сатып алу 

үшін 

Тау жыныстарының 

түрлерін ата? 
(шөгінді, магмалық, 

метаморфтық) 

 

Магмалық тау 

жынысы дегеніміз 

не? 
(магманың мантиядан 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 

оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

Өз 

ойын 

дұрыс 

мағына

да 

білдіріп

,  
талқыла

уға 
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оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беруі 

керек. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу 

түрлері  

беріледі. Әр 

оқушы өз 

оймен 

бөліседі. 

Өзгенің 

пікірін 

толықтырады. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара 

ұжымдық 

талқылау  

жасағаннан 

кейін мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырад

ы. 

жарықтар арқылы 

жоғары көтеріліп, 

қатуынан пайда 

болған тау жынысы) 

 

Метаморфтық  тау 

жынысы дегеніміз 

не? 
(жер қыртысының 

терең қабаттарында 

өзгеріске ұшыраған 

тау жыныстары) 

 

Шөгінді тау 

жынысы дегеніміз 

не? 
( құрлықта немесе су 

бассейндерінде 

шөгетін материалдан 

пайда болатын тау 

жыныстары) 

Тау жыныстарын 

құрайтын заттар не 

деп аталады? 
 (минералдар) 

Тау жыныстары 

дегеніміз не? 
(жер қойнауын 

толтырып жатқан 

табиғи денелер) 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

белсенді

лікпен 

қатысқа

н 

оқушығ

а 

«Жарай

сың!» 

деген 

мадақта

у 

сөзімен 

ынталан

дыру.   

Сабақ

тыңор

тасы 

Мағы

наныа

шу 

Оқулықтағыж

аңасабақтыңт

ақырыбыбойы

ншаоқуға, 

керектінегізгі

ұғымдардыжа

зыпалуғатапс

ырмабереді. 

Оқулықтыоқыптаныс

ыпшығады. 

Тірексөздерментаныс

ып, 

өздәптерлерінежазып

алады. 

 

Оқушылардыынтал

андырумақсатында

сынждарлыкерібай

ланысбереді. 

8-

сынып 

оқулығ

ы, 

жұмыс 

дәптерл

ері 
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Сабақ

ты 

бекіту  
 

  Тау 

жыныстарын

ың жіктелуі 

бойынша 

берілген тау 

жыныстарын 

жүйелеңдер 

Тапсырма: 

гранит,базальт, құм, 

ас тұзы, көмір, 

мәрмәр, алмас,  саз, 

гипс, мұнай,гнейс, 

қиыршық тастар, 

газ, кварцит, қойтас, 

әктас, малта тас, 

бор, фосфорит 

Дескриптор: 

Жалпы-5 балл. 

-Берілген 

тапсырманы толық 

дұрыс орындайды. 

8-

сынып 

оқулығ

ы, 

жұмыс 

дәптерл

ері 

Сабақ

тыңсо

ңы 

Ой 

толған

ыс. 

Рефле

ксия 

7 мин. 

 

«Плюс, 

минус, 

қызықты» 

әдісі 

 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

«Қорытынды

» тәсілі 

көрінеді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына қарай, өз 

түсінгенін, пікірін,  өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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                                            №  A00058    20.01.2023 ж 

 

          Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері пәнін жүргізудің маңызы 

 

КАЖКЕНОВА ЖАННА КЕНЖЕГУЛОВНА 

БҚО, Орал қаласы  №42 "Ақ ниет " гимназиясының                                                                                              

көркем еңбек пәні мұғалімі 
 

Қазіргі заманда бейнелеу өнерін  1-2 сыныптарда оқытудың маңызы өте зор. 

Балалардың ой - өрісін кеңейтіп дамыту үшін бейнелеу өнері ең қажетті сабақтың 

бірі болып саналады.  

Бұл жұмыс екі бөлімге бөліп қарастырылған, бірінші бөлімде бастауыш 

сыныптарда бейнелеу өнерін оқыту,затқа қарап заттың суретін салу және 

тақырыпқа және ертегіні иллюстрациялауға байланысты сурет салу.  Ал екінші 

бөлімде сәндік қолданбалы өнер мен сәндік сурет салу және жолақ сызықтардың 

арасына ою - өрнектер салу жолдары зерттеледі. 

Бейнелеу өнерін осы сыныптарда оқытудың басты мақсаты, ол балаларға 

өмірдегі кездесетін  қарапайым заттарды бейнелеуді үйрету болып табылады. 

Балалар өздерінің жас ерекшеліктеріне байланысты салған суреттерінде 

заттарды ұзындығы мен көлемін ғана көрсете біледі. Сондықтан сурет салудың 

басты негізгі затты көріп, көрген бойынша заттың биіктігін, көлденеңін, сол 

заттың басқа заттан өзгешілігін ажырату арқылы бейнелеу. Затқа қарап салу 

тапсырмасын орындау барысында, бала заттардың өз түсін байқауға және басқа 

заттармен салыстыра білуді үйреніп, меңгереді. Егерде балалардың осы 

қаблеттері дұрыс қалыптасатын болса, жоғары сыныпқа қарай баланың сурет 

салу мүмкіншілігі арта түседі. Затқа қарап салу тапсырмасы көп берілмейді . 

Қарап салу үшін сыныпта қойылатын заттарды мұғалім перспективалық 

өзгерулері көрінбейтіндей етіп және сынып балаларының барлығына жан – 

жағынан қарағанда бірдей қашықтықта болатындай қылып қойғаны абзал. Сурет 

салуды үйрету балалардың көріп есте сақтау, қиял деңгейлерін дамытуға көп 
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әсерін тигізеді. Қиял, есте сақтау сияқты танымдық процестерің дамуына арнайы 

аулаға шығып маңайдағы заттарды бақылаудың да маңызы ор. Осы жастағы 

балалар сурет салуды заттың алыс, жақын, төмен, жоғары орналасу түрлерін 

түсіне біліп, соны сала білуі тиіс, тек осыларды меңгере алғанда ғана жоғары 

сыныптарда балалар сурет салудың күрделі түрі перспектива заңдылықтарын тез 

қолдана алуына жол ашады. Композиция тапсырмаларын орындауда алыс, 

жақын, алдыңғы жақта, артқы жақтарда тұрған заттарда балалар мұғалімнің 

түсіндіру арқылы айыра біледі. Сонымен қатар осындай композициялық 

шешімдрі тез түсіндіретін фланелграфты пайдалануға болады. Бұл 50 х 50 

размерлі плпншет, оның үстіне арнайы мата керіледі, керуге қолданылатын 

матаның түгі болуы керек. Түрлі түсті түгі бар қалың қағаздардан арнайы 

ертегінің мазмұнына қарай заттар менкейіпкерлер қиылып жасалады. 

Планшеттің бетіне осы қиылған заттардың суретін жабысып қалу арқылы 

композиция орындалады. Сабақта қолданылатын заттар мен түрлі аңдардың 

суреттері әр түрлі размерде болады. Себебі балаларға композицияның алыс, 

жақын, алды мен артқы жақтарында орналасқан заттарды түсіндіру үшін қажет. 

Мысалы, жақын жерде тұрған заттыңразмері үлкен болады да алыстағы зат 

кішкентай болып көрінеді. Тақырыпқа байланысты және ертегінің мазмұнына 

композиция салуда баланың заттарды қағаз бетіне дұрыс орналастыруына 

көмегін тигізеді 

Затқа қарап салу тапсырмасын орындау барысында, бала заттардың өз 

түсін байқауға және басқа заттармен салыстыра білуді үйреніп, меңгереді. 

Егерде балалардың осы қаблеттері дұрыс қалыптасатын болса, жоғары сыныпқа 

қарай баланың сурет салу мүмкіншілігі арта түседі. Затқа қарап салу тапсырмасы 

көп берілмейді . Қарап салу үшін сыныпта қойылатын заттарды мұғалім 

перспективалық өзгерулері көрінбейтіндей етіп және сынып балаларының 

барлығына жан – жағынан қарағанда бірдей қашықтықта болатындай қылып 

қойғаны абзал. Сурет салуды үйрету балалардың көріп есте сақтау, қиял 
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деңгейлерін дамытуға көп әсерін тигізеді. Қиял, есте сақтау сияқты танымдық 

процестерің дамуына арнайы аулаға шығып маңайдағы заттарды бақылаудың да 

маңызы ор. Осы жастағы балалар сурет салуды заттың алыс, жақын, төмен, 

жоғары орналасу түрлерін түсіне біліп, соны сала білуі тиіс, тек осыларды 

меңгере алғанда ғана жоғары сыныптарда балалар сурет салудың күрделі түрі 

перспектива заңдылықтарын тез қолдана алуына жол ашады. Композиция 

тапсырмаларын орындауда алыс, жақын, алдыңғы жақта, артқы жақтарда тұрған 

заттарда балалар мұғалімнің түсіндіру арқылы айыра біледі. Сонымен қатар 

осындай композициялық шешімдрі тез түсіндіретін фланелграфты пайдалануға 

болады. Бұл 50 х 50 размерлі плпншет, оның үстіне арнайы мата керіледі, керуге 

қолданылатын матаның түгі болуы керек. Түрлі түсті түгі бар қалың қағаздардан 

арнайы ертегінің мазмұнына қарай заттар мен кейіпкерлер қиылып жасалады. 

Планшеттің бетіне осы қиылған заттардың суретін жабысып қалу арқылы 

композиция орындалады. Сабақта қолданылатын заттар мен түрлі аңдардың 

суреттері әр түрлі размерде болады. Себебі балаларға композицияның алыс, 

жақын, алды мен артқы жақтарында орналасқан заттарды түсіндіру үшін қажет. 

Мысалы, жақын жерде тұрған заттыңразмері үлкен болады да алыстағы зат 

кішкентай болып көрінеді. Тақырыпқа байланысты және ертегінің мазмұнына 

композиция салуда баланың заттарды қағаз бетіне дұрыс орналастыруына 

көмегін тигізеді. 
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