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№ B00040  28.01.2023 ж 

Пікірлердің ақиқаттылығы және жалғандығы 

БАЙМАХАНОВА АСЕЛЬ АЛИБЕКОВНА                                                                                   

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы.                                                                        

№ 4 «Үміт» мектеп-интернаты,                                                                                

Бастауыш сынып мұғалімі 

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Математка 

Бөлім:  Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №94 сабақ.Пікір.Пікірлердің ақиқаттылығы және 

жалғандығы Жарықтың жұтылуы деген не? 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана 

отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес 

есептеулер жүргізу 

 Сабақтың  мақсаты Математикалық мазмұндағы пікірлер құрастырып,олардың 
ақиқаттығын және жалғандығын дәлелдеу. 

Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдас 

тыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

Сабаққа дайындық 

Психологиялық дайындық 

 

 

Бір-біріне 

жақсы 

тілектер 

тілейді 

 

Мақтау,мадақт

ау 
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Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өткен тақырыпты пысықтау 

 

Үй тапсырмасы.  

9-тапсырма 

120>130 Жалған. 120 саны 130-дан 

кем 

90>20. Ақиқат. 

60<50.Жалған. 60 саны50-ден 

артық 

90>70. Ақиқат 

150<80. Жалған. 150саны 80-нен 

артық 

810<90. Жалған. 810саны 90-нан 

артық 

 

Жаңа сабақ 

1-тапсырма 

1. Үтік күйді.  

2. Газ жанды 

3. Отты өшірмеді 

4. Шырша өртенді 

 

ФС-тапсырмасы 

2-тапсырма 

1. Өрт кезінде 101-ге хабарлас. 

Ақиқат 

2. Өрт кезінде үйде жасырыну 

керек. Жалған. 

3. Өрт-тілсіз жау. Ақиқат 

4. Өртті өртсөндірушілер 

сөндіреді. Ақиқат. 

5. Өртсөндігіш құралды қол 

жетпейтін жерде сақтау 

керек.Жалған. 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

Суретпен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

Ақиқат 

және 

жалған 

пікір екенін 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «Көңілді 

күн» 

Дескриптор: 

Ақиқат және 

жалған 

пікірлер 

құрастырады-

1Б 

Пікірлерін 

дәлелдей 

алады-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Формативті 

бағалау» 

Дескриптор: 

Ақиқат және 

жалған 

пікірлерді 

ажырата 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Қауіпсіздік 

туралы 

ережелер 

 

 

 

 

 

Өрт 

сөндіруші 

лер туралы 

бейнебаян 
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ЕБҚ тапсырма 

3-тапсырма 

1) Кез келген төртбұрыштың 3 

төбесі болатыны жалған 

2) Тонна-ұзындық өлшемі 

екені жалған 

3) 45 пен 10 сандарының 

қосындысы 54-ке тең екені 

жалған 

Дұрыс пікірлер пайда болды 

 

4-тапсырма 

Дельфин орманда өмір сүреді-

Жалған 

Әтеш ұша алады-Жалған 

Әлия балмұздақты ұнатпайды-

Жалған 

Төрт екіге бөлінбейді-Жалған 

Тауықтың төрт аяғы бар-Жалған 

Театрда дадамдар спортпен 

шұғылданады-Жалған 

Мысық тышқанды ауламайды-

Жалған 

 

 

5-тапсырма 

1) 12 саны-екі таңбалы және 

жұп сан Ақиқат 

2) 27 саны 9-ға бөлінеді және 

30-дан үлкен емес.Ақиқат 

3) 36 мен 14 сандарының 

қосындысы 40-қа тең емес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалған 

пікірлерді 

оқиды 

 

 

 

Дұрыс 

пікірлер 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алады-1Б 

Айтқан 

пікірлерін 

дәлеледейді-1Б 

 

 

 

 

ҚБ: «Плюс 

минус» 

Дескриптор: 

Дұрыспікірлер 

құрастырады-

1Б 

Жұптық 

жұмыс 

орындайды-1Б 

 

 

 

ҚБ: 

«Монета»әдісі 

Дескриптор: 

Дұрыс пікірлер 

айта алады-1Б 

Топтық жұмыс 

жасай алады-

1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Дәптерлер 

 

 

 

 

Суреттер 
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4) 80мен 15-тің айырмасы 80 

мен 25-тің айырмасынан кем 

емес 

5) 14 және 25-үш таңбалы 

сандар емес. 

6) 19 бен 18 сандарының 

қосындысы 37-ге тең. 

Ақиқат 

7) Кез келген тіктөртбұрыш 

шаршы бола алатыны 

жалған. 
 

ФС-тапсырмасы 

6-тапсырма 

 

ЕҚБ тапсырмасы 

7-тапсырма 

А)1 секундта-1600рет 

1 минутта-?рет 

1600*60=96000 

Ж? Ол 1 минутта 96000 рет 

қанатын қағады 

 

Ә)S=27км 

t=3сағ 

 

 

Ақиқат 

пікірлерді 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепке 

сызба 

таңдайды, 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескриптор: 

Ақиқат 

пікірлерді 

табады-1Б 

Жалған пікірді 

жоққа 

шығарады-1Б 

 

 

 

ҚБ: «Қол 

шапалақ» 

Дескриптор: 

Әр есепке 

сызба мен 

теңдеу таңдай 

алады-1Б 

Есепті теңдеу 

арқылы 

шығарады-1Б 

 

 

 

 

ҚБ: «От 

 

 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

Дәптерлер 
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V=? Км\сағ 

V=S/t=27/3=9км\сағ 

Ж: Оның жылдамдығы 9 км\сағ 

 

Б)V1=60км\сағ 

V2=?, 5 есе артық 

60*5һ300км\сағ 

Ж:Лашынның олжасын аулау 

кезіндегі жылдамдығы 300км\сағ 

 

8-тапсырма 

8602/17=506 

84420/14=6050 

8925/85=105 

973920/24=40580 

947700/45=21060 

958830/31=30930 

820680/21=39080 

867720/42=20660 

681850/65=10490 

 

9-тапсырма 

Шыншыл-2-ші әмиян 

Өтірікші-1-ші әмиян 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектерді 

жазады 

 

 

 

шашу» 

Дескриптор: 

Есептерді 

шығарады-1Б 

Өрнектерді 

жазады-1Б 

 

 

ҚБ: «От 

шашу» 

Дескриптор. 

Есептеп, 

дұрыстығын 

тексере алады-

1Б 

Есептеу жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: «Үш 

шапалақ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

парағы 

 

 

 

 

 

Есептің 

сызбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инеліктің 

суреті 

 

Сонаның 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байла 

ныс 

Ақиқат пікірлер 

Қайың-жалпақ жапырақты ағаш 

Ақиқат 

Ара-жәндік Ақиқат 

99-ең үлкен екі таңбалы сан 

120саны 60-тан екі есе артық 

Жалған пікірлерді ақиқатқа 

айналдыру 

Қаңтар айында 32 күн бары 

жалған. 

260 пен 70-тің қосындысы 320-ға 

тең емес 

Бүгін күн жарқырап тұрғаны 

жалған 

Киттің балық екені жалған. 

 

 

Есептеп, 

дұрыстығы

н тексереді 

 

 

Ойланып 

жауап 

береді 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор. 

Есептеп, 

дұрыстығын 

тексере алады-

1Б 

Есептеу жолын 

біледі-1Б 

 

ҚБ: «Монета» 

Дескриптор: 

Пікірлердің 

ақиқаттығы 

мен 

жалғандығын 

дәлелдейді-1Б 

Жалған 

пікірлерді 

ақиқатқа 

айналдырады-

1Б 

 

Смайликтер 

арқылы 

қорытындылай

ды 

 

 

суреті 

 

 

 

 

 

 

Лашынның 

суреті 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

Әмияндар 

 

 

 

 

 

Смайликтер 
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№ B00043   28.01.202 

 

Жаңа технологияларды биология пәнінде қолдану жолдары 

 

СТЫКУЛОВА АЙГУЛ АСИЛЬБЕКОВНА                                                                              

Түркістан облысы,Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылы                                               

№72 жалпы орта білім беретін мектебінің                                                                

биология пәні мұғалімі 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңына еліміздің білім беру 

жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген, соның бірі – білім беру жүйесін 

ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, бүкіләлемдік 

коммуникация желісіне шығу.  

    Биология – XXI ғасыр ғылымы. Сондықтан да ол жаңа ақпараттық 

технологиялармен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру жүйесіндегі 

негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп көңіл 

бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімнен зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол 

бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Қазіргі уақытта 

Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептердің барлығы дерлік 

интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс диалогтік әдіс 

нәтижесінде  сабаққа қатысушылар бір – бірімен байланыса отырып, 

мәселелерді шешеді. Интерактивті тақта мектеп сыныптарында әр пән 

бойынша, соның ішінде биологиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде  

оның құрылғылары қолданылады. Қарапайым тақта және компьютер 

проекторына қарағанда, инерактивті тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына 

мүмкіншілігі өте зор. Интерактивті тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке 

қол жеткізу үшін, тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті материалдарды 

дұрыс дайындау керек.  

   Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу – тәрбие үрдісін жүйелі 

ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа көптеген адами 

қабілеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді.  

Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютермен сабақ өткізу мұғалім мен 

оқушы қарым – қатынасы жүйесін, олардың іс - әрекетінің мазмұнын, 

құрылымын, өзгерте отырып, олардың мотивациялық эмоционалдық ортасына, 

сезімінің өсуіне әсер етеді. 

    Сабақта мұғалім интерактивті тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана 

алады, қарапайым тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ынғайлы, 

әрі уақытты үнемдейді.  

   Интерактивті тақтаны оқытудың басқа тәсілдеріне қарағанда көптеген 
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жетістіктері бар.  Бұл жетістіктер туралы өз сабағында интерактивті тақтаны 

пайдаланатын мұғалімдер айта алады. Мұғалім әріптестерімен бірге отырып 

сабақ беру мен уақытты үнемдеу ғана емес, сонымен қатар берілген 

материалдардың сапасын да арттырады.  

   Мұғалімдердің пайымдауынша инетрактивті бағдарлама олардың жартылай 

жұмысын атқарады. Мысалы, белгілі бір материалды интерактивті тақтада 

орындау арқылы файлдағы белгілермен өзгерістерді сақтап қалуға, оны сабақта 

болмай қалған оқушыларды қайта түсіндіруге немесе келесі жолы тағы да 

қолдануға болады. 

    Мұғалім оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын меңгері, оны 

пайдалану арқылы өзінің  материалдық базасын толықтырып, әрі уақытты 

үнемдейді.  

Білім саласындағы міндеттерді жүзеге асыру үшін, мектеп ұжымында әр 

мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерді 

сабақтарында енгізіп отырады. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік және көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. 

Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді. Нәтижесінде тұтас 

педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа 

технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен 

терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен 

педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына 

білуді талап етеді.Сондықтан оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын, 

жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар 

ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға алады.Ойы 

жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек 

қана педагог қалыптастыра алады. 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер 

Білім беру – жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың оқуға 

қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас 

кешені деп айқындалған. Бағдарлама жалпы алғанда әлемдік дәрежеге жету 

мақсатын көздей отырып, жаңаша қырда қолданылатын технологияларды тиімді 

пайдалану. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту 

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен 

өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, 

сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға 

бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау 
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Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін 

қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар өздерінің қандай мақсатқа 

жететіндерінің өлшемдерін түсіну.Осыған байланысты бағдарлама критерийлі 

бағалау тәсілдерін қарастырады. 

4. Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды АКТ 

пайдалану 
   Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік 

береді. Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой 

өрісінің дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Бағдарлама 

соңында мұғалімдер ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді 

және сыни тұрғыдан пайдаланушыларға айналады. 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту 

    Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті 

тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер 

жасау.Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анықтай білген ұстаз болашақ 

талантты да тани біледі. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу 

   Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. 

Сондықтан педагогика және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі 

ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған 

ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап 

көрсетеді. Сол себепті бастауыш сынып оқушыларына сергіту сәтін жүргізуде 

жас ерекшеліктерді ескеріп отырып орындату қажет. 

7. Білім беруді басқару және көшбасшылық 

    Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен 

өзгерістердің сырттан енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы 

мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі өзгерістерден бастау алу керек 

деген тұжырымға саяды. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік 

ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, 

бағдарламаның негізгі идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе 

мен білім саясатын қайта бағалау мұғалімдер бастамасымен барлық 

деңгейлерде өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді.Мектеп жұмысының 

бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік 

ойындар кіреді. 

     Осы модульдерді тиімді пайдалану арқылы құзыретті мұғалім өз тәжірибесін 

жетілдіре түспек. Құзыретті мұғалімнің міндеті оқушының жеке тұлғалық 

ерекшелігіне мән беру. Құзырлы білім беруде ұстанатын факторы оқушының 

өздігінен білімнің мәнін меңгеруі және бағалай білуі. Бағдарлама нәтижесінде - 
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тәуелсіз, ғылымға қызығушылығы оянған,білім алуға бейім,сенімді, жауапты, 

сын тұрғысынан ойлай алатын, өзгелермен еркін тіл табысатын,сандық 

технологияларда құзыреттілігін көрсететін оқушылар дайындалады. 

 Мен жаңа сабақты түсіндіру барысында сабақтың мазмұнын дайын күйінде 

бермеуге тырысамын.Оқушылардың  өздігінен  танып-

білу дағдыларын  қалыптастыра  отырып, 

жаңа тақырып бойынша  анықтама,  ережелерді  өздері  құрастырып тұжырымд

ай білуіне жетелеймін.Ол 

үшін оқытудың интерактивті  формаларын сабақта  қолданамын. 

Олар: 

 Жеке  шығармашылық  тапсырмалар,  жобалар. 

 Блок-схема, графиктер, диаграмма,  т.б. 

 Тірек-схема,көрнекіліктер және  анықтама  құралдары 

  Ойын арқылы оқыту 

  Сөзжұмбақ, ребустар 

 Тестілеу. 

Сонымен  қатар « ХХІ ғасыр көшбасшысы» ойынының компьютерлік 

нұсқасын  өз  сабақтарымда пайдаланамын.Оқушылар бұл ойын 

арқылы өз   білімдерін шыңдайды. 

Сонымен  биология  сабағын  АКТ 

көмегімен     оқыту  төмендегі  мәселелерді  қамтиды: 

Оқушыларға оқылатын табиғат құбылыстарын толық және дәл ақпаратты бере 

отырып,оқу сапасын арттыру . 

  Оқытудың көркемділігін арттырады, яғни оқушыларға  қиын да 

күрделі   материялдарды көрнекі түрде  түсіндіруге қол жеткізеді. 

 Оқытудың тиімділігін жоғарылатады және  оқу материалын 

түсіндіру  мүмкіндігін арттырады; 

 Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра 

отырып, олардың білімге құштарлығын,табиғи сұранысын қанағаттандырады. 

  Мұғалімді техникалық жұмыстан босата отырып,үнемдеген 

уақытта  олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 

 Мұғалім  мен  оқушының  жұмысын  жеңілдетеді. 

Интерактивті  тақтаны қолданудың  артықшылығы: 

1)Интерактивті тақтада өтілген сабақтар оқушыларды  жаңашылдығымен 

қызықтырады. 

Интерактивті технологияның   ерекшеліктері: 

1)   Бормен тақтаға жазған кескінді экрандағы түрлі –түсті, айқын,  ұқыпты 

кескінмен  салыстыруға болмайды.Тақта мен бордың  көмегімен әр 

түрлі    қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын, әрі мүмкін  емес. 

Слайдтарда кемшіліктер мен қателер  жіберілсе,тез арада түзетуге болады. 

Сабақтың өнімділігі артады. Басқа пәндермен пәнаралық байланыс орнайды. 
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2) Сабақта  көрнекілікті  қолдану деңгейі артады. 

3) Оқу материалын беру беру логикасына көп көңіл аударады, бұл 

оқушылардың білім деңгейіне оң әсерін тигізеді.Компьютерге деген қарым-

қатынас өзгереді. 

Биология пәнінен сабақ өту барысында интерактивті оқыту технологиясын,яғни 

белсенді «Естігенді мен ұмытпаймын», «Істеген ісіме жауап беремін» әдістерін 

қолдану  оқушыларды іс-әрекеттеріне дұрыс баға беруге  тәрбиелейді. 

Менің міндетім-сабақта берілген материалдарды оқушылар толық түсіну үшін, 

қолайлы жағдай туғызамын. 

Жақсы білім алу үшін   қажетті  ұстанымдар: 

 Оқушы білім алуға дайын ; 

 Білім беруге түрлі әдістер мен тәсілдер қолданамын; 

 Қайталау –білімді бекіту үшін  қажетті элемент 

 Қаншалықты оқу барысы шынайы болса,соғұрлым білім беру тиімдірек. 

     Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, Болашақ 

мамандарға сапалы білім беруге, әлемдік білім кеңестігінен мемлекетімізге 

лайықты орын алуға білім саласындағы қызметкерлерге тиісті жағдай жасауға 

айрықша мән беріледі.Ғалымдар жаңа технологияларды көптеп енгізуде. Себебі, 

жаңа оқыту технологияларын енгізу заман талабына сай білім беру бағыты 

өзгереді, өздігінен білім ала алатын логикалық пайымдай, талдай, 

қорытындылай алатын коммуникативті тұлғаны қалыптастыру қажет.  

    Жаңа ақпараттық технологияларды білім 

беру жүйесінде қолданудың  ең  маңызды факторы негізгі қозғаушы күші  адам, 

сол себепті білімнің        негізгі принциптері  іске асырылады. 

Осыған байланысты адамның  шығармашылық потенциалын  дамыту  үшін 

қажетті  жағдай  жасалу  керек. 

Жоғарыда айтылған  ой-пікірлерімді тұжырымдай 

келе,компьютерді  қолдану  негізінде  мектеп  пәндерін оқыту сапасын арттыры

п, білім беруді  ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады. 

     Мектептегі  ақпараттандыруға осылай мемлекет 

тарапынан  қолдау     көрсетіліп,  оны  оқыту,  үйрету  мәселесі 

бүкіл  халықтық  деңгейге   көтерілсе    

ғана  біздің  еліміз  дүниежүзілік  бәсекеге  төтеп  беретін, алдыңғы  қатарлы    м

емлекетке  айналады. 

Ол  дәрежеге  жетуге  қажетті   білім  алуына    біздің    жас   ұрпақтың  қабілеті

нің   жететініне  сенімім  мол. 
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№ B00044   28.01.2023 

 

Арифметикалық  прогрессия 

 

КАНСЕИТОВА АЙГЕРИМ НУРЖАНОВНА                                                                          

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылы                                                

№72 жалпы орта білім беретін мектебінің                                                 

математика пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі:   

Тізбектер  

Мектеп: Нұр -Сұлтан қаласы,  Шәкәрім атындағы  №56 мектеп -лицейі 

Күні:   Мұғалімнің аты-жөні: Исабекова Гүлназ Мадеткаримовна 

Сынып:    9 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақ 

тақырыбы 

Арифметикалық прогрессия 

Сабақ түрі Қайталау сабағы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.2.3.5 арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің, алғашқы n  мүшесінің 

қосындысының және сипаттамалық қасиетінің формулаларын  біледі және 

қолданады; 

 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлығы: Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің  формуласын біледі 

және қолданады 

Көпшілігі: Арифметикалық прогрессияның алғашқы n  мүшесінің  

қосындысының формуласын біледі және қолданады 

Кейбіреуі: Арифметикалық прогрессияның алғашқы n  мүшесінің  

қосындысының формуласын, қасиетінің формулаларын  біледі және қолданады; 

Бағалау 

критерийлері 

Бағалау критерийлері:  

 Арифметикалық прогрессияның  жалпы мүшесінің формуласын біледі; 

 Берілген элементтер бойынша арифметикалық прогрессияның  

кез келген мүшесін табады; 

 Алғашқы n мүшелерінің қосындысының  формуласын  біледі; 

 Алғашқы n мүшелерінің қосындысының  формуласын  қолданады; 

 Арифметикалық прогрессияның қасиетінің формулаларын  біледі және 

қолданады; 
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Тілдік  

мақсаттар 

Оқушылар: 

- бөлімніңпәндік лексикасы мен терминологиясын есеп шешуде қолданады; 

- арифметикалық прогрессияны есеп шығаруда қолданып дәйектейді; 

Пәндік лексика мен терминология: 

- арифметикалық прогрессияның айырмасы; 

- арифметикалық ортасы; 

- арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы; 

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер 

-  тізбектің n-мүшесінің формуласын  … түрде беруге болады; 

- тізбектің келесі элементі … болады; 

- прогрессияның ... мүшесін табу үшін ... ; 

- тізбек кемімелі/өспелі болып табылады, себебі …; 

- ... прогрессияның алғашқы ... мүшесінің қосындысын табу үшін ... ; 

- ... саны арифметикалық прогрессияның мүшесі болып табылады, себебі …; 

- а1=…,аn=… болса, онда алдымен … табу керек; 

Құндылықтарды 

дарыту  

 

 топта жұмыс жасай білу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен қарау; 

 өз ойын түсіндірумен қатар басқалардың да пікірін тыңдап, құрметтеу, 

сынға түсіністікпен қарау; 

Пәнаралық 

байланыстар 

Бұл бөлімнен алған білім математиканың «Функциялардың шегі және 

үзіліссіздігі», «Қатарлар» деген бөлімдерін игеруге қажет. Тізбектер 

математикадан басқа да білім салаларында кеңінен қолданылады: биологияда 

бактериялардың көбею моделін құруда, экономикада банктің пайыздық 

есептеулерінде  және т.с.с. 

АКТ-ны қолдану 

дағдылары  

Оқуға қажет АКТ-ның мүмкіндіктерін тиімді қолдану дағдыларды 

қалыптастыру 

Бастапқы білім  Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері. Бүтін көрсеткішті 

дәрежесі бар тізбектің заңдылығын анықтау және жетіспейтін мүшесін таба 

білу.  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Ресурстар 

Сабақтың басы 

10 мин 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

І. Сабақтың басында мұғалім оқушылармен бірге 

сабақтың тақырыбы мен мақсатын, бағалау критериін 

айқындап алады. 

 

ІІ. Топқа бөлу. Үш түрлі санды таңдайды . Натурал  сандар 

алғандар бірінші топ, рационал сан алғандар  екінші топ, 

иррационал сандар  алғандар  үшінші топ. 

 Оқушыларды топқа бірігеді, топ басшысын сайлау.  

Топтар алдарындағы сандардан арифметикалық 

прогрессия құрайды. Прогрессияның өспелі, кемімелілігін 

анықтайды  

1.  1, 3,5,7,9,11 

2.-3,2;-4,4;-5,6;-6,8;-8;-9,2 

3.   √2 + 1;  √2 + 3; √2 + 5; √2 + 7;  √2 + 9;  √2 + 11  
  

Презентация 

1-2 слайд 

 

 

3-5 слайд 
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4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

Топпен жұмыс 

 

ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру: топ басшысы 14.2,14.4 

Кері байланыс: 

1. Үй тапсырмасын шешуде қандай қиындықтар болды? 

2. Қандай тапсырмалар ең қиын болды? 

ІҮ. Жұппен жұмыс: 

 «Карусель» тәсілін қолдамыз.  

Әр жұп үлестірмелердің біреуін алады. Тапсырма:  Бос 

орындарды толтырыңыз. Тапсырманы орындап, жұп өз 

үлестірмесін келесі жұпқа тексеруге береді, осылайша, 

үлестірме дөңгелене ауысады. Тексеретін жұптар плюс 

немесе минус таңбасын қояды. Үлестірме өз иесіне қайта 

келгенде, жұптар өз қателерін түсіндіреді.   

 

3  ? 11 15 19 ? 

? -0,3 -4,1 -7,9 -11,7 ? 

3 ? 7 ? 11 13 

 

? 2,2 -3 -8,2 ? -18,6 

10 ? 26 ? 42 50 

? -4.5 -3,8 3,1 -2,4 ? 

 

3 ? 7 ? 11 13 

7,3 -2,2 -11,7 ? 30,7 ? 

10 20 ? 40 ? 60 

 

1.  Қандай тапсырма орындадық? 

2.  Тапсырма орындау барысында қандай  формулаларды 

пайдаландық? 

 

Ү. 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысын 

табыңыз.  

Қандай тиімді тәсілмен табуға болады? 

Жауабы: 5050 
Осылай қосу тәсілі қалай аталады? (Гаусс тәсілі) 

Гаусс туралы қысқаша мәлімет. 
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10 мин 

  

2020 жылғы 22 қазанда Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

(ҰҚСК) IV-отырысына қатысқан Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылды «Тәуелсіздіктің 30 

жылдығы» деп жариялады. Келесі тапсырмалар Ел 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады 

 

ҮІ. Топпен жұмыс 

1. 1991 жылдан бастап Қазақстан халқы 2020 жылдың 

соңына қарай 16 793 007 адамнан 18 953 799 адамға 

дейін өсті. Әр жылда  халық саны қаншаға өсті? 

2. Нұр-Cұлтан   қаласының халық саны 2015 жылдың  

1 мамырындағы мәлімет бойынша 880 мыңды 

құрады. Нұр-Cұлтан   қаласының халқы жыл сайын 

шамамен 35 мыңға артып отырады. 2020 жылы 

Астана халқы шамамен қанша болды? 2030 жылы 

ше? 

3.  «Nur Otan» партиясының сайлауалды 

бағдарламасын орындаудың жол картасы бекітілді. 

148 пункттен құралған құжат бойынша алдағы бес 

жылда жаңа жұмыс орындарын ашу, көлік 

логистика, агроөнеркәсіптік кешен мен туризм, 

бағыттары бойынша әр жылға нақты жоспар бар. 

Мәселен алдағы 5 жылда 70 000  жұмыс орны 

құрылады.  

         Егер алғашқы жылы 10 000 жұмыс орны ашылып, 

кейінгі жылдары арифметикалық прогрессиямен өсетін 

болса  жыл сайын  неше жұмыс орнын артығымен ашу 

керек  болады? 

1. Есеп 

a1=16793007;                 n= 2020-1991=19; 

аn=18953799;                 a20=a1+18d; 

d=?                  18953799=16793007+18d;     18 

d=2160792 ;                                          d=120044. 

2. a1=880 000;    an=a1+4d;  880000+4*35000=1 020 000 

d=35 000; 

n=5 

an=? 
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3. a1=10 000;               

Sn=70 000;                 Sn=
2𝑎1+4𝑑

2
𝑛 

n=5 

d=?               4d=2S/5 -2a1   14000:5-20000   d=2000 

Сабақтың ортасы  

10 мин 

 

Жеке өзіндік 

жұмыс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ҮІІ. Жеке өзіндік жұмыс.  

«А» деңгейі        Шешуі: 

Берілгені                                                

а1=5 

d=2 

Т/К S6-? 

S6=60 

Дескриптор:   
- Арифметикалық прогрессияның n мүшесінің формуласын 
қолданады;  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 
қосындысын табу формуласын қолданады;  
«В» деңгейі 
 Арифметикалық прогрессияның мүшелерінің қосындысын 
қолданып арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 
мен айырымын тап. 
S21=1008 
a21=88 
a1=? 
d=? 

Дескриптор:  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 
қосындысын табу формуласын қолданады;  
- Айырманы табады; 
-Бірінші мүшесін табады. 
«С» деңгейі 

 
Т/к n-? 

Шешуі: 

 

 
 
 
 
 
Дескриптор:  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 

 

6-7 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-слайд 
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қосындысын қолданады 

- Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табады  

Дайын жауап арқылыөздерән бағалайды 

Мұғалім орындаған жұмысқа кері байланыс береді. 

Cабақтың соңы 

3 мин 

 

ҮІІІ. Қорытынды ( бірнеше оқушы өз еркімен сабақтың 

қорытындысын айтады және сабақта қойған мақсатқа 

жетуін анықтайды)  

Рефлексия:  

• - мен бүгін үйрендім … 

• - маған қиын болды … 

• - келесі сабақта мен  … орындай аламын, себебі… 

Үй тапсырмасы:    14.7,14.8 

9-слайд 

 

 

Саралау – оқушыларға қалай  

көбірек қолдау көрсетуді  

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет қоюды 

жоспарлап отырсыз?  

Бағалау – оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз?  

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы 

Жеке жұмысты орындаудың  

алдында оқушыларға деңгейді 

таңдауға мүмкіндік беріледі  

Оқушылар өзін-өзі тапсырмаға әзірлеген 

бағалау критерийлер мен дескрипторлар 

бойынша бағалайды және  дайын 

шешімдері мен дескрипторлар арқылы 

мұғалім бағалауды жұргізеді. Сабақтың 

соңында қорытындылар жасау 

барысында  бір оқушы өзінің сабақта 

мақсатқа жетуі туралы ойын айтады, 

басқалары оны тыңдай отыра, өзіне 

баға бере алады. 

 

Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 

 Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ 

жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз 

пікіріңізді білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз 

туралы сол жақ бағанда берілген 

сұрақтарға жауап беріңіз.   
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№ B00045    28.01.2023 ж 

Алгебралық өрнектер. Алгебралық қосынды. Айнымалы 

УСЕНОВА ГУЛЬНАРА ИЛЕСОВНА                                                                                 

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылы 

№ 72 жалпы орта білім беретін мектебінің                                                     

математика пәні мұғалімі 

Ұзақ мерзімді 

жоспардың 

атауы: 6.2В 

Алгебралық 

өрнектер 

Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты- жөні:  

Сынып:6  Қатысқан 

оқушылар:  

Қатыспаған оқушылар:  

Сабақтың 

тақырыбы: 

Алгебралық өрнектер.Алгебралық қосынды.Айнымалы 

Оқу 

бағдарламасын

а сәйкес осы 

сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары: 

6.2.1.1 алгебралық өрнек ұғымын меңгеру; 

6.2.1.2 айнымалылардың берілген рационал мәндері үшін 

алгебралық өрнектердің мәндерін есептеу; 

Сабақтың барысы 

Кезеңдер Мұғалімнің  іс 

әрекеті 

Оқушыны

ң іс әрекеті 

Ресурстар  Бағалау 

Сабақтың 

басы  

(2-5 мин) 

Ұйымдастыру бөлімі: 

а)Оқушылармен 

амандасу,түгендеу 

б) Назарын сабаққа 

 

Мұғаліммен 

амандасып, 

сабаққа 

назарын 

 

Кеспе 

қағаздар: 

Бағалау

: 

«Смайли

к» 

арқылы 
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аударту 

Топқа бөлу: «Кеспе 

кағаздар арқылы»  

оқушыларды кеспе 

қағаздағы түстері 

бойынша 5 топқа 

бөлемін, топ 

басшылар сайланады. 

Алтын ережемен 

таныстырылады. 

«Көршіңді тексер » 

әдісі арқылы үй 

жұмыс тексеріледі. 

Яғни  оқушылар 

дәптерлерін көрші 

отырған оқушымен 

алмастырып  

слайдтағы мұғалім 

жауабымен 

сайкестендіріп 

тексереді. 

Саралау: Диалог және 

қолдау тәсілі 

және 

ынтасын 

аударады. 

 

Кеспе 

қағаздарын 

таңдау 

арқылы 

топтарға 

бөлінеді. 

Үй 

жұмысын 

тексереді. 

Қатесін 

түзейді.Баға

йлайды. 

 

 

 

 

 

бірін бірі 

бағалайд

ы 

 

Сабақтың 

ортасы  

(5-35 мин) 

 

Оқушылар 

даптерлерімізді ашып 

бүгінгі күннің жадын 

жазып қоямыз.  

«Кеспе қағаздар»әдісі 

арқылы тақырыпты 

ашады. 

 Әр топтан топ 

басшылары шығып 

 

Мұғалімнің 

нұсқауымен 

топқа 

бһләнген 

кеспе қағаз 

артында  

жазылған 

алгебралық 

өрнектер 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау

: «Үш 

шапалақ

» әдісі 

арқылы 

бағалайд

ы 

 

 

Y 

1+19 
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топқа бөлінген кеспе 

кағаздағы  жазылған 

сандармен әріптерден 

әріпті және санды 

өрнек құрастырып 

шығады. 

Мұғалім құралған  

өректерді 

араластырып 

алгебралық өрнекті 

құрастырады.Оқушыл

ар жаңа тақырып 

сонымен қатар оның 

ережесін,оқу мақсатын 

мұғалім нұсқауымен 

өздері толық көрсетіп 

тұр. 

Тақырып бойынша 

видеоролик 

көрсетіліп, 

оқушыларға   «Ашық 

микрофон» әдісі 

арқылы  топтарға 

мысалдар талдауға 

беріледі. Әр топтан 

топ мүшелері тақырып 

бойынша мысал 

келтіріліп , тақырып 

талданылып өтеді. 

Саралау: Диалог және 

қолдау тәсілі 

«Ойлан,топтас, 

бөліс» топтық 

жұмысы арқылы 

құрайды. 

Тақырыпты 

ашады. 

 

 

 

 

 

 

 

Әр оқушы 

микрофон 

арқылы  

берілген 

мысалдарды 

өзара 

талдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

және 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсе

нді тақта 

Видео 

білімленд 

сайтынан 

алынады : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау

: Бас 

бармақ 

әдісі 

арқылы 

 

 

 

 

 

 

 

А+В 

10 

Х 
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оқулықтан №628 

есепті орындайды: 

№628 Мына 

қосылғыштардан 

алгебралық қосынды 

құрастырып 

жазыңдар: 

1. а,-b,c,-d                             

4. 1|3x,5|8y,-z,-13 

2. 4a,-6b,5c,7d                     

5.    14a,-3d, 

8c,4b 

3. -0.8m,-0.7n,9k,-q 

Дескриптор:Есепте 

берілген 

қосылғыштардан 

алгебралық қосынды 

құрастырады. 

Бағалау: оқушылар 

бір бірін  сэндвич әдісі 

арқылы бағалайды. 

Саралау:нәтиже 

бойынша саралау 

«Ұяшықты 

таңдаймын» әдісі .Әр 

топтан топ 

басшысына  

слайдтағы кез келген 

ұяшықты таңдауын 

сұралад 

 

 

дәптермен 

жұмыс 

орындалады

. 

 

 

 

Дескриптор

ларғы баса 

назар 

аударады. 

 

 

 

Интербелсе

нді 

тақтадағы 

ұяшықкесте

лерді таңдау 

арқылы 

дескриптор

лары 

арқылы 

тапсырмала

рады 

орындайды 

 

 

 

Оқулық 

Математик

а  

Авторлары: 

Т.А.Алдамұ

ратова, 

Қ.С.Байшо

лпанова, 

Е.С.Байшол

панов 

Атамұра,20

18 ж 

1 бөлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№632(1)  

№632(5)  

№632(4)  

 

№632(3)  

№632(2)  

 



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

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

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор:Берілген 

сөздерді алгебралық 

өрнек түрінде 

құрастырып, жазады. 

Саралау: қарқын 

тәсілі 

Қалыптастырушы 

бағалауға арналған 

тапсырма: 

Айнымалылардың 

берілген мәндеріндегі 

өрнектің мәнін 

табыңдар: 

1) 6+4а      мұндағы 

а=4                      2) 10-

7b     мұндағы b=-1               

3) 15c-2     мұндағы 

c=-3                   4)  100- 

 

 

Есептер 

және 

тапсырмала

рдың 

дұрыстығы

н мұғалім 

және өзара 

тексереді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандар 

сөйлейді 

сергіту 

сәтін 

орындайды. 

Амалдарды 

орындау 

арқылы 

белгілі бір 

маңызды  

күндерді 

тауып 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

 

 Бағдаршам 

әдісі: 

Қызыл- 

орташа 

Сары -   

жақсы 

Жасыл - 

өте жақсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау

:  

Бағдарш

ам 

арқылы 

оқушыла

р бірін 

бірі 

бағалайд

ы 
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а   мұндағы a= -4 

5) 

а+234    мұндағы a=10 

Дискрипторлар: 1. 

Берілген 

айнымалылардың 

мәндерін өрнекке 

қойып;өрнектің мәнін 

есептейді 

Бағалау: жұп арқылы 

бірі бірінің дәптерін 

тесереді 

Саралау: оқушыға 

көмек көрсету арқылы 

саралау 

Сергіту сәті- 

«Мерекелер» 

1.  300-125= 

175(Абай 

Құнанбаевтың 

175 жыл) 

2. 2020-27= 

1993(ҚР ұлттық 

валютасы 

қабылданды) 

3.  3500-3349= 151 

(Ақтөбе 

қаласының 

құрылғанына  

151 жыл) 

4. 5000-

3009=1991(ҚР 

тәуелсіздік алған 

жылы) 

айтады. 
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5. 2020-4= 2016( 

мектебіміздің 

құрылған жыл) 

Бағалау: Мұғалімнің 

мадақтауы арқылы 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

 (35-40 мин) 

«Ыстық орындық» 

әдісі арқылы  бүгінгі 

сабақ бойынша топ 

мүшелерін шығарып 

сұрақтар қойылады 

мұғалім және өзге 

топтардан. 

Үйге тапсырма: 

оқулықта 176 бетте  

635 және 638 есептер. 

Бағалау: Топ 

басшылары топ 

мүшелерін өзара 

бағалап талдап 

шығады, мұғалім 

бағаларды тексеріп 

бекітеді. 

Рефлексия: «БЛОБ 

ағашы» арқылы 

оқушылар бүгінгі 

сабақтағы өз  атын 

жазып, орындарын 

көрсетіп адамшаларға 

жабыстырады. 

 Жоғары 

бөліктегі 

адамшаларға 

жабыстырса – 

бүгінгі сабақ 

 

Бүгінгі 

өтілген 

тақырып 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

Бағаланады. 

 

Үй жұмысы 

талданып, 

жазылып 

алынылады. 

 

Тақырып 

бойынша 

рефлексия 

орындайды. 
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керемет өтті 

,сабақ толық 

түсіндім. 

Есептер шығара 

алдым. 

 Ортаңғы 

бөлікте 

жабыстырса- 

сабақ ұнады , 

бірақ 

тапсырмаларда 

үлгермедім, 

таұырып 

бойынша 

сұрақтарым бар. 

 Төменгі бөлікке 

жабыстырса - 

сабак 

түсінбедім, 

есептерден 

қиыналдым 

Саралау –Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар 

бересіз? 

Бағалау— Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 Диалог және қолдау арқылы 

 Қарқын тәсілі 

 Оқушыға көмек көрсету арқылы  

 Нәтиже бойынша саралау 

 Смайлик әдісі 

 Үш шапалақ әдісі 

 Сэндвич  әдісі (екі жақсы, бір пікір айтып 

өтеді ) 

 Бағдаршам әдісі  

 Көршіңді бағалау, жұптық бағалау, топ 

басшының топты талдап бағалауы 

 Бас бармақ әдісі 

Партада дұрыс түзу отыру. 

Сыныптағы қауіпсіздік 

ережелерін сақтау. 
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Сабақ 

бойынша 

рефлексия 

 

 «БЛОБ ағашы» арқылы  рефликсия жүргізу. 

 Жоғары бөліктегі адамшаларға жабыстырса – 

бүгінгі сабақ керемет өтті ,сабақ толық түсіндім. 

Есептер шығара алдым. 

 Ортаңғы бөлікте жабыстырса- сабақ ұнады , бірақ 

тапсырмаларда үлгермедім, таұырып бойынша 

сұрақтарым бар. 

Төменгі бөлікке жабыстырса - сабак түсінбедім, есептерден 

қиыналдым 

Жалпы бағалау 

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

1. 

2. 

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

қатысты)? 

1. 

2. 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген 

оқушылардың жетістіктері\қиыншылықтары туралы нені анықтадым 

келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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№ В00033  26.01.2023ж. 

«ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА» 

БУКУЕВА ГУЛЬНАР КАЛИМУРЗОВНА 

Көкшетау қаласы МКҚК                                                                                                  

«Арай» балабақшасынын                                                                                          

тәрбиеші. 

 

Мақсаты: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 

геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және 

Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық 

ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту. 

Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 

білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 

.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып 

балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап  

Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңбер-

круг 

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ басталуы Жылулық  шеңбер 

Үлкен шеңбер құрайық 

Алақанды ұрайық 

Күлімдесін күнде 

Күлімдейік біз де 

Алақанды ашайық  

Күннің нұрын салайық 

Таза ауаны салайық 

Жүрек жұлуын салайық 

Енді бәрін қонақтарға сыйлайық 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар 

ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 

жарып хатты оқи бастағанда музыка 

ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: сәлем 

достар сәлем балалар мен сендерге хат 

жолдаған себебім менің Маша досым 

орманда адасып қалды соны таба алмай 

жүрмін соны табуға көмектесіңдерші. 

Аю: балалар сендерде орманға барам деп 

Слайд  

 

 

Слайд  
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жолдан адасып қалмаңдар сендер алдымен 

орманға бармас бұрын картадан жолды 

көріп алыңдар 

Аю: Таулардың аржағында 

Орманың аржағында 

Сандықша бар 

Іші тола ғажайыпқа 

Сол сандықшада маша досым тығылып 

отыр соны маған әкеп беріңдер. 

Аю: орманға бару үшін жол өте алыс 

орманға паровозбен бару керек. 

Балаларды паровозға отырғызу үшін 

қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді 

алғызып сол пішіндер арқылы паровозға 

отырғызады. 

Балаларға орманға келгендерін айтып онда 

көптеген тапсырмалар орындайтындарын 

айтады. 

Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 

аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 

тапсырманы орындайтынын айтады. Сол 

кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді 

балаларға түсіндіріп құлыптың кілті 

екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың 

ашылғанын айтады. 

1-Тапсырма   

Топтық жұмыс  

Триз әдістемесін қолдана отырып 

пішіндерге ұқсас суреттерді тауып 

қыстыру. 

Пішіндер туралы тақпақтар сұрау. 

Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 

таныстырып екінші құлыптың кілті екенін 

айтып екінші тапсырманың берілгенін 

айтады. 

2-Тапсырма  

Жеке жұмыс 

Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді  

санау арқылы сандарды тура тауып 

құрастыру  

Балаларға 1-10ға дейін санату және 

 

 

 

 

 

 

Слайд  
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орысша ағылшын тілде санату арқылы 

білімдерін толықтыру. 

Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 

пішінмен таныстырып үшінші құлыптың 

кілті екенін айтып үшінші тапсырманың 

берілгенін айтады. 

3-Тапсырма  

Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау 

өткізу арқылы балаларға санатып түстерін 

тауып, монтессори әдістемесі арқылы қол 

маторикасын дамыту. 

Ғажайып сәт: 

Орманда үлкен қорап тұрады ішінен Маша 

шығады 

Маша: сәлем достар мен орманда ойнап 

жүріп мына үлкен қорапқа қамалып 

қалдым рахмет сендерге мені 

құтқарғандарыңа менім ішім қатты пысты 

меніммен ойын ойнайсындарма 

Сергіту сәті 

Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар 

жасату. 

Ойын  «Өз орнынды тап»  

Ал қане балалар өздерінің тұрған 

пішіндеріңді қолдарыңа алып сол 

пішіндер арқылы паровоздарына 

отырайық тобымызға қайтайық. 

Пішіндер арқылы паровозға отырады. 

Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық 

Машаны аюға жібереді  

 

 

 

 

 

 

 

ҰОҚ 

қорытындылау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 
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№ В00032  26.01.2023ж. 

«СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ» 

УЗБЕКОВА ГУЛЬНУР АМАНГЕЛЬДЫЕВНА 

Көкшетау қаласы МКҚК                                                                                                      

«Арай» балабақшасының тәрбиешісі. 

 

Мақсаты: Балаларға жер, су, ауа туралы түсінік беру. 

Білімділік мақсаты: Судың сұйық зат екені, әр түрлі күйге ұшырап жаңбырға, 

қар, мұзға айналатынын түсіндіру. 

Дамытушылық мақсаты: Тілдерін, танымдық белсенділіктерін дамыту. 

Тәрбиелік мақсаты: Табиғатты қорғауға тәрбиелеу. 

Іс –әрекет кезеңдері 

Тәрбиешінің іс -әрекеті 

Балалардың әрекеті 

Мотивациялық-қозғаушылық 

- Балалар ұйқыдан оянғанда даладан нені көресіңдер? 

- Күнді, күннің нұрын көреміз. 

- Күннің нұрын көргенде қалай қуанасыңдар? 

- Далаға шыққанда жоғарыдан нені көреміз? 

- Төменнен нені көреміз? 

Ендеше балалар біз аспанға, жерге, күнге және келген қонақтарға жылы 

лебізімізбен сәлемдесейік. 

Қайырлы таң көк аспан 

Қайырлы таң алтын күн 

Қайырлы таң асыл жер 

Қайырлы таң қонақтар 

Қайырлы таң достарым 

Достарымды көргенде 

Қуана қарсы аламын 

Сәлем, сәлем, сәлем! 

- Алақай! - деп қуанамыз. 

- Жоғарыдан аспанды, бұлтты, күнді көреміз. 

- Ағашты, үйді, жерді көреміз. 

Іздену-құрастыру 

Тілді жаттықтыру: 

Ер-ер-ер-дөңгелек жер 

у-у-у-мөлдір су 

уа-уа-уа-таза ауа 

Балалар, осы жаттығуда сендер қандай сөздер естідіңдер? 
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II. Сурет бойынша әңгіме. 
1. Педагог ыдыстағы топырақты көрсетеді. 

- Мынау не? Яғни, жер бетіндегі топырақтан гүл, шөп, ағаш,т.б. өсімдіктер өсіп 

шығады. 

2. Ауа. Ауа-көзге көрінбейді. (терезені ашып, ішке ауа енгізу). 

Ауаны жұтып, терең дем аламыз. 

3. Су. -Балалар, су бізге қажет пе? Не үшін? (-Суда нелер өмір сүреді? 

-Қандай су көліктері болады? 

III. Тәжірибе.  
Стакандағы суды жергеағызу. Қандайдыбысестиміз? 

-Судыңиісі бар ма? -Түсі бола ма? 

-Ендеше, ыдыстағысуғатемірсалайық,көрінеме? 

Яғни, су түссіз, мөлдірболады. 

-Суғабояуқосайық. Түсіөзгердіме? Қандайтүсшықты? 

Даладақаржатыр, күнжылынғандақар, мұзеріп, суғаайналады. 

Ал, осы қарды (қардыкөрсету) жылыжергеқойса, еріп, суғаайналады, 

мұздатқышқасалыпқатырса, мұзғаайналады. 

(қардыалақанғасалып, ұстаптұрып, еріпсуғаайналғанынкөрсету). 

IV. Сергітусәті: 
Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолың жу 

Жуынсаң сен, әрдайым 

Таза бетің, маңдайың. 

Тазалықтың досы- 

Су дегенің- осы. 

V. Жұмбақ: 

1) Көк аспанда қалқиды 

Күннің көзін жабады. 

Ол не? 

2) Қыста ғана болады 

Ұстасаң қолың тоңады? 

( жер,су,ауа) 

(топырақ) 

Балалардың жауабы 

(балық, бақа, жылан т.б.) 

(қайық,кеме) 

(сылдырлайды) 

(өкрінеді).   (иіссіз)  (бұлт)   (қар) 

Рефлекциялы-түзету 
Сұрақ –жауап арқылы. 

Балалар сабаққа жақсы қатысқандарың үшін сыйлық ала келдім 
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Қоштасу. 
Қол ұстасып тұрайық. 

Шеңберді біз құрайық 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық! 
 

№ В00022       26.01.2023ж. 

АТА-АНА, БАЛА  БАЛАБАҚША 

КУРМАНГОЖИНА КАРЛЫГАШ КЕРМЕНБАЕВНА 

Көкшетау қаласыМКҚК «Нұрай» балабақшасы тәрбиеші. 

 

«Адамның адамшылығы ақылы, ғылымы, жақсы ата, жақсы ана, 

жақсы ұстаздан болады. Адам баласын бауырым деу жүректің ісі» 

                                                                                                                                            

Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Қоғамның 

болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 

тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында. 

Ата- ана өз баласын махаббатың нұрына бөлеп,қуанышына, бақытына бөлейді. 

«Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе»-деп бабымыз айтқандай баланыбесіктен, 

тіпті бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда, алты айлық баласын тәрбиешіге 

әкелген ата-анаға «Сіз балаңызды 1,5 жыл тәрбиесін өткізіп алдыңыз, баланы 

іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын келтіріп жатады.                                                                                               

Баласының жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ. Тіпті баласының 

болашағы үшін отқа да,суға да түсетін ата-аналар бар. Бала тәрбиесі- қиында 

күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының 

алды болғаның қалаймыз. Бірақ баламызды осы мақсаттарға тәрбиелеу үшін 

үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.                                                    Біз 

баламызға үнемі талап қойғышпыз. Әуелі талапты қоймастан бұрын, балаға 

өзіміз үлгі көрсете білуіміз керек. Баланың көзінше қырсық мінез көрсетету, 

өзге адамды жамандау сияқты қылықтар бала бойына теріс көзқарастарды 

қалыптастыруға негіз болады.                                                                             Бала 

тәрбиесін ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн болар еді деп 

ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті 

еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 

тәрбиеші ғана емес әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп, 

көгаландыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру. Сонда ғана 

еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. 

 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол 

тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата - аналар, 
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балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер тәрбиешіні жолдастарын, 

қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 

баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден 

жаңылдым» деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің от басынан басталатыны 

сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын 

рұқсатсыз алма т. б» деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы 

сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен шығармау керек. Осыдан бала 

тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп 

өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің 

жалғасы баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі үлгілі, ақылды 

кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата – ана қадағалайды. «Тәрбие 

басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп айтылған дана 

сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне 

деген қарым - қатынасы, қалай сөйлесетіндігі, туған – туыспен, көрші - 

көлеммен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті 

ұсақ-түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан басындағы әдептілігі, 

қалай киінетіні бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. 

Баланы үнемі ұрып - соғып, қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің 

қажеті жоқ. Ақылмен, мысал келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы 

адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдемілікке, әдептілікке 

ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. 

«Жақсы сөз жан азығы» деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда 

болмасын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет 

жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс 

жолға қоюы тиіс. Сондықтан да Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры 

деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу 

емес, ең бастысы Адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей 

жаңа дәуір, жаңа ғасыр - жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің: 

«Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан 

басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды 

дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді»- деген сөзі бар. Адамгершілікке 

тәрбиелеу ісі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету 

арқылы ішкі дүниесін оятудың нәтижесінде оның дүниетанымын 

қалыптастырады. 

Ана - тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық дүниетаным, 

түсінік, рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана - тілі арқылы халықтың 

сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса, өзіміздің дәстүрлі ұлттық 

дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең 

меңгерсек, ешкімге есемізді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел 

ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары 

бағалаған, болашағына, арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы 
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үй - базар, баласыз үй - мазар» деп асыл сөзін арнаған. 

Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, 

кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым – 

қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол 

үшін ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына, қажетті 

қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды 

болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін, ең 

алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың 

көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, 

демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп отыру үшін қажетті жағдай 

керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн ырғақ – бұл өмір 

тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр 

нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, 

жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға 

үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді 

дағдыға айналдыру керек. 

Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де 

балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез - құлқындағы ерекшеліктерді жете 

білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 

орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар 

«Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен 

сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті 

арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл - қыздармен үй 

шаруасында жүріп - ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа. 

Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын 

естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайды әңгімелеп, достары жайлы 

ой пікірімен бөліскісі келеді. Балаға уақытым жоқ деп тиып тастамай, 

сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың ойында 

дұрыс пікір қалыптастырады. Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай 

тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің қожасы 

балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де 

қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. 

«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 

тәрбиелейміз». Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, ұрпақты 

жалғастыру, өзін - өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Отбасында адамның 

жеке басының қасиеті қалыптасады. Баланы дұрыс тәрбиелеу отбасында, 

алдымен, жанұя жағдайы, онда қалыптасқан он моральдық - психологиялық 

ахуал, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, ауызбіршілік, 

отбасы мүшелерінің бір - біріне деген құрмет сезімдері, яғни, отбасындағы 

кіршіксіз таза, мөлдір көңіл - күйі тікелей ықпал етеді. 
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№ В00021            26.01.2023ж. 

 

«КӨҢІЛДІ ТҮСТЕР» 

 

ИСМАГУЛОВА АЙЖАН СЕРИКОВНА 

Көкшетау қаласы МКҚК «Арай» балабақшасы тәрбиеші 

 

Мақсаты: Балаларға негізгі төрт түстерді топтастыруға үйрету: қызыл, сары, 

көк, жасыл. Ұсақ қол маторикасын дамыту. Ұйымшылдыққа, достыққа 

тәрбиелеу. 

Алдын – ала жұмыс: «Түстерді қайталау» 

Дидактикалық құралдар: Шарлар, қағаз түстері 

Сөздік жұмыс: Қызыл, жасыл, көк, сары 

Билингвальді компонет: Қызыл - красный, Көк - синий 

Сары - желтый, Жасыл – зеленый 

І – кезең 
Мотивациялық қозғаушылық 

Тақтаға түрлі - түсті дөңгелектер ілінеді. 

Түрлі – түстерге тоқталу. Балалардың ойынға деген қызығушылықтары артады. 

ІІ - кезең 
Проблемалық ізденушілік 

Қане түзу тұрайық 

Амандасып алайық, 

Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

Сәлеметсіз бе апай! 

 

- Балалар қане, қазір біз түрлі - түстер әлеміне саяхат жасаймыз. 

-Ал, қане балалар біз аялдамаларды өтіп шығу үшін автобуспен жүріп барамыз 

1 - аялдама: «Доптар» аялдамасы. 

-Қане балалар біз бірінші аялдамамызға келдік түсіңдер. Біз қандай аялдамаға 

келдік?  

Балалар автобустан түсіп, аялдаманы атайды. (Доптар аялдамасына) 

-«Доптарды өз қорабына жинаймыз». Дөңгелек доптарды қорапқа түстеріне сай 

жинаймыз. 

(Балалар қуана – қуана қызығушылық танытып доптарды жинайды.) 

 

 -Ал балалар енді, келесі аялдамаға барайық. 

2 – аялдама «Үйшік» аялдамасы 

- «Үйдің терезелерін саламыз» Балаларға геометриялық пішінді үйдің бейнесін 

беріп, сол үйдің терезелеріне өз - өз пішіндерін дұрыс орын – орына қоямыз.  
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(Балалар апаймен бірге геометриялық пішіндер арқылы үйдің терезелерін 

салады.) 

Жарайсыңдар балалар! 

 

Сергіту кезеңі: «Ұшақ» 

 

-Балалар автобусымызға мінейік келесі аялдамаға кеттік. 

 

3 - аялдама «Пирамида» аялдама 

- Балалар бұл қандай аялдама? ( Пирамида  аялдамасы) 

- Балалар бірінші біз пирамиданы жинамас, бұрын ең үлкенінен кішісіне қарай 

жинаймыз. Ал балалар апаймен бірге жинаймыз. 

(Апаймен бірге пирамиданы балалар жинайды.) 

(Музыкамен) 

Жарайсыңдар балалар! 

 

-Балалар біздің енді топқа кететін уақытымыз болды. Топқа кеттік. Автобусқа 

отырып топқа келеміз. 

Топқа келеді.  

Рефлекстік түзетушілік: Қане, балалар шеңберге тұрайықшы. 

Сабақтың соңы 

Қол ұстасып тұрайық, 

Жарты шеңбер құрайық. 

Көріскенше күн жарық, 

Сау- саламат, болайық! 

 

Балалар бүгін біз сары, жасыл, көк, қызыл түстерімен таныстық. 

Балалар бүгін қандай жұмыс жасадық? 

Қандай түстер үйрендік? 

Жарайсыңдар балалар! 

Мадақтау.  

 

Тосын сый: Балалар енді сендерге осы саяхаттан  естелік қалсын деп мен 

сендерге кішігірім сыйлық сыйлағым келіп тұр. (Балаларға түрлі түстен 

жасалған шеңбер тәрізді төсбелгі беремін) 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Түстерді, дөңгелектерді 

Игереді: Доптар арқылы түстерді, ойын арқылы топтастыруды. 

Меңгереді: 4 түстерді топтастыруға үйренеді. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 БАЙМАХАНОВА АСЕЛЬ АЛИБЕКОВНА 

 СТЫКУЛОВА АЙГУЛ АСИЛЬБЕКОВНА 

 КАНСЕИТОВА АЙГЕРИМ НУРЖАНОВНА 

 УСЕНОВА ГУЛЬНАРА ИЛЕСОВНА 

 БУКУЕВА ГУЛЬНАР КАЛИМУРЗОВНА 

 УЗБЕКОВА ГУЛЬНУР АМАНГЕЛЬДЫЕВНА 

 КУРМАНГОЖИНА КАРЛЫГАШ КЕРМЕНБАЕВНА 

 ИСМАГУЛОВА АЙЖАН СЕРИКОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


