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№ D00071   11.02.2023 ж 

Туындыны  табу ережелері 

 

МАДЕНОВА ГУЛЬНАРА АБИЛКАСИМОВНА                                                                                                                            

Сарыағаш қаласы                                                                                                                                                                                

№61 жалпы орта білім беретін мектебінің                                                                                                     

математика пәні мұғалімі 

 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы: 

  Туынды табу ережелері 

2сабақ 

 Мектеп:  

 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

 

Сынып: 10  Қатысқандар:  Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы Туындыны  табу ережелері 

Осы сабақта қол жет-

кізілетін оқу мақсат-

тары (оқу бағдарлама-

сына сілтеме) 

10.5.1.27 Туынды табу ережелерін білу 

 

Сабақтың мақсаты - Туынды табу ережелерін біледі                                                              

- Туындыны табу ережелерін пайдаланып есептер 

шығарады 

Бағалау критерийі - Туынды табу ережелерін біледі                                                              

-Функцияның туындысын табу формуласын игереді                                          

-Туындыны табу ережелерін пайдаланып есептер 

шығарады 

Ойлау дағдысы Бліу, түсіну,қолдану 

Тілдік мақсаттар 

(Пәнге тән лексика мен 

терминология) 

Функция,функцияның шегі,дәрежелік 

функция,өсімшесі,туынды,дифференциялдау 

Құндылықтарға баулу 

 

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының   5  құндылығы    
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Пәнаралық байланыс информатика 

Алдыңғы білім 

 

-Туындының анықтамасы 

-Функцияның өсімшесі мен туындысын табу 

Сабақ барысы 

Сабақтың жоспа-

рланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

8 минут 

Ұйымдастыру кезеңі: 
Оқушылармен сәлемдесу, сабаққа 

қатысуын қадағалау.  

Үй жұмысын тексеру 

«Көршіңді тексер»  әдісі арқылы 

тексеріледі 

№178 есеп 

а)f(х)=x*(х+1),𝑥0=2  

ә)f(х)=(х-2)* (х+3)   ,𝑥0=-1 

б)f(х)=𝑥2*(х-5),𝑥0=-2 

в)f(х)=
х+1

х−2
 ,𝑥0=1 

Дескриптор: 

 Берілген функцияны 

ықшамдайды 

 Функцияның туындысын табады 

 Функияның  𝑥0 нүктесіндегі 

мәнін табады 

Қ Б «Бағдаршам »әдісі арқылы оқушылар 

бірін- бірі бағалайды 

Мұғалім ауызша кері байланыс береді:  

 Тамаша!  

 Жарайсың! 

 Жақсы! 

Топқа бөлу 

Оқушылар «Мозайка» әдісі арқылы топқа 

бөлінеді 

Оқушылар үстелдің үстінен қағаз 

қиындыларын алып,суреттеріне сәйкес 

 

 

 

 

10 сынып 

Алгебра 

оқулығы 

авторы: 

А.Әбілқасымова

, В.Корчевский, 

З.Жұмағұлова 

К.Д.Шойынбеко

в 

 

 

 

 

 

 
Қағаз 

қиындылары 
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өздерінің топтарына барып қиықтарын 

алып мозайка ретінде жинайды. 

 
Математикалық логикалық есептер беру 

арқылы «Миға шабуыл» 

 
Бағалау: «Смайлик» әдісі 

Мұғалім ауызша кері байланыс береді:  

 Тамаша!  

 Жарайсың! 

 Жақсы! 

Ширату тапсырмалары: 

 «Сәйкестендіру» әдісі арқылы 

оқушыларға таратпа қағаздары 

таратылады.Таратпа қағазы толтырылып 

болғаннан кейін интерактивті тақтада 

жауаптары шығады. 

x`   𝑢`υ − uυ`

υ2
 

3x5 u`+ υ` 

2x+5 u` υ + uυ` 

(u+υ)` u`- υ` 

(u- υ)` 1 

(u* υ ) 2 

(u : υ) 15x4 

Дискриптор 

-Функцияның туындысының анықтамасын 

біледі 

Функцияны  туындысын табу ережелерін 

біледі 

-Функцияның туындысын табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Таратпа қағаз 

Акт 
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Бағалау  «+,-»  арқылы оқушылар бір-бірін 

бағалайды 

Мұғалім ауызша кері байланыс береді:   

   Тамаша!   Жарайсың!  Жақсы!        

Сабақтың ортасы 

25 минут 

№1 тапсырма  Әр топқа  «Табақ тарту» 

әдісі арқылы есептер беріледі. 

 

 

 

а)f(х)=3x-4х3,х =5 

ә)f(х)=х7-3х3-23,х=-1 

 б)f(х)= (1+2x) (2x-1),х=0,5 

в) f(х)=
х+1

х−2
 ,х=2 

Дескриптор: 

 Функцияның туындысын табу 

ережесін біледі 

 Функцияның туындысын табады 

 Функияның  берілген 

нүктесіндегі туындының мәнін 

табады 

Бағалау: «Бас бармақ » әдісі 

Мұғалімнің кері байланысы;  

Тамаша!   Жарайсың!  Жақсы!  

Ізден! (үлгерімі төмен оқушыларға дерек 

көздері беріледі ) 

-(u+υ)`=u`+ υ` 

-(u- υ)`=u`- υ` 

Үлгерімі жоғары оқушыға берілетін 

қосымша тапсырма:  

f(х)≤0 теңсіздігін шешіңдер 

f(х)=
1

4
 𝑥4 -

1

3
 𝑥3 − 𝑥2 

№2 тапсырма «Кітап білім бұлағы» 
оқулықпен  жеке жұмыс есептер шығару 

№ 182 № 186 Функцияның туындысын 

табыңдар 

1) f(х)=
3𝑥2−1

х+1
 

2)  f(х)=
𝑥2

2х−1
 

3)  f(х)=
2х+1

𝑥2
 

 

Таратпа қағаз 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I 

10 сынып 

Алгебра 

оқулығы 

авторы: 

А.Әбілқасымова
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4) f(х) = f(х)=
𝑥2+4

2х−1
 

5) f(х) = (4√х+3)(4√х − 3)+2𝑥2 

6) f(х) = (х2+5)(х2−4)+2 √х 

7) f(х) = (√2𝑥2-(3х-2)(45х + 1)-√х 

Дескриптор: 

-Туынды табу ережелерін біледі 

-Функцияның туындысын табуда  

формуланы қолданады 

-Функцияның туындысын табады 

 ҚБ  Бағалау: «Бас бармақ » әдісі 

Мұғалімнің кері байланысы;  

Тамаша!   Жарайсың!  Жақсы! 

Ізден! (үлгерімі төмен оқушыларға дерек 

көздері беріледі ) 

-(u∙ υ ) =u` υ + uυ` 

-(u : υ)`=
𝑢`υ−uυ`

υ2
   

Саралаудың «Тапсырма» тәсілімен 

басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға 

арнап саралау тапсырмасын дайындап 

қоямын.  

f(х)= 𝑥4 − 2𝑥3+3 

f(х)=√х ∙(x2 -1), 𝑥0=4 

 №3 тапсырма «Конверт » әдісі арқылы 

жұптық жұмыс.Жұппен отырған 

оқушының біреуі конвертті алып,жұбымен 

есепті шығарады 

  1 .f (х) =3х3-2х2-1 функуиясының 

туындысын тап 

2. f (х) = х2( 2х-1) функциясының 

туындысын тап 

3. f (х) = 13х2-7х+5 функциясы-

ның   туындысын тауып, f ‘(0) мәнін 

тап 

4. F(х)=х3/3-х2+2 функциясы-

ның   туындысын тауып,  , f ‘(0) +f ‘(-1) 

өрнегінің мәнін тап 

5. f (х)=х3-3х2+7 туындысын тап   

, В.Корчевский, 

З.Жұмағұлова 

К.Д.Шойынбеко

в 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 
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Дискриптор 

-Туынды табу ережелерін біледі 

-Функцияның туындысын табуда  

формуланы қолданады 

-Функцияның туындысын табады 

-Функцияның берілген нүктедегі мәнін 

есептейді 

  Қ Б «Бағдаршам »әдісі арқылы оқушылар 

бірін- бірі бағалайды 

Мұғалімнің кері байланысы;  

Тамаша!   Жарайсың!  Жақсы! 

Сабақтың соңы 

7 минут 

Сабақты  қорытындылау  

Plickers программасымен тест алу 

1)f(х)= 2𝑥2 − 2𝑥3+1                      

а) f(х)= 4х-3 

б) f(х)=2х-1 

с) f(х)=х 

д) f(х)=2х+2 

2) f(х) = f(х)=
х

х+1
 

а) f(х)=15х+2 

б) f(х)= 
1

(𝑥+1)2
 

с) f(х)=16х-6 

д) f(х)=16х+6 

Дескриптор: 

-Туынды табу ережелерін біледі 

-Функцияның туындысын табуда  

формуланы қолданады 

Бағалау: «Бас бармақ » әдісі 

Мұғалімнің кері байланысы;  

Тамаша!   Жарайсың!  Жақсы!  

Үй тапсырмасы:  

№184 f(х)≤ 0 Теңсіздікті шешіңдер 

а)f(х)=
1

3
𝑥3+4х2-9х+1 

б) f(х)=−
1

3
𝑥3+х2+3х 

Оқушылар сабақ соңында өз ой 

 

АКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 сынып 

Алгебра 

оқулығы 

авторы: 

А.Әбілқасымова

, В.Корчевский, 

З.Жұмағұлова 

К.Д.Шойынбеко

в 
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толғаныстарын білдіру арқылы бүгінгі 

тақырыпқа « Сэндвич» әдісі арқылы 

рефлексия жасайды:  

 
 

Саралау – 

Сізқандайтәсілменкөбірекқол

даукөрсетпексіз? 

Сізбасқаларға қарағанда 

қабілетті 

оқушыларғақандайтапсырмал

ар бересіз?  

Жекеленген саралау 

тапсырмалары беріледі. 

Үлгерімі жоғары оқушыға 

берілетін қосымша 

тапсырма: 

f(х)≤0 теңсіздігін шешіңдер 

f(х)=
1

4
 𝑥4 -

1

3
 𝑥3 − 𝑥2 

f(х)= 𝑥4 − 2𝑥3+3 

f(х)=√х ∙(x2 -1), 𝑥0=4 

Ізден! (үлгерімі төмен 

оқушыларға дерек көздері 

беріледі ) 

-(u+υ)`=u`+ υ` 

-(u- υ)`=u`- υ` 

-(u∙ υ ) =u` υ + uυ` 

-(u : υ)`=
𝑢`υ−uυ`

υ2
   

 

Бағалау – Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау критерийлері 

бойынша әр тапсырма 

бағаланды: топтық 

бағалау, жеке бағалау 

және қалыптастырушы 

бағалау іске асырылып 

отырды. Оқушлардың 

қай деңгейде тұрғаның 

анықтау үшін: 

«Бағдаршам,Мозайка,С

майлик,Сәйкестендіру,

Табақ тарту,Конверт 

»әдістері , «Plickers 

»тест программасы  , 

кері байланыс 

«Сэндвич немесе 

Мадақтау сендвичі» 

әдісі қолданылды  

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

Кабинет ауасын 

желдету. Парта мен 

орындықтардың дұрыс 

орналастырылуын 

қадағалау.  

Оқушылардың партада 

дұрыс отыруын 

қадағалау 
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04.02.2023 ж     №С00059 

 

“КӨРКЕМ ЕҢБЕК” ПӘНІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМЫН ДАМЫТУ 

 

САТЫХАНОВ БЕКМУХАНБЕТ КЫРГЫЗБАЕВИЧ 

Алматы облысы Қарасай ауданы «Кемертоған орта мектебі» КММ 

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілікке жету мақсатында белгіленген стратегиялық 

міндеттер, білім беру іс-әрекетінің приоритеттерін түбегейлі өзгерту мен 

дағдыларды дамыту ағымына бағыттауды ұйғарады[1]. 

Халықаралық білім беру кеңістігінде болып жатқан үдерістер педагогикалық 

процестің түбегейлі өзгеруіне ықпал етті. Бұл өзгерістер білім беру мазмұны, 

оқытудың әдістері мен оқушылардың ішкі әлеуетін дамытудың жаңа 

мүмкіндіктерін ашуда. Білім парадигмасының инновациялық тенденциялары 

әртүрлі факторлардың әсерінен толығуда. Соның бірі эстетика, мәдениет, 

аксиология сияқты күрделі ғылымдар құрайды. Біз өзіміздің тақырыбымызда 

көркем еңбек пәні негізінде эстетика дағдысын қалыптастырудың қағидаларына 

тоқталмақпыз. Ол үшін эстетка ұғымына талдау жасасақ. 

Ғалымдардың тұжырымы бойынша, эстетика – қоршаған дүниенің, өнердің 

сұлулығын баланың көру және сұлулыққа талпыну қабілетін дамыту 

мақсатымен оның жеке басына ықпал етуге бағытталған, жүйелі үрдіс. 

Эстетикалық тәрбиенің мақсаты – баланың бойына эстетикалық 

құндылықтарды сіңіруді қажетсіну, оған деген қызығушылығын, эстетикалық 

талғамын дамыту, эстетикалық іскерлік пен дағдысын қалыптастыру. Баланың 

сезіміне әсер ету – шексіз жұмыс және тәрбие жұмысының күрделі саласы 

болып табылады. Эстетика деген ұғым күрделі, себебі оның мазмұны ішкі 

табиғаттың шексіздік гармониясын бейнелейді. Ол эстетикалық дағды, 

эстетикалық мәдениет, эстетикалық сезім, эстетикалық талғам деген 

терминдармен ұласады. Айналадағы әсемдікті түсіну арқылы адамдардың 

бойында рухани құндылық қалыптасады. 

Х.Арғынбаев, С.Қалиев, С.Ұзақбаева, К.Оразбекова, А.Бейсенбаева, 

М.Мырзахметов, А.Тұрбекова, Қ.Сыздықов, т.б. ғалымдар эстетиканың 

теориялық, әдіснамалық мәселелерін әртүрлі аспектіде қарастырды. 

Осы күрделі процесс мектептің тұтас педагогикалық жүйесінде жүзеге 

асырылады. Мектеп пәндерінің мазмұны оқушылардың эстетикалық талғамын 

қалыптастыруға бағытталады. 
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Мектеп бағдарламасындағы негізгі пәндердің бірі – көркем еңбек пәні. Жаңа 

білім беру мазмұны бойынша бұл кіріктірілген пән. Бейнелеу өнері мен 

технологияның мазмұндық кешенін құрайды. 

Жаңа интегративті білім саласын меңгеру оқушылардың жалпы білім мен 

дағдыны игеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық, тұлғалық, этикалық 

дамуын, өзіндік, кәсіптік айқындалуын, қазіргі әлеуметтік – экономикалық 

жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді. 

Сәндік қолданбалы қолөнер оқушылардың көркемдік талғамының 

қалыптасуына ерекше әсер етеді, жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беруге 

қызмет етіп, оларды халқымыздың материалдық рухани мұраларын терең 

түсініп, оны бағалай білуге тәрбиелейді[2]. 

Бағдарламаның мазмұнын талдайтын болсақ, оқушылардың эстетикалық 

дағдысын дамыту мына тақырыптарды меңгеру арқылы жүзеге асады: сәндік-

қолданбалы өнер, дизайн және технология, үй мәдениеті тағам дайындау т.б. 

Мысалы, сәндік –қолдаңбалы өнер саласын алатын болсақ, оқушыларға әртүрлі 

өнер бұйымдарын жасау арқылы, олардың өнерге деген сүйіспеншілігі мен 

эстетикалық дағдысын қалыптастыруға болады. 

Мысалы, Ою – өрнек түрлері мен қысқаша тарихы деген тақырыпты талдайтын 

болсақ, оқушыларға қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерін үйрету арқылы 

ұлттық өнерге деген сүйіспеншілікті қалыптастырады. Топтық жұмыстарды 

орындау барысында оқушылар қазақ халқының ою-өрнектерін қағазға түсіреді. 

Қазақ халқының ұлттық қолөнерінің тарихы ою-өрнектермен тығыз 

байланысты болып келеді. Ою-өрнек әсемдік пен сәндіктің белгісі ғана емес, 

халықтың арман-тілегінің нышаны. Тарихқа назар аударатын болсақ, ерте кезде 

адамдар өздерінің ойларын тасақа, ағашқа қашап түсіріп отырған. Бұл көне 

өнердің түрі. 

Сондықтан да оқушылар ою-өрнекті көркемдеп салудың тәсілдерін үйреніп 

қана қоймайды, сонымен қатар олардың шығу тарихымен танысады. 

Шығармашылық жұмыстарды орындау негізінде қазақтың ұлттық мәдениет 

элементтерін пайдаланады. Қазақтың ұлттық мәдениеті қолөнері арқылы бізге 

жеткен. 

Қолөнер халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасқан өміршең 

өнер. Адамзат дамуының қайсысында болмасын, қоғаммен бірге дамыған 

қолөнер әр дәуірге өзінің өшпес ізін қалдырып, әлеуметтік көркем жағынан 

дәуір тынысын қалт жібермей әсерін тигізіп отырған. Қолөнер дүниежүзінің 

барлық халқына тән. Бұл – халық қазынасы, ғасырлар мұрасы. Соған орай әр 

елдің, әр халықтың тарихи дамуына байланысты қолөнері өзіндік ерекшелігі 

мен эстетикалық талғамына байланысты қолөнері өзіндік ерекшелігімен халық 
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өміріне өшпес із қалдырып отырған[3]. Қолөнер бұйымдарын оқушыларға 

жасату әсемдікке, сұлулыққа тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Бұл тақырыптар оқушының өнер, дизайн және технология саласындағы 

білімдерін кеңейтіп қана қоймайды, дизайн саласындағы эстетикалық 

талғамдарын шыңдай түседі. Дизайн оқушылардың эстетикалық қиялдарын, 

кеңістікті болжау табиғатын, жаңа технологияларды визуализациялау 

мәдениетін, заманауи үлгілерді іздестіру тәжірибесін, интеграциялық 

ғылымдардың байланысын, заманауи технологиялар мен әдістердің даму 

тенденциясын зерттеуді алға тартады. Дизайн бөлімінде оқушы әлемдегі 

жаңалықтармен танысады, Әртүрлі елдердің дизайн саласындағы еңбектерін 

зерделейді. Мәселен, үй дизайынын алатын болсақ, классика, неоклассика, 

ардеко, скандинавиялық модельдерді негізге ала отырып, оқушы өзінің 

эстетикалық қиялын гармониялық үйлесімділікпен байланыстырады. 

Қазақстан және әлем халықтарының мәдениетімен танысу арқылы тарихи, 

ұлттық көзқарастары қалыптасады. Қазақстан және әлем халықтарының 

суретшілерінің өнер туындылары оқушының эстетикалық мәдениетін, 

талғамын, сұлулық пен көркемдікке деген 

сүйіспеншілігін оятады. Ә.Кастеевтің өнер туындыларымен танысу негізінде 

тарихи мәліметтерден ақпарат алатын болса, ал суретші қолданған бояу түрлері 

мен құралдарынан суретшінің ішкі эмоциясы, көңіл-күйі сияқты психологиялық 

процестермен танысады. Себебі, суретшінің салған әрбір бейнесінде оның 

эмоционалды көңіл-күйі мен шынайы портреті көрініс береді. Табиғат пен адам 

арасындағы гармониялық сабақтастық, шынайы өмірдің бейнесі, табиғатқа тіл 

бітіру пейзаждары нағыз эстетикалық талғам болып табылады. Қоршаған 

ортадағы құбылыстарды суретші көзімен көру маңызды. Сурет салу арқылы 

оқушының шығармашылық дағдысы қалыптасады. Мысалы, құстың суретін 

салатын болса, оның бейнесін қиялда елестету керек. 

Көркем еңбек пәні оқушының бойында мынандай қасиеттерді қалыптастырады:               

еңбекқорлық;                                                                                                                   

ұлтжандылық;                                                                                                                                 

-адамгершілік;                                                                                                                     

іскерлік;                                                                                                                        

шыдамдылық;                                                                                                          

ізденімпаздылық т.б.                                                                                                     

Жоғарыда аталған еңбек әрекеті арқылы қоғамға қажетті қолөнер 

бұйымдарының сан алуан түрлерін өз қолдарымен дайындап, оны өмір 

қажеттілігіне қолдануға мүмкіндік береді, ол біріншіден жеке тұлғаның 

шығармашылық идеясын, эстетикалық дағдысын дамытады, екіншіден жеке 

кәсіпкерлікті дамытуға ықпал жасайды. 
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Көркем еңбек пәні қолдың моторикасын жақсартады. Сонымен қатар 

психологиялық процестері, атап айтсақ, түйсік, қиял, елестету т.б. дамыйды. 

Оқушы белгілі бір заттың бейнесін салу үшін, ойша өзі образ жасайды, соны 

қағаз бетіне түсіреді. 

Жаңартылған білім беру негізінде көркем еңбек пәнін оқытудың ерекшеліктері, 

біріншіден, екі пәннің кіріктіріліп оқытылуымен сипатталады, Интеграциялық 

пәнді оқушыларға оқыту екі ғылыми ұғымның түсініктерін қалыптастырады. 

Екіншіден, бұл пәннің жаңа бағытқа, жаңа парадигмаға, жаңа әдістерге 

құрылуымен байланысты болмақ. 

Қорыта айтқанда Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: «Біздің болашаққа барар жолымыз 

қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. 

ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы 

мықты азаматтар. Бұл үшін біз не істеуіміз керек? Біріншіден, Ұлттық білім 

берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 

Оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар 

ұсыну маңызды»- деп әр жыл сайын сауаттылығы жоғары бәсекеге қабілетті, 

белсенді, яғни лидерлер қалыптастыру міндетін қойып отырғандығын айтқан 

болатын [4]. Сондықтан да бұл міндеттер қазіргі мектептің алдына үлкен 

талаптар жүктейді 

Пайдаланған әдебиеттер                                                                                                  

Мұғалімге арналған әдістемелік нұсқау. Әдістемелік құрал. –Астана: 2015. -41 

б.      · Көркем еңбек. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш 

сыныптарға арналған оқу бағдарламасы. –Астана, Ы.Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясы, 2016. – 58 б                                                                                                                

· Адамқұлов Н.М. Қолөнер бұйымдарын жобалау негіздері. – А., 2007· 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қaзaқcтaн xaлқынa 

Жoлдaуы «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты. – Астана, 2012 
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№ D00073    11.02.2023 ж 

Менің бабаларым - қыпшақтар 

 

ИЖАНОВА МОЛДИР  ТИЛЕУБЕКОВНА                                                                                                                                                     

Түркістан облысы, Созақ ауданы,                                                                                                                                      

«Созақ» жалпы орта мектеп-гимназиясының                                                                                                         

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім: Атақты тұлғалар 

Мұғалімнің  аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: 3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Менің бабаларым - қыпшақтар 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.3.2.1 түрлі материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір 

салтын анықтау  

3.3.1.2 тарих пен мәдениет ескерткіштерін сақтау 

маңыздылығын түсіндіру 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: түркілердің өмір сүру салтын анықтап, 

тарих пен мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын 

түсіндіре алады. 

Көптеген оқушылар: бабалар дәстүрі мен салты туралы 

әңгімелей алады. 

Кейбір оқушылар: тақырыпқа сай сұрақтар құрастыра алады. 

      Сабақтың барысы 

Сабақты

ң кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті 

 

Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымда

стыру,  

өзін – 

өзі 

тексеру 

 

 

 

Ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру ширату 

жаттығуларымен өтеді. 

Өткен тақырыпқа шолу «Сұрақ-

жауап» әдісі арқылы жүреді. 
-Ескерткіштер туралы не айта 

аласыңдар? 

-Ескерткіштер не үшін керек? 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

 

Сұрақтарғ

а жауап 

береді. 

  

 

 

 

 

«Ауызша 

мадақтау» 

әдісімен 
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5 мин -Ескерткіштердің бір-бірінен 

айырмашылығы неде? 

Жаңа тақырыпты ашу «Керме 

жіп» әдісімен өтеді: 

- Керме жіпте қандай сөз тұр? 

(Атақты тұлғалар)  

- Атақты тұлғалар деп кімдерді 

айтады?  

- Олай болса, бүгінгі сабағымызда  

«Атақты тұлғалар» ортақ тақырыбын 

бастап, бабаларымыз - қыпшақтар 

туралы оқимыз.  

Сабақ мақсаты жария етіледі.  

Топқа бөлу «Санау» әдісі арқылы 

жүреді.   

 

 

 

Тақырып 

ашады.  

Топқа 

бірігеді. 

 

бағалау. 

Жауабын 

толықтыру, 

тиімді кері 

байланыс 

жасау. 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

 

(Ұ) 1- тапсырма «Еркін әңгіме» 

әдісімен орындалады.дәптермен 

жұмыс болады.  

А) Сөздік жұмысы. 

Қыпшақ-кипчак-kipchak 

Ә) Картамен жұмыс. 

Картаға қарап, Қыпшақ даласы қай 

жерде орналасқанын анықтаңдар. 

Б) Суретпен жұмыс. 

Қыпшақтар мен қазақтардың ұлттық 

киімдерінің арасында қандай ортақ 

ұқсас белгілері бар? Салыстырыңдар. 

В) Мәтінмен жұмыс.  

Сергіту сәтінде «Қаражорға» 

билейді. 

 

(Т, Д) 2-тапсырма –«Ой қозғау» 

әдісі:  
-Қыпшақ жылқыларының қымбат 

бағалануының сыры неде? Олар 

қандай қасиеттерімен ерекшеленді? 

Ойлап көріңдер. 

-Саяхатшылар қыпшақтардың 

тарыны тағамға көп қолданатынын 

жазды. Қазіргі кезде тарыны біз 

тағамға қолданамыз ба? 

- Сөздікті 

жазып 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп 

сергиді. 

  

Сұрақтарғ

а жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

Тапсырма 

орындайд

Дескриптор: 

- Сөздікті 

жаттап 

алады-1балл. 

- Қыпшақ 

даласы 

орнласқан 

жерді 

анықтайды -

1балл.  

Қыпшақтар 

мен 

қазақтардың 

ұлттық 

киімдерін 

салыстырады

-1балл. 

 

 

Дескриптор: 

- Қыпшақ 

жылқыларын

ың қымбат 

бағалануыны

ң сырын 

анықтайды-

Оқулық

, 

дәптер 
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13 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Т, Д) 2-тапсырма –«Бізде бір ой 

бар...» әдісі: 
а) Салыстыру. 

Қазақ тілі қыпшақ тілінің негізінде 

қалыптасты. Кестедегі сөздерді 

салыстырып, қыпшақ тілінің 

өзгешелігін сипатта. 

 
Ә) Зерттеу. 

-Қазақтардан басқа тағы қай халық 

түркілердің қыпшақ тармағынан 

тараған? Сендер ол халықтар туралы 

не білесіңдер? 

- Егер сендер ертедегі қыпшақ 

отбасына қонаққа барсаңдар, олар 

саған қандай ас мәзірін ұсынуы 

мүмкін? 

- Сендер олардан не жайлы сұрар 

едіңдер? 

-Сендер қыпшақтардың тілін түсінер 

ме едіңдер? 

Саралаудың «Тапсырма» тәсілі 

жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

-Тақырыпқа сай сұрақтар құрастыр, 

сыныптастарыңнан жауап ал. 

ы. 1балл. 

 Қазіргі кезде  

тары 

қолданатын 

тағамдарды 

атайды-

1балл. 

Дескриптор: 

Кестедегі 

сөздерді 

салыстырып, 

қыпшақ 

тілінің 

өзгешелігін 

сипаттайды-

2балл. 

«түркілердің 

қыпшақ 

тармағынан 

тараған 

халықтарды 

атайды-

2балл. 

- 

Қыпшақтарға 

қоятын 

сұрақтар 

дайындайды-

1балл. 

Кері 

байланы

с 

5 мин 

Кері байланысты «Шеринг» әдісі 

арқылы береді. Оқушылар шеңберге 

тұрып бүгінгі тақырыптан алған 

білімі туралы  талдайды. 

- Мұғалім оқушылар жауабын талдап, 

өз қалыптастырушы бағасын қояды. 

Оқу  тапсырмасы: қыпшақтар 

туралы әңгімелеу.  

Кері 

байланыс 

жасайды. 

Оқу 

тапсырма

сын 

жазып 

алады. 

ҚБ 

қойылады. 
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№ D00074    11.02.2023 ж 

 

Books and films: features 

 

УРБИСИНОВА АНАР ТУЗГЕНБАЕВНА                                                                                                                 
Атырау қаласы № 24 орта мектебінің                                                                                                          

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

 

Unit: 5 Reading for pleasure School:  

Date:   Teacher name:  

Grade: 8 Number present:  absent: 

Lesson title Books and films: features 

Learning objectives 

 

8.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when 

speaking or writing 

8.2.2.1 understand with little or no support most specific 

information in extended talk on a wide range of general 

and curricular topics 

8.3.7.1  use appropriate subject-specific vocabulary and 

syntax to talk about a  range of general  topics, and some 

curricular topics 

Lesson objectives Learners will be able to: 

• Learn vocabulary of the features of books and films.  

• Listen to a radio interview about books. 

 • Listen for general meaning and specific details. 

• Talk about films and books 

                                                                            Plan 

 

Stages 

/ Time 

Teachers’ actions Students’ actions Assessment 

criteria 

Resou

rces 

 

   Start 

 

 

 

Organization moment  

1.Greeting. 

Ask about the weather. 

Warm-up    

• With books closed, ask 

 

The aim:To develop 

Ss speaking skills 

and create friendly 

atmosphere  

At the 

organization 

moment T 

tries to award 

active 

 

 

 

Pictur

es  
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students what their favourite 

film is. Elicit some ideas and 

ask students to say what they 

like about the film in 

particular. Ask which part of 

the film they like best and 

which character. • Ask 

students what their favourite 

book is and why. Ask who 

wrote the book, then ask where 

the story happens and who the 

characters are. Ask which part 

of the book they like best. 

Lead - In 

 
Below is a list of children's 

books that are also movies. 

Before showing the movies to 

your class, be aware of your 

school's policy on movies. 

Some of these are rated PG or 

PG-13 and have some 

language and content that you 

might want to fast-forward 

through or that might require 

parental consent. 

 

Efficiency:By telling 

the wishes they show 

their appreciations . 

 

 

 

 

 

 

Students introduce 

themselves 

 

Students say different 

words from the 

picture 

Ss.«The 

praise» 

method is 

used to 

evaluate Ss 

with phrases 

like: 

“Good job! 

Well done!” 

 

Formative 

Assessment  

 

 
 

Good job! 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

Studen

t’s 

book 

 

 

 

 

 

Main 

part 

 

 

 

Ex: 1 p:60 

• After students have checked 

the meaning of the words and 

completed the table, check 

answers with the class and 

check that students understand 

 

Students check the 

meaning of the words 

in the box and 

complete the table 

Assessment 

criteria 

- Learn 

vocabulary of 

the features of 
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the meaning of all the new 

vocabulary. Model and drill the 

pronunciation of special 

effects, blockbuster, theme, 

scene and character. 

 

Ex: 2 p:60 

• In a weaker class, students 

match the definitions with the 

words in pairs. In a stronger 

class, students work 

individually, then check their 

answers in pairs 

Differentiation: Modelling- 

teacher gives clear 

description of the task with 

examples 

By task – more motivated 

learners can do task without 

support 

Less motivated learners will 

be given prompts to find the 

correct location  

Ex: 4 p:60 

• Focus students’ attention on 

the topics in the box and refer 

back to the vocabulary on 

page 68 if necessary. 

 • Students listen to the 

speakers and match the topics 

ANSWERS : 

Books only: novelist, 

best-seller, publisher 

Films only: special 

effects, film director, 

subtitles, blockbuster, 

scene, cast, script 

Both books and films: 

beginning, ending, 

theme, plot, 

character, biography, 

setting 

 

Students match the 

definitions with 

words in exercise 1 

ANSWERS : 

1 cast 

 2 blockbuster  

3 novelist 

 4 best-seller  

5 biography  

6 script  

7 subtitles  

8 setting 

 

Students listen to a 

radio programme. 

Match the topics in 

the box with the 

speakers. 

ANSWERS: 

1 plot, characters  

2 characters, ending  

3 plot  

4 crime, setting, 

books and 

films. 

Descriptor: 

-check the 

meaning of 

the words in 

the box and 

complete the 

table 

 

Peer 

assessment: 

answer key 

 

Assessment 

criteria: 

-Listen to a 

radio 

interview 

about books 

 

 

Descriptor: 

-listen to a 

radio 

programme. 

Match the 

topics in the 

box with the 

speakers. 

 

-Make CCQ 

questions 

Yes / No 

 

 

 

 

 

Cards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Works

heets  
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characters 

 

End  

 

 

 

 

 

 

Home task: 

Ex: 1  P: 42  WB 

 

Poster 

KWL 

chart 
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№ E00008   11.02.2023 ж 

 

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру 

 

ЕСЕНГАЛИЕВА ЖАНСАЯ ЕРБОЛАТОВНА                                                                                      

Атырау қаласы № 24 орта мектебінің                                                                          

математика пәні мұғалімі 

 

Бөлімі: 11.2А Дәрежелер мен түбірлер.Дәрежелік функция 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

11.2.1.4 – алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін 

рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану; 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар істей алады:рационал көрсеткішті 

дәреженің анықтамасын және қасиеттерін біледі; 

Көптеген оқушылар істей алады:рационал көрсеткішті 

дәреженің оң сандар үшін анықталғандығын түсінеді 

(егер a > 0, nN, mZ болса, am/n табылады); 

Кейбір оқушылар істей алады:-рационал көрсеткішті 

дәреженің анықтамасын тұжырымдай біледі. 

Бағалау 

критерийлері 

 

 

-рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін 

тұжырымдай алса;  

-рационалкөрсеткіштідәрежелердіңқасиеттерінқолданып, 

өрнектердіңмәнінесептейалса. 

Құндылықтарға 

баулу 

 

 

Берілген есептерді шығаруда қажет формуланы тауып, 

өлшем бірлігін сауатты жазып, нақты жауабын дұрыс 

табу арқылы еңбек және шығармашылық 

құндылығы 

қалыптасады; 

Сабақтың барысы: 
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Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушыны

ң іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

2 мин. 

 

 

«Миға 

шабуыл» 

әдісі 5 мин 

 

Ұйымдастыру кезеңі 

Амандасу және 

түгелдеу 

-Сыныпта 

ынтымақтастық 

атмосфера 

қалыптастыру 

-Оқушылардың 

көңілін сабаққа 

аудару, құралдарын 

тексеру 

-Оқу мақсаттарымен 

таныстыру және 

бағалау 

критерийлерін айту 

-Сабақтың 

тақырыбын 

таныстыру 

Үй тапсырмасын 

тексеру 

1.Иррационал 

өрнектерді түрлендіру 

тәсілдерін қандай 

жағдайларда 

қолданған ыңғайлы? 

2. Рационал және 

иррационал 

өрнектерді 

түрлендіруде 

айырмашылық бар 

ма? 

 

Оқушылар 

тақырыпт

ы 

тыңдайды  

 Дескриптор: 

-Сұрақтарға 

жауап береді 

Жалпы балл-

2 

Оқулық 11 

– сынып 
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Сабақтың 

ортасы 

    17 мин  

1-тапсырма  

Өрнекті рационал 

көрсеткішті дәреже 

түріне келтіріңдер: 

 

 

Оқушылар 

тапсырман

ы 

орындайд

ы    

 

Дескриптор: 

- тапсырманы 

орындайды    

Жалпы балл -

4 

 

Презентац

ия  

Оқулық 11 

– сынып 

ДМ 

Жеке жұмыс  

9 мин 

2-тапсырма  

Өрнекті рационал 

көрсеткішті дәреже 

түріне келтіріңдер: 

 

Оқушылар 

тапсырман

ы 

орынайды. 

 

Дескриптор: 

- берілген 

тапсырмалар

ын 

орындайды. 

Жалпы балл -

2 

 

ДК экраны 

Жұмыс 

парағы  

Қалта 

телефон 

Сабақтың 

соңы. 

 

 

Рефлексия 

2мин 

Сабақ соңында 

оқушылар рефлексия 

жүргізеді 

Сабақ соңында 

оқушылар рефлексия 

жүргізеді: 

- нені білдім, нені 

үйрендім 

- нені толық 

түсінбедім 

- немен жұмысты 

жалғастыру қажет 

Нәтижені 

талдайды. 

 

Оқушыларды

ң сабаққа 

қатысу 

белсенділігін

е қарай 

мадақтау 

әдісі арқылы 

бағаланады. 

ДК экраны 

Тапсырма 

орындауға 

қажетті 

құралдар. 
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№ E00007  11.02.2023 ж 

Математика  әлеміне  саяхат 

 

ТУЛЕГЕНОВА БИБІГҮЛ САРСЕННАЛИЕВНА                                                                                         
Атырау облысы Құрманғазы ауданы 

"Балбөбек"бөбекжай балабақшасының                                                                            

тәрбиешісі 

 

Оқу қызметі:  Математика негіздері 

Мақсаты:Балалардың сөздік қорын, байланыстырып сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Арнайы орындардаөзін дұрыс ұстай білуге тәрбиелеу, бойына 

әдептілік, мәдениеттілікті және сыпайылыққа тәрбиелеу. Балалардың  ой-

қиялдарын дамыту,логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін  дамыту, 

ұйымшыл  болуға тәрбиелеу. 

Көрнекілік  құралдар: Кеспе  сандар,қарындаш,пішіндер,түрлі-түсті 

шарлар,сурет сериалдары, пішіндер, супермаркет ойынының толық құрал 

жабдықтары, кассалық аппараттар. 

Әдіс тәсілдер:Түсіндіру, сұрақ-жауап, көрсету, Монтессори әдістемелік 

жүйесінің элементтері, мадақтау, бағалау. 

Түрі:Сюжеттік - рөлдік  ойын. 

Билингвальды компонент: магазин- дүкен, супермаркет-әмбебап дүкен. 

Кіріспе 

 Шаттық шеңбері: 

Қайырлы күн балалар!  

Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. 

Сәлем деймін күнге мен, 

Сәлем деймін гүлге мен, 

Сәлем деймін мен саған, 

Қонақтарға баршаға 

Еркем, еркем еркем – ай, 

Еркелеген еркемай 

Жақсы көрем өмірді, 

Жақсы көрем мен сені. 

Ендеше  балалар барлығымыз  орнымызға  отырайық. Өткен  сандарымызды  

қайталап  есімізге   түсірейік. 

Негізгі бөлім. 

0 – 10 – ға дейін тура, 10 – 0 – ге дейін кері санап бер? 

Сандардың  көршісін  тап? 

4 санның  құрамын  кім айтып  бере  алады? 

 Үш  қоянда қанша құлақ  бар? 

Қонжық  екеу  табаны   нешеу? 
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Жұмбақ  есеп: 

Бесбайда бар бес іні, 

Естайда бар екі іні 

Қоссақ 5 пен 2 – ні                                                                                

Неше болар шешімі? 

Көлден   ұшты   7   қаз                                                                               

Қайтып   қонды  2  қаз                                                                                                                           

Қонбады  оның  нешеуі 

Кәне  кім  тез шешеді?  

10 алманың  бесеуін                                              

Досың сұрап алады                                                    

Айтшы сонда нешеу     

Өз қолыңда қалады?  

Қасқыр өзінің туған күні 7 лақты және 3 қоянды шақырады. Қасқырдың туған 

күніне  қанша қонақ шақырылды?  

 «Пішіндер»  Әр  түрлі  геометриялық  пішіндер  көріп  тұрсыңдар,  сол  

пішіндерді  атап  тапсырманы  орындап  беріндерші? 

Жұмбақ: «Уақытты бағдарлау». 

Жұмбақтар жасыру. 

Ұйқымыздан тұрамыз, 

Беті қолды жуамыз. 

Әжемізге ереміз,  

бақшамызға келеміз. 

Бұлқайкездеболады?  (Таңертең) 

Біз тәртіпті боламыз, 

сабақты даоқимыз. 

Серуенге шығамыз,қ ыдырамыз. 

Бұл қай қездеболады?        

( Күндіз) 

Күн батады қызарып, 

Жұмыстан біз анамызды күтеміз. 

Бұл қай кезде болады?  (Кеш) 

Үйлер де  шамжанады,  

Демалады  бар  әлем, 

Депәлдилепақәжем. 

Бұлқайкездеболады?    (Түн) 

Сергіту  сәті: 

Олай  болса біз  сюжеттік  рөлдік  ойнымызды  бастайық: 

Орнымызға  жайғасайық 

Бүгін  біздің  балабақшамызда «Көгершін » атты  супермаркеттің    ашылуына  

қош  келдіңіздер! 
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Жаңадан ашылған дүкеннің бұл атауы, адамдардың табылар «Көгершіннен» бар 

қалауы. 

Кітапта, ойыншықта, тамақ көп заттарды, 

Табарсың бұл жерден жаныңа бар керекті, 

Затыңа ақша төлесең аласың кассадан чекті. 

Супермаркетімізге «Қош келдіңіздер» ашылу салтанатын бастаймыз ең бірінші 

келген сатып алушымызға лентаны қиюды ұсынып супермаркет атынан 

сыйлығымызды  табыстайық. 

Біздің супермаркетте : 

Тамақ бөлімі, ойыншық бөлімі,ыдыстар бөлімі,кітаптар бөлімі, көкөністер мен 

жемістер  бөлімдері жұмыс жасайды және 

супермаркеттің заттарына, келген сатып алушылардың қауіпсіздігіне жауап 

беретін күзет бөлімі жұмыс жасайды. 

Мынау біздің «Касса»: Онда кассир Аруна оның қасында заттарыңызды салып 

беруші  Алинур қызмет көрсетеді. 

Құрметті  қонақтар:Мынау кітаптар бөлімі онда сіздерге қызмет көрсетуші 

сатушы:Амина  

Сатушы Амина: Сәламатсыз ба! Біздерде мынадай «Қызыл  телпек», «Үйшік», 

«Шалқан» т.б.көптеген суретті ертегі кітаптар бар. Сізге қайсысы керек?, 

сөрелердегі кітаптарды ұсынады. 

- Ақшасын кассадан барып төлеңіз Мынау ойыншықтар 

Бөлімі онда сіздерге сатушы:Арман  қызмет көрсетеді. 

Сатушы   Арман:Сәламатсыз ба! Біздерде машиналардың түрлері көп сізге  

қандай шамадағы машиналар керек өзіңіз таңдаңыз. 

-Ақшасын кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңызға рахмет! 

Ыдыстар бөлімінде сіздерге сатушы: Ерасыл қызмет көрсетеді.Сәламатсыз ба! 

Сізге қандай зат немесе ыдыс керек- деп  

сұрайды.  

Сатушы  Ерасыл : Мынадай  шәугім   

бар  өте жақсы,кассаға барып төлеңіз, сауда жасағаныңызға рахмет! 

Тағы да келіп тұрыңыз. 

Көкөніс- жемістер бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы: Аймерей 

Сатушы Аймерей :Саламатсыз ба! Бізде өте дәмді, әрі тәтті 

апорталмалар,жүзім,банан, мандарин  бар. 

Көкеністерге  қараңыз: сәбіз,бұрыш, қырыққабат,қияр,қызанаққа  назар  

аударыңыз. 

-Ақшасын  кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңыз үшін рахмет! 

-Тағы да келіп тұрыңыз- деп 

шығарып салады. 

Тамақтар бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы –Жаннұр  

Сатушы  Жаннұр: 
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Біздерде «Рахат» , «Нестле» кондитерлікфабрикаларының конфеттері бар сізге 

қайсысы керек? 

Сатып алушы Айзере:  

Сатушы  Жаннұр : Сауда жасағаныңызға рахмет! Тағы да келіп тұрыңыз. 

Алған  затымызды  кассаға  барып  төлейік.   

Қорытынды. 

Міне бүгін біз Супермаркет ойынын ойнадық сіздерге ойын ұнады ма? 

Дүкен мен Супермаркеттің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? 

Супермаркеттен   біз  не сатып алдық? 

Қол ұстасып тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық 

Көріскенше күн жақсы 

Сау-саламат  болайық. 

Күтілетін нәтиже: 

Білуі тиіс: Супермаркеттің  басқа дүкендерден айырмашылығын, сандарды 

азайтып, қосу, ретімен санауды.Кеңістікті бағдарлай білді. Рөлдерге бөлініп 

ойнауды, ойын барысында бір-бірін құрметтеуді. 
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