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АТАХАНОВА АЙЖАН АБДАЛИМОВНА                                                                                                              

Түркістан облысы   Кентау қаласы 

Әл-Фараби атындағы №14 мектеп-гимназиясының                                                        

информатика  пән мұғалімі 

Қысқа мерзімді жоспары 

Бөлім Компьютерлік графика 

  

Педагогтың аты-жөні  

Күні 13.12.2022ж. 

Сынып: 5  Қатысушылар 

саны 

Қатыспағандар саны  

Сабақтың тақырыбы: Қисық бетімен жұмыс 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту 

мақсаттары 

5.2.2.3- векторлық  суреттер жасау және өңдеу 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар:  
Корректировка мәзіріндегі  негізгі командаларды біледі. 

Көптеген оқушылар: 
RGB қисықтарын пайдаланып фотосуреттің түсінің сапасын 

өзгертеді 

Кейбір оқушылар: 
Photo-Brush пен Paint.NET –тің әсерлер беру құралдары мен 

түсті реттейтін қисықтардың жұмысын салыстырады 

ЕБҚ бар балалар үшін 

- Сөйлеу тілінің бұзылыстары бар балаларға мұғалім 

педагогикалық –психологиялық көмек көрсету арқылы 

сөйлеуге мүмкіндік беру. 

- Оқушының ауызша жауап беруге деген ынтасын ескеру. 

(немесе жазбаша , практика түрінде жауап беруге жағдай 

жасау) 
- Денсаулығын ескере отырып оқушыға жеке карточкамен 

жұмыс жасау. (жүріп тұруы қиын оқушы) 
- Көзі нашар көретін оқушыны алдыңғы орынға отырғызып, 

аудио тыңдату арқылы жұмыс жасау. 
Сабақтың барысы: 

Сабақтың 

кезені/ уақыт 

Педагогтың әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

1.Оқушылармен амандасу. 

2.Сабақтың тақырыбы мен 

мақсаттарымен таныстыру. 

3.Жаңа тақырыпқа шолу. 

Photo-Brush редакторы 

көмегімен векторлық суреттің 

сапасын көтеруге, түсін қанық 

етуге, айырымдылығын 

арттыруға және суретті өңдеуге 

болады.  

1.Мұғаліммен 

амандасады. 

2.Сабақтың 

тақырыбын дәптерге 

жазады. 

3.Сабақтың 

мақсаттарымен 

танысады. 

  

Сабақтың 

ортасы 

Жаңа тақырыпты түсіндіру. 

Көрсетілім. 

Суреттерді өңдеуге арналған 

негізгі командалар редактор 

мәзіріндегі Корректировка және 

құралдар тақтасындағы 

Эффекты бөлімінде орналасқан. 

 

Photo-Brush графикалық 

редакторында  салынған 

суреттерді немесе 

фотосуреттерді 

өңдейді.Суреттердің түсінің 

Мұғалімді тыңдайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақта / 

компьютер 



қанықтығын көтеру, 

жарықтығын арттыру немесе 

азайту үшін мәзірдегі 

Корректировка →Кривые 

RGB... ( RGB Қисықтар...) 

командаларын пайдалануға 

болады. 

Түстер батырмасын жеке-жеке 

немесе бір уақытта қатар 

жылжыту сияқты екі жағдайы 

бар. 

Топтық жұмыс. 1-тапсырма. 
«Талдау» әдісі 

Photo-Brush пен Paint.NET –тің 

әсерлер беру құралдары мен 

түсті реттейтін қисықтардың 

жұмысын салыстырыңдар. 

Ұқсастығы мен 

айырмашылығын атаңдар. Қай 

графикалық редакторда суретті 

өңдеген қолайлы? 

Дескриптор:  

- Photo-Brush пен Paint.NET –

тің әсерлер беру құралдары мен 

түсті реттейтін қисықтардың 

жұмысын салыстырады; 

- ұқсастығы мен 

айырмашылығын атайды; 

-суретті қолайлы өңдеген 

графикалық редакторды 

атайды. 

ҚБ: стикер /6 балл/ 

Жеке жұмыс.2-тапсырма 

Интернет немесе 

компьютердегі  

фотосуреттердің арасынан 2 

фотосурет таңдап алып, 

редактордың жұмыс алаңына 

орналастыр. RGB қисықтарын 

пайдаланып фотосуреттің 

түсінің сапасын өзгерт. 

Фотосуретті *,jpg форматында 

сақта. 

Дескриптор: 

- Photo-Brush редакторды іске 

қосады; 

-RGB қисықтарын пайдаланып 

фотосуреттің түсінің сапасын 

өзгертеді; 

- Фотосуретті *,jpg форматында 

сақтайды. 

ҚБ: стикер /4балл/ 

 

 

 

 

1-тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырманы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикер 

6 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикер 

4 балл 

Сабақтың 

соңы 

1.Оқушыларға өзін-өзі 

бағалауды ұйымдастырады. 

2.Кері байланыс: «Смайлик» 

 Өзін-өзі бағалау.    

Үй 

тапсырмасы 

§ 2.6, 54-бет «Ойлануға 

берілген сурақтар» 

   

 

 



 

№ I00008 01.03.2023 ж 

Нұр-Сұлтан-Қазақстанның астанасы 

ҚАЛДЫБЕКОВА АҚМАРАЛ ҚҰЛАХМЕТҚЫЗЫ                                                                                              

Түркістан облысы   Кентау қаласы 

Әл-Фараби атындағы №14 мектеп-гимназиясының  бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім 

Саяхат 

Пәні: Дүниетану 

Күні:  

Педагогтіңаты-жөні:  

Сынып:1 Қатысқандар саны:                                 Қатыспағандар саны: 

Сабақтыңтақырыбы Нұр-Сұлтан-Қазақстанның астанасы 

Оқубағдарламасынас

әйкесоқытумақсатта

ры 

1.3.5.3 Қазақстан  астанасы туралы шығармашылық жұмыстарын 

таныстыру 

Сабақтың мақсаты Мәтіндегі суреттерді пайдаланып, еліміздің астанасына ойша саяхат жасау 
Отанымыздың астанасы Нұр – Сұлтан қаласы туралы әңгімелеу 

Р.Л Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/уақыт

ы 

Педагогтіңәрекеті Оқушыныңәрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтыңба

сы 

(3мин) 

Ұйымдастырукезеңі: 
Психологиялықахуалорнату
. 
«Қалқалай?» ойыны 
1.Қалдарың қалай? 

2.Жүріс қалай? 

3.Жүгіріс қалай? 

4.Алғанда 
қалай?(алдығақарайалақанж
аю) 

5.Бергенде қалай? 
(алдығақарайалақандытөмен
қарату) 

6.Түнгі ұйқықалай? 
(екіалақанынбіріктіріпбірбеті
неапарады) 

7.Ойнағанда қалай? 

8.Ұрысқанда қалай?  

9.Көңіл –күйқалай? 

Оқушылар сабаққа 
назар аударады. 
 
1.Осылай  
(басбармақтарын 
көрсетеді) 
2.Осылай (бір 
орындарында жүреді) 
3.Осылай (бір 
орындарында жүгіреді) 
4.Осылай (екі қолдарымен 
алуды көрсетеді) 
5.Осылай (екі қолдарымен 
беруді көрсетеді) 
6.Осылай (екі 
алақандарын қосып, 
беттеріне қойып 
ұйықтаған болады) 
7.Осылай (қолдарын 
шапалақтайды) 
8.Осылай 
(басбармақтарын төмен 
қаратады) 
9.Осылай (езулерін екі 
қолмен күліп көрсетеді) 

 

 

 

Мадақтау 

Жарайсың!, 

Керемет! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 



 

 

Сабақтың 

ортасы 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

«Саған сұрақ» әдісі 

Сөзжұмбақты шеш. 

Шешуі бойынша сөйлем 

құра. 

Сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын хабарлау 
 
 
 
1-тапсырм  
Ұжымдық жұмыс   

 «Сипатта» әдісі 
Отанымыздың астанасы Нұр – 

Сұлтан қаласы туралы не 

білесің?  

Суреттерге қара. 

Тағы қандай сәнді 
ғимараттарды білесің? 

 

Сөзжұмбақты шешеді 

Шешуіндегі сөзбен 

сөйлем құрастырады. 

 
 

 

 
 

 

1. Нұр – Сұлтан қаласы 
туралы әңгімелейді 
2. суреттен көріп 
тұрғандарын 
сипаттайды 
3.сәнді ғимараттар 
туралы айтады 

Мадақтау 

 

 

 

 

 

 

 

Жұлдызшалар 

 

Дескриптор: 
- Нұр – Сұлтан 
қаласы туралы 
әңгімелейді 
-суреттен көріп 
тұрғандарын 
сипаттайды 
-сәнді 
ғимараттар 
туралы айтады 

Сөзжұмбақ 

жазылған 

А4 

 

 

 

 

 

 

Оқулық 

59-бет 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

2 минут 

2- тапсырма  
Жұптық  жұмыс  
«Сен маған, мен саған» 
әдісі 
Мәтіндегі суреттерді 

пайдаланып, еліміздің 

астанасына ойша саяхат 

жасаңдар. 

Нұр – Сұлтан қаласының 

көрікті жерлерін сипаттаңдар. 

 

 

«Кадр» ойыны 

Әртүрлі түсте жасалған қимыл 

–қозғалысты бейнелейтін 

суреттерді кезек – кезек 

көрсету. 

1. мәтін мазмұны 
бойынша көрікті 
жерлерді суреттейді 
2.ғимараттардың атын 
атайды 
3.ғимараттардың ішкі 
көрініс сипаттайды 
 
 
 
 
 
Көрсетілген суреттегі 
қимыл –қозғалысты 
жасайды 

«Комментарий

» арқылы 

Жұлдызшалар 

Дескриптор: 
-мәтін 
мазмұны 
бойынша 
көрікті 
жерлерді 
суреттейді 
-
ғимараттардың 
атын атайды 
-
ғимараттардың 
ішкі көрініс 
сипаттайды 
 

«Басбармақ» 

арқылы 

Оқулық 

60 -бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әртүрлі 

түстегі 

суреттер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

3 – тапсырма   
Жеке  жұмыс 
«Өз ойым» әдісі 
Сурет бойынша шағын әңгіме 
құра. 

1.  сурет бойынша 
әңгіме құрайды 
2.тірек сөздерді 
орынды пайдаланады 
3.суретке сәйкес 
сөздерді тауып, 
құрастырады 
4.ойын жүйелі 
жеткізеді 
 

 «Отшашу» 

арқылы бір-ірін 

бағалау 

 

Дескриптор: 
-сурет 
бойынша 
әңгіме құрайды 
-тірек сөздерді 
орынды 
пайдаланады 
-суретке сәйкес 
сөздерді тауып, 
құрастырады 
-ойын жүйелі 
жеткізеді 

Таратпа  

қаламсап 

 

Сабақтыңсо

ңы  

 

7 мин 

Кері байланыс 

«Ай әдісі» әдісі (Бағалау) 
Бүгінгі сабақты толық 
түсіндім (9,10 )   
Бүгінгі сабақты түсіндім, 

сұрағым бар(7,8 )  

Бүгінгі сабақты түсінбедім 

(5,6 ) 

Сұрақ жауап беріп, 
қорытынды   
шығарады 

 

 

Бүгінгі сабақтан  
алған білімдерін  
сабақ бойына 
орындаған 
тапсырмасының 
нәтижесіне қарай 
жинаған 
жұлдыздарын санап, 
анықтайды. 

Мадақтау 

Жарайсың!, 

Керемет! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

Таяқшадағы 

жұлдыз 

дар 
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Әлемнің екіполюсті жүйесі қалай қалыптасты? 

АРЫСБАЕВА ГАУХАР МАХМУТҚЫЗЫ  

Түркістан облысы   Кентау қаласы 

Әл-Фараби атындағы №14 мектеп-гимназиясының                                                                                           

тарих пән мұғалімі  

Бөлім: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әлемнің саяси картасы 

Педагогтің Т.А.Ә. 

(болған жағдайда) 

 

Күні:  

Сынып: 9 Қатысушылар саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақтыңтақырыбы Әлемніңекіполюстіжүйесіқалайқалыптасты? 

Оқубағдарламасынасә

йкесоқумақсаттары 

9.3.2.2 “қырғиқабақсоғыс” 

ұғымынтүсіндіруүшінтарихиоқиғалардыталдау; 

9.3.2.3 тарихифактілер мен картағасүйенеотырып, әскери-

саясиодақтар НАТО және ВШҰ-ныңқарсылығынсипаттау; 

9.3.2.8 ХХ 

ғасырдыңекіншіжартысындаәлемніңсаясикартасындағыөзгерістердіай

қындау 

*Тарихи ойлау 

дағдысы 

*Тарихи концепт 

Тарихи дерекөздерді түсіндіру 

Дәлел 

Сабақтыңмақсаты Барлығы: НАТО және ВШҰ-
ныңқатысушымемлекеттерүшінартықшылықтары мен 
кемшіліктерінтүсіндіреді; 
Көбісі: «қырғиқабақсоғыстың» болу-болмаузаңдылықтарынсара- 
лайды; 
Кейбірі: Әлемнің   екі полюсті жүйесінің қалыптасу себептерін 

ӛздігіншетұжырымдайды 

Бағалау критерийі НАТО және ВШҰ-ның мүше-мемлекеттер үшін артықшылықтары мен 
кемшіліктерінанықтайды 

 

Сабақтың барысы 

 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының  

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

 

Ұйымдас-тыру 

 

Өткен білімді еске 

түсіру 

7 мину 

 

 

Жаңа тақырыпқа 

қадам 

3 минут 

Ұ) БЫМ «Аяқталмаған 

тезис» әдісі 

НАТО
 ............................................ 
, 
ВШҰ
 ............................................ 
, 
Бейтарапел
 ............................................ 
, 

Оқушылар өз 

ойларын 

ортаға 

салады. 

Оқушылар 

жауаптары 

арқылы жаңа 

тақырыпқа 

көшу 

Оқушылар өз 

болжамдары

ҚБ 

«Мадақтаусэ

ндвичі» 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

S6JFzxRBD5Q 

Тақырыптық 

суреттер 

https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=S6JFzxRBD5Q


 

 

 

капитализм  -
 ............................................ 
, 
коммунизм - 
............................................
............................. 
(М) «Миғашабуыл» әдісі 
- «Қырғи-қабақсоғыс» 
дегендіқалайтүсінесіңдер
? 
Бейнедәріс «Қырғи қабақ 

соғыстың басталу 

себептері» 

Оқушыларды сабақтың 

тақырыбы және 

мақсатымен таныстыру 

н айтып, 

талқылау 

жүргізеді 

Сабақтың ортасы 

Жаңа білім 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтінмен жұмыс 

«Құндылықтар 
иерархиясы» әдісі – 
ақпараттық органайзер 
 
«Қырғи қабақ соғыстың» 
туындауындағы 
төмендегі ұғымдарды 
маңыздылығына қарай 
орналастырыңыз, 
шешімдеріңізді 
негіздеңіз: 
№ реті негіздемесі 

   

   

А) АҚШ және КСРО үстем 
державаларға айналуы 
және олардың 
арасындағы бақталастық 
Ә) Әлемніңекі: 
капиталистікжәнесоциал
истіклагерьгебӛлінуі; 
Б) 
әлемдегіықпалаймағыүші
нкүрес; 
 В) әскери-
саясиблоктардыңқұрылу
ы; 
Г)тоталитарлық 
коммунизм және 
либерал капитализм 
жүйелеріарасындағыиде
ологиялықжәне 
экономика-лыққарама-
қарсылықтар. 

Оқушылар 

ақпараттық 

мәтінмен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар өз 

жұмыстарын

ың 

қорытындыл

арын сынып 

алдында 

қорғайды.  

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

бір-біріне 

қосымша 

сұрақтар, 

қойып, бір-

бірін 

толықтырады

. 

 

 

 

 

 

ҚБ Мұғалім 

оқушылар 

жауабын 

мұқият 

тыңдап кері 

байланыс 

беріп 

отырады  

 

 

 

 

 

ҚБ «Алақан-

жұлдыз» 

 

 

 

 

ҚБ «Ең үздік 

жауап» 

 

 

ҚБ «Біреуін 
бересің, 
біреуін 
аласың» 
 

 

 

 

ҚБ «Өзін-

өзібағалау» 

 

 

 

 

Ақпараттық 

мәтін 

 

Үлестірмелі 

қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

Тірек-сызбалар 

Кесте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жұмыскестесі» 
таратпа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

ЕБҚ оқушы (есту, көру, 

ойлау қабілеті) 

тапсырманы саралау 

арқылы орындайды. 

 «Позицияңдыұстан» 
әдісі– 
тарихидеректерменжұмы
с 
«Қырғиқабақсоғыстың» 
болуызаңды/болмауы да 
мүмкінеді» 
Сыныптаүшбұрышұйымд
астыру: 
А   А- 
«Қырғиқабақсоғыстың» 
болуызаңды 
В- 
«Қырғиқабақсоғыстың» 
болмауы да мүмкінеді» 
С - «Қалысқаламыз» 
В С 
Өздеріңізқолдайтынбұр
ышқабарып, 
шешімдеріңіздінегіздеңіз 
ЕБҚ оқушылар маңызды 

тірек сөздерді жазып 

алады;  

 
(Қалыптастырушыбағала
уғаарналғантапсырма194
9 жылы 4 
сәуірдеқұрылған НАТО 
мен 1955 жылы 14 
мамырдақұрылған ВШҰ 
кіргенмемлекеттердіжік
теңіз НАТО және ВШҰ-
ныңмынаелдерүшінарты
қшылықтары мен 
кемшіліктерінкөрсетіңіз 
 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

ы 

- НАТО-на 
кіргенмемле-
кет-
тердіанықтай
ды; 
-ВШҰ-на 

кіргенмемлек

еттердіанықт

айды. 

 

 

 

 

Карта 

 

 

 

ҚБ парағы 

Сабақтың соңы 

5 минут 

 

 

Сабақты қорыту: 

Әлемнің екі полюсті 

жүйесінің қалыптасу 

себептері неде? 

Кері байланыс 

«Бұл сабақты оқып, 

Тақырып 

бойынша не 

білетінін, не 

білгісі 

келетінін,  не 

білгенін 

Оқушылар 

бағалай 

критерийлері

мен  өз 

деңгейлерін  

бағалайды 

 

А4, конспект  

 



мен…»  

Білмеймін ....... 

Білемін ..... 

Түсінемін ..... 

Түсінемін және қолдана 

аламын .... 

            Басқа біреуді 

үйрете аламын ..... 

жазады  

 

Үй тапсырмасы «Кескінкартаменжұмыс» - НАТО-на және ВШҰ-на 
мүшемемлекеттердібелгілеу 
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Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 

БОШКАЕВА ПЕРИЗАТ ПЕРНЕБЕКОВНА                                                                                                                

Түркістан облысы   Кентау қаласы"Ы. Алтынсарин атындағы                                                                                                                     

№1 қоғамдық-гуманитарлық                                                                                                                           

бағытындағы мектеп-гимназия"  КММ                                                                                                          

География пән мұғалімі 

Бөлім:  4 Әлеуметтік география  

4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні: 30.01.23ж  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқу 

мақсаты 

9.4.1.1 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды 

 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар Қазақстан халқының ұлттық, діни құрамы, таралып 

орналасуы жөнінде танысады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Білім алушылар Қазақстан халқының ұлттық, діни құрамы, таралып 

орналасуы жөнінде біледі 

Кейбір оқушылар үшін: 

Білім алушылар  Қазақстан халқының ұлттық, діни құрамы, таралып 

орналасуы жөнінде сипаттап бере алады.  

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек 

қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық 

және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-

қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір 

бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы жақындасады, көңіл-

күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі көрінеді.  Оқушылардың 

оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға 

таңдау еркіндігі беріледі. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

 

ДК экраны 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

1. Этнос дегеніміз 

не? 

2.Халық дегеніміз? 

3.Ұлт дегеніміз? 

4.Этнография 

дегеніміз? 

5.Депопуляция 

дегеніміз? 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

Өз ойын дұрыс 

мағынада білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен 

ынталандыру.   



бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

Оқушылар сұрақтарға 

жауап беріп, өзара 

ұжымдық талқылау  

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл жерде 

саралаудың «Диалог 

және қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. Дұрыс 

мағынада жауап беруге 

бағыттау мақсатында 

кейбір оқушыларға 

ашық сұрақтар, ал 

кейбір көмек қажет 

ететін оқушыларға 

жетелеуші сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

1. Қазақстан халқының 

ұлттық және діни 

құрамын сипаттап 

жазады 

 

Тақырыпқа 

байланысты интернет 

көздерін пайдаланып 

бөліп шығару 

мүшелерімен 

танысады. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1- 

тапсырманы 

орындатады, бақылайды, 

мысал, үлгі көрсетеді. 

1-тапсырма 

 1.Этнос: оның саны 

мен топтастырылуы 

туралы әңгімеле. 

2.Кестені 

толтырыңдар: 

 

Сенің 

отбасыңда, 

туыстарыңның 

арасында қандай 

ұлт өкілдер бар? 

 

 

-Мектебімізде 

ше? 

 

-Сыныпта?  

-Достарыңның 

арасында? 

 

 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

1.Этнос: оның саны мен 

топтастырылуы туралы 

әңгімелейді. 

2.Кестені толтыру: 

 

ДК экраны 

9-сынып оқулығы. 

Жұмыс дәптерлері. 

Слайд. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2- 

тапсырманы 

орындатады, бақылайды, 

мысал, үлгі көрсетеді. 

2-тапсырма 

«Діндер 

классификациясына» 

қарап: 

А)Діндер қандай 

топтарға бөлінеді? 

Ә) Әлемдік діндерді 

ата. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 4 балл 

«Діндер 

классификациясына» 

қарайды; 

Діндер қандай топтарға 

бөлінетінін айтады; 

Әлемдік діндерді 

атайды. 

ДК экраны 

9-сынып оқулығы. 

Жұмыс дәптерлері. 

Слайд. 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты:Оқушы алған 

білімін саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақырып 

бойынша оқушылардың 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына қарай, 

өз түсінгенін, 

пікірін,  өз ойын 

айту арқылы сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Жапондық бағалау» 

әдісі арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс келісемін», 

«Толықтырамын, басқа 

көзқарасым бар», 

«Менің сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

оқушылардың сабаққа 

қатысу белсенділігі 

бойынша бағаланады. 

 

 



пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын қадағалайды. 

Саралау: Бұл кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» тәсілі 

көрінеді. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың 

алдына қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», «Тапсырма», 

«Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, белгілі 

бір оқушыдан күтілетін нәтижені, оқушыға 

жеке қолдау көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөзі» әдісі Денсаулық сақтау технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 

тармақтары орындалады. 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз. 

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені  анықтадым? 

Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ I00015 01.03.2023 ж 

Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері 

СЕРИКБАЕВА АСЕМГУЛЬ АБУТАЛИПОВНА                                                                                             

Түркістан облысы   Кентау қаласы"Ы. Алтынсарин атындағы                                                                                                                     

№1 қоғамдық-гуманитарлық                                                                                                                   

бағытындағы мектеп-гимназия"  КММ                                                                                                           

математика пән мұғалімі 

Сабақ №23      Мектеп:  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  

Сынып:   10 Қатысқан оқушы саны: Қатыспаған оқушы саны: 

   

Сабақтың 

тақырыбы 

Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері  

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

10.2.4.4 кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салады;  

 

Сабақтың 

мақсаты: 

 – кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салады; 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 



Басы 

5 минут 

Ұйымдастыру сәті  

Амандасу. 

Психологиялық 

ахуал 

тудыру.«Шапалақ» 

техникасы бойынша 

оқушылар жұпқа, 

үш-үштен, төрт-

төрттен бөлінеді. 

Соңында төрт 

шапалақ бойынша 

топқа бөліп 

отырғызу. Және әр 

топқа сабақтың 

тақырыбын ашу 

үшін сөздер беріледі. 

Сол арқылы 

сабақтын 

тақырыбына 

шығады және 

сабақтың мақсатын 

қояды. 

Үйге берілген 

тапсырманы сұрақ-

жауап арқылы 

оқушылар өзі  бір- 

біріне қоя отырып өткен 

сабақ туралы не 

білгендерін ортаға 

салады 

 

Психологиялық ахуал. 

 



Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 
ашу 

10 минут 

Кері 

тригонометриялық 

функциялардың 

қасиеттері 

   Берілген жаңа 

тақырыпты топтан 

талқылайды, өз ойларын 

ортаға салады, тексереді, 

нәтижесін   қазаға 

жазылған тапсырмаға 

қатысты сйкестендіріп 

жауабын көрсетеді.  

Берілген сұрақтар 

арқылы топтар бір-

біріне сұрақ қою 

арқылы диалогке түседі. 

ҚБ: Бас 

бармақ 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

Үлестірмелі қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 𝑦

= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 

𝑦

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥 

𝑦

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 

𝑦

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 

Анықта

лу 

облысы 

𝑥

∈ [−1; 1] 

𝑥

∈ [−1; 1] 

𝑥

∈ (−∞;+∞) 

𝑥

∈ (−∞;+∞) 

Мәндер  

жиыны 

𝑦

∈ [−
𝜋

2
;
𝜋

2
] 

𝑦

∈ [0; 𝜋] 

𝑦

∈ (−
𝜋

2
;
𝜋

2
) 

𝑦

∈ (0; 𝜋) 

жұптыл

ығы 

тақ Тақ та 

емес,  

жұп та 

емес 

тақ Тақ та 

емес,  

жұп та 

емес 

Функци

яның 

нольдері  

(𝑦 = 0) 

Егер 

𝑥 = 0 

Егер 

𝑥 = 1 

Егер 

𝑥 = 0 

𝑦 ≠ 0 

Таңба 

тұрақты

лық 

аралықт

ары 

𝑦 > 0, 

егер 

𝑥

∈ (0; 1] 

𝑦 < 0, 

егер 

𝑥

∈ [−1; 0) 

𝑦 > 0, 

егер 

𝑥

∈ [−1; 1) 

 

𝑦 > 0, 

егер 

𝑥

∈ (0;+∞) 

𝑦 < 0, 

егер 

𝑥

∈ (−∞; 0) 

𝑦 > 0, 

егер 

𝑥

∈ (−∞;+∞) 

 

Моното

нды 

лығы 

өспелі кеміме

лі 

өспелі кеміме

лі 

Тригоно

метриял

ық 

функция

мен 

байланы

с 

𝑠𝑖𝑛𝑦

= 𝑥 

𝑐𝑜𝑠𝑦

= 𝑥 

𝑡𝑔𝑦

= 𝑥 

𝑐𝑡𝑔𝑦

= 𝑥 

графигі 

  

  

 



Оқулықпе

н жұмыс 

20 минут 

 

 

 

 

Жеке жұмыс  жұмыстары 

Топ бойынша 

тапсырмалар орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ширату 

жаттығулары» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады 

ҚБ: 

«Стикер

»  әдiсi 

 

 

 

 

 

Топтық тапсырмалар. 

Соңы 

5 минут 

Сабақты бекіту 

Рефлексия 

Үйге тапсырма:  

Сабақты пысықтау 

тапсырмаларын 

орындау. 

  



Кері 

байланыс 

Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта

, ұжымда) 

 

 

Оқушыларға  

«Көңілді қоңырау» 

кері байланыс парағы 

таратылады. Оқушылар 

өздері белгілейді. 

 

«СМС» Кері байланыс 

парағы. 
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В.А.Жуковский "Сказка о царе Берендее". 

БЕРИККАРАЕВА АКНУР БАТЫРХАНОВНА 

Түркістан облысы   Кентау қаласы"Ы. Алтынсарин атындағы                                                                                                                     

№1 қоғамдық-гуманитарлық  бағытындағы мектеп-гимназия"  КММ   Орыс тілі пән мұғалімі 

 

Школа:  

Дата: ФИО учителя: 

Класс: 5  Количество присутствующих:  

                        отсутствующих: 

Раздел: Литературная поэтическая сказка. 

Тема урока: Литературная сказка. В.А.Жуковский "Сказка о царе 

Берендее".  

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном уроке 

(ссылка на учебную 

программу): 

 

5.1.2.1.иметь общее представление о художественном про-

изведении, осмысливать тему; 

5.2.1.1.определять жанр и его признаки (былина, сказка, ли-

тературная сказка) при поддержке учителя; 

5.2.2.1.определятьосновную мысль произведения при под-

держке учителя. 

Цели урока: 

 

- пересказывать содержание «Сказки о царе Берендее»; 

-различать изученные теоретические понятия (сюжет, 

эпизод, элементы сюжета); 

-выделять то особенное, что отличает каждого из героев 

сказки; 

-находить в тексте изобразительные средства и 

использовать их в устной и письменной речи 

 -  писать мини-сочинение. 

Критерии 

оценивания 

-восстанавливают правильную последовательность 

основных событий сказки В.А.Жуковского; 

-характеризуют героев;  

-пересказывают эпизод сказки; 

-пишут мини-сочинение. 

Языковые цели 

 

Учащиеся смогут: строить речь логично и последовательно, 

соблюдать нормы устной речи. 

Ключевые слова и фразы: сюжет, эпизод, элементы 

сюжета 

Уровень 

мыслительных 

навыков 

Знание, понимание, применение, анализ, синтез. 

Привитие  

ценностей  

Уважение; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

Самопознание 

Навыки Работа со слайдовой презентацией. Выбор необходимой 



использования ИКТ  информации. 

Предварительные  

знания 

Понимание содержания "Сказки о царе Берендее".  Работа 

по уже  прочитанному произведению. Извлечение 

необходимой информации из различных 

источников.Ученики  владеют термином "литературная 

сказка". 

Ход урока 

Этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало 

урока 

 

5 м

ин

. 

1.Оргмомент. Целеполагание.  

Приветствие учащихся.  Создание 

коллаборативной среды. Стратегия 

«Комплименты». 
- Ребята, как вы себя чувствуете,  поднимите 

карточку, цвет которой  соответствует  ва-

шему  настроению.  Предлагаю улучшить его, 

сделав соседу по парте комплимент.  

 

Деление на группы (по первой букве фамилии 

(гласные — согласные, звонкие — глухие). 

Формируется 3 группы. 

 

Озвучить цели урока. 

 

Мотивация. Актуализация. 

Рассмотреть иллюстрации разных художников к 

прочитанной сказке (на слайд-презентации). 

К. Беседа. 

Какие герои сказки изображены на этих 

иллюстрациях? 

Как вы относитесь к ним? Почему? 

Как поведение, речь героя раскрывают его 

характер? 

 
 

Цветные карточки для 

определения 

настроения учащихся 

 

 
 

Слайд-презентация 

Середин

а урока 

 

2 

минуты 

 

 

Открытие нового. 

Работа над теоретическими  понятиями 

"сюжет", "эпизод", "элементы 

эпизода".Стратегия  "Ключевые слова".  

Рассказ учителя о том, что писатель продумывает 

все изображаемые события в своем сочинении, а 

также отношения, которые должны сложиться 

между героями - это и есть сюжет литературного 

произведения. Элементом сюжета является 

 

Дидактический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSpZLcu8HUAhVDb5oKHc5MAScQjRwIBw&url=http://www.liveinternet.ru/tags/%EA%EE%EC%EF%EB%E8%EC%E5%ED%F2%FB/&psig=AFQjCNG2VbyenKFPZYHDu1RsH1muRAM0cw&ust=1497671619731859&cad=rjt
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii19O4zcvUAhXHKFAKHWgLB28QjRwIBw&url=http://tabarchuk.blogspot.com/2015/02/17.html&psig=AFQjCNFOr-qXHMSKveQXQmWv2FCvz70tkg&ust=1498019965005638
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii19O4zcvUAhXHKFAKHWgLB28QjRwIBw&url=http://tabarchuk.blogspot.com/2015/02/17.html&psig=AFQjCNFOr-qXHMSKveQXQmWv2FCvz70tkg&ust=1498019965005638
https://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii19O4zcvUAhXHKFAKHWgLB28QjRwIBw&url=http://tabarchuk.blogspot.com/2015/02/17.html&psig=AFQjCNFOr-qXHMSKveQXQmWv2FCvz70tkg&ust=1498019965005638


 

5 минут 

 

 

4 

минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

эпизод. 

 

И. Чтение статьи учебника "Сюжет литературного 

произведения".Стратегия  "Чтение с 

пометками". 
 

Г.После чтения статьи учебника выполняют  

задание"Перепутанные логические цепочки". 

Восстановить правильную последовательность 

событий сказки. 

1. Иван в прекрасном городе. Превращение Марьи 

в цветок. Марья на свадьбе Ивана. Пирог. 

Возвращение в царство Берендея. 

2. Свадьба Ивана да Марьи. 

3. Бегство Ивана и Марьи. Погоня. Мудрость 

Марьи-царевны. 

4. Царь Берендей и его жена. Колодец. Обещание 

царя. 

5. Встреча царевича в лесу с "чудным стариком". 

Уход Ивана-царевича из дома. Встреча с Марьей-

царевной. Подземное царство (мир мёртвых). 

Испытание Ивана Кощеем. Помощь Марьи. 

Проверка.  

Дескрипторы:  
-располагает основные события сказки в 

правильной последовательности; 

-выявляет ряд связанных между собой событий, 

составляющих основу содержания прочитанной 

сказки. 
 

Проверка. Правильный ответ вывести на 

интерактивную доску. 

Ф. Наблюдение учителя. 

 

К. Аналитическая работа "Дай характеристику 

героям"(приём "Толстые и тонкие 

вопросы").Ученикам предлагаются вопросы 

низкого и высокого  мыслительного порядка. 

1. Кто из героев сказки особенно дорог автору? 

Докажите это примерами из текста. 

2. У кого из героев «Сказки о царе Берендее 

«огромные глаза горят, как два изумруда… вместо 

пальцев клешни… голос сиповатый»?  

 3. Кто из героев «был печален… днем он покоя не 

знал, и сна не ведал он ночью»?  

4.  Кто из персонажей сказки «рос не по дням - по 

часам; и сделался чудо-красавец… охотой в лесу» 

забавлялся?  

 

 

 

 

http://multiurok.ru/file

s/5-klass-urok-19-v-a-

zhukovskii-...ka-o-

tsarie-bie.html 
 

https://www.litmir.co/br/

?b=45 956&p=4 текст 

сказки В.А. Жуковского 

«Сказка о царе 

Берендее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docplayer.ru/626

85113-Sbornik-

zadaniy-

formativnogo...eratura-

5-klass.html 
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2 

минуты 

 

 

 

 

 

 

3 

минуты 

 

 

 

 

 

 

5.  «Снарядили как должно в путь Ивана-

царевича…» Какие дары дали юному царевичу 

царь и царица?   

6. Марья-царевна могла обернуться…? Какой 

облик могла принимать дочь Кощея?  

7. Кто из героев говорит: «Я не хуже родом его… 

видали мы много этих бессмертных… Снимет он 

голову - черт с ним, с собакой! Какая мне 

нужда!»? Как этот небольшой монолог 

характеризует героя?  

8. «Но у __________ граница его государства;  

Далее ж ________ скакать он никак не посмеет». 

Какие слова нужно вставить на месте пропусков? 

9. «Что же случилось? С той самой минуты  всё не 

по-старому стало в избушке; чудесное что-то  

начало деяться в ней». Так что же случилось? 

Перескажите эпизод. 

10.Опишите Кощея. Найдите в тексте отрывок, где 

В.А.Жуковский описывает его. В чем совпадает 

ваше представление об этом сказочном герое, а 

чем отличается? 

Дескрипторы:  
-выбирает нужные фрагменты  сказки; 

-характеризует героя; 
-дает развернутый ответ на вопрос; 
-пересказывает эпизод. 
Ф. Самооценивание. Наблюдение учителя. 

 

И. Изобразительно-выразительные средства 

языка. 

Наиболее подготовленные учащиеся, получившие 

заранее индивидуальное домашнее  задание, 

расскажут в группах об изобразительных 

средствах, которые наиболее ярко проявляются в 

поэтике волшебной сказки: постоянных и 

красочных эпитетах, сравнениях, метафорах, 

олицетворениях, троекратных повторах, 

использовании уменьшительно- ласкательных 

суффиксов, гипербол.  

 

П. Выполнение теста на соотнесение. 

1. «…младенец, прекрасный как 

светлый месяц, в пеленках 

колышется».   

А. Олицетво- 

рение 

2. «Стыдливые очи»    Метафора   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://literatura5.narod.ru

/teory _rech_tabl.html 

средства 

выразительности речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценивания 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

4 минут 

 

 

3. «Я там был, там мед я и пиво пил; 

по усам текло, да в рот не попало»  

В. Зачин  

 

4. «Лес же раскинулся вплоть до 

входа в Кощеево царство»  

Г. Эпитет  

 

5. «Пустились стрелою»    Д. Концовка 

6. «Жил-был царь Берендей до колен 

борода» 

Е. Сравнение 

 

Ответы: 1._  2._ 3._  4._  5.__6.__ 

Дескрипторы:     
-понимает значение терминов, умеет находить в 

тексте изобразительные средства; 

-соотносит использованные В.А. Жуковским в 

«Сказке о царе Берендее» изобразительно- 

выразительные средства языка, элементы 

сказочной композиции  с соответствующим 

термином. 
Проверка. Правильный ответ вывести на 

интерактивную доску. 

Ф. Самооценивание. Устное высказывание. 

Наблюдение учителя. 

И. Творческая работа. Мини-сочинение. 

На кого из героев этой сказки ты хотел бы быть 

похожим? Почему? 

Дескрипторы :  
-выделяет важные для характеристики героя 

детали; 

-использует цитаты из сказки для 

подтверждения своих мыслей; 

-обосновывает свой выбор 
 

Стратегия «Авторский стул».Зачитать лучшие 

работы  

(3-4), отобранные самими учащимися в группах. 

Ф.Взаимооценивание. 

Конец 

урока 

5 мин. 

Подведение итогов урока. 

Оценить работу, проделанную в группах. Учитель 

комментирует, анализирует работу ребят в 

группах и  индивидуально.  

 

Рефлексия «Высказывание по цепочке». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я узнал…;  Я открыл для себя…;  Я понял, что…;  

Меня удивило…; Я согласен /не согласен, что… 

 

Задание на дом: 
 Всем учащимся  прочитать «Сказку о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.  

 На выбор учащимся. 

1). Выполнить задание  «Портретная галерея». 

Узнай героя, изображенного на иллюстрации. 

2) Нарисовать обложку к сказке В.А.Жуковского 

"Сказка о  царе Берендее". 

 

Вот и кончился урок. 

Снова прозвенел звонок, 

Отдыхать мы можем смело, 

А потом опять за дело. 



 

Тектоническое строение Земли 

ШОЙНБАЕВА СУЛУХАН АЛИМБАЕВНА 

 Туркестанской область  г.Кентау                                                                                                                  

КГУ школы-гимназии №22 им. М.О.Ауэзова 

Учитель географии 

Раздел: Раздел 3. Физическая география 3.1 Литосфера 

ФИО педагога  

 Дата:  
 

 

 Класс: 7  Количество присутствующих:  Количество отсутствующих: 

Тема урока Тектоническое строение Земли 

 Цели обучения в 

соответствии  

с учебной 

программой 

7.3.1.2 - показывает на карте и характеризует тектоническое строение Земли и 

размещение литосферных плит 

Цели урока 

Определять типы рельефа, связанные с движением литосферных плит и 

показывает их на карте;   

Анализировать при помощи рисунков виды рельефа данной местности, 

проводит исследования, итог исследований показывает в виде профиля.   

Показывать на карте и характеризовать  тектоническое строение Земли и 

размещение литосферных плит 

Ход урока 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценива

ние 

 

Начало 

урока 

5мин  

 

Вызов. Используя атласы напишите 

горы по абсолютной высоте.  

Низкие горы Средние горы Высокие горы 

   

Ученикам при помощи рисунков 

сравнивают и определяют 

происхождения гор, элементы гор, 

высоту гор. 

Определение темы и цели урока. 

Учащиеся  

отвечают на 

вопросы 

выходят  к  

названию  

темы урока и 

целям урока. 

 

2 балла 

 

карточки 

Середина 

урока  

20 мин 

 

Работа с картой:  

Задание №1. Сравните тектониче-

скую и физическую карту мира, 

определите законность формирова-

ния  рельефа. 

Учащиеся 

работают в 

группе 

5 баллов Карточки, 

А3,маркеры, 

стикеры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики в группах определяют с 

помощью физической карты и 

текста, формирование и распреде-

ления закономерности рель-

ефа.Учитель поддерживает и 

направляет знания учащихся. 

Защита работ. 

Группы защищают свои работы, 

рассказывают, какие виды 

деятельности провели в группах и 

дают определение вида 

исследования. В группах делятся 

своими мыслями. Развивают 

навыки говорение, слушание. 

Оценивание: Группы оценивают 

другдруга способом «Две звезды, 

одно пожелание»  

Работа в парах. 

Задание №2. Заполните таблицу и 

определите типы рельефа на мате-

рике. 

а) Определите и напишите по 

континентам на общих платформах 

типы рельефа (щит, плиты), 

геосинклинальныеобласти. 

Матери 

ки 

Типы рельефа 

Платформы Рифы Щиты Геосинкли

наль 

     

 

б) Определите и напишите по 

континентамтипы равнин  (низмен-

ность, возвышеность, плато, плос-

когорья) и горы (складчатые, 

складчато-глыбовые)  

 

Мате

рики 

Типы рельефа  

Низм

еннос

ть  

Возвы

шеност

ь  

Плато  Плос

когор

ья 

Склад 

чатые 

Складча

то-

глыбовы

е   

       

 

В данном задании при 



помощитаблицы ученики 

определяют по континентам на 

общих платформах типы рельефа 

(щит, плиты), 

геосинклинальныеобласти и типы 

равнин  (низменность, 

возвышеность, плато, плоскогорья) 

и горы (складчатые, складчато-

глыбовые).  

Учитель предлагает ученикам 

рассмотреть карты атласы. 

Ученики работая с картами, 

схемами и таблицами развивают 

навыки применения. 

Оценивание: Ученики оценивают 

ответы друг друга при помощи 

стикеров. 

Для следующего выполнения 

задания учитель обращяет 

внимание учеников на следующий 

видеоматериал. После просмотра 

данного видеоматериала учитель 

задает вопросы: 

 Почему отличается внеш-

ний облик гор? 

 Эти различия связаны с про-

исхождением гор? 

Ученики отвечая на вопросы 

переходят к выполнению задания. 

Конец 

урока 

10 мин 

1. Используя карту «Строение 

земной коры»:  
a. Определите и перечислите 

крупнейшие  литосферные плиты 

Земли. 

b. Заполните таблицу. 

 

2. Определите тектонические 

структуры материков, используя 

карту «Строение земной коры».  

а. Платформы;  

b. Геосинклинали 

Дескриптор: 

№ Название литосферной 

плиты 

Скорость и 

направление  

движение 

К какому материку 

относится литосферная 

плита? 

    

    

Выполняют  

задания для 

ФО  

3 балла карточки 



 определяет по карте крупнейшие 

литосферные плиты;   

 определяет скорость и 

направление движения 

литосферных плит; 

 определяет соответствие 

литосферной плиты материку; 

 определяет тектонические 

структуры материков 

Рефлексия 

5 мин 

Дерево Блоба 

Стратегия метода помогает 

развивать образное мышление, 

соотносить аргументы и факты, 

развивать фантазию и умение 

мыслить перспективно. 

Закрашивают дерево Блоба, таким 

образом оценивают свою 

деятельность на уроке. 

 

Обобщение 

знаний 

 Дерево Блоба 
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Солнце русской поэзии. 

ТУРСУНБАЕВА АКТОЛКЫН ИМАНАЛИЕВНА       

Туркестанской область  г.Кентау                                                                                                                  

КГУ школы-гимназии №22 им. М.О.Ауэзова                                                                          

Учитель русского языка и литературы 

Раздел долгосрочного плана:  Школа:  

Дата: ФИО учителя: 

Класс: 5 Е, Ж, К Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Солнце русской поэзии. 

 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном  уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

5.2.3.1. выделять в  тексте  произведения элементы композиции при 

поддержке учителя 

 

Цели урока Учащиеся смогут: 

раскрыть основные темы лирики русских поэтов XIX века; 

учить  восприятию и истолкованию лирического произведения 

Критерии 

 оценивания 

 

 

Для цели СГ3 

Уровень мыслительных навыков:знание и понимание 

Критерий 

оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывает 

прослушанный 

материал.    

Перескажет выборочно содержание видео 

Использует ключевые слова/словосочетания; 

Определяет основную информацию текста; 

Демонстрирует грамотную речь.  
 

 

Языковые цели 

 

 

Анализировать художественно-изобразительные средства языка, 

использованные в произведении 

Привитие 

ценностей 

 Способствовать развитию патриотизма и любви к Родине (Труд и 

творчество, сотрудничество) при работе в парах, в группе и 

индивидуально через содержание текстов. 

Межпредметные 

связи 

 Межпредметные связи прослеживаются с «Всемирной историей», 

«Историей Казахстана», «Русским языком» и «Изобразительным 

искусством»  

Навыки 

использования 

ИКТ 

 На уроке будут использованы презентация и видеоматериал. 



Предварительные 

знания 

Обучение производится на базе знаний и ресурсов, полученных в 

процессе изучения произведений русской и казахской литературы на 

предыдущих уроках.  

Ход урока 

Запланиров

анные 

этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Начало 

урока 

5 минут 

 

 

 

 

     15 минут 

 

I. Организационный этап.  

Стратегия «Только минута». В течение одной минуты в парах 

учащиеся будут рассказывать друг другу об одном из случаев, 

когда внезапно изменилась погода. (Где? Когда? С кем? Что 

предприняли? Какое было настроение во время и после 

случившегося?) 

 

II. Оценивание СГ 3. Пересказ прослушанного   материала.    

 

.  

 

Середина 

урока 

20 минут 

Работа по видео «Пушкин- солнце русской поэзии». 

 

 

 

Слово учителя С волнением и трепетом войдём мы под сень 

Михайловских рощ…Сюда, в Пушкинский заповедник, мы идём 

не так, как в обычный музей. Мы идём в гости к живому 

Пушкину – величайшему поэту и очень близкому человеку. 

Низовье реки Сороти, впадающей в реку Великую; небольшие 

озёра вблизи Сороти, соединённые с нею протоками; погост 

Воронич на городище древнего, давно исчезнувшего города; 

парки, сады и леса усадеб Михайловского, Тригорского, 

Петровского; Савкина горка, старый Святогорский монастырь с 

могилой Пушкина у древнего собора на Синичьей горе – таков 

Пушкинский заповедник сегодня. 

 В псковской земле, в постоянном общении с родной природой 

формировалось поэтическое мировоззрение Пушкина, расцветал 

его творческий гений. Каждый приезд Пушкина в Михайловское 

вливал в него новые силы – поэт был необычайно привязан к 

родным местам. 

Поместья мирного незримый покровитель, 

Тебя молю, мой добрый домовой, 

Храни селенье, лес, и дикий садик мой, 

И скромную семьи моей обитель! 

Ходи вокруг него заботливым дозором,  

Люби мой милый сад, и берег сонных вод,  

И сей укромный огород 

С калиткой ветхою, с обрушенным забором! 

Люби зелёный скат холмов,  

Луга, измятые моей бродящей ленью, 

Видео: http://y

outu.be/7CK1y

bs8dzA 

 

http://youtu.be/7CK1ybs8dzA
http://youtu.be/7CK1ybs8dzA
http://youtu.be/7CK1ybs8dzA


Прохладу лип и клёнов шумный кров –  

Они знакомы вдохновенью. 

По словам Александра Ивановича Тургенева, здесь Пушкин 

"находил краски и материалы для своих " произведений. Здесь 

нашёл он черты любимой героини Татьяны Лариной. Здесь 

услышал народные песни о счастье, о воле, о Степане Разине. 

 "В глуши лесов сосновых" зазвучали стихи, полные любви к 

жизни, веры в светлое будущее, полные великого пушкинского 

оптимизма, который побеждал и "бешенство скуки", и "горечь 

изгнанья". Здесь поэт создал свыше ста художественных 

произведений. Через всю свою жизнь, через всю поэзию пронёс 

он немеркнущую любовь к этой "обители… трудов и чистых 

нег". Деревня стала для него источником сил, вдохновения. "В 

глуши звучнее голос мирный, живее творческие сны", - писал 

поэт. 

 Губерния Псковская…места, где "текли часы трудов" его 

"свободно-вдохновенных", эти места и ныне также прекрасны. 

Давайте же вместе, шаг за шагом медленно пройдём по 

деревенским дорогам, "изрытым дождями", посетим низенький 

домик старой няни, послушаем шум Михайловских рощ. 

Задания:   

Перескажите выборочно содержание видео 

Используйте в своем выступлении ключевые 

слова/словосочетания; 

Определите основную информацию видео; 

Просмотр видео. Выполнение задания в парах.  

Для цели СГ3  

Уровень мыслительных навыков:знание и понимание 

Критерий 

оценивания 

Дескрипторы 

Пересказывае

т 

прослушанны

й материал.    

Перескажет выборочно содержание видео 

Использует ключевые слова/словосочетания; 

Определяет основную информацию видео; 

Демонстрирует грамотную речь. 

Парное взаимооценивание по критериям оценивания. 

Учащиеся приходят к выводу, что каждый человек на планете 

может внести вклад в защиту природы, а значит, таким образом 

принять участие в решении этой проблемы. (Привитие 

ценностей.)  

 

Конец урока 

5 минут 

 

V. Заключительный этап.  

Рефлексия«Дерево» Украсьте дерево плодом, исходя из 

обозначения цвета Красный – урок очень интересный. Мне все 

понравилось, я все понял! Желтый – мне понравился урок, но я 

не все понял. Синий – я все понял, но урок был не очень 

интересный. Зеленый – было скучно, я ничего не понял.   

 

 

https://www.go

ogle.kz/search?

q=смайлики&

espv=2&biw 

 

 

https://www.google.kz/search?q=смайлики&espv=2&biw
https://www.google.kz/search?q=смайлики&espv=2&biw
https://www.google.kz/search?q=смайлики&espv=2&biw
https://www.google.kz/search?q=смайлики&espv=2&biw


Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Пары  будут поддерживать  друг друга. 

Дифференциация 

осуществляется по  заданию.   

Создание текста-высказывания   

Участие в диалоге 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Наблюдение за 

взаимооцениванием  

Обратная связь с 

одноклассниками.  

 

Метапредметные 

связи 

 Связи с ИКТ 

Связи с ценностями 

(воспит. элемент) 

Межпредметная связь с 

географией. 

Видеоматериал.    

Навыки 

межличностного 

общения при работе  в  

парах (уважение, тон 

голоса)   
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Ән өнері .Аққұс туралы аңыз 

ЖАКИПБЕКОВА МАКПАЛ ШЕРЕХАНОВНА 

Түркістан облысы   Кентау қаласы                                                                                               

"Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп" КММ 

 Бастауыш сынып мұғалімі 

Бөлім: Өнер 

Мұғалімнің  аты-жөні  

Күні:  

Сынып:3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Ән өнері .Аққұс туралы аңыз 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

3.2.8.2 мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа 

үлгідегі (иллюстрация, музыка (күй), мультфильм) нұсқасымен 

салыстыру  

3.2.1.1 мәтінді дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп, теріп оқу 

Сабақтың мақсаты 

ватсаппен 

Барлық оқушылар: көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі 

нұсқасымен салыстырады, мәтінді дауыстап түсініп оқи алады. 

Көптеген оқушылар: мәтіндегі негізгі ойды анықтайды,өз ойы мен 

сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізе алады.  

Кейбір оқушылар: кейіпкер жайлы білетін мәліметтерді есіне 

түсіріп әңгімелей алады. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

8 мин 

Ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру ширату 

жаттығуларымен өтеді. 

Өткен тақырыпқа шолу:  

- «Күй құдыреті» мәтінін мазмұндау, 

бір күйдің шығу тарихын зерттеу. 

Жұмбақ: 

Екі шекпен күмбірлеп, 

Көңіл сазын сапырады, 

Тұлпар шабыс дүмбірлеп, 

Желпіндіріп отырады. (Күйші) 

Оқу материалын жариялау «Миға 

шабуыл» әдісі арқылы жүреді: 

 -Күйден басқа қандай құдыретті 

өнер бар? 

-Абай атамыздың  

Құлақтан кіріп, бойды алар,  

Жақсы ән мен тәтті күй.  

Көңілге түрлі ой салар,  

Әнді сүйсең, менше сүй,-деген өлең 

жолдары жайлы өз пікірлерің 

қандай? 

1. Жаттығу 

жасайды. 

 

Оқу 

тапсырмасы 

жайлы 

сұрақтарға 

жауап 

береді. 

 

Тақырыпты 

ашады. 

 

 

«Ауызша 

мадақтау» 

әдісі: 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Олай болса, бүгінгі сабағымыздаән 

құдыреті жайлы шығарманы оқитын 

боламыз. 

Сабақ мақсаты жария етіледі. 

Топқа бөлу «Санау» әдісімен жүреді. 

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

Бекіту 

15 мин 

 

 

 

 

 

(Ұ) 1- тапсырма «Еркін әңгіме» 

әдісімен орындалады.  

А)Мәтінмен жұмыс. «Аққұс туралы 

аңыз» мәтінін түсініп тізбектей 

дауыстап оқыңдар.  

Ә) Сөздік жұмысы: 

Тау мүлгiп – тау ұйқыға кетiп.  

Көл тынып – көл тып-тыныш күйге 

түсiп.  

Аспан егiледi – аспан жылағандай 

күйге түседi. 

Б) Мәтіндегі негізгі ойды анықта.  

Оқиғаның басталуы …  

Жалғасуы …  

Аяқталуы … 

Саралаудың «Тапсырма» тәсілі 

жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

-Шәмші жайлы білетін мәліметтерді 

есіңе түсіріп әңгімеле. 
Сергіту сәтінде қазақ күйіне билейді. 

(Т, Д) 2-тапсырмада «Ойлан, 

жұптас, талқыла» әдісі, дәптермен 

жұмыс жүзеге асырылады.  

А) Кестемен жұмыс: 

1) Мәтінге сүйеніп, әннің құдіреті 

туралы айт. Алдында оқығаныңмен 

салыстыр. 

2) Мәтіндегі өнер адамдары туралы 

берілген мәліметтерді түсініп оқы 

және өз бетіңше толықтыр. 

Ә) Суретпен жұмыс: 

Суретке зер сал. Осы сурет саған 

«Шәмшінің әндері» деген тақырыпта 

сөйлеуіңе көмектесе ме? Өзің не 

салар едің? 

Б) Талқылау: 

«Шәмшінің әндері» деген тақырыпта 

сөйлеуге дайындал.  

• Шәмші Қалдаяқов кім?  

• Оның қандай әндерін білесің?  

• Халық композиторды неліктен 

жақсы көреді?  

• Өз сөзіңді «Шәмшінің әндері мәңгі 

жасайды. Ән де, әнші де туған елінде 

құс сияқты қалықтап, биікке ұша 

береді» деген пафоспен аяқта. 

- Мәтінді 

оқиды. 

-Сөздікті 

жазып 

алады. 

-Мәтіндегі 

негізгі ойды 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп 

сергиді. 

-Кестемен, 

суретпен  

жұмыс 

жасайды.  

-

Тапсырманы 

талқылап, өз 

пікірлерін 

білдіреді. 

Дескриптор: 

- Мәтінді 

тізбектей 

дауыстап 

оқиды-1балл. 

-Сөздікті 

жазып, жаттап 

алады-1балл. 

 

 

-Мәтіндегі 

негізгі ойды 

анықтайды-

2балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

-Мәтінге 

сүйеніп, әннің 

құдіреті 

туралы 

айтады, 

күймен 

салыстырады -

1балл.  

Өнер 

адамдары 

туралы 

берілген 

мәліметтерді 

толықтырады-

2балл.  

-Суретті 

зерттеп, өз 

қиялымен 

салынатын 

суретін 

сипаттайды-

1балл.  

«Шәмшінің 

әндері» деген 

тақырыпта 

әңгімелейді-

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



2балл. 

Кері байланыс 

5 мин 
Кері байланысты «Жетістік 

баспалдағы» әдісі арқылы береді. 

Мұғалім оқушылар жауабын талдап, 

өз қалыптастырушы бағасын қояды. 

Оқу  тапсырмасы:Мәтінді оқу, 

Шәмші туралы мәліметтер жинау. 

Сабаққа кері  

байланыс  

жасайды. 

ҚБ қойылады.  
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Бағдарлы оқытуды ұйымдастырулың                                                                                     

педагогикалық  психологиялық маңызы 

ШЕРМАГАНБЕТОВА АСЕМ НАРИШОВНА                                                                                              

Түркістан облысы   Кентау қаласы"Ы. Алтынсарин атындағы                                                                                                                     

№1 қоғамдық-гуманитарлық                                                                                                

бағытындағы мектеп-гимназия"  КММ    

Директордың оқу жұмысы  жөніндегі орынбасары 

 

Бағдарлы оқытудың негізгі мақсаты оқушылардың өзіндік білім алу 

бағдарламаларын құруды және оның жүзеге асырылуын , оқушының отбасында, 

жергілікті және аймақтық ортада әлеуметтенуін, оқушылардың орта және жоғары 

кәсіптік оқу орындарына дайындау үшін орта жалпы білім беру 

бағдарламаларындағы жеке пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Аталған мақсаттарға жету үшін: 

-мектептің жоғарғы сатысында бағдарлы оқытуды жаппай енгізу жағдайындағы 

оқыту процесінің құрамын, мазмұны мен ұйымдастырылуын өзгертуді қамтамасыз 

ететін бағдарлы оқыту қызметінің нормативтік – құқықтық базасын жетілдіру; 

-оқу жоспарларының мектептік компонентін қамтамасыз ету үшін білім беру 

жүйесінде байқаудан өткізілген қолданбалы курстар мен таңдау курстарының 

мәліметтер қоры ретіндегі тізбесін жинақтау; 

-бағдарлы оқыту бағдарламаларын ресурстық тұрғыда қамтамасыз ету; 

-9 сынып оқушыларына бағдарлы оқыту бағдарламаларын дұрыс таңдауға мүмкіндік 

беретін бағдаралды дайындықты жүргізу; 

-тұлғалық бағыт бағдарын психодиагностикалау және ағарту жұмыстарын жүргізу, 

дамыту қажет. 

Оқушылардың сапалы білімге қол жеткізуін, олардың қабілеті мен қызығушылығын, 

танымдық және  өмірлік қажеттіліктеріне, бейімділіктеріне сәйкес қамтамассыз ету 

болып табылады. Бейіндік білім беру – оқушының тұлғалық және өмірлік өзін-өзі 

анықтауын қамтамассыз ететін, оқытудың даралануы мен саралануын жүзеге 

асыратын жалпы орта білім беруді аяқтау кезеңі. Бұл оқыту әрекетінің ұйымдастыру 

жүйесінде жоғарғы сынып оқушыларының қызығушылығы мен талабы, қабілеттері 

ескерілген жағдайда оқушының танымдық, болашақ кәсіби бағдарына сәйкес дербес 

дамуына жағдай жасалады. Бейінді оқыту – білім алушылардың мүдделерін, 

бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, 

білім беру процесін ұйымдастыру. Бейінді оқыту жалпы оқыту процесінің 

құрылымын, мазмұны мен ұйымдастырылуын өзгерту арқылы оқушылардың 

қызығушылығын неғұрлым толық ескеруге, олардың қабілетін дамытуға, жоғары 

сынып оқушыларына өздерінің кәсіби қызығушылығы мен оқуын жалғастыруға 

қатысты ұстанған бағыт-бағдарына сәйкес білім беру үшін жағдай туғызуға 

мүмкіндік беретін саралау мен даралау құралы болып табылады. 

Қазіргі қоғамның маңызды проблемаларының бірі-бұл құбылмалы әлеуметтік және 

экономикалық жағдайда өмір сүріп қана қоймай, болып жатқан құбылысқа белсенді 

әсер ете отырып, оны жақсартуға бейім тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Мұндай 



тұлғаға -шығармашыл, белсенді, әлеуметтік жауапты, жақсы дамыған интеллект 

иесі, жоғары білімді, кәсіби сауатты болу талаптары бірінші кезекте тұрады. Осыған 

орай, баланың дамуындағы маңызды рөлді мектеп атқарады. Мектеп оқушыларының 

жеке тұлғасын қалыптастыру мәселелері білім мен тәрбие беру тұжырымдамасында 

негізгі орын алады. Сонда: «Жеке тұлғаның қалыптасуы-үздіксіз күрделі процесс. 

Әрбір балаға жеке тұлға ретінде қарап, оның өзіне тән санасы, еркі, өзіндік әрекет 

жасай алатын қабілеті бар екенін ескеріп, балалар мен жастардың білімге, ғылымға 

ықыласын арттыру, олардың ақыл-ой қабілетін, жеке бас қасиеттерін дамытып, оны 

қоғам талабына сай іске асыруға көмектесу»,- деп атап көрсетіліп, мектеп 

алдындағы міндеттердің бірі етіп қояды. Білімді де білікті, салиқалы да парасатты, 

жан-жақты жетілген жеке тұлғаны тәрбиелеу мемлекеттік маңызды іс. Бәсекеге 

қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру – барлық педагогикалық ұжымдардың бірігуін 

талап етеді. Жеке тұлғаға бағытталған сабақ оқушылардың тұлғалық ерекшеліктері 

ашылатын, қасиеттері қалыптасатын, мүмкіндіктері жүзеге асырылатын оқыту 

жағдаяты. Әр 

оқушының болмысы арқылы дамытушылық, шығармашылық ойлау, өз 

бетінше шешім қабылдау қабілетінің қалыптасуы тиіс. Жеке тұлғаны дамыту 

мәселелері-Л.С.Выготскийдің, М.Б.Блонскийдің, С.Л.Рубинштейннің, 

Л.В.Занковтың, Д.В.Элькониннің еңбектерін атауға болады. Бейіндік білім беру 

оқушылардың қабілеттері мен бейімділіктерін ескере отырып, оқытуды саралау-

даралау тұрғысынан қарауды ескереді. Саралап оқытудың теориялық негіздерін 

педагогикалық-психологиялық зерттеулерде А.Н.Леонтьевтің, Г.И.Щукинаның, 

Б.Г.Ананьевтің, А.А.Кирсановтың, Е.С.Разумовский, Э.Унттың, С.А.Бударныйдың, 

А.М.Гельмонттың, Е.Л.Голанттың еңбектерін жатқызуға болады. Мектепте бағдарлы 

сараланған бағытта В.В.Гузеевтің, В.А.Монаховтың, М.Ж.Жадринаның, 

В.В.Фирсовтың, Т.Б.Захаровтың еңбектерінде көрініс тапты. Осылайша педагогика 

және психология әдебиеттерінде бейінді оқытуды саралау-даралау процесі, жеке 

тұлғаға бағытталуы қарастырылған. 

Осы себепті де мектепте психологиялық қызметті құру өте тиімді болып табылады, 

өйткені бейіндік оқыту барысында төмендегідей мәселелер қамтылып, оқыту мен 

тәрбиенің сапасын арттыруға өз үлесін қосары анық, олар: 

-Жас ерекшелігіне сәйкес оқушылардың тұлғалық, интеллектуалдық дамуына 

ықпал ету. 

-Оқушылардың кәсіби бейімділіктерін диагностикалау, оның жан- жақты 

дамуына жағдай жасау. 

-Мектепте әлеуметтік- психологиялық жағдайдың жақсаруына жағдай туғызу. 

-Оқушыларының тұлғалық, интеллектуалдық мүмкіншілігіне сәйкес білім 

бағдарламаларын меңгеруде психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету. 

-Әлеуметтік жағдайдың дамуына психологиялық зерттеу жүргізу. 

-Оқушыларының тұлғалық дамуының ауытқуын анықтау, профилактикалық 

жұмыстар жүргізу. 

-Оқу-тәрбие процесінде мұғалімдерді, оқушыларды, ата-аналарды психологиялық 

ғылыми- әдістемелік іс- әрекетпен қамтамасыз ету. 

- Таным қабілет деңгейлері жеткіліксіз оқушылармен қосымша коррекциялық 

жұмыстар жүргізу қажет. 

Бейіндік бағытта оқытуда мектептегі психологиялық қызметтің мақсаты болып: 

-Тұтас педагогикалық процесті психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету; 



-Мектептегі оқушылардың жеке- бастық, психологиялық, әлеуметтік дамуына 

жағдай жасауын негіздеу; 

=Оқушылардың таным белсенділіктері мен психологиялық процестерінің даму 

динамикасының өсуіне жағдай жасауға ықпал ету; 

-Оқушылардың бейіндік ерекшеліктерін анықтау мен оның дамуына жағдай 

жасау болып табылады. 

Бейіндік оқыту барысындағы психологиялық қызметтің іс- әрекетінің негізгі 

бағыттары 

-Психодиагностика- тұлға туралы жан-жақты психологиялық ақпарат жинау. 

-Психопрофилактика- дезадаптация, белгілі бір жағдайға бейімделмеудің алдын-

алу немесе жағымды психологиялық жағдайды  жасау, баланың психологиялық 

жұмысбастылық деңгейін төмендету және алдын-алу жұмыстарын жүзеге асыру. 

-Психокоррекция-баланың психикасына  мақсатты түрде әсер ету, оның негізгі 

деңгейге, әрі жастық ерекшелігіне сәйкес теңестірушілік жұмыстарды жүзеге 

асыру. 

-Психологиялық кеңестер-ұстаздарға, ата-аналарға, оқушыларға қажетті 

психологиялық ақпарат бере отырып, өмірінде кездесетін қиыншылықтарды, 

өтпелі кезеңдерді (жастық дағдарысты) жеңуге, әрі сапалы нәтижеге жетуіне 

ықпал ету. 

-Психотерапия-тұлғаны сапалы тұрғыға өзгеруіне байланысты  мәселелерді 

жүзеге асыруға бағытталады. (Тек адамның психикалық ауытқушылығы болмаған 

жағдайда). 

Бейнідік қабілетті дамыту мен шыңдау барысында психологиялық қызметтің жұмыс 

бағыттарының жүзеге асуына қатысушылар: барлық сынып оқушылары, мектептегі 

мұғалімдер ұжымы мен әкімшілік, оқушылардың ата-аналары. 

Оқушының бейіндік қабілетін анықтауда қолданылатын психодиагностикалық әдіс-

тәсілдер қатарына: сұрақнама, сауалнама, тест, іс-әрекет нәтижесіне талдау, сұхбат, 

байқау және тағы басқа да зерттеу әдістерін жатқызуға болады. 

Психологиялық тұрғыдан алғанда 12 жылдық мектеке өту барысында білім беру 

ұйымдарында оқушыларды  бейіндік сыныптарда оқыту келесідей көрсеткіштерге 

қол жеткізуде мүмкіндік береді:біріншіден, сыныптағы оқушының барлығы бірдей 

тереңдетілген пәнді оқуға бұрын міндетті болса, енді белгілі блоктық жүйенің бірін 

таңдап, бала қалауымен оқуға мүмкіндік алады. Екіншіден, бейіндік пәндерлі таңдау 

бойынша қабілеті есепке алына оқытылғандықтан, мұндағы оқыту үрдісі де тиімді, 

үйлесімді, сапалы болып шығады. Тереңдетіле құрылған бағдарламаны жақсы 

игеруге мүмкіндік алды. Оқыту сапасы артады. Үшіншіден, тек жақсы оқитын 

оқушылар ғана емес оқу қабілеті орта оқушылар да өз мүмкіндігіне қарай белгілі бір 

мамандықтың біріне бейімделе оқытылады.Төртіншіден, мұндай 

қалауымен  біріккен топты оқыту мұғалім еңбегіне жеңілдік береді, әрі оқушының 

қызығушылығы ескеріліп, оның бейімділігі арта түседі. Сөйтіп болашақта жоғары 

оқу орнында оқуға мүмкіндігі бола бермейтін шәкірттерге сұранысқа ие алғашқы 

кәсіптік білім беру қолға алынады. Оқушының өмірден өз орнын таба аларлық 

мүмкіндікке ие болуының әлеуметтік мәні бар екені көрінеді. 

 Білім беру ұйымдарында бейіндік оқытуды ұйымдастыру барысында 

психологиялық қызметін құруда мектеп әкімшілігі мен психолог маман келесідей 

мәселелердің шешімін табуға ықпал етуі қажет, ол: 

-бейіндік оқыту мәселесін тереңнен зерттеуді ұйымдастыру (педагогикалық 

кеңес, әдістемелік кеңес арқылы), оқушылар мен ата- аналар арасында жүргізу; 



-білім беру мен білім алуға деген сұрасынтарға диагностика жүргізу; 

-белгілі бейімділікке байланысты оқытуда арнайы кабинеттер мен оқу орындайын 

даярлау, құрал- жабдықтармен қамтамасыз ету. 

-оқушылардың кәсіби бейімділіктерін анықтау, психодиагностикалық жұмыстар 

жүргізу, соның негізінде қажетті әдебиеттерді алу; 

-элективтік курстарды ұйымдастыру; 

-әр оқушының бейімін ескеру мен оның жан- жақты дамуына психологиялық, 

әлеуметтік тұрғыдан жағдай жасау. 

Қорыта келгенде бағдарлы оқытуда оқушыға шығармашылық, әлеуметтік, 

креативтілік, коммуникативтік қызмет саласындағы  құзіреттілігін айқындай 

отырып, жеке жетістіктерінің негізінде өз бейінін айқындау мен шыңдай түсуде 

оқытудың жаңа формалары мен психологиялық қызметті құру, әрі оның жан -жақты 

жұмыс жасауы жалпы жаңа заман үдерісіне сәйкес экономикалық әлеуметімізді 

молайту үшін қажыр-қайрат көрсете білетін, ғылымның мол жетістіктерімен 

қаруланған, бейіндік қабілеті шыңдалған тұрақты өзгерістерді ескере отырып, қоғам 

өміріне еркін енуіне дайындығын қамтамасыз ететін жалпы орта білімді дамытудың 

қарқынын арттыру қажет етеді. Ең басты міндет адамгершілігі мол, адам жанын 

түсіне алатын, тәрбиелі, білімді, мәдениетті, жауапкершілігі мен өз ой-пікірін ашық 

айта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру. 
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Қазақ биі. Өнерпаздар 

ЖОЛДАСБЕКОВА ҚАЛАМҚАС ДАНЕБАЕВНА       

Түркістан облысы   Кентау қаласы                                                                                               

"Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп" КММ                                                           

 Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Бөлім: Өнер 

Мұғалімнің  аты-

жөні 

 

Күні:03.02.22  

Сынып: 3 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Қазақ биі. Өнерпаздар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.2.6.1 кейіпкерлердің портретін сипаттау, оның ісәрекеті, мінезқұлқының 

өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп бағалау  

3.2.1.2 шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, 

түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын тұрғысынан 

бағалап оқу 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: кейіпкерлердің портретін сипаттап, шығарманы көз 

жүгіртіп, қажетті ақпаратты тауып оқиды. 

Көптеген оқушылар: шығармадағы көркем ойды жалғастырып, өз пікірін 

айта алады. 

Кейбір оқушылар:туысқан бишілер жайлы әңгімелей алады. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдастыру,  

өзін – 

өзі тексеру 

 

 

8 мин 

Ынтымақтастық 

атмосферасын және 

өздеріне деген сенімділік  

қалыптастыру мақсатында  

«Ізгі тілек» әдісі 

қолданылады. 

«Санау»әдісімен 
оқушыларды топқа бөледі.  

Өткен тақырыпқа шолу:  

- «Сурет салу – өнер» 

тақырыбында әңгіме құрап 

жазу. 

-Өткен тақырыпқа қатысты 

бір-біріңе сұрақтар 

қойыңдар, жауап беріңдер. 

Оқу материалын 

жариялау «Жұмбақ»,  

«Сұрақ-жауап» әдісімен 

өтеді: 

-Жұмбақ шешіп көріңдер. 

Сахна үшін жаратқан,  

Қимылы бар жарасқан.  

Барша жұртты қаратқан,  

Шеңберде оң 

жағындағы балаға 

тілек айтады. 

 

Топқа бірігеді. 

 

 

Әңгімені 

мазмұндайды 

Сұрақтарға жауап 

береді. 

Жұмбақ шешеді.  

 

«Ауызша 

мадақтау» әдісі: 

Жарайсың!  

Тамаша! 

Жақсы! 

 

 

 

 

 

 

 



Өнерпаз кім тым асқан? 

(биші) 

-Би туралы не білесіңдер? 

-Адамға билеу үшін қажет 

деп ойлайсыңдар? 

- Қандай кәсіби бишілерді 

танисыңдар? 

-Олай болса, бүгінгі сабақта 

«Қазақ биі» тақырыбындағы 

мәтінді оқып танысатын 

боламыз. 

Жаңа білім 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

Бекіту 

15 мин 

 

 

 

 

 

(Ұ) 1- тапсырма «Еркін 

әңгіме» әдісімен 

орындалады.  

А) Суретпен жұмыс:  

-Суретке зер сал. Бидің 

адамға пайдасы туралы 

әңгімеле. 

Ә) Мәтінмен жұмыс. «Қазақ 

биі» мәтінін түсініп 

тізбектей дауыстап оқыңдар.  

Ә) Кейіпкер туралы әңгіме: 

Шара Жиенқұлова Алматы 

қаласында туған. Қазақ би 

өнерін дамытуға үлкен үлес 

қосқан. Ол 16 жасында 

«биші қыз» атанған. 1936 

жылы Мәскеуде өткізілген 

Қазақстанның мәдениеті 

мен өнерінің онкүндік 

мәдени шарасына қатысып, 

ұлттық би өнерімен 

танылды.  

Саралаудың «Тапсырма» 
тәсілі жүзеге асады.  

Кейбір оқушыға:  

-Өз отбасыңда немесе 

туыстарың бишілер бар ма? 

Олардың билеген сәтін есіңе 

түсіріп әңгімеле. 

 
Сергіту сәтінде «Қаражорға»  

билейді. 

 

(Ж, Д) 2-тапсырмада 

«Бізде бір ой бар...» әдісі, 

дәптермен жұмыс жүзеге 

асырылады.  

А)   Тізімді жалғастыр. 

-Мәтінге сүйеніп, әр бағанға 

ортақ атау ойластырыңдар. 

Мәтіннен қажетті ақпаратты 

тауып, тізімде не артық 

екенін анықтап, осы тізімді 

- Мәтінді оқиды. 

- Сұрақ қойып, 

жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп сергиді. 

 

-Тапсырманы 

талқылап, өз 

пікірлерін 

білдіреді. 

Дескриптор: 

-Суретті 

сипаттайды-

1балл. 

- Мәтінді 

тізбектей 

дауыстап оқиды-

1балл. 

-Кейіпкер туралы 

әңгімелейді -

2балл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- Мәтінге 

сүйеніп, әр 

бағанға ортақ 

атау 

ойластырады, 

тізімді 

жалғастырады -

2балл.  

- Өлеңді 

мәнерлеп оқиды-

1балл.  

- Өнерпаз 

сыныптастарынан 

сұхбат алады-

2балл. 

-Фотокөрмеге 

ұсынатын суреті 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



өз беттеріңше 

жалғастырыңдар. 

Ә) Мәтінмен жұмыс: 

-«Өнерпаздар» өлеңін 

мәнерлеп оқыңдар. 

- Сыныптарыңда өнерпаз 

балалар бар ма? Олардың 

таңдаған өнері туралы 3 

сұрақ дайындаңдар. Сұхбат 

алыңдар.  

- «Қазақтың би өнері» 

тақырыбындағы 

фотокөрмеге қандай сурет 

ұсынар едіңдер? Ойларыңды 

дәлелдеңдер. 

жайлы пікір 

білдіреді-1балл. 

Кері байланыс 

5 мин 
Кері байланысты«Менің 

күнделігім» әдісі арқылы 

береді. 

Оқу  тапсырмасы:Мәтінді 

мазмұндау. 

Түсінгенінжазады. 

Тапсырманы 

жазып алады. 

ҚБ қойылады.  
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Доппен жасалатын жаттығуларды құрастыру 

АДАМБЕКОВ АБЛАЙХАН АЙДАРХАНОВИЧ  

Түркістан облысы   Кентау қаласы 

Әл-Фараби атындағы №14 мектеп-гимназиясының 

Дене шынықтыру пән мұғалімі 

 

Күні:  

Сынып:    

Сабақ тақырыбы Доппен жасалатын жаттығуларды құрастыру 

Оқу мақсаттары 4.2.6.1 белгілі бір тақырыптарды, көңіл күйлер мен 

эмоцияларды жеткізу үшін бірқатар композициялық 

идеяларды анықтау және құрау 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар қозғалыс кеңістігінде толық топ 

ретінде қауіпсіз жұмыс істеу 

Жетістік критерийлері  Негізгі қимыл-қозғалыс жаттығуларының байланысын 

анықтайды.   

Тілдік  мақсаттар 

 

шабуылдау ойындарышабуыл, қорғанысадал ойын, 

өзара әрекеттестік, жарыс 

кеңістікте бағдарланутөреші, ойыншыларкомандалық 

жұмыстактика, стратегияларжүгіру, 

жылдамдықты/бағытты өзгертуқолмен/аяқпен жүргізу 

Құндылықтарды 

дарыту  

Оқушыларды белсенділікке, патриоттыққа, болжай 

білуге, өз ойын жеткізуге тәрбиелеу. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Физики,музыка,биология 

АКТ қолдану 

дағдылары  

Планшет қолдану 

Бастапқы білім  

 

Сабақтан тыс іс-шаралар кезінде,спорттық,командалық 

ойыныңдарында тәжирібесі бар 

 

Сабақ барысы 

Б-барлық  сынып, Т-топтық, ЖЖ- жұпптық жұмыс, Ж- жеке, 

Тәж -оқушы тәжірибесі,К- мұғалімнің көмегі, Ф-фор.бағалау. 

Сабақ 

кезеңі/У

ақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

Қызығу

шылықт

ы ояту 

І.Ұйымдастыру 

кезеңі: 

а) Оқушылармен 

сәлемдесу, 

түгендеу. 

Сап түзеп тұру 

арқылы 1, 2 санын 

реттілікпен саналу 

арқылы екі топқа 

бірігеді. 

Мақсаты: 

Оқушылар бір-

біріне тілек 

білдіреді, 

тыңдау 

 

 
Тоқыма жіп  

 



7 мин. Психологиялық 

жағымды ахуал 

туғызу үшін 

«Өрмекшінің 

торы» әдісін 

пайдаланып, 

оқушылар бір- 

біріне жақсы 

тілектер айту 

арқылы жіпті 

лақтырады. 

ә). Топта жұмыс 

жасау ережені еске 

түсіру. 

б). Топтастыру. 

 

 

 

 

І-топ: 

ІІ-топ 

Топтың ережесі: 

1. ТҚЕ сақтау. 

2. Топ басшысына 

бағыну. 

3. Белсенді болу. 

4. Бір-бірін тыңдау, 

өз пікірімен 

ашық бөлісу, 

басқалардың 

пікіріне 

құрметпен қарау. 

5. Уақыт шегінде 

жұмыс жасау. 

 

дағдыларын 

дамытуға 

бағытталады, 

сондай-ақ 

барлық 

оқушылардың 

қатыстырылуы 

арқылы сабаққа 

белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: 

Оқушылар бір-

біріне тілек 

айту арқылы 

жақындасады, 

көңіл күйін 

көтереді және 

бауырмалдығы

н оятады. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың«Жі

ктеу» тәсілі 

қолданылады. 

Оқушылардың 

оқуға деген 

қызығушылығ

ын арттыру 

мақсатында 

мүмкіндігінше 

оларға таңдау 

еркіндігі 

беріледі. 

Ортасы Дайындық  

бөлімі. 

Білім алушыларды 

қатарға тұрғызу 

сәлемдесу, сабақ 

мақсаттарымен 

таныстыру. Бір 

орында оңға,солға, 

кері бұрылу алаң 

шетімен қолды 

жоғары көтеріп, 

аяқ ұшымен және 

қолды белге қойып 

өкшемен жүру. 

Аяққа толық 

Б.Т.Ж.К)(Футбол) 
Бір қатарға 

тұрғызып  допты  

тебу  және тоқтату 

әдістерін көрсетіп 

түсіндіремін. 

Өзім допты әр 

түрлі әдістермен 

тебуді  көрсетемін. 

Оқушыларды екі 

топқа бөліп : 

1.Аяқтың жоғарғы 

сыртқы қырымен 

допты тебу  

Допты орында 

  



отырып,қарапайым 

жүріс және қолды 

иық тұсынан 

айналдырып 

отыру. Жүруден 

жүгіріске өтіп алаң 

шетімен 

жүгіру.Қосарланы

п жасау арқылы 

жалпы шынығу 

жаттығуларын 

жасау. 

тоқтату. (он және 

сол аяқпен 

  2.Допты аяқтың 

жоғарғы ішкі 

қырымен тебу 

Ауадағы допты 

қозғалыста аяқтың 

ішкі қырымен 

тоқтату (он және 

сол аяқпен 

 

 
3.Допты аяқтын 

жоғарғы жағымен 

тебу 

Қозғалыста допты 

кеудемен тоқтату 

және аяқтын 

жоғарғы жағымен 

тебу 

 Әр түрлі 

әдістермен  допты 

қақпаға  тебу 

жаттығуларын 

орындатамын 

 Оқушыларды екі 

командаға бөліп 

ықшамдалған 

ережемен футбол 

ойының ойнатам. 

Сабақты

ң соңы 

Ой 

толғаны

с. 

Рефлекс

ия 

7 мин. 

 

 

«Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты:Оқушы 

алған білімін 

Жеке жұмыс: 

Оқушылар бір 

ауыз сөзбен сабақ 

туралы өз ойларын 

түсіндіріп береді. 

Бір ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын келесі 

сөздерді айтуға 

болады ұнады, 

пайдалы, қажет, 

білдім, үйрендім, 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

 

 



саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақыры

п бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 

тәсілі көрінеді. 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ I00026   01.03.2023 ж 

Тәртіптің ең тамаша мектебі — отбасы! 

НУРЖАНОВА САМАЛ ТУРГАНБЕКОВНА 

Түркістан облысы   Кентау қаласы 

Әл-Фараби атындағы №14 мектеп-гимназиясының 

педагог-психологы 

 

Отбасы – адам баласының алтын діңгегі. өйткені адам ең алғаш шыр етіп 

дүниеге келген сәтінен бастап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. 

Сондықтан да отбасы – адамзаттың аса қажетті, әрі қасиетті алтын мектебі.   

Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш 

нәрсенің күшімен салыстыруға болмайтындай. Өйткені ата-ананың балаға деген 

тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алар емес. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» – 

деген нақыл сөз отбасы тәрбиесінің маңызын айқындатып түр емес пе?   

Отбасы мүшелерінің жас шамасы әр түрлі болса да, олардың арасында бір-бірімен 

рухани жақындығы, мақсат ынтымақтастығы бар.   

Атақты қазақтың ақыны Қасым Аманжолов өзінің жарына арнаған бір өлеңінде:   

Отбасы – шағын мемлекет,   

Мен – президент, сен – премьер,   

дегені бар.  

Шынында, отбасы – ол да бір шағын мемлекет. Әр мемлекеттің өзіне тән өндірісі 

мен өнім бөлісі, сыртқы және ішкі саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, қастерлеп 

ұстанатын рәміздері, т.б. болатыны сияқты, әр отбасы болмыс-тіршілігінің де соған 

ұқсас жақтары бар, оның жаратылысы да басшылық пен қосшылықты қажет етеді. 

Сондықтан отбасының құрылымына зор маңыз беріліп, мәнін қорғаған, отбасының 

ар-намысын сақтауға, сырын шашпауға, мүшелерін бір-біріне қатысты адалдыққа 

тәрбиелеген. «Отан отбасынан басталады» деген сөздің мәнісі де осында.   

Ата-ана өз отбасын нығайта отырып, сонымен бірге оның балағатқа толған 

мүшелерін үй болуға, өз шаңырағын көтеруге әзірлеуі басты әрі өте жауапты міндет 

болып саналады. Жас отаудың түтіні түзу шығып, махаббат пен тату-тәттілік, 

береке-бірлік орын тепкен жылы ұяға айналуы, босағасы берік, болашағы нұрлы 

болуы көбіне-көп жас жұбайлардың үлкен үйде алған тәрбиесі, көрген өнегесіне 

байланысты. «Әрбір баланың мінез құлқы ата - анасының жағымды іс - әрекетінің 

http://www.engime.org/otbasi-eleumettanui-otbasini-eleumettik-meni.html
http://www.engime.org/otbasi-eleumettanui-otbasini-eleumettik-meni.html
http://www.engime.org/bilimdiden-shian-soz-talaptifa-bolsin-kez-nrinsirin-koruge.html


үлгі алуы барысында қалыптасады.» деп Павлов айтпақшы баланың мінез - құлқы 

өскен ортасына, көрген тәрбиесіне байланысты қалыптасады. Ата - ана бала үшін ең 

бірінші үлгі тұтар адамы, өзін көретін айнасы.  

«Ұяда не көрсең, ұшқанда, соны ілерсің», «Анасына қарап, қызын ал», - деп, халық 

бәрін бастан кешіп, сынақтан өткізгендіктен айтқан. «Ата – ананың ақылы – қазулы 

қара жолмен тең» деп Дулат Бабатайұлы айтпақшы ата – ана баласының түйсігіне 

қандай іс салса, бала сол жолмен жүре беретіні белгілі.  

Хан ордасы, салтанатты сарайларда талай күн аунап-қунап жатып, өзінің шұрқ тесік 

құрым киіз лашығына қайтып оралғанда Жиренше шешен: «Айхай, менің өз үйім, 

кең сарайдай боз үйім», - деп, жаны жай тапқан екен. Бұл аңызда үлкен шындық, 

терең мән бар. Әркімге, оның ішінде балаға өз үйінен ыстық, өз үйінен кең де 

керемет мекен жер жүзінде жоқ. Кавказ халықтарында «Нағыз жайлы орын: 

қылышқа – қынабы, отқа – ошағы, ер жігітке - өз үйі» – деген тамаша нақыл бар.   

Адалдықпен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те отбасында шын 

ықылас-пейілменен баланың көкірегінде орын тебеді.   

Қазақ отбасында әуелі әке, содан кейін шеше, бұлар – жанұя мектебінің ұстаздары 

болады. Әке мен шешенің баласына қоятын ең бірінші басты талап-тілектері – 

баланың «әдепті бала» болып өсуі.   

Сондықтан қазақ жанұясы әрдайым: «Әдепті бол, тәрбиесіздік етпе, көргенсіз 

болма» деген сияқты сөздерді балаларының құлағына құйып өсірген.   

Тәрбие басы әдептілік деп білген ата-ана әуелі баласына өздерін сыйлап-

құрметтеуді, өзгелерге, әсіресе үлкендерге, сыпайылық танытуды, ешкімді 

мұқатпауды үйреткен. Сонымен қатар, балаларының ер-азамат болып, халқына еңбек 

етулерін басты міндет етіп қойған. «Бала тәрбиесі-бір өнер, өнер болғанда ауыр 

өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін 

әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек»,- 

деп қазақтың ұлы ақыны,ағартушысы Мағжан Жұмабаев дәл тауып айтқан.   

Отбасы –адамзат бесігін тербеткен баланың бас ұстазы. Ұлтымызда «Ұяда не 

көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген дана сөз бар. «Балапан қыран болып ұшу үшін, 

оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болу керек» деп отбасылық 

тәрбиеге ерекше тоқталған. Отбасының бала тәрбиесіндегі ролі:   

- бала тәрбиесінде отбасы ықпалы басқа тәрбиелік ықпалдарға қарағанда ең басым 

http://www.engime.org/aza-otbasindafi-terbie-yada-ne-korse.html


болып келуі;   

- өркениетті, зайырлы, құқықты қоғамныњ азаматын тәрбиелеуде отбасы 

мемлекеттің негізгі буыны;   

- отбасы – болашақ ұрпақтың бойында ең құнды адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыратын қоғамның ажырамайтын басты тірек – арқауы;   

- отбасы – жеке тұлғаны әлеуметтендіру міндетін жүзеге асырушы. Ол болашақ жас 

азаматтың дене жетілуіне, шынығуына, рухани және адами дамуына, ең құнды 

жалпы адамзаттық құндылықтарды және ұлттық рухани байлықты бағалауға, еңбек 

ету дағдысын тәрбиелеуге ықпал жасаушы;   

- отбасы бала тәрбиесінде адамзат қоғамының тарихындағы ғасырлар сынынан 

мүдірмей өткен ұлттық дәстүрді жалғастырушы;   

- отбасының әлеуметтік міндеттерінің өзегі тәуелсіздікке ие болған Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік заңдарын құрметтеп, елжанды азамат тәрбиелеу;   

- отбасы баланың мамандықты еркін жєне саналы таңдауына ықпал жасаушы;   

- отбасы өзінің ұрпағын болашақ отбасылық өмірге дайындаушы.  

В.А.Сухомлинский «Тек қана ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру 

арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін.» дегендей 

мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі үшін тек ата-анамен бірігіп жұмыс 

істеу керек екенін ескерткен. Өз тәжірибемде тәрбиенің отбасы бағытында 

«Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы», «Бақытыңды балаңнан ізде», «Оқу мен 

тәрбие егіз» « Отбасы-алтын діңгек» «Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі мен 

мектеппен байланысы» тақырыптарында ата-аналармен бірігіп ата-ана жиналысы 

мен тәрбие сағаттар жүргіздім. Отбасының бала тәрбиесінде алар орны мен маңызы 

жөнінде пікірталастар мен баяндамалар жүргіздім. Ата-аналарға балаларының 

тамағының тоқтығы мен көңілінің көктігіне қарайтын, құр асыраушысы рөлінен 

шығып, ендігі жерде, сіздің алдыңызда балаңыздың білім алу жолындағы серіктесі 

болу міндеті тұрғандығын еске салдым.   

Тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – отбасы мен мектептен алған үлгі- өнеге 

жиынтығының жемісі. «Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай 

көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған – 

туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады » деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

айтпақшы, еліміздің болашағы бүгінгі балалардың дұрыс азамат болып қалыптасуы 

http://www.engime.org/tairibi-memlekettik-remizder-ltti-matanishimiz-terbie-safatini.html


отбасындағы тәрбиеге байланысты. Балалардың өздеріңізге бақыт сыйлайтын тұлға 

болып қалыптасуы, ата – аналар , сіздерге байланысты. Бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ сондықтан балаларыңыз елін,Отанын сүйетін азамат болып өсіп, сіздерді 

бақытқа кенелтсін десеңіздер бала тәрбиелеудегі қателіктерге жол бермейік,! Ендігі 

ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ I00027 01.03.2023 

В здоровом теле – здоровый дух 

НАДЫРШИНА ЛУИЗА РАВИЛЬЕВНА 

Туркестанской область  г.Кентау                                                                                                                  

КГУ школы-гимназии №22 им. М.О.Ауэзова                                                                     

Учитель начальных классов 

Организация 

образования 

  

Предмет: математика  Класс: 2 А Количество 

присутствующих:32 

Количество 

отсутствующих: 

Дата: 20.01.2023 г.  ФИО учителя: Надыршина Л.Р. 

Тема УМК  Компонентыдействияумножения 

Тема раздела  В здоровом теле – здоровый дух. Путешествие 

Цели обучения  из 

долгосрочного плана 

 2.1.2.1 – понимать умножение как 
сложениеодинаковыхслагаемыхиделениекакразбиен
иеобъектовпо содержанию,наравныечасти. 

2.1.2.2 – понимать, что умножение и деление – 

взаимообратные действия, определять зависимость между 

компонентами, результатами этих действий; 

Цели урока  

 

 познакомишься с компонентами действия умножения. 

 

Этап урока/ Время Действия педагога 

 

Действия 

ученика 

Методы 

оценивания  

Ресурсы 

Начало урока  

 

 

 

 

 

 

 

Позитивный настрой. 

Сегодня математика у 

нас. 

Должны мы 

хорошенько 

поработать, 

Чтоб гости, посмотрев 

на нас, 

Сказали: «Что за 

класс!» 

 

Ребята 

настраиваютс

я на урок 

  

стихотворен

ие 



 

 

   2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний. 

«Встреча с чудом» 

- Ребята, а вы знаете, 

что деревья умеют 

танцевать? А что 

барханы петь? А 

коньон мы можем 

увидеть не только 

побывав в других 

странах? 

 

Как сказал Ануарбек 

Алимжанов (казахский 

писатель, публицист, 

общественный деятель)  

«Для того, чтобы 

открыть свою Родину, 

надо сначала открыть 

её в своём сердце!»  

Наше сердце открыто и 

в нём одна Родина – это 

Казахстан.  

- Сегодня мы 

отправляемся в 

путешествие по 

замечательной, 

удивительной красивой 

стране, стране с 

древней культурой, 

стране контрастов, в 

которой соседствует 

море и пустыни, степи 

и горы, вечные снега и 

таёжные леса, стране, 

которая вот уже более 

30 лет свободна и 

независима.  

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

. 

 

ФО: устная 

похвала 

 

 

 

Изречения  

писателя 

Целеполагание.   

Люди отправляясь 

путешествуя берут 

обязательно с собой 

карту, вот и я вам 

 

Рассматриваю

т карту 

Самостоятель

но 

 

 

 

 

 



 

 

 

          5 мин 

приготовила карту, 

будем отмечать места, 

где мы с вами 

побываем. И собирать 

флажки за активную 

работу, правильные 

ответы. 

 

На доске объяснение 

учителя 

 

- Откройте тетради, 

запишите число  

Классная работа 

 

- Назовите действия, 

компоненты и 

результаты этих 

действий. 

 

70+12=82      36-30=6     

5*2=10 

- Почему третье 

задание вызвало 

трудность? 

 

Определите цель 

сегодняшнего урока 

Чему мы будем 

учиться? 

Одно из прекрасных, 

завораживающих мест 

это Поющие барханы. 

Картинку Поющего 

бархана распечатать в 2 

х экземпляров, одну 

для задания, одну для 

игры 

формулируют 

цель урока. 

 

 

 

 

 

Записывают 

число 

Классная 

работа 

 

 

1 слагаемое 

70, второе 

слагаемое 12, 

значение 

суммы 82. 

Уменьшаемое 

36, 

вычитаемое 

30, значение 

разности 6. 

Потому что 

мы не знаем 

компоненты 

умножения. 

 

 

 

Узнать 

компоненты 

умножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО: устная 

похвала 

 

 

ФО: устная 

похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

выражениям

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

С заданием 



 

- А, чтобы узнать, как 

они поют и где 

находятся, нужно 

выполнить задание. 

 

Перед вами карточки, 

на которых задания. 

 

 Групповая работа 

 

Представьте выражения в 

виде суммы одинаковых 

слагаемых. Найди их 

значения 

 4 · 2 27 · 2 6 · 3 

 

(проверка устная, ребята 

читают свои ответы, 

учитель оценивает 

правильные ответы, 

нарисовать флажки 

рядом) 

 

Замените сложение 

умножением по образцу 

4 + 4 + 4 = 4 * 3 = 12 

 

16 + 16 + 16 

 7 + 7 + 7 + 7  

22 + 22  

(проверка устная, ребята 

читают свои ответы 

называя компоненты 

сложения учитель 

оценивает правильные 

ответы,  нарисовать 

флажки. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

вычисления 

в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По цепочке 

один из 

 

КО: верно 

раскладыва

ют в виде 

суммы 

одинаковых 

слагаемых. 

 

Дескрипторы: 

Верно 

разложил 

выражение  4 

* 2-1б 

Верно 

разложил 

выражение  

27*2-1б 

Верно 

разложил 

выражение  

6*3 – 1б 

 

КО: 

правильно 

заменили 

сложение 

умножением 

по образцу 

Дескрипторы: 

Верно 

выполнили 

первое 

выражение 

1б 

Верно 

выполнил 

второе 

выражение 

1б 

Верно 

выполнил 3 

выражение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Как бы вы назвали 

компоненты 

умножения? Верно. 

Почему «множитель» 

получил такое название? 

Его умножают «множат». 

Повторим стихотворение: 

 

Множитель, множитель, 

Затем произведение, 

Вот и названье 

Компонентов умножения. 

 

Информация о барханах. 

- Давайте послушаем, как 

поют Барханы. 

(включаете видео ) 

 

https://ok.ru/video/22254

01104952 

 

Возьмите карандаш и 

отметьте на карте город 

Алматы. 

 

 

команды 

ученик читает 

пример и 

вычисление 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

Повторяют 

стихотворени

е за учителем 

 

 

Просматрива

ют видео 

Отмечают на 

карте город 

Алматы 

1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО: устная 

похвала 

 

 

 

 

 

 

Карточка  

с 

компонента

ми 

множитель 

произведени

е 

https://ok.ru/video/2225401104952
https://ok.ru/video/2225401104952


Середина урока  

 

Работа над новым 

материалом.  

Сейчас мы с вами 

поиграем в игру  

«Я беру тебя с собой» 

- Нам нужно среди 

множества выражений 

найди выражения с 

множителем 3. 

Я буду показывать 

карточки, а вы 

определять возьмем мы 

с собой это выражение 

или нет. 

 

 3 · 2     33 · 4     26 · 3      3 · 

24       4 · 5 

 

-Молодцы ребята 

 И вот мы с вами 

попали в лес, но лес 

необычный, а 

танцующий. 

 

Информация о лесе. 

Находится этот 

фантастический лес 

недалеко от столицы 

нашей Родины 

Астаны. Отметьте его 

на своей карте. 

 

- Мы попали с вами в 

каньон, посмотрите 

какой он загадочный. 

 

Информация об 

каньоне 

 

 

Ребята 

определяют 

какие 

выражения 

мы берем с 

собой, а какие 

нет, 

объясняют 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

информацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают 

задачу 

Взаимопровер

ка. 

 

 

 

КО: верно 

определят 

выражение 

Дескриптор

ы: 

Верно 

определили 

3 · 2 – 1б  

Верно 

определили 

26 · 3 - 1б       

Верно 

определили 

3 · 24 - 1б         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО: верно 

выполнил 

вычисление 

Дескрипторы: 

Верно 

составил 

 

 

 

 

 

Карточки с 

примерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

 

 

 



 

Он приготовил для вас 

задание. 

Откройте карточку и 

выполните задание. 

(ребятам раздаются 

карточки или они лежат 

на парте у них) 

Реши задачу.  

В двух коробках по 3 

камчи. Сколько изделий в 

коробках? 

- Кто закончит 

встаньте. 

(когда ребята все 

встанут, выполняется  

проверка в группе) 

 

- Ребята, проверьте в 

группе, верно ли вы 

решили задачу. 

Когда закончите, 

встаньте все вместе. 

Молодцы. 

- Давайте проверим 

вместе, верно ли вы 

решили задачу, 

соблюдая КО.(называет 

ко) 

Объяснение ученика. 

Молодцы, нарисуйте на 

карточке флажки. 

 

- Еще нас ждет одно 

интересное место, это 

Плато Устюрт и 

урочище Бозжира в 

Мангистауской 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

ученика 

 

 

 

Оценивают 

свои работы 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

условия 

задачи 1б 

Верно 

выполнил 

вычисление 

1б 

Верно 

записал ответ 

1б 

(ребята 

рисуют 

флажки на 

карточке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО: устная 

похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



области. 

 

Отметьте на карте 

город Актау. 

 

Информация об 

урочище. 

 

«УГЛЫ» 

(заранее по углам 

развесить 

иллюстрации мест, с 

которыми 

познакомились) 

- Давайте вспомним, 

с какими местами и 

где они находятся 

мы с вами 

побывали. 

Поющие барханы в 

Алмате 

Танцующий лес в 

Астане 

Чарынский каньон 

Алматы 

Плато Устюрт и 

урочище Бозжира в 

Мангистауской 

области. 

Сейчас внимательно 

подумайте и когда я 

скажу, начали, вы 

встанете, задвинете 

стулья и подойдете к 

тому изображению, 

которое вам больше 

понравилось. 

Обсудите и назовете 3 

причины, чем нам 

понравилось это место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходятся по 

углам  

Обсуждают и 

называют 3 

факта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

вычисления 

На 

закрепление 

 

 

 

КО: верно 

выполнил 

вычисления 

уравнения 

 

Дескриптор

ы: 

Верно 

записал 

нахождение 

неизвестног

о 1б 

Верно 

выполнил 

вычисления 

1б 

Верно 

записал 

проверку 1б 

 

КО: верно 

решил 

примеры 

Дескриптор

ы: 

Верно 

решил 1 

пример 1б 

Верно 

решил 2 

пример 1б 

Верно 

решил 3 

пример 1б 

 

КО:верно 

 

 

Картинки по 

углам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями 

 

 



Начали. 

(ребята встают и 

расходятся по углам. 

Обсуждают и говорят 3 

причины, которые они 

выбрали) 

 

- Здорово, рядом лежат 

карточки с этим 

местом, возьмите 

каждый себе по одной и 

сядьте на место свое. 

Посмотрите какое 

задания приготовило 

вам оно. 

(у каждого разного 

задания на карточках, 

ребята прямо там их 

выполняют или в 

тетради на усмотрение 

учителя) 

Фронтальная проверка 

по одному ученику 

объяснение, другие 

слушают и проверяют 

Закрепление. 

Работа в паре. 

- А сейчас дайте пять 

своей паре. 

Выполните задание в 

паре 

Возьмите карточки, 

которые лежат у вас на 

столе. Выполните 

решение данных 

выражений, заменяя 

умножение суммой 

одинаковых слагаемых. 

Каждому ответу  

соответствует своя буква. 

Запишите числа в 

порядке возрастания и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В паре 

выполняют 

вычисления 

 

Подставляют 

буквы и 

читают слово  

МНОЖИТЕЛ

Ь 

выполнил 

преобразова

ние 

Дескриптор

ы: 

Верно верно 

выполнил 

преобразова

ние 1б 

Верно верно 

выполнил 

преобразова

ние 1б 

Верно верно 

выполнил 

преобразова

ние 1б 

 

 



расшифруйте своё 

ключевое слово. 

5

 

. 

2

= 

е 3 . 

2= 

ж 2 . 

2 

= 

о 4 . 

2 

= 

и 6 . 

2 

= 

л 

1

  

. 

2

= 

м 1 . 

3= 

н 1 . 

9 

= 

т 8 

.2 

= 

ь   

 

2 3 4 6 8 9 10 12 16 

М Н О Ж И Т Е Л Ь 

 

Конец урока 

 

Рефлексия 

- Вы здорово 

поработали, а сейчас я 

вас прошу мне 

рассказать что вы не 

знали, а теперь узнали. 

Начинать будете так: 

«Я не знал…., а теперь 

знаю ….» 

Рефлексируют 

по материалу 

урока 

 Приложение 

7 

Д/З 

ОГ с 4 №1, 

читать 

РТ с 4, 

писать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ I00028    01.03.2023 ж 

Аралас сандарды азайтуға есептер шығару 

МАУЛЕНОВА ГАУХАР ФАЙЗУЛЛАЕВНА 

Түркістан облысы Созақ ауданы                                                                                                                                                                      

"Созақ" жалпы орта мектеп-гимназиясының                                                   

математика пәнінің мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді 

жоспардыңтарауы:5.1С 

Күні:27.11.2019ж 

Мұғалімнің аты-жөні:  

Қатысқандар:

 Қатысп

ағандар: 

Сынып:5Пәні:Математика 

Сабақтың тақырыбы Аралассандардықосу.Аралассандардыазайтуғаесептершығару 

Осы сабақта 

қолжеткізілетін

оқу 

мақсаттары 

5.1.2.19 натуралсаннанжайбөлшектіазайтудыорындау; 
5.1.2.20 аралассандардықосужәнеазайтудыорындау; 

Сабақтыңмақсаты Барлығы:Бөлімдерібірдейаралассандардықосужәнеазай

тудыорындайды. 

Басымбөлігі:Бөлімдеріәртүрліаралассандардықосужәнеазайт

удыорындайды. 

Кейбірі:Натуралсаннанжайбөлшектіазайтудыорындайды. 

Бағалаукритерийі - бөлімдеріәртүрліаралассандардықосады; 
- бөлімдеріәртүрліаралассандардыазайтады. 
- натуралсаннанжайбөлшектіазайтады. 

Тілдікмақсаттар Пәнгетәнлексикаментерминология: 

- аралассандардықосужәнеазайту; 

Диалогпенжазуүшінпайдалысөздерментіркестер: 

бөлімдерібірдейаралассандардықосуүшін,...керек; 

- бөлімдеріәртүрліаралассандардықосуүшін,...керек; 

Ойлаудағдыларының 

деңгейі 

Білу,түсінужәнеқолдану 

Құндылықтарғабаулу Жауаптыазаматтарадал,сындарлыәрібелсенді,олартұтастық,сыни 

идеяларменқоғамдыдамыту,ұлтпенқоршағанортанықорғауүшінпі

кіралуандығынәкеледі. 



Пәнаралықбайланыс Геометрия 

АКТқолданудағдылары Презентация,http://bilimland.kz/ru/ 

Алдыңғыбілім Жайбөлшектердіқосужәнеазайту 

Сабақ
барыс

ы 

Сабақтыңжоспарлан- 

ғанкезеңдері 

Сабақтағыжоспарланғанжатт
ығутүрлері 

Ресурстар 

Сабақтың

басы 

Ұйымдастырубөлімі. Сәлемдесу 

Оқушылардыңсабаққақатысымымендайындығынқадағалау. 

Оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландыру. Сөйлеу ережесін 

еске түсіру.Психологиялықдайындық:-

Кәнекибалалар,бүгінбарлығымызбір-бірімізгене тілейміз? «Ақ 

тілек»Оқушылар орындарынан тұрып, бір-

бірлерінетілектерінайтды. 

Оқушыларменбіргесабақмақсатыменкүтілетіннәтижелерінанықтау

.Топқабіріктіру 

Үйтапсырмасынтексеру.Жұптықжұмыс. «Менсаған,сен 

маған»әдісі. 

 

 

 

Презентация 

1-5слайд 

 

6слайд 

http://bilimland.kz/ru/


 Жұптаоқушыларбірбірлерініңдәптерлерінтексереді.Оқушылардың 

түсінбегенсұрақтарын,шығараалмағанесептерінталдау. 

ОқулыкТ.А. 

Алдамұратова,М

атематика 

 

 

 

 

 

 

7слайд 

 

 

 

 

 

 

 

8-17 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор:-есепшартынасәйкессанды өрнекқұрастырады; 

 бүтінбөліктерменамалорындайды; 
 бөлшекбөліктеріменамалорындайды; 
 дұрысжауабынтабады. 
Өзарабағалау. 

«Адасқансөздер»әдісі.Аралассандардықосужәнеазайтуережесінқайталау.Ер
ежедеорныауысқансөздердіретіменоқиды. 

Бөлімдерібірдейаралассанныңқосындысын(айырмасын)табуүшін,оның: 

- осыданшыққаннәтижелердіқосып,аралассантүріндежазукерек. 

- бүтінбөліктерінбөлекқосу(азайту)керек; 

- бөлшекбөліктерінбөлекқосу(азайту)керек; 

Ауызшабағалау.Смайликтерменбағалау 

«Жалғасынтап»әдісі.Есептердіауызшашығарады. 

 

Дескриптор:-натурал саннандұрысбөлшектіазайтады; 

- натуралсаннанбұрысбөлшектіазайтады. 

- бөлімдеріәртүрліаралассандардықосады; 

- бөлімдеріәртүрліаралассандардыазайтады. 

Дескрипторлар бойынша 

бағалауЕсептершығару.Оқулықпенжұм
ыс 

 

Сергітусәті. «Жаңылмаймын» ойыны. Оқушылар кезекпен шығып, 

орындайды. 



Оқулық 

 Тесттапсырмалары.Топтықжұмыс 20слайд 

 

http://bilimland.k

z/ 

 

 

плакат,тесттапс

ырмалары 

Сабақ
тың 

Үйгетапсырма:№554есеп.Ереженіжаттау. Қағаз 

соңы Керібайланыс«Қағазкеме»әдісібойынша. кеме 

 

 

суреттері,түстіқа

ламдар 

 

http://bili/
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Саралау –оқушыларға қалай 

көбірекқолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? 

Қабілетіжоғарыоқушыларғақанда

йміндетқоюды 

жоспарлапотырсыз? 

Бағалауоқушылардыңматер

иалдымеңгерудеңгейінқала

йтексерудіжоспарлайсыз? 

Денсаулықжәне 

қауіпсіздіктехникасыныңсақталуы 

Деңгейіжоғарыоқушығақо

сымшатапсырмадайындал

ады. 

Қабілеті төмен 

оқушыларға 

қажетжағдайдаүлгерушіоқ

ушыныкөмеккөрсетуұсын

ылады. 

Мақтау, 

мадақтау,смайлктерарқыл

ыҚалыптастырушыбағала

укерібайланысберуарқылы 

жүргізіледі. 

Оқушылардың 

партададұрысотыруынқадағала

уСергітусәтінөткізу 

Сабақбойыншарефлексия 

Сабақ мақсаттары/оқу 

мақсаттары 

дұрысқойылғанба?Оқушылардың

барлығыОМқолжеткізді ме? 

Жеткізбесе,неліктен? 

Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді 

ме?Сабақтыңуақыттықкезеңде

рісақталдыма? 

Сабақжоспарынанқандайауы

тқуларболды,неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру 

үшінпайдаланыңыз.Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберіл

генсұрақтарғажауапберіңіз. 

 

Жалпыбаға 

Сабақтаеңжақсыөткенекінәрсе(оқытуменоқуғақатысты)?1:

 2: 

Сабақтыжақсартуғанеоңықпалетереді(оқытуменоқуғақатысты)?1:

 2: 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім,

келесі сабақтарданегекөңіл бөлуқажет 
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№ I00034    02.03.2023 ж 

 

Developing speaking: Talking about photos 

 

БАЙМАХАНОВА АКЫЛЗАТ АШЕНОВНА                                                                                                 

Түркістан облысы,  

Кентау қаласы әл-Фараби атындағы                                                                                                      

№14 мекктеп-гимназиясы,                                                                                                               

Ағылшын тілі пән мұғалімі 

 

Unit of a 

long-term 

plan:Virtu

al reality 

School-gymnasium N14 named after al-Farabi 

Date: 

25.11.202

2 

Teacher name: Baimakhanova A.A 

Class: 10 

A 

Number present:  absent: 

Lesson 

title 

Developing speaking: Talking about photos  

Learning 

objectives 

10.2.3 - understand the detail of an argument in unsupported extended 

talk on a wide range of general and curricular topics, including talk on 

a limited range of unfamiliar topics;  

Cross-

curricular 

Physics, Geography, Maths 

Previous 

learning 

Travelling; Transport 

Plan  

Planned 

timings 

Planned activities  Learners

’ 

activitie

s 

Evalua 

tion 

Resou

rces 

Start 

10 min 

 

 Greetings and organisational moments. 

Teacher introduces a new theme, 

learning objectives, and assessment 

 

 

Project 

 

The 

teacher 
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criteria. Divide into two teams and ask 

for the name of a team 

Checking homework. 

21st Century task 

Find out more about food miles in your 

area. 

Work in a group and follow this plan: 

1 Collect different food labels or 

packaging and bring them to class. 

2 Using a world map, create a display to 

show each item and where it came from 

or where it was packaged. 

3 Find out which of the products could 

be produced or packaged closer to 

where you live, and what the benefits 

could be. 

4 Present your findings to the class. 

What are your conclusions? 

WARMER 

Play Hot seat. One volunteer from each 

team sits with their back to the board. 

Write a word from the unit on the board 

so that only the teams can see the word. 

Teams give clues to their volunteer so 

that he/ she guesses the word and gets a 

point for their team. The first one to 

guess the word gets a point for their 

team.  

 

 

work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will 

guess 

the word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assesses 

them by 

giving 

scores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

teacher 

gives a 

point for 

their 

team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatew

ay 

Scien

ce 

Stude

nt’s 

Book, 

Unit 

3, p. 

37 

 

Prese

ntatio

n  

Differ

ent 

food 

labels 

or 

packa

ging 

 

 

Prese

ntatio

n  
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Middle  

25 min 

 

 
1 SPEAKING. Teamwork. Use the 

phrases in the Speaking bank to talk 

about the similarities and differences 

between the photos 

 

 

 
2 Decide which sentence (1-6) is….(a-

f). 

a)A plan or intention b)A prediction 

c)Anarrangementd)A promisef)An 

offer1.Shall I make you a cup of tea? 

2.You’ll drive too fast. 

3.I’m not going to go to university yet. 

4.I’m staying the night there.5.I’ll drive 

really slowly.6.It’s going to be cold 

tonight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

will talk 

about 

the 

similarit

ies and 

differen

ces 

between 

thee 

photos 

Students 

will 

decide 

which 

senteenc

e (A-F) 

is a 

predicti

on 

And so 

on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

teacher 

assesses 

them by 

giving 

scores  

 

 

 

The 

teacher 

gives a 

point for 

their 

team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatew

ay 

Scien

ce 

Stude
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nt’s 

Book, 

Unit 

3, p. 

40 

Englis

h file 

intem

ediate 

third 

editio

n. 

Unit 

1B 

P.18 

Conclusio

n 

7 min 

3 Prediction game: What am I going to 

do in….?4 Jeopardy game 

5 Communication time 

Ask another team these questions about 

his\her plans. Try to ask another 

question if possible 

Ask and 

answer 

the 

question

s 

The 

teacher 

gives a 

point for 

their 

team 

Englis

h file 

eleme

ntary 

End 

3 minutes 

Home task: Ex 3-4  p.27 WB. 

REFLECTION 

Saying goodbye 

commen

ts on the 

padlet 

Self-

assessm

ent 

https:/

/padle

t.com/

lucky

akyl/n

9w8w

7f90w

ihah4 
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МАЗМҰНЫ 

 

 АТАХАНОВА АЙЖАН АБДАЛИМОВНА 

 ҚАЛДЫБЕКОВА АҚМАРАЛ ҚҰЛАХМЕТҚЫЗЫ 

 АРЫСБАЕВА ГАУХАР МАХМУТҚЫЗЫ  

 БОШКАЕВА ПЕРИЗАТ ПЕРНЕБЕКОВНА 

 СЕРИКБАЕВА АСЕМГУЛЬ АБУТАЛИПОВНА 

 БЕРИККАРАЕВА АКНУР БАТЫРХАНОВНА 

 ШОЙНБАЕВА СУЛУХАН АЛИМБАЕВНА 

 ТУРСУНБАЕВА АКТОЛКЫН ИМАНАЛИЕВНА 

 ЖАКИПБЕКОВА МАКПАЛ ШЕРЕХАНОВНА 

 ШЕРМАГАНБЕТОВА АСЕМ НАРИШОВНА 

 ЖОЛДАСБЕКОВА ҚАЛАМҚАС ДАНЕБАЕВНА 

 АДАМБЕКОВ АБЛАЙХАН АЙДАРХАНОВИЧ 

 НУРЖАНОВА САМАЛ ТУРГАНБЕКОВНА 

 НАДЫРШИНА ЛУИЗА РАВИЛЬЕВНА 

 МАУЛЕНОВА ГАУХАР ФАЙЗУЛЛАЕВНА 

 БАЙМАХАНОВА АКЫЛЗАТ АШЕНОВНА 

 


