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Ұсынылған оқу-әдістемелік кешен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуір-
дегі №327 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік 
жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандар-
тына (МЖМБС) негізделіп, Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
10 мамырдағы № 199 бұйрығымен (8-қосым-
ша) бекітілген «Дүниетану» пәнінен үлгілік оқу 
бағдарламасы бойынша әзірленген. Бұл ОӘК-те-
гі материалдар 2-сынып оқушыларының жас 
ерекшелігіне сай құрастырылып,  ғылымилық, 
жүйелілік қағидаттары басшылыққа алынған.

Пәннің мақсаты
«Дүниетану» пәнінің мақсаты – ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтар тұрғысынан білім 
алушының бойына адам, қоғам және табиғаттың 
байланысы мен өзара тәуелділігі туралы білімдер 
жүйесін қалыптастыру,  оқушының танымдық 
әрекетін дамыту.  Пән мазмұны оқушылардың 
әлеуметтік дағдыларын қалыптас тыруға, туған 
жеріміздің табиғат ерекшеліктері мен тарихи 
орындарын танып білуге, еліміздің тарихына 
қызығушылығын оятып, тарихи, географиялық 
және әлеуметтік білім негіздерін меңгеруіне 
ықпал етеді. Қоршаған әлемді тануға деген ынта-
сын арттырып, «Біз кімбіз? Қайдан келдік? Қайда 
тұрамыз? Болашақта қандай боламыз?» деген 
сұрақтар төңірегіндегі ой-пікірлерін дамытады.

«Дүниетану» пәні оқушыларға пән мазмұнын 
меңгертіп қана қоймай, оқу және функционалдық 
дағдыларын (зерттеу және коммуникативтік дағ-
дылары, оқу сауаттылығы) қалыптастыруға ықпал 
етеді. Сондай-ақ оқушылардың түсіну, зерттеу, 
дәлелдеу және мәселелерді шешу арқылы қа-
лыптасатын сыни ойлауын, жұппен және топпен 
жұмыс істеу дағдыларын дамытады. 

Қорыта айтқанда, пәннің мақсаты төмендегі-
дей дағдыларды қалыптастыруды көздейді:

• сұрақтар қойып, оларға жауап табу арқылы
зерттеу дағдысын қалыптастыру;

• зерттеулерге қатысу, қолда бар ресурс-
тарды қолдану арқылы тәжірибелік дағдыны 
қалыптастыру;

• жекелеген үдерістерді талдау, оқиғалардың
хронологиялық ретін түсіндіру арқылы аналити-
калық ойлау дағдысын қалыптастыру;

• ойын білдіру, пікір алысу, орындаған
шығармашылық тапсырмасын таныстыру 
арқылы ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру;

• болжам айту, ойлау, тұжырым жасау үшін
меңгерген білімдерін қолдану дағдысын қалып-
тастыру.

Оқушылар сабақ барысында: 

• қоғамдық тәртіп пен негізгі ережелерді
меңгереді;

• бір-біріне қамқорлық көрсетіп, сабырлық
танытуға дағдыланады;

• жұппен, топпен жұмыс істеу мәдениетін
қалыптастырады;

• өз пікірін айтуды, өзгелерді тыңдауды және
өзгенің пікірін сыйлауды  үйренеді;

• көпшілік алдында өз пікірін қорғауды және
топтың ортақ пікірін қабылдауды үйренеді.

«Дүниетану» пәнінің мазмұны төмендегі та-
раулар арқылы жүзеге асырылады:

1. Өзім туралы
2. Менің отбасым және достарым
3. Менің мектебім
4. Менің туған елім
5. Дені саудың – жаны сау
6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
7. Қоршаған орта
8. Саяхат
Мазмұны
Үлгілік оқу жоспарына сәйкес «Дүниетану» 

пәніне аптасына 1 сағат бөлінген, жылдық 
жүктеме 34 сағатты құрайды. Оқу жылында 
ұзақмерзімді жоспарға сәйкес оқу мақсаттары 
сегіз тарау аясында жүзеге асырылады. Әр тоқ-
санға екі тараудан бөлінген. 

Оқу-әдістемелік кешен үш компоненттен 
тұрады:

• оқулық – оқушының білім мазмұнын игеріп,
диалогке түсуіне ықпал ететін, коммуникативтік, 
көрнекілік қағидаттарына негізделген және пән 
мақсатына сәйкес танымдық материалдар мен 
тапсырмалар қамтылған оқу құралы;

• жұмыс дәптері – оқушының өз бетінше
жұмысын ұйымдастыруға арналған құрал. Жұ-
мыс дәптерінің тапсырмалары оқу мақсатын пы-
сықтауға, оқушының сабақта меңгерген білімін 
бекітуге бағытталған;

• мұғалімге арналған нұсқаулық – сабақты
кезең-кезеңімен өткізуге байланысты әдісте-
мелік кеңестер мен деректік материалдар топ-
тастырылған, қосымша тапсырмалар ұсынылған 
әдістемелік құрал.

«Дүниетану» оқулығында әлеуметтану, 
гео графия және тарих салалары бойынша білім 
негіздері жүйелі беріледі. Оқулықтың әр тарауы 
кіріспе беттен басталады. Мақсаты – оқушылар-
ды тарау тақырыптарымен және сол тарау бо-
йынша берілген негізгі мәселелермен таныстыру. 
Оқушылар бұл беттен қандай оқу мақсатына қол 
жеткізуі қажет екенін біледі. Тарауды оқуға қы-
зығушылығын оятатын сұрақтарды талқылайды. 

Кіріспе
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Әр тақырып сабақ мақсаттарын белгілеу ден 
басталады. Бұл мақсаттар «Дүниетану» пәні 
бойынша оқу бағдарламасында белгіленген 
оқу мақсаттары негізінде оқушыға арнап тұжы-
рымдалған. Ұсынылған негізгі мәтіндер мен ил-
люстрациялық материалдарды, айдарлар мен 
тапсырмаларды қарапайымнан күрделіге қарай 
жүйелі беру сабақ мақсатына қол жеткізудің 
басты шарты болып табылады. Оқушылардың 
оқу материалын игеруге деген танымдық қы-
зығушылығын арттыру оқу айдарлары арқылы 
іске асырылады.

Әрбір тарау қорытынды бетпен аяқталады. 
Оқушылардың білімін бекітуге арналған тапсыр-
малар тараудың соңында өзіндік ойтолғам жаса-
уына бағытталып, бақылау сұрақтары, тест және 
т.б. түрінде беріледі. Негізгі мақсаты – оқушылар-
дың оқу материалдарын қаншалықты деңгейде 
меңгергенін анықтау және белгілі бір тақырып 
бойынша өз білімін бағалауға көмектесу.

Оқулықта «Толықтырылған шынайылық»  қо-
сымшасы бар. Оны іске қосу үшін смартфондағы 
фотокамералар немесе Google Play маркетінде 
қолжетімді қосалқы қосымшалар (АR сканер-
лер) арқылы орналастырылған АR кодтарын 
сканерлеу керек. 

«Дүниетану» пәні мазмұнының үлкен тәрбие лік 
мәні бар. Бірінші тараудың бірқатар тақырыптары 
оқушылардың бойына ізгілік, мейірімділік, сү-
йіспеншілік секілді адами құндылықтарды сіңіруге 
бағытталған. Екінші тараудағы тапсыр малар мен 
мәтіндер отбасы, отбасындағы қарым-қатынас, 
достық, өзара түсіністік пен сыйластық, үлкенге 
құрмет, кішіге қамқорлық сияқты құндылықтарды 
игертуде маңызды рөл атқарады. Үшінші тараудың 
тақырыптары оқушылардың мектеп өміріне бе-
йімделуіне, қоғамдық өмірге араласуына және 
мектептегі тәртіп пен ережелерді үйренуіне көмек-
теседі. Төртінші тарау материалдарының негізінде 
оқушылар мемлекеттік рәміздердің маңызымен 
танысады, Қазақстан картасынан өздері тұратын 
өңірді, ондағы қалаларды, өзендер мен көлдерді 
тауып үйренеді. Бесінші тарауда оқушылар дұрыс 
тамақтанудың денсаулыққа пайдалы екенін 
біліп, дұрыс тамақтану жолдарымен танысады. 
Шынығу, қимыл-қозғалыстың адам денсаулығы 
үшін маңыздылығы туралы пікірлесіп, денені шы-
нықтыруға дағдыланады. Қауіпсіздік ережелерін 
меңгереді. Алтыншы тарауда ел тарихымен та-
нысады. Оқушылар ежелгі ата-бабаларымыздың 
сақтар мен ғұндардың ұрпағы екенін біледі, атақты 
қолбасшылар туралы мәліметтермен  танысады. 
Бұл тарау ата-бабаларымыздың дала мәдениетін 
қалыптастырудағы ұлы істері мен келер ұрпаққа 
өнеге етіп қалдырған құндылықтарын дәріптей-
ді.  Жетінші тарауда қоршаған ортаның әртүрлі 

аспектілері қарастырылады, атап айтқанда, ауа 
райы, табиғат құбылыстары, т.б. Оқушылар ауа 
райына бақылау жасау арқылы Қазақстанның әр 
аймағындағы климаттық ерекшеліктерді ажыра-
тады. Табиғи жағдайлардың адам өміріне әсерін 
біліп, табиғи апаттардан сақтану ережелерін үй-
ренеді. Сегізінші тарауда оқушылар Қазақстанның 
көрікті жерлерімен, танымдық-тарихи туризм 
нысандарымен танысады. Туризмді дамыту жол-
дарын түсініп, туристік орындарды таңдай алады. 

Сабақта карталар, кестелер, сызбалар, бей-
нематериалдар, аудиожазбалар қолдануға бо-
лады. Оқушылар қосымша интернет көзіндегі 
ақпараттарды пайдалана отырып, өз бетінше 
оқуға, талдау жасауға, өз пікірін айтуға үйренеді.

Жұмыс дәптерінде әр сабаққа арналған 
тапсырмалар қамтылған. Мақсаты:

• әр сабақтағы оқу мақсаттарын бекіту;
• сол мақсаттар бойынша түсінігі мен білімін

тереңдетіп, дағдыларын қалыптастыру.
Жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды жаңа 

тақырыпқа қатысты игерген білімдерін тексе-
ру үшін сыныпта орындатуға немесе біреуін 
үй жұмысы ретінде беруге болады. Әр сабақ 
сайын тапсырмаларды орындаған соң өзін-өзі 
бағалауды ұйымдастыру міндеттеледі. Оқушы 
үлгерімін қалыптастырушы бағалайтын бір көр-
сеткіш – осы жұмыс дәптері болып саналады. 

Мұғалімге арналған нұсқаулықта оқу-
лықтағы барлық тақырыптар қамтылып, әр 
тақырып бойынша сабақ өткізуге байланысты 
әдістемелік кеңестер ұсыныс түрінде берілген. 
Мұғалім оқушылардың білімі мен дағдысын 
жетілдіруге қажетті деп санаған кез келген 
құралдарды өз сабақ жоспарына енгізіп, сабақ 
барысында қолдана алады.

Оқу мақсаты. Оқу мақсаты «Дүниетану» 
пәнінің оқу бағдарламасында берілген оқу мақ-
саттарымен сәйкес келеді. Бағдарлама оқушы мен 
мұғалім арасындағы өзара бірлесе атқаратын жұ-
мыс түрлеріне бағытталған, яғни мұғалім оқушы-
ның жұмыс істеуіне жағдай жасайды, тапсырманы 
өз бетінше орындауға ынталандырып, әр оқушы-
ны дұрыс тұжырым жасауға бағыттайды. 

Тірек сөздер. Әр тақырыпқа қатысты тірек 
сөздер берілген. Тірек сөздер тақырыптың 
мазмұнын ашуға бағытталған. 

Оқулық пен жұмыс дәптерінің тиісті беттері-
не сілтемелер. Оқулық пен жұмыс дәптерінің тиісті 
беттеріне берілген қысқа сілтемелер мұғалімнің 
ОӘК-тегі материалдарды тез табуына көмектеседі.

Ресурстар. Сабақ өткізуге қажет болатын 
жалпы ресурстардың тізімі көрсетіледі.

Сабақ мақсаттары. Сабақтың соңында 
оқушылар қол жеткізуі тиіс нәтижелер ретінде 

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



7

анықталған. Олар оқушыға жаңа тақырыпты 
игертіп, оқу мақсаттарына қол жеткізуге бағыт-
талған нақты міндеттерді айқындайды, оқушыға 
қандай дағды мен білімді меңгерту қажеттігін 
көрсетеді.

Сабаққа байланысты деректі материал-
дар. Бұл айдарда мұғалімге сабақ тақырыбын 
және мазмұнын ашуға көмектесетін маңызды 
анықтамалық ақпарат беріледі.

Сабақты жоспарлауға қатысты ұсыныс- 
тар. Мұнда жаңа тақырыпты меңгертуге ар-
налған әдістемелік нұсқаулар беріледі.  Олар 
оқу үдерісін қалай ұйымдастыруды түсіндіретін 
және оқулықтағы тапсырмаларды орындау реті 
мен қажеттілігін көрсететін, сараланған әдісті 
қолданудың жолдарын айқындайтын ұсыныс- 
тардан тұрады.

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Тірек сөз-
дерді сөйлеу әрекетінің төрт дағдысы (айтылым, 
тыңдалым, оқылым, жазылым) бойынша оқушы-
лардың сөздік қорына енгізуге бағытталған 
тәсілдер мен кеңестер. 

Бағалау. Оқыту нәтижесі, яғни оқушының 
меңгерген білімі мен дағдылары күнделікті 
қалыптастырушы бағалау арқылы анықталып 
отырады. Бағалау нәтижелері оқу үдерісін тиімді 
жоспарлау мен ұйымдастыру, оқу үдерісінде әр 
оқушыға көмек көрсету мақсатында қолданыла-
ды. Қалыптастырушы бағалауды сынып ішінде 
үнемі жүргізіп отыру маңызды. Нұсқаулықта әр 
сабақта қолдануға болатын бағалаудың жолда-
ры мен тәсілдері берілген. 

Қосымша тапсырмалар. Оқулық пен жұ-
мыс дәптерінен тыс қосымша жаттығулар мен 
тапсырмалардан тұрады. 

Коммуникативтік дағдылар. «Дүниетану» 
пәні оқушылардың қоршаған әлемді тануға 
деген талпынысын дамыта отырып, сөйлеу 
әрекетінің төрт дағдысын (айтылым, тыңдалым, 
оқылым, жазылым) қалыптастыруды көздейді. 
Оқушыларды әдеби тіл нормалары бойынша 
сауатты жазып, сөйлеуге, өзара пікір алмасып, 
ойларын дұрыс жеткізуге машықтандырады. 
Оқушылардың коммуникативтік дағдысын да-
мыту мақсатында тірек сөздер тізімі, талқылауға 
түрлі жағдаяттар ұсынылады.

Белсенді оқыту әдіс-тәсілдері
«Бинго» дидактикалық ойыны. Мұғалім 

бұл ойынды оқушыларды бір-біріне сұрақтар 
қойып, өзара сауалнама жүргізуге, ақпарат, 
мәлімет жинақтауға үйрету мақсатында қолдана 
алады. Ойынды ұйымдастыру үшін оқушыларға 
ал дын ала дайындалған кесте таратылады. Кес-
тені дайындау мүмкіндігі болмаған жағдайда 

тапсыр маны оқушы ларға блокнотқа немесе 
бір бет қағазға орындатуға болады. Ойынның 
мақсаты – оқушыны аз уақыт ішінде қажетті 
ақпаратты шапшаң жинап алуға үйрету. Ойын-
ның шарты: 

1. Оқушылар сыныпта еркін қозғалып жүреді.
2. Бір-бірінен сауалнамадағы сұраққа жауап

беруін өтінеді де, қағазға түртіп алады.
3. Өз кезегінде өзі де жауап береді.
4. 10 оқушыдан бірінші болып жауап алып,

сауалнаманы аяқтаған оқушы «Бинго» деп 
дауыс тайды. Осы кезде оқушылар сауалнама 
алуды тоқтатады.

5. «Бингоға» ие болған оқушы өз сауалнама
нәтижесін оқиды, қалған оқушылар өз нәтиже-
лерімен салыстырып, белгілейді. Айтылмаған 
мәлімет болса, сыныпқа ұсынады.

6. Оқушылар парталас жұбымен бірлесе
оты рып, сауалнама нәтижелерін салыстыра-
ды. Айыр машылықтар кездессе, жауап берген 
оқушыға сұрақ қоюына рұқсат беріледі. 

«Шығыс базары» әдісі. Оқушыларға 
тапсырманың мақсаты мен берілетін уақыты 
ескертіледі. Оқу мақсаты бойынша сыныпта 
оқушылар сыпайы қарым-қатынас жасау үл-
гісін көрсетеді, тұлғааралық мінез-құлық нор-
маларын игереді. Оқушыларға сыныпта еркін 
қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беріледі.

Ойын шарты: аз уақыт ішінде әдепті қарым-қа-
тынас жасау барысында өз есімі жазылған қағаз-
дарды жинап алу. Әр оқушы 4 қағазға немесе 
стикерге өз есімдерін жазып, бүктеп қорапқа 
салады. Қорап ішінде араластырылған соң, әркім 
4 қағаздан алады. Оқушыға өз есімі жазылған 
қағаз түспеуін мұғалім қадағалайды. Сынып 
бөлмесінде еркін қозғалып жүріп, бір-бірімен 
диалогке түсу барысында  сыпайы сөйлеу, әдеп 
сақтап, өтініш білдіру арқылы өз есімдері жа-
зылған қағаздарды қайта жинап алады. Сыпайы, 
әдепті сөйлеу арқылы айырбас жасайды. 

«Венн диаграммасы» әдісі. Оқушылар 
жұппен суреттердің ұқсастықтары мен айыр-
машылықтарын диаграммаға түсіреді. Әр жұп 
өз идеяларын айтып, бірін-бірі толықтырады. 
Салыстыру нәтижесін бір топ ортаға шығып 
қорғайды. Өз ойларын дәлелдеп айтады. Басқа 
топтар өзара толықтырады, бағалайды. Мұғалім 
диаграммаға түсіріп тұруына болады.

«Консенсус» әдісі. Төрт оқушыдан шағын 
топ құралады. Оқушылардың сұрақтарды талқы-
лауы үшін әр топқа қағаз таратылады. Оқушылар 
қағаздың төрт жақ бұрышына 1 минут ішінде 
әрқайсысы өз ойын қысқаша жазады. Жазып 
болған соң топ мүшелері жауаптарын талқы-
лай отырып, қағаздың ортасына топтың ортақ 

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



8

пікірін жазады. Топ жұмысын сынып алдында 
таныстырады. Басқа топ мүшелері нақтылау 
үшін сұрақтар қоя алады немесе пікір айтуға 
мүмкіндік беріледі.

«Белгі қойып оқу» (INSERT) әдісі. Бұл әдісті 
мәтінмен жұмысты ұйымдастыру үшін қолда-
нады. Оқушылар мәтінді іштей оқып отырып, 
мәліметтерді кестеге түсіреді немесе белгі са-
лады. Олардың оқу дағдысын ескеріп,  мәтін-
ді оқуы мен мәліметті кестеге түсіруіне уақыт 
беріледі. Оқушылар тапсырманы үлестірме 
қағазға орындай алады.

Белгілер:
«V» − оқыған ақпарат таныс болса;
«−» − білген ақпаратына сәйкес келмесе; 
«+» − жаңа ақпарат болса;
«?» – ақпарат туралы тереңірек білгісі келсе. 
Оқушыларға жұпта өз кестелерін талқылау ға 

уақыт беріледі. Әр жұп кестенің ұтымды нұсқа-
сын белгілеп, топтық талқылауға ұсынады. Көрші 
тұрған парталар бойынша 4 оқушыдан топқа 
біріктіру тиімді болады. Топта талқылау нәти-
жесінде ортақ кесте құрастырып, сыныпқа та-
ныстырады. Мүмкіндік болса, топтарға жұмысты 
А3 қағазына орындатқан дұрыс. Мұғалім оқушы-
лардың тереңірек білгісі келетін сұрақтарына 
өзара жауап беру, өз тарапынан толықтыру 
арқылы қолдау көрсетеді. Олардың өз бетінше 
ізденуіне бағыт береді. Осы жұмыс барысында 
жаңа сөздердің мағынасын ашу және қолдануы-
на жағдай жасалады. 

«ДЖИГСО» әдісі. Алдын ала А3 қағазға бір 
сұрақты жазып, әр топқа бір түсті фломас тер 
беріледі. Фломастердің түсі қайталанбауы тиіс, 
бұл мұғалімге топ жұмысын бағалауға көмек-
теседі. 

Сұрақтар үлгісі:
– Мәтіннен халқымыздың қандай дәстүрін

байқадың?
– Асар жасау арқылы қандай көмек беруге

болады деп ойлайсың?
– Осы оқиға арқылы автор бізге нені наси-

хаттағысы келеді?
Сынып оқушылары 6 топқа топтастырылады. 

Топтастыру үшін әр қатардағы оқушыларды 
2 топ қа біріктіру тиімді. Оқушылар уақытша 
жұмыс партасына жинала қояды. Топқа беріл-
ген сұраққа 2 минут ішінде ақылдасып, жауап 
жазады. 

Қол соғу арқылы белгі беріп, енді топтар сағат 
тілі бағытымен қозғалады. 1 минут 30 секунд 
ішінде басқа топтың орындаған жұмысымен та-
нысып, сұраққа өз жауаптарын жазады. Мұғалім 
уақытты бақылап, қайта белгі береді. Топтар 
сағат тілімен қайта жылжиды. 1 минут ішінде 
келесі топтың жауаптарымен танысып, сұраққа 
өз жауаптарын жазады. Осылай топ барлық 
сұрақтардың жауаптарын оқып танысуға және 
толықтыруға мүмкіндік алады. Орындалған жұ-
мыстар сынып қабырғасына ілінеді.

«Ойлан – жұптас – пікірлес» стратегиясы 
арқылы мәтінмен жұмыс ұйымдастырылады. Әр 
қатарға 1 сұрақтан беріледі. Оқушы алдымен 
өзі ойланып, берілген сұраққа жауап жазады. 
Жауабын жұбымен талқылап, толықтырады. 
Сөйлем құрылымын жетілдіреді. Оқушылар қа-
тар бойынша топтасып, сыныптың әр бұрышына 
жиналады. Топ болып жауаптарын талқылап,  
сұрақтың ұтымды жауабын айтады. Жау аптарын 
өзара бағалайды. Әр оқушы мәтін мазмұны 
бойынша пікір білдіруге бағытталған 1 сұраулы 
сөйлем құрастырып жазады. Құрастырған сөй-

лемін көршісі екеуі (жұпта) талқылап, ұтымды 
1 сұраулы сөйлемді анықтайды. Қажет жағдайда 
сөйлемді толықтырады.  Парталардың орналасу 
қатары бойынша үлкен 3 топ құрауға болады. 
Әр жұп өз сұраулы сөйлемдерін топта танысты-
рады. Топ мүшелері ақылдасып, ең ұтымды 1 
сұрақты белгілейді немесе толықтырады.  Топ 
сұрағын келесі топтарға қояды. Өзара жауап бе-
реді. Бір-бірінің жауабын толықтырады. Мұғалім 
жұмыс үдерісін бақылап, оқушылардың талқы-
лау барысындағы жақсы идеяларын да атап 
өтеді. Бұл оқушыларды топтық жұмыста белсен-
ді болуға ынталандырады. Оқушылар жұмысты 
дескрипторлар бойынша өзара бағалай алады.

«Ішкі және сыртқы шеңбер» әдісі. Сынып 
оқушылары ішкі және сыртқы шеңберге орна-
ласады. «Жақсы мен жаман қа сиеттерді  айыра 
аласың ба?» сұрағына «әрине», «меніңше», 
«шынымды айтсам» сөздерін қолданып 1-2 
сөйлеммен жауап береді.

Мұғалімнің белгісі бойынша сыртқы шеңбер-
дегі оқушылар алдымен берілген сұраққа жауап 
береді. Ішкі шеңбердегі оқушылар тыңдап, олар 
да  жауап беруі керек. Оқушылардың жауап бе-
руіне 30-40 секунд шамасында уақыт  беріледі.  
Сыртқы шеңбердегі оқушылар сағат тілі бойын-
ша бір орын жылжып тұрады. Сыртқы және ішкі 
шеңбердегі оқушылар кезекпен сұраққа жауап 
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беріп, ой бөліседі. Сұраққа жауап беру осылай 
жалғасады. Арнайы қоңырау, сылдырмақ не-
месе шапалақтау арқылы белгі беруге болады.

Оқушылардың өзара кері байланыс беруін 
ұйымдастыруға болады. Ол үшін тапсырма 
соңында оқушылар өзіне қай жауап ұнағанын 
және неліктен ұнағанын айтады. 

Мұғалім 2-сыныпта «Дүниетану» пәнін оқы-
туда төмендегідей арнайы педагогикалық әдіс-
терді басшылыққа алуы маңызды:

• оқушы мен мұғалімнің және оқушылардың
арасында өзара сенімділік атмосферасын құру;

• күнделікті өмірде кездесетін мәселелердің
шешімдерін табу мақсатында бірлесе және жеке 
зерттеу әдістерін жоспарлау және қолдану;

• оқушылардың физиологиялық және жас
ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере оты-
рып, деңгейлік тапсырмалар құрастыру;

• оқушыларға қолжетімді мәселелердің
шешімдерін табу үшін бірлескен және жеке 
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;

• топпен әртүрлі рөл атқара алатындай жұ-
мыс істеп, нәтижеге қол жеткізу үшін өзара 
көмек көрсетуге үйрету;

• өз идеясы мен пікірін білдіру және дәлелдей
алу дағдысын дамыту үшін сұрақтардың түрін 
анықтау;

• қойылған сұрақтарға жауап іздеу, идея ұсы-
ну үшін ынталандыратын жағдай жасау;

• белгілі бір тақырып бойынша мәселені
шешу үшін «ой қозғау» ұйымдастыру;

• сабақта зерттеу мен эксперимент жүргізуді
қажет ететін жағдаяттық мәселе туғызу.

Тақырыптық күнтізбелік жоспар

Р/с Сабақ тақырыбы Оқу мақсаттары
1. Өзім туралы

1 Менің туыстарым 2.1.1.1 отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша 
портретін жасау

2 Қамқорлық 2.1.1.2 мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормала-
рын түсіндіру

3 Әдептілік 2.1.1.3 түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп 
нормаларын анықтау

4 Отбасы қажеттіліктері 2.1.1.4 бақылау мен сауалнама негізінде тұтыну заттарына деген от-
басы қажеттіліктерінің құрылымын, олардың түсу көзін анықтау

2. Менің отбасым және достарым
5 Күш – бірлікте 2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын түсіндіру 
6 Мен елімнің азаматымын 2.1.5.1 өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде құқықты, міндетті 

және жауапкершілікті ажырату 
7 Жауапкершілік 2.1.5.1 өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде құқықты, міндетті 

және жауапкершілікті ажырату
8 Қоғамдық орын 2.1.5.2 қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру
9 Кішкентай еріктілер 2.1.5.2 қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру
3. Менің мектебім
10 Мектеп ұжымы 2.1.2.2 мектеп қауымдастығының құрылымын және мүшелерінің 

қызметін анықтау
11 Біздің сынып 2.1.2.3 мектеп қауымдастығындағы ұжымдық, топтық және тұлғаа-

ралық мінез-құлық нормаларын түсіндіру 
2.1.2.4 өз сыныбының ұжымын сипаттау

12 Үйірмеден үйренерім көп 2.1.2.1 мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру 
4. Менің туған елім
13 Мемлекеттік рәміздер 2.3.5.1 Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің маңызын 

түсіндіру
2.3.5.2 бақылаулар негізінде Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік рәміздерінің қолданылу саласын анықтау
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14 Елімнің көрікті 
жерлері

2.1.3.2 Қазақстан картасынан ірі өзен-көлдерді, қалаларды, жол-
дарды, өз облысын көрсету
2.1.3.1 өз зерттеулеріне сүйене отырып, өлкесінің көрікті жерлерін 
сипаттау және бейнелеу 

15 Көлік түрлері 2.1.4.3 көлік түрлерін, олардың қажеттілігін ажырату
16 Көліктегі қауіпсіздік 2.1.4.4 қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіру
5. Дені саудың – жаны сау
17 Ас – адамның арқауы 2.1.2.1 мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру
18 Шынық та, шымыр бол 2.1.4.1 түрлі дереккөздер негізінде пайдалы және зиянды тағамдар-

дың арасындағы айырмашылықтарды анықтау
19 Сақтансаң, сау боласың 2.1.4.2 күнделікті жағдаяттардағы (үйде және қоғамдық орындарда) 

қауіпсіздік ережелерін түсіндіру
6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
20 Ежелгі шаруашылық 2.3.1.1 көрнекі материалдар негізінде иемденуші және өндіруші 

шаруашылық арасындағы айырмашылықты анықтау
21 Ботай мәдениеті 2.3.3.1 Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау
22 Ғұндардың өмір салты 2.3.2.1 көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ғұндардың өмір 

салтын сипаттау
23 Ежелгі қалалар  2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен 

ескерткіштерді сипаттау
24 Әл-Фараби – ұлы ғалым 2.3.4.1 Әл-Фарабидің ғылымның дамуына қосқан үлесі туралы әң-

гімелеу
25 Тәуелсіз

Қазақстан
2.1.6.1 таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық және 
мемлекеттік мерекелерінің мәнін түсіндіру

26 Наурыз мейрамы 2.1.6.1 таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық және 
мемлекеттік мерекелерінің мәнін түсіндіру

7. Қоршаған орта
27 Көкжиек тұстары 2.2.1.1 тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтау
28 Ауа райы 2.2.2.1 ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң 

және кері әсерін талдау
29 Табиғат құбылыстары 2.2.3.3 табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктеу
30 Табиғат және шаруашылық 2.2.3.1 ірі табиғи нысандардың (тау, жазық, көлдер мен өзендер) 

шаруашылық маңызын анықтау
31 Менің өлкем 2.2.3.2 өз өңіріндегі табиғи жағдайлардың (жер бедері, климат, 

өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) оң және кері тұста-
рын талдау

8. Саяхат
32 Саяхат түрлері 2.2.4.1 туризмнің негізгі түрлерін ажырату 

2.2.4.2 зерттеу негізінде Қазақстанда туризмнің түрлерін дамытуға 
қолайлы нысандарды анықтау

33 Саяхатқа шығайық 2.2.4.3 туристік нысандардың ерекшеліктерін сипаттау
2.1.3.1 өз зерттеулеріне сүйене отырып, өлкесінің көрікті жерлерін 
сипаттау және бейнелеу

34 Түркістанға саяхат 2.2.4.3 туристік нысандардың ерекшеліктерін сипаттау
2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен 
ескерткіштерді сипаттау
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1  Өзім туралы

Тараудың мақсаты

Оқушылар:
• отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасауды;
• отбасындағы және қоғамдағы әдеп нормаларын;
• отбасы мүшелеріне қамқорлық көрсетудің маңызын;
• отбасы қажеттілігінің құрылымын және табыс көздері не екенін біледі әрі түсінеді.

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар туыстық қатынастар мен туыстар арасындағы сыйластықтың, жақын адамдарға 
қамқорлық жасаудың маңызы туралы біледі. «Қамқорлық» және «әдептілік» ұғымдарымен танысады. Өз 
тәжірибелері арқылы өздерінің туыстық қатынастарын ажырата алады. Отбасындағы және жалпыға ор-
тақ әдеп нормаларын анықтай алады. Әдеп сақтаудың маңызын біліп, әдепті сөздерді қолдануды үйре-
неді. Айналадағы адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау қажеттігін ұғынады. Сабақ барысында отбасы 
қажеттіліктері мен табыс көздері туралы біліп, маңызын түсінеді. Тарау мазмұны оқушылардың бойына 
отбасылық құндылықтармен қатар жалпы адами құндылықтарды да меңгеруге мүмкіндік береді. Оқушы 
тақырыпты сыныптастарымен талқылау, бейнесюжеттер қарау, жағдаяттарды болжау арқылы қабылдап, 
түсінеді. 

Қосымша әдебиеттер:

• Арғынбаев Х. Қазақтың отбасылық дәстүрлері. – Алматы: «Қайнар» баспасы, 2005. – 216 б.
• Ибраимова Л.Н., Абдикеримова П.Ж., Алиева П.С. Қазақ отбасы тәрбиесі. – Тараз: ТарМПИ, 2016. –

170 б.
• Қазақтың туыстық атаулары. https://massaget.kz/mangilik_el/shanyirak/salt-dastur/45734/
• Бала-бала, балапан. Қазақша мультфильм. https://www.youtube.com/watch?v=5QCpwM3AF5Yhttps://

www.youtube.com/watch?v=5QCpwM3AF5Y 

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасай алады;
• отбасындағы және қоғамдағы әдеп нормаларын ажырата алады;
• отбасы қажеттіліктерін анықтауды және отбасы қаражатын дұрыс жоспарлауды үйренеді.

Ойлан!

1. Туыс деп кімдерді айтамыз? (Туыстар – бір-біріне жақын адамдар. Жақын және алыс туыстар да бо-
лады.)

2. Жақын адамдарға қалай қамқорлық жасауға болады? (Үй шаруасына көмектесу, ата-әжеге құрмет
көрсету және т.б.)

3. Отбасы қажеттіліктеріне нелер жатады? (Адамның өмір сүруіне қажетті заттар болады. Олар қа-
жеттілік деп аталады. Тамақ, киім, жиһаз және тағы да басқа отбасында қолданатын заттардың барлығы 
отбасы қажеттілігіне жатады.) 
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Оқу мақсаты: 2.1.1.1 отбасылық мұрағат негізінде 
отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау.
Тірек сөздер: нағашы, жиен.
Оқулық: «Менің туыстарым», 6-7-бб.
Жұмыс дәптері: «Менің туыстарым», 4-5-бб.
Ресурстар: А3 қағазында басылған Қазақстан 
картасы, стикер, туысқандарының фотосуреттері, А4 
форматындағы түрлі түсті беттер, «Галерея» атауы 
жазылған қағаз. 
Интернет-ресурс: http://www.kazakh.ru

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Туысқандар – бір-біріне туыс адамдар. Анаң 
мен əкеңнің бауырлары, әпкелері, сіңлілері, қа-
рындастары бар. Олар саған аға, әпке болады, 
ал сен əкеңнің туыстарына бауыр, анаңның 
туыс тарына жиен боласың. Олар – сенің туыс- 
тарың.

Туған-туыстар бір-бірін құрметтеуі, қиын 
сəтте бір-біріне көмектесуі керек, кішілер үлкен-
дермен кеңесіп, олардың ақылын тыңдауы тиіс. 

Əке мен ана – баланы дүниеге əкелуші, 
асырап-бағушы, тəрбиелеп-өсіруші, ең жақын 
қамқор адамдар. Бала – ата-ананың ұрпағы, 
өмірінің жалғасы, қуанышы, үлкен үміті. Бала-
лардың үлкені ұл болса – аға, қыз болса – əпке; 
кішілері ұл болса – іні, қыз болса - қарындас, 
сіңлі деп аталады. Аға мен əпке өз інілері мен 
қарындас, сіңлілеріне қамқор болады. Əке-ше-
шесіне көмектесіп, оларға қарасады. 

Нағашы жұрт – ананың барлық туыстары. 
Яғни, ананың əке-шешесі, аға-іні, əпке-сіңлі, жең-
ге-келіндері мен басқа да аталас туыстары нағашы 
болады. Нағашы – үш жұрттың ішіндегі ең сый-
лысы. Олар жиенін əрқашан еркелетіп, сұрағанын 
беріп отырады. Нағашының жолы үлкен.

Нағашы жұрт нағашы ата, нағашы аға, 
нағашы іні, нағашы əже, нағашы апа, нағашы 
жеңге, нағашы қарындас деп аталады. Əкенің 
нағашылары баласына «түп нағашы» болады. 

Жиен (ер, əйел) – қыздан туған бала. Жиен – 
нағашы ауылы үшін ерке əрі кең құқы бар адам. 

Үлкендер əр уақытта кішіге үлгі бола білген. 
Ал кішілер болса, олардан үлгі алумен қатар 
сыйлай білген. Үлкен-кіші ұғымы əр уақытта, əр 
кезде сақталған. «Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені 
сыйлайды, Кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды» 
деген ұғым ежелден қалыптасқан.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Сабақты 
«Туысқандар» тапсырмасын орындаудан 
бастау ға болады. Ол тапсыр ма топтар арасын-
да орындалады. Тапсырма орындалып жатқан 
сəтте музыка қосып қою керек. Парақтың бетіне 
топтың əр мүшесі «туыс» сөзіне байланысты 
бір-бір сөз жазады. Келесі бала жалғастырып 
отырады. Қай топ бір сөзді қайталамастан көп 
сөз жазса, сол топ жеңімпаз атанады. Оқушы-
лардан əр сөздің мағынасын сұрап көруге бо-
лады. Қиындық туғызған жағдайда басқа топтың 
көмегіне сүйенуіне болады. Жұмыстың соңын 
«туыс» сөзінің мағынасы ашылатындай етіп 
ұйымдастыру керек.

Жауабы: Туыстар – тегі бір, қандас адамдар.
Туыстар – бір-біріне қамқор, бір-біріне қол-

дау жасайтын ағайындар: əже, ата, аға, іні, əпке, 
сіңлі, қарындас, т.б. туысқандар.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Оқушылардың назарын оқулықта берілген 

сыз баға аударып, онда бейнеленген отбасы 
мүшелерін атауды сұраңыз. Сондай-ақ өздері 
білетін басқа да туыстық атауларды сұрауға 
болады. Бұл жағдайда оқушының жеке өмірлік 
тәжірибесіне сүйенуге тура келеді. Олар ең ал-
дымен әке жағынан туыстық атауларды айтады, 
содан соң анасы жағынан атайды. Бұл тапсыр-
ма туыстық қатынастарға байланысты туыстық 
атауларды дұрыс қолдануға машықтандырады. 

Қорытынды:
Нағашы ата – анаңның əкесі.
Нағашы əже – анаңның шешесі. 
Нағашы аға – анаңның аға-інілері. 
Нағашы апа – анаңның апа-сіңлілері.
Нағашы жеңге – анаңның аға не інісінің жол-

дасы. 
Саралау: сынып оқушыларының дүниетаны-

мын ескере отырып, «бөле», «жезде», «жеңге» 
ұғымдарын енгізуге болады. Ол үшін осы сыз-
баны сынып оқушыларымен бірге әрі қарай 
толықтыру ұсынылады. 

Оқы. Оқушылар мәтіннің мазмұнын жақсы 
түсінуі үшін алдымен іштей оқыту, сонан соң мә-
нерлеп оқыту, соңында сыныптастарымен бірге 
талқылату жұмысын ұйымдастыру ұсынылады.

1-сабақ. Менің туыстарым
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Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Әлидің 
туыс тары.

Бұл тапсырма оқушылардың оқу сауат-
тылығын дамытуға, мәтіннен қажетті ақпарат-
ты алуды және ақпаратты түрлі формада (бұл 
тапсырмада сызба түрінде) ұсынуды үйренуге 
дағдыландырады. Оқушылар мәтіннің мазмұны-
на сүйене отырып, Әлидің туыстарын сызбаға 
түсіреді.

Жауабы: Атасы – Әсет, әжесі – Назым.
Нағашы атасы – Иманғали, нағашы әжесі – 

Маржан.
Әкесі – Тұрар, анасы – Сәуле. 
Қарындасы – Әдемі.
Нағашы ағасы – Салауат. 
Қалыптастырушы бағалау. Туыстық атау-

ларды атап, нағашы және өз жұртын ажырата 
алады. 

Зертте. Бұл тапсырма оқушылардың түрлі де-
реккөзден ақпарат алу, сурет негізінде болжау,  
сипаттау дағдыларын қалыптастыруға бағытта-
лады. Оқушылар шағын топтарға бөлініп, сурет 
бойынша сұрақтарға жауап дайындайды. Бір-
бірімен ақылдасып, болжамдар жасайды, бол-
жамдарын талқылайды, дайын болған топтар өз 
болжамдарын сыныпқа таныстырады.

Талқылау сұрақтары: 
- Суреттен кімдерді көріп тұрсың?
- Олар бір-біріне қандай туыс болуы мүмкін?
Оқушылардың назарын оқулықтағы фо-

тосуретке аударту керек. Оқушылар әртүрлі 
болжамдар айтуы мүмкін. Сыртқы келбеті мен 
сипатына қарап болжам жасайды. «Ата», «әже», 
«немере» ұғымдары пысықталады. Қосымша 
Қаныш Сәтбаев туралы қысқаша ақпарат беру 
ұсынылады. Қазақтан шыққан тұңғыш академик, 
геолог-ғалым екені түсіндіріледі. 

Саралау. Суреттегі адамдар бір-біріне қандай 
туыс болуы ықтимал? Неше бала бар? Олар кім 
болуы мүмкін? Ер адам туралы не айта аласың? 
Оның қолында не бар? 

Оқы. Бұл тапсырма оқушылардың мәтін-
нен ақпарат алу, жасырын ақпаратты анықтау 
дағдысын қалыптастыруға бағытталады. От-
басы мүшелерін сипаттау үлгісін көрсетеді. 

Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру, талқы-
лау ұйымдас тырылады. Оқушылардың мәтінді 
түсініп оқуын қалыптастыру үшін мәтінді іштей 
оқыту керек. Парталас оқушылар бір-біріне 
сұрақтар қо йып, жауап алады: «Қаныш Сәтба-
ев кім? Нұрлан нағашы атасына кім болады? 
Нұрланның үйінде қандай құнды мұрағат бар?» 

«Жиен», «нағашы» деп қай туыстарды атай-
тынын топпен өзара талқылап, түсіндіреді. 

Саралау. Қаныш Сәтбаев қай жерде туды? 
Оқулықтың бас жағында берілген картадан сол 
жерді тауып көрсет. Нұрланның шашы қандай 
деп ойлайсың?

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Менің туысым
Тапсырма туыстарын сипаттау дағдыла-

рын жетілдіреді. Оқушылар өз туыстарының 
біреуінің суретін салып, сипаттап жазады (мі-
нез-құлқы, мамандығы, түр-сипаты). 

Сен білесің бе? Оқушылар отбасылық 
мұрағат сөзінің мағынасын түсіндіреді. Өз от-
басында бар мұрағаттарды атайды. 

Жауап бер. «Ішкі және сыртқы шеңбер» 
әдісімен ұйымдастырылады. Оқушылар өз отба-
сында қандай мұрағат бар екенін, оның кімнен 
қалғанын айтады. 

Әзірле. Бұл тапсырманы орындау үшін 
оқушылар алдын ала туыстарының бір фотосу-
ретін алып келулері керек. Оқушылар қағазға 
суретті жабыстырып безендіреді. Жоспар бо-
йынша туысын сипаттайды. 

• Атын, тегін, жасын жазады. 
• Ол кім болып келетінін түсіндіреді.
• Сыртқы келбетін (көзі, шашы, бойы және 

т.б.) сипаттайды. Сабақты «Галерея» әдісімен 
аяқтауға болады. Оқушылар өздері жасаған 
жұмыстарын іліп, таныстырады.

Қалыптастырушы бағалау. Өзін-өзі баға-
лау кестесі арқылы орындалады. Оқушылар 
критерийлер бойынша «+» таңбасын қойып 
белгілейді. 

Қосымша тапсырма
Оқушылар жоспарда көрсетілгендей өздері 

қалаған туыстарына ауызша сипаттау жасай 
алады. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше орындадым Басқаға көмек 
бере аламын

Туыстық атауларды атай аламын.
Нағашының кім екенін түсіндіре ала-
мын.
Отбасылық мұрағатты атай аламын.
Отбасы мүшесін сипаттап үйрендім.
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Оқу мақсаты: 2.1.1.2 мысалдар келтіре отырып, өз 
отбасындағы əдеп нормаларын түсіндіру.
Тірек сөздер: қамқорлық, қолғанат.
Оқулық: «Қамқорлық», 8-9-бб.
Жұмыс дәптері: «Қамқорлық», 6-7-бб.
Ресурстар: ватман, маркерлер, журналдардан 
әртүрлі қиындылар.
Интернет-ресурс: «Ата-ананы тыңдаймыз» әні.
https://www.youtube.com/watch?v=8vKx9dyVAo8

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Бұл сабақтың негізгі мақсаты – отбасылық 
құндылықты бала бойына сіңіру, сүйіспеншілік, 
қамқорлық, сыйластық мерейлі отбасының не-
гізі екенін түсіндіру. Бұл сабақтың мазмұны эт-
нопедагогикаға негізделіп, ұлттық салт-дәстүр-
лерді үйретуге бағытталады. 

Қамқорлық – адамдар арасындағы қарым- 
қатынастың ерекше белгісі. Отбасындағы ішкі 
қарым-қатынасты реттеп отыру дәстүрі ғасы-
рдан-ғасырға жалғасып келеді. Бұл  – қазақ 
халқының береке мен бірлігінің басты белгісі.

Әлемнің зиялы қауым өкілдері қазіргі 
қоғамда адамдардың қатыгездігі және оның 
өрши түсуі басты проблема екенін айтып, дабыл 
қақты. Осыған орай 1998 жылы АҚШ, Канада, 
Ұлыбритания, Жапония, Сингапур және Тайланд 
өкілдері бірігіп, «Дүниежүзілік мейірімділік 
қозғалысы» ұйымын құру туралы бастама кө-
терді. Содан бастап 13 қараша «Дүниежүзілік 
мейірімділік күні» болып бекітілді. Бұл ұйымның 
мақсаты – әлемдегі барлық адамдарды мей-
ірімді болуға шақыру, қамқорлық пен жақсылық 
жасауға үндеу. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Сабақты 
«Ішкі және сыртқы шеңбер» әдісімен бастауға 
болады. «Кімге қамқорлық жасауға болады?». 
Ата-әжемізге шай қойып, көзілдірігін, таяғын 
алып беру; әке-шешеміздің аяқкиімін сүрту, 
киімдерін шкафқа жинау, т.с.с.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Бұл тапсырма оқушылардың бойына адами 
құндылықтарды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Суреттен отбасы мүшелерінің және ондағы 
адамдардың бір-біріне қарым-қатынасы ту-
ралы өз ойларын айтады. Бұл тапсырманы 
орындау үшін оқушылардың күнделікті өмірлік 
тәжірибесі негізге алынады. Олар отбасындағы 
бір-біріне деген қамқорлық туралы, ата-анала-
рына қалай көмектесетіндіктері туралы айтады. 
Үлкен отбасында өзара қолдауға мүмкіндіктің 
қаншалықты көп болатынын айта кеткен дұрыс. 

Талқылау сұрақтары: 
- Бұл қандай отбасы?
- Отбасы мүшелерінің көңіл күйлері қандай?
- Олар не істеп жатыр?
Оқы. Бұл – оқу сауаттылығын дамытуға 

бағытталған тапсырма. Мәтін негізінде отба-
сында әдепті қарым-қатынас жасау туралы 
мәлімет алады. Мәтінді оқушылар іштей оқып 
шығып, мәтін бойынша туындаған сұрағын қоя 
алады. Мұғалім оқушыларды сұрақ қоюға және 
сұрақтың жауабын табуға ынталандыруықажет. 

Отбасы мүшелері бір-бірін қалай қолдайды?
Қандай баланы «қолғанат» деп атайды?
Ата-ана мен баланың өзара қамқорлығына 

мысал келтіруге ынталандыру. 
Сергіту сәті: «Ата-ананы тыңдаймыз» әні.
Ойлан. Бұл тапсырма суреттен ақпарат алу 

дағдыларын дамытуға бағытталады. 
Топтық жұмыс: оқушылар суреттегі әре-

кеттердің қамқорлыққа жататындығын, осы 
істердің қайсысын өзі орындай алатынын 
талқылайды. Олар алдымен суретті сипаттап, 
тақырып қояды. Оқушылардан өз отбасыла-
рындағы қарым-қатынас, қамқорлық туралы 
ақпарат алмасу сұралады.

Ықтимал жауап. Ата-анама үй шаруасына 
көмектесемін, тамақтанған соң ыдыстарымды 
жуамын, киімдерімді, бөлмемді жинаймын, гүл-
ге су құямын, үй жануарларын күтуге көмекте-
семін, дүкеннен нан, сүт сатып алуға барамын, 
қоқысты шығарамын, т.б.

Талқыла. Тапсырма сурет негізінде үлкен-
дерге қолғабыс етуге, құрмет көрсетуге оқушы-
ларды баулуға арналады. 

Саралау сұрақтары: 
- Кімге қамқорлық жасады?
- Қалай қамқорлық жасады?
- Қамқорлық көрсеткен жандарға қалай ри-

зашылық білдіру керек? Не деу керек? 
Бұл тапсырма оқушылардың білімін бекіту-

ге арналған. Олар отбасында бір-біріне қалай 
қамқорлық жасайтынын жазады.

2-сабақ. Қамқорлық
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1. Ата-әжем немерлеріне ақыл айтып, бата 
береді. Ал мен оларға қолғанат болып, жанында 
жүріп көмектесемін. Ата-анам өмірге әкеледі, 
өсіреді, тәрбиелейді, ауырсам емдейді, оқытады, 
асырайды. Жақсы адам болуды үйретеді,  ең-
бекке тәрбиелейді.

2. Аға-әпкемнің айтқан тілін аламын. Берген 
тапсырмаларын орындаймын. Бауырымды ба-
лабақшадан аламын, мектепте оқитын бауыр, 
қарындасыма, сіңліме сабақ дайындауға көмек-
тесемін, кішкентай бауырларымды ойнатамын.

3. Аға-әпкелерім сабақ дайындауға көмек-
теседі, үй шаруасына көмектесуді үйретеді, 
ойнатады, еңбекке, жақсы істерге тәрбиелейді. 

Сен білесің бе? Үлкенге көмек көрсету 
игілікті іс екенін айтып, қорытынды шығарыла-
ды. Содан кейін жыл сайын 13 қарашада «Дү-
ниежүзілік мейірімділік күнін» атап өту дәстүрге 
айналғаны туралы мәліметпен танысады. 

Зертте. Бұл тапсырма тақырыптың қорытын-
дысы ретінде ұсынылады. Тапсырманы топтық 
жұмыс түрінде ұйымдастыруға болады. Оқушы-
лар сөйлемдерді өз тәжірибесі негізінде толықты-
рып айтады. Оқушылар анасын немесе әкесін 
қайта-қайта атап қалған жағдайда нақтылаушы 
сұрақтар қоймаған дұрыс. Себебі әр баланың 
әлеуметтік жағдайы әртүрлі болуы ықтимал. 

Жанашырым, қамқоршым – ол менің ... . 
Мені үй шаруасына жұмсайтын – ол менің ... . 
Мені еркелетіп, ойнататын – ол менің ... . 
Маған ақыл айтып, ертегі оқитын – ол менің...
Әзірле. Бұл тапсырма оқушылардың қо-

сымша АКТ дағдыларын дамытуды көздейді. 
Тапсырманы үйде ата-аналармен бірге орындау 
ұсынылады. Оқушы «Қамқор бала боламын», 
«Атамның көмекшісімін», «Әжеме қолғанат-
пын» тақырыптарының  бірін таңдап, үйдегі өз 
әрекеттерін фотоға түсіріп, коллаж дайындайды. 
Фотоколлажды ұялы телефондағы «Фоторедак-
тор» арқылы жасауға болады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. «Қамқор-
лық», «қолғанат» тірек сөздерімен сөйлемдер 
құрау, ақпараттарға зерттеу жасау арқылы 
айтылым, байланыстырып сөйлеу дағдыларын 
дамытады. 

Сабақ барысында тірек сөздерді түрлендіріп 
қолдану үшін «Қатесін тап» ойынын ұйымдас-
тыруға болады. Тақтаға тірек сөздер жазылған 
үлестірме парақшаларды ілу керек. Ол сөз-
дердің ішінен бір әріпті алып тастау немесе 
әріптердің орнын ауыстыру қажет. Оқушылар 
қатесін тауып, түзетуі тиіс.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. «Өзара көмек»
Ықтимал жауап: 
Атасы – сынған орындықты жөндеу.
Әжесі – немерені киіндіру. 
Анасы – түскі ас әзірлеу.
Әкесі – азық-түлік әкелу.
Ұлы – киім үтіктеу.
Қызы – ыдыс жуу. 
2-тапсырма. «Мен көмекшімін». Бұл – са-

бақтың мақсатын жүзеге асыру үшін ұсынылған 
тапсырма. Оқушылар үй жинап, ата-аналарына 
көмек көрсетуге үйренеді. Үй жинауға қажетті 
құралдарды таңдайды. Өз таңдауын түсіндіреді. 

Ықтимал жауап: 
Қажет заттар: шаңсорғыш, шелек пен еден-

жуғыш, қалақ. 
Қажет емес заттар: кір мәшине, доп, ойын-

шық. 
Сабақты «Ішкі және сыртқы шеңбер» әдісімен 

қорытындылауға болады. Оқушылар қайтадан 
шеңберге тұрып, алдағы аптада үлкендерге 
қолғабыс көрсету туралы өз жоспарымен бөлі-
сулері керек.

Мысалы, «Мен дүйсенбіде анама ыдыс жуып 
көмек бергім келеді. Күнде атама көзілдірігін, 
таяғын алып беремін» және т.б.

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа.  
Оқушылардың «Ішкі және сыртқы шеңбер» 
әдісі арқылы бір-біріне сабақтың тақырыбы 
бойынша сұрақтар қоюы бағаланады. Сұраққа 
жауап алынғаннан кейін шеңбер орнынан 
қозғалады. Барлық оқушы бір сұрақтан қойып, 
жауап беруі тиіс.

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмек 
бере аламын

Қамқорлыққа қандай әрекеттер жататынын білемін.
Ата-ананың баласына қамқорлығына мысал келтіре 
аламын.
Ата-анама, үлкендерге қандай қамқорлық көрсе-
тетініме мысал келтіре аламын.
Игі істерді фотоға түсіріп, түсіндіре аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.1.3 түрлі дереккөздерді зерттеу 
арқылы жалпыға ортақ əдеп нормаларын анықтау.
Тірек сөздер: әдептілік, құрметтеу.
Оқулық: «Əдептілік», 10-11-бб.
Жұмыс дәптері: «Əдептілік», 8-9-бб.
Ресурстар: 

• жақсы және жаман істер бейнеленген суреттер;
• қағазға жазылған сөздер (жақсылық, жаман-

дық, қуаныш, жайдары, ашу, қорқыныш, достық, 
жалқаулық).

• жапырақтары түсіп қалған ағаштың суреті са-
лынған постер.

Интернет-ресурс: «Әдепті бола біл» әні. 
https://www.youtube.com/watch?v=9t5S6E97gZI 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Әдептілік – адам бойындағы ең жақсы қасиет. 
Әдептілік – ол тәрбие белгісі. Қоғамдық орын-
да әдептілік сақтау – мәдениеттіліктің басты 
көрсеткіші. Ғалымдар әдеп, әдептілік туралы 
тұжырымдарында әдепті адамның бойындағы 
жақсылық, мейірімділік категориясын алдыңғы 
орынға шығарады. 

Әдеп – айналаңмен жақсы қарым-қатынас 
жасау ережесі. Адамның жүріс-тұрысынан, 
іс-қимылынан, өзін-өзі ұстай білуінен, сөйлеу 
мәнерінен әдептілігін көруге болады. Қазақ 
халқы ежелден-ақ әдеп ережесіне қатты назар 
аударған. Жас ұрпақты әдептілікке тәрбиелейтін 
дәстүрлерді берік ұстанып, ұрпақтан-ұрпаққа 
өсиет ретінде қалдырып отырған. Мәселен, 
«Әдепті бала кездессе, сәлем берер бас иіп, 
Әдепсіз бала жолықса, өте шығар кекиіп», 
«Әдепті бала – арлы бала, Әдепсіз бала – сорлы 
бала», «Әдептілік белгісі – иіліп сәлем бергені» 
деген сияқты нақылдардан ата-бабаларымыз-
дың әдеп ережесін басты назарда ұстағанын 
байқаймыз. Сондай-ақ, «Үлкендердің алдын 
кесіп өтпе», «Қыз баланы ренжітпе», «Үйге қа-
рай жүгірме», «Құдыққа түкірме», «Көк шөпті 
жұлма», «Таңдайыңды қақпа», «Құстың ұясын 
бұзба» тәрізді тағы да басқа көптеген тыйымдар 
бала бойына әдептілікті сіңіруге бағытталған. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Оқушылар алдын ала түрлі дереккөздерден 
әдептілік туралы суреттер жинап әкелулері керек. 

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Оқушы-
лардың сабаққа ынтасын арттыру үшін «Топ-
тастыру» әдісі ұсынылады. Оқушылар әдептілік 
сөзіне ассоциялық сөздер қатарын топтасты-
рады. 

Саралау: сұрақ арқылы қолдау. Әдептілікке 
не жатады? Әдептілік дегенде қандай сөздер 
ойыңа түседі? Мұғалім тақтада «Топтастыру» 
сыз басын толықтырып тұрады. 

«Әдептілік», «құрмет» тірек сөздерінің мағы-
насын ашып, түсіндіру керек.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Тапсырма сурет бойынша ақпарат алу, яғни 
тұтас емес мәтін форматымен жұмыс жасау  
дағдыларын дамытуға бағытталады. 

Сынып оқушыларының топпен талқылауын 
ұйымдастыру маңызды. Әр оқушы шағын топта 
өз пікірін айтуға, ой бөлісуге үйренуі керек. 

Балалар қандай әдепті сөздерді қолданды? 
Ал сен өзің өмірде әдепті сөздерді жиі қолда-
насың ба? Кімнің әрекетінен үлгі алар едің? 

Ықтимал жауаптар: Сәлеметсіз бе, ата! Жо-
лыңыз болсын! Анашым, отырыңыз, мархабат. 
Әке, қош келдіңіз! Мінеки, тәпішкеңіз.  

Саралау: оқушылар өздері алып келген су-
реттерін қолданып, әдептілік туралы пікірлерін 
ортаға сала алады. 

Оқы.  «Белгі қойып оқу» (INSERT) әдісі қол-
данылады. Мәтін негізінде әдептілікке жататын 
әрекеттерді анықтайды. Әдептілікке жатпайтын 
әрекеттер тізімін толықтырады. Оқушылар ал-
дымен мәтінді іштей оқып, кестені толтырады. 

«Білемін», «Жаңа ақпарат алдым», «Білгім 
келеді» (сұрағын жазу) бағандарын мәтіндегі 
ақпарат негізінде толтырады. 

Әдепті баланы сипаттау тапсырмасын топпен 
бірге орындайды. Оқушылар әдепті балаға тән 
жақсы қасиеттерді айтып шығады. Содан кейін 
әдепті бала қандай болуы керек екендігі туралы 
қорытынды жасайды. Әдепті баланың бойын-
дағы қасиеттерді ішіне жазады. 

Талқыла. Бұл тапсырма оқушылардың 
күнделікті өмірімен байланысты, әдептілікке 
баулуға арналған. Тапсырма оқушының бай-
қампаздығын арттырады. Оқушылар тапсыр-
маны топпен орындайды. Олар сурет бойынша 
әңгімелеп, ой бөліседі, талқылайды. 

Сұрақтар: Төр қай жақта деп ойлайсың? 
Қандай әдептілік әрекеттерді байқадың? Сенің 
үйіңде дастарқан басында қалай отырасыңдар?

Сергіту сәті. «Әдепті бола біл» әні. https://
www.youtube.com/watch?v=9t5S6E97gZI 

3-сабақ. Əдептілік
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Оқы.  «Белгі қойып оқу» (INSERT) әдісімен 
өткізу ұсынылады. Оқушылар мәтіндегі жа-
сырын ақпаратты табу дағдыларын дамытуға 
мүмкіндік алады. Олар мәтінді оқып, әкесінің 
әдепті әрекеттері бойынша кес тені толтырады.  
Неліктен барлық адамдар әкесіне алғыс айта-
тынын талқылайды. 

Ықтимал жауаптар: дастарқан басын-
да алдымен үлкендер астан ауыз тиеді. Сол  
сияқты шайды да алдымен үлкен кісілерге ұсыну 
керек. Әрқашан үлкендерге сәлем беру керек. 
Қоғамдық көлікте мініп-түсудің әдептілік және 
қауіпсіздік ережелері бар. 

Әзірле. Өз отбасындағы әдепті әрекеттерден 
фотоколлаж құрастыру тапсырмасы оқушылар-
дың өзін-өзі реттеу және АКТ дағдыларын жетіл-
діреді. Күнделікті өмірде әдептілікті сақтауына 
өз-өзіне есеп береді. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқушылар-
дың қарым-қатынас жасау дағдылары, оқылым 
және жазылым дағдыларын дамыту мүмкіндік-
тері берілген. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. «Әдепті сөздер». Оқушылар 

мектепте қандай әдепті сөздерді қолданатыны-
на өзіндік есеп береді. Өз сөзіне жауап беруге 
үйренеді. 

Сөз бұлтшаларын толтырады.
Ықтимал жауаптар: Сәлеметсіз бе! 

Кешіресіз! 
2-тапсырма. «Не деу керек?»
Жағдаятқа сәйкес қолданылатын сөздерді 

анықтап, сәйкестендіру тапсырмасы оқушы-
лардың белсенді сөздік қорын толықтыруды 
көздейді. 

Ықтимал жауаптар: 
1. Кездескенде: Сәлеметсіз бе?! Амансыз ба! 
2. Қоштасқанда: Сау болыңыз!
3. Ризашылық білдіргенде: Алғысым шексіз! 

Рақмет! Өте ризамын!
4. Біреуді ренжітіп алғанда: Кешіріңіз! Айып, 

етпеңіз!
5. Өтініш айтқанда: Өтініш.
6. Біреу сырқаттанып қалғанда: Саулығыңыз-

ды тілеймін! Шипа болсын!

Шығармашылық тапсырма. Ашықхат
Бұл шығармашылық тапсырмада оқушылар 

ашықхаттың суретін салып, тілектер жазады. 
Оқушылар досына арнап, «Мейірімділік күніне» 
ашықхат әзірлейді. 

Қандай суретпен безендіруге болады? Қан-
дай тілек жазған дұрыс? 

Ықтимал жауап: жүрек, гүл суреттерін салу, 
Мейірімділік күні мерекесі құтты болсын! Сен 
көмек берген, қолғабыс еткен жандар қатары 
көбейе берсін! және т.б.

Қосымша тапсырмалар. Оқушыларға жақ-
сылық символдарын салуды ұсынуға болады. 
Символға негіз ретінде қоршаған ортадағы қан-
дай элементтерді алатынын сұрау. Оқушылар өз 
таңдауларын түсіндіре алады.

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа. Қалып-
тастырушы бағалау үшін әдептілік әрекеттер мен 
сөздерді қандай жағдайда қолданатыны туралы 
қысқаша айту сұралады. Оқушылар әдепті және 
әдептілікке жат әрекеттерді ажырата алуын көр-
сетеді. 

«Әліпби» деп аталатын қалыптастырушы 
бағалау құралын пайдалануға болады. Оқушы-
лар сабақ тақырыбына қатысты өз есімдерінің 
алғашқы әрпінен басталатын әдепті сөздерді 
атайды. Олардың əдеп сақтаудың маңызын 
білуін, əдепті сөздерді қолданып үйренуін баға-
лаңыз.

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау 
арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға 
көмек бере 
аламын

Әдепті сөздерді қолдана аламын.

Әдепті әрекеттерді ажырата аламын.

Үлкендерге құрмет көрсетуді білемін.

Әдепті әрекеттер үлгісін көрсете аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.1.4 бақылау мен сауалнама негізінде 
тұтыну заттарына деген отбасы қажеттіліктерінің 
құрылымын, олардың түсу көзін анықтау.
Тірек сөздер: қажеттілік, қаржы.
Оқулық: «Отбасы қажеттіліктері», 12-13-бб. 
Жұмыс дәптері: «Отбасы қажеттіліктері», 10-11-бб. 
Ресурстар: 

• қажеттілік сызбасы;
• табыс пен отбасы қаржысының жұмсалуын 

түсіндіруге көмектесетін суреттер;
• «қажеттілік» таңбасы бар қорап;
• қыстырғыштар, жіп. 

Интернет-ресурс: «Отбасылық бюджет» мультфильмі.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Қаржылық білім – білім берудің маңызды 
бөлігі, себебі қаржылық сауаттылық адамның 
болашағына, оның күрделі экономикалық 
кеңістікте бағдар жасауына, сатып алуға, қаржы 
жұмсауға және қаржы құюға байланысты эко-
номикалық шешім қабылдай алуына әсер етеді.

Оқушылардың табыс, шығыс, бюджет пен 
қажеттілік сияқты күрделі ұғымдарды түсінуіне 
мектеп пен отбасы көмектесуі тиіс. Оларға бюд-
жеттің қалай құралатынын, оның арасындағы 
байланысын көрсету маңызды. Егер табыс шек-
теулі және қажеттіліктерге сай болмаса, онда 
оқушыларға міндетті және қалаулы шығындар-
ды мысалға келтіре отырып, үнемдеу тәсілдерін 
көрсету қажет. Бастауыш сынып оқушысы да 
экономикалық үдерістерге қатысады. Олар 
ата-анасымен бірге дүкенге барып, тауар алып, 
алғаш рет экономика жайында біле бастайды.

Сөйтіп, оқушы отбасылық бюджет туралы 
неғұрлым көп білсе, соғұрлым отбасы қажет-
тілігінің құрылымы туралы пайдалы қаржылық 
білім алады. Бастауыш сынып оқушыларының 
ойлауы көрнекі-бейнелі сипатта болғандықтан, 
практикалық әрекеттерге қажетті иллюстрация-
ларды, сызбаларды және кестелерді көбірек 
қолданған дұрыс.

Сабақты жоспарлауға қатысты ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Серуенге 
дайындық.

Оқушыларға серуенге қажетті заттар мен 
азық-түліктің суретті тізімін жасау ұсынылады. 

Ол үшін стикерлер таратылады. Әр оқушы тек 
бір ғана зат пен бір азық ала алады. Оқушылар 
қай азық-түліктің қажет екенін, қайсы заттың 
маңызды екенін топпен талқылайды. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Бұл тапсырма оқушылардың өзіне қажетті зат-
тарын топтастыруға, жүйелі ойлау дағдыларын 
жетілдіруге ықпал етеді. Бұл заттардың қайсы-
сын күнделікті сатып алу қажет? Қайсысын күтіп 
ұстау қажет? 

«Қажеттілік», «қаржы» сөздерінің мағынасын 
ашу ұсынылады. 

Оқы. Бұл – оқушылардың оқу сауаттылығын 
қалыптастыруға, оқу мақсатына сай білім мазмұ-
нын игеруге бағытталған тапсыр ма.

Мәтінді алдымен іштей оқу, «түртіп алу» 
тәсілімен оқыту тиімді болады. Оқушылар туын-
даған сұрақтарын қоюға мүмкіндік алады. Оқушы-
ларды сұрақ қоюға және  сұраққа жауап беруге 
мейлінше ынталандыруға назар аудару қажет.

Талқылау сұрақтары: 
- Қажеттілікке нелер жатады? 
- Отбасы қаржысы деген не? 
- Отбасы қаржысын қалай үнемдеуге болады?
Саралау: қажеттілік кестесін құрастыру, отба-

сы қаржысының түсу көздерін анықтау. 
Зертте. «Отбасы қаржысы» ойыны.
 Оқушылардың математикалық сауаттылығын 

дамытуға, білімді жаңа жағдайда қолдануға 
бағытталған тапсырма. Оқушыларға апта ішін-
де отбасы қаржысын жұмсауды жоспарлауға 
қатысу ұсынылады. Отбасында ақшаны жұмсау 
қалай жоспарланады және табыс қайдан түседі? 
Отбасының табысы мен шығысын кестеге түсіру. 

Саралау: қабілеті жоғары оқушыларға табыс 
пен шығысты бір сөзбен атау ұсынылады. Отба-
сылық бюджет қалай құрылғанын көрнекі түрде 
көрсету керек. Мысалы, ата-анасы жалақы алса, 
атасы мен әжесі зейнетақы алады. Егер ағасы 
мен әпкесі болса, олар шәкіртақы алуы мүмкін. 
Сөйтіп, табыстың концепт-картасы құрылады. 
Сол сияқты жұмсалатын қаржы картасын жасау-
ға болады. Картаны оқулықтағы суреттер бо-
йынша толықтырады.

Оқушылар белгіленген рөл бойынша отбасы-
ның әрбір мүшесі қажетті азық-түлік пен тауар 
тізімін құрады. Мысалы, анасы ас дайындауға 
қажетті заттар тізімін жазса, әкесі құралдар, 
көліктің қосалқы саймандарын, баласы планшет 
немесе ойын құрылғысын, ал қызы жаңа киім-
дер тізімін жазуы мүмкін. Киноға, театрға баруға 

4-сабақ. Отбасы қажеттіліктері
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жұмсалған шығындарды да қосуға болады. Та-
уарлар арасынан өзіңе қажеттілері туралы ай-
тып, ал кейбіреуінің маңызсыз екенін талқылау. 
Өмір сүруге ең қажетті тауарлар қалай аталаты-
нын сұрау. Оқушылардың кейбіреуі жауап беруі 
мүмкін. Егер жауап болмаса, қажеттілік, мұқтаж 
болу дегеннің не екенін түсіндіру ұсынылады. 

Оқы. Оқушылар топпен Әсемнің оқиғасын 
оқып, оған топтың кеңесін дайындау мақсатында 
«Консенсус» әдісі бойынша ұйымдастырылады. 
Төрт оқушыдан шағын топ құралады. Топ ішінде 
мәтінді іштей оқып алған соң, талқылайды.

Талқылау сұрақтары: 
- Әсем ақшаны қайда жұмсауы мүмкін? 
- Әсемге қандай кеңес берер едің? 
- Әсемнің орнында болсаң, өзің не істер едің? 
Оқушылардың сұрақтарды талқылауы үшін 

әр топқа қағаз таратылады. Оқушылар қағаздың 
шеткі бұрышына 1 минут ішінде әрқайсысы өз 
ойын қысқаша жазады. Жазып болған соң топ 
мүшелері жауаптарын талқылай отырып, қағаз-
дың ортасына топтың ортақ пікірін жазады. Топ 
жұмысын сынып алдында таныстырады. Басқа 
топ мүшелері нақтылау үшін сұрақтар қоя алады 
немесе пікір айтуға мүмкіндік беріледі.

Әзірле. Бұл тапсырма оқушыларды өзінің 
күнделікті ақшасын үнемді жұмсауға үйретеді. 
Күнделікті өзіне қажет заттар тізімін жасап, 
оларды маңыздылығына қарай орналастырады. 
Қажеттіліктерді топтастырып, неліктен олай ор-
наластырғанына түсініктеме береді. Оқушылар 
басқа да қажеттіліктерді қосуы мүмкін. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Шығындар
Берілген тапсырма оқушылардың отбасылық 

қаржыны жұмсау, қандай заттарға төлем жа-
сайтынын анықтау дағдысын бекітуге, ой-өрісін 
дамытуға әсер етеді. Жауабы: азық-түлік, қоғам-
дық көлікке төлем. 

2-тапсырма. Анықта және белгіле
Тапсырма оқушылардың білімдерін бекітуге, 

жауапкершілікке баулуға бағытталады. «Отба-
сына қаржы қайдан келеді? Оны кімдер таба-
ды?» сұрақтарына жауабын пысықтайды. 

Жауабы: анаңның айлығы, әкеңнің айлығы, 
атаңның зейнетақысы, әжеңнің зейнетақысы, 
ағаңның шәкірт ақысы. 

3-тапсырма. Қажеттіліктер пирамидасы 
Қажеттіліктерді маңыздылығы бойынша пи-

рамиданың қабаттарына орналастырады. Бірін-
ші қабатқа тамақ және су сияқты ең маңызды 
қажеттіліктер, келесі қабатта маңызыдылығы 
төменірек, бірақ керекті қажеттіліктерді орна-
ластыруы тиіс. Мысалы, коммуналды төлемдер, 
бензин немесе көлік шығындары, жаңа киім 
сатып алу қажеттілігі және т.б. жатады. Пира-
миданың ең жоғарғы бөлігінде аса маңыз д ы 
емес, бірақ біздің өмірімізді жеңілдететін қа-
жеттіліктер орналасады.

Қалыптастырушы бағалау. Бюджеттің кон-
цепт-картасын құрастыру бағалаудың тиімді 
құралы болып саналады. Егер оқушы отбасы 
қажеттілігі мен қаржысы туралы түсінетін бол-
са, онда ол оқу мақсатын игергенін көрсетеді. 
Оқушылардың іс-әрекетін бақылау барысында 
олардың отбасы қаржысын үнемді жұмсауға 
назар аудартылады. 

Оқушыларға «Отбасы қаржысы» тақырыбы-
на синквейн құруды ұсынуға болады.

Қосымша тапсырмалар

Оқушыларға отбасылық бюджетті жүргізу 
кестесін құру және отбасының сүйікті тағамына 
қажетті азық-түлік тізімін жасау ұсынылады.
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Тарау бойынша қорытынды 
Оқушылар нені білді?

• отбасындағы туыстық қатынастардың ерекшеліктерін;
• отбасы мүшелеріне қамқорлық көрсетудің маңызын;
• отбасындағы және қоғамдағы әдеп нормаларын;
• отбасы қажеттіліктері мен табыс көздерін;
• отбасылық бюджетті жоспарлауды;
• ақша тауарлар мен қызметтер сатып алу үшін қажет екенін білді. 

Оқушылар нені үйренді?
• Отбасы мүшелері бір-біріне қамқор болуы керек.
• Әдепті бала – ең жақсы бала.
• Отбасы қажеттіліктері үлкендердің еңбекпен тапқан ақшасына алынады.
• Ақшаны үнемдеп ұстау керек.

Оқушылар нені жасады?
• отбасы мүшелерінің ауызша портретін;
• отбасы табысының қоржынын;
• материалдық және рухани қажеттіліктер көрсетілген отбасылық қажеттіліктер картасын;
• оқушылар істерді, сезімдерді және сөздерді әдепті әрі әдепсіз әрекеттермен сәйкестендірді.

Сен не білдің?
1. Бір сөзбен ата: ата, әже, әке, ана, аға, апа, іні, қарындас, нағашы. (Туыстар)
2. «Жақындарыңа қамқорлық жасау» дегенді қалай түсінесің? (Әркім өз пікірін айтуы тиіс, мы-

салы, үй жинауға, қоқыс шығаруға көмектесу, кішкентай бауырларын далаға алып шығу және т.б.)
3. Отбасы бюджеті дегеніміз не? (Отбасы кірісі мен шығысы жиынтығы)

Ойтолғам
Осы тараудан қандай пайдалы мәлімет алдың? Үйіңдегі қандай бұйымды мұрағат етіп сақтар 

едің? Неге?

Сен не үйрендің? Сурет бойынша қалыптастырушы бағалау.
Отбасы мүшелерін ата. Олардың көңіл күйі қандай? 
Қандай отбасы мұрағатын байқадың? 
Ол кімнен қалған бұйым болуы мүмкін? 
Отбасы мұрағатын сатып алуға бола ма?

Қосымша тапсырмалар

• «Менің үйдегі міндеттерім», «Менің кішкентай інішегім», «Отбасылық альбом» және т.б. тақы-
рыптарда оқушылар көрмесін ұйымдастыруға болады. Бұл жұмысты топпен де орындауға болады.

• Отбасылық бюджет туралы талқылау жүргізу керек. 
• Ұйқасқа құрылған жұмбақтар оқушыларға қаржы әлеміне саяхат жасауға көмектеседі. Жаттығу 

ретінде оқушыларға экономикаға қатысты жұмбақтарды шешу ұсынылады.
Барлығының баратын жері базар: Алу үшін арзан ... (тауар) 
Көйлектің бар жағасы, Әр тауардың бар ... (бағасы) 
Жиналған еңбек қаржысы, Бұл отбасы …….. (табысы) 
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2  Менің отбасым және достарым

 Тараудың мақсаты

Оқушылар:
• татулық пен достықтың  маңызын түсінеді;
• өз құқығын, міндетін және жауапкершілігін анықтайды; 
• қоғамға қызмет етудің, қарым-қатынас жасаудың және өзара көмектесудің әлеуметтік маңызын түсі-

неді. 

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар Қазақстан халқының татулығы мен бірлігінің маңызы туралы ақпарат алады. 
Халықтар арасындағы достықтың мәнін түсіну арқылы басқа ұлттарға құрметпен қарауды үйренеді. Са-
бақ барысында Отанды қорғау мен сүюдің маңызын түсінеді. «Құқық», «міндет» және «жауапкершілік» 
ұғымдарының мәнін ажыратады. 

Өз елінің азаматы ретіндегі құқығын, Отан мен отбасы алдындағы міндетін түсінеді, өзіне тапсырылған 
нәрсеге үнемі жауапкершілікпен қарау керектігін ұғынады. Оқушы жауапкершілік деген өз міндеттерін 
бұлжытпай орындап, берген уәдеде тұру екендігін біліп, жауапсыз болмау керектігін үйренеді. 

Қоғам және қоғамдық орынның не екенін түсініп, басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды 
үйренеді. Қоғамдық орындарда тазалық сақтау, мүліктерді күтіп ұстау, қоғамға қызмет ету, өзара көмекте-
судің маңызын түсінеді. 

Қосымша әдебиеттер:

• Тағдырлары табыстырған халықпыз. Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10 жыл. – Алматы,
2006. – 296 б.
• Қазақстан халқы Ассамблеясы – ел тарихында. – Алматы, 2015. – 266 б.
• Қопбаев Ө. Ата Заң – мемлекет дамуының іргетасы. – Алматы: «Алатау», 2012. – 576 б.

Негізгі дағдылар 

Оқушылар:
• халық татулығы мен бірлігінің маңызын түсіну арқылы өзге ұлт өкілдеріне құрметпен қарауға дағды-

ланады; 
• өз құқығы мен міндеттерін біледі;
• жауапкершіліктің не екенін түсініп, жауапсыз болмауға ұмтылады; 
• қоғамға қызмет етуді, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды үйренеді. 

Ойлан!

1. Тату өмір сүру үшін не істеу керек? (Адамдар бір-біріне құрметпен қарап, сыйластық сақтауы керек. )
2. Өз құқықтарыңды білесің бе? (Білім алуға, емделуге, демалуға, бос уақытымды өз қалауыммен пай-

далануға, т.б. құқығым бар.)
3. Оқушының қандай міндеттері бар?  (Біздің құқықтарымызбен қатар негізгі міндеттеріміз бар. Еліміздің 

заңдарына бағыну, Отанды құрметтеу және қорғау, мемлекеттік тілді білу, табиғатты қорғау, қоғамдық 
жерде тәртіп сақтау және т.б.)

Ресурстар

А4 форматты қағаз; А3 форматты Қазақстанның картасы; стикерлер, «Жауабын тап» ойынына арналған 
«Менің туыстарым» тақырыбындағы таныстырылым; әртүрлі журнал қиындылары; топтық жұмысқа ар-
налған суреттер; А4 форматты күнтізбелер; отбасылық фотоальбом және таныстырылым, «Сөз жина» 
ойы нына арналған үлестірме парақшалар; тақия, бор және т.б.
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Оқу мақсаты: 2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығы-
ның маңыздылығын түсіндіру.
Тірек сөздер: бірлік, ұлт, халық.
Оқулық: «Күш – бірлікте», 16-17-бб.
Жұмыс дәптері: «Күш – бірлікте», 12-13-бб. 
Ресурстар: картоннан жасалған дөңгелек, қайшылар, 
«Отан, тату, дос, жақын, мықты, дамиды, болады» 
сөздері жазылған үлестірмелі парақшалар, түрлі түсті 
стикерлер, бірлік күні туралы материалдар. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Отан – әр адамның жүрегінде сақталатын киелі 
мекен. Бұл сөздің астарында үлкен мағына жатыр. 
Отан – сенің туып-өскен, кіндік қаның тамған жер. 
Әрбір адамға өзінің әкесі, анасы қандай ыстық 
болса, Отаны да сондай ыстық. Әр азамат өз Ота-
нын мақтан етуі тиіс. Біздің Отанымыз ұлан-ғайыр 
жері бар қасиетті өлке – Қазақстан. Қазақстан – қа-
зақ халқының ежелгі мекені. Қазақстанда бірнеше 
ұлт өкілдері тұрады. Қазақ халқы тағдыр тәлкегіне 
ұшырап, әр тараптан келген өзге ұлттарды жат-
сынбай, керісінше, бауырына басып, қамқорлық 
көрсетті. Бір елде әртүрлі ұлт өкілдерінің тату-тәт-
ті өмір сүруі – бұл бір-біріне деген құрмет пен 
сыйластықтың нәтижесі. Қазақстандағы ұлтаралық 
достық пен келісімнің беріктігі мемлекетіміздің 
бірлігін нығайта түсуде. 

Хиуаз Доспанова – қазақтың тұңғыш ұшқыш 
қызы.

Хиуаз Қайырқызы Доспанова – 1922 жыл-
дың 15 мамырында Атырау облысы Ганюш-
кин ауылындағы қарапайым балықшының 
шаңырағында дүниеге келген. Оқушы кезінен 
комсомол ұйымында қоғамдық жұмыстарда 
белсенділік танытатын Хиуаз апамыз мектеп 
қабырғасын аяқтарда ұшқыштарды даярлайтын 
арнайы курсқа жазылады. Мектепті тәмамдаған-
нан кейін № 1 Мәскеу медицина институтында 
оқуға аттанады. Осы оқу орнының 1-курсын 
аяқтар уақытта аяқасты соғыс өрті лап берді. 

Осы кезде қазақтың қайсар қызы майданға 
медбике, тегі болмаса, санитар болып кетсем 
бе деп, талпынып жүрген. Сөйтіп жүргенде ол 
әйгілі ұшқыш Марина Раскованың қыз-келін-
шектерден жасақталған авиаполк құрып жатқа-
нын естиді. Осылайша ол ойланбастан полк бас-
шылығына келіп, Оралдағы аэроклубта меңгер-
ген ұшу дағдыларын көрсетіп, өжеттігімен көзге 
түсіп, жауынгерлер құрамына қабылданады. 

2008 жылы 21 мамырда Алматы қаласында 
86 жасында дүниеден озды.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Оқушылар 
«Отан отбасынан басталады» деген мақалдың 
мазмұнын өзара талқылайды. Талқылау бары-
сында балалар отбасындағы өзара құрмет пен 
Отанға деген сүйіспеншілікті ұғынады. Матери-
алды жеңіл меңгеру үшін оқушыларды дәлізге 
(сынып бөлмесі тар болған жағдайда) шығаруға 
болады. Еденге төрт шеңбер сызып (бірінің іші-
не бірін), оларға «отбасы», «мектеп», «Отан», 
«әлем» сөздері жазылған үлестірме парақшалар 
тарату керек. Оқушылар оны топпен талқылап, 
сәйкес шеңбер ішінде тұрады. Шыққан нәтижені 
бірге талқылайды. Оқушылар «Отбасы – шағын 
мемлекет» екенін түсінуі қажет. Баланың отба-
сында үйренетін құрмет пен сыйластығы оның 
әлемге деген көзқарасын қалыптастырады. 
Сондықтан халық арасында «Отан отбасынан 
басталады» – дейді.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Оқушылар оқулықта берілген «Бірлігі жоқ ел то-
зар, Бірлігі күшті ел озар» мақалын оқып шығып, 
оның мағынасы мен мазмұнын жұбымен бірге 
талқылайды. Осыдан соң тақтаға «Отан, тату, 
дос, жақын, мықты, дамиды, болады» сөздері 
жазылған үлестірмелі парақшалар ілінеді. 
Оқушылар берілген сөздерді қолдана отырып, 
сөйлемдер құрайды, мақалдың мағынасын 
ашуға тырысады. Бұл жұмысты шағын топтарға 
бөліп те орындатуға болады. Топпен орындаған 
жағдайда өзара талқылаудан соң, әр топтан бір 
оқушы өз тұжырымдарын ортаға таныстырады.

Сабақ тақырыбын толық түсіну үшін тапсыр-
маны ойын түрінде жалғастыруға болады. Сы-
нып бөлмесінің ортасына 3 орындық қойып, 
оқушыларға «Бірлік» сөзіне ассоциация бола-
тын сөздерді табу ұсынылады. Ортадағы орын-
дыққа мұғалім, қалған екі орындыққа оқушы 
отырады. Мұғалім мағынасы ең жақын сөзді 
тапқан оқушыны таңдап, екеуі өз орындарына 
отырады, екінші оқушы ортадағы орындыққа 
ауысады. Сөйтіп ойын жалғаса береді. Мұғалім 
барлық аталған сөздерді тақтаға жазып отыра-
ды, сабақ соңында қорытындылайды.

Оқы. Тапсырманы «Белгі қойып оқу» (INSERT) 
әдісі арқылы ұйымдастыру ұсынылады. Белгілері 
бар кесте оқушыларға алдын ала таратылады.  

5-сабақ. Күш – бірлікте
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Оқушылар мәтінді оқу арқылы Ұлы Отан 
соғысына қатысқан ардагерлер туралы мәлімет 
алады, Отанды қорғау үлкен ерлік екенін ұғы-
нады, Отан мен отбасының тығыз байланысты 
екенін түсінеді. Балаларға:

– Хиуаз Доспанова кім болған? Оны суреттен 
тап. 

– Ол кімдер туралы айтты? 
– Үлкендердің естелік әңгімесінен не туралы 

білуге болады? – деген сұрақтарға жауап айт-
қыза отырып, оларға достықтың және жауын-
герлердің Отанды қорғау жолындағы бірлігін 
түсіндіру керек. 

Сен білесің бе? Тортты оқушылар санына 
қарай бөліп, Қазақстандағы ең керемет мере-
кенің бірі – Қазақстан халқының бірлігі күнін 
сыныпта атап өтуге болады. Ол үшін ең алдымен 
оқушыларға 1 мамыр мерекесі туралы шағын 
бейнебаян көрсетіп, пікірлерін айтқызу керек. 
Содан кейін көңілді ән қойып, бірлік мерекесін 
тойлайды, оқушылар өз тілектерін айтады. 
Оқушылар 1 мамырдың қандай мереке екенін 
түсініп, естеріне сақтайды. 

Талқыла. Бұл тапсырманы бермес бұрын 
мұғалім «ұлт» сөзінің мағынасын түсіндіріп, ұлт-
тар арасындағы сыйластықтың маңызы туралы 
айтуы керек. Бұл тапсырманы төрт оқушыдан 
шағын топ құрап, «Консенсус» әдісі бойынша 
ұйымдастыруға болады. 

Талқылау сұрақтары: Қонаққа кімдер келді? 
Олардың көңіл күйі қандай? Бұл қандай мереке 
деп ойлайсың? 

Содан кейін әр топ суретке тақырып қойып 
суреттің не туралы екенін анықтайды. Оқушы-
лар «Наурыз мейрамы», «Қонақтар келді», 
«Ұлттық киім» деген тәрізді тақырыптар қоюы 
мүмкін. Бұл тапсырма оқушыларға әр халықтың 
өз ұлттық киімі, өз мәдениеті мен салт-дәстүрі 
болатынын, ұлттар достығы бейбітшіліктің 
сақталуына ықпал ететін аса маңызды фактор 
екенін түсіндіруге бағытталған. 

Біле жүр! Бұл айдарда оқушылар еліміздегі 
өзге ұлт өкілдері туралы тереңірек мәлімет ала-
ды, Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің қоныстану 
тарихы бар екенін түсінеді. Әр ұлт өз мәдениетін 
сақтай отырып, Қазақстанның дамуына үлес қо-
суы керектігін ұғынады. Мұғалім бұл айдарды 

қосымша ақпараттармен толықтыруына болады. 
Әзірле. Оқушы ата-анасының көмегімен Отан 

қорғауға қатысқан туыстары туралы мәлімет 
жинайды. Олардың ерліктері туралы баяндап, 
құрастырып әкелген фотоколлажды сыныпта 
таныстырады. Бұл тапсырма балаларға Ұлы Отан 
соғысына қатысқан ардагерлерді құрметтеуді, 
олардың ерлігін ұмытпауды насихаттайды. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқушылар 
тапсырмаларды орындау барысында тірек сөздерді 
қолдана отырып айтылым, жазылым дағдысын 
қалыптастырады. Тыңдалым арқылы ұққан ақпа-
ратынан негізгіні іріктеп талдай білуді үйренеді. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Жалғасын тап
Жауабы:
Отан оттан да ыстық. 
Отансыз адам – ормансыз бұлбұл.
Отан үшін отқа түс – күймейсің.
Отанын сатқан оңбас. 
2-тапсырма. Менің Отаным
Оқушылар өздерінің Отан туралы білімін хат 

арқылы жазбаша беріп, сауатты жазуға дағды-
ланады. 

3-тапсырма. Ұлттық киімдер
Тапсырма оқушылардың шығармашылық қа-

білетін дамытуға, ұлтттық киімдер туралы білімін 
кеңейтуге бағытталған. 

Жауабы: қазақтар, орыстар, өзбектер, корейлер.

Қосымша тапсырмалар
Youtube каналынан Қазақстанда тұратын 

немесе тұрған өзге ұлт өкілдерінің ел туралы 
естеліктерін тамашалату. https://www.youtube.
com/watch?v=WRRQSR5pk5A 

Видеодан не білдің? Қандай сезімде болдың?  
сұрақтарына ойын еркін айтуға мүмкіндік беру. 

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа. Әр 
оқушыға Қазақстан халқының достығы туралы 
мәтін жазылған парақша таратуға болады. 

Неліктен адамдар арасындағы достық пен 
татулық маңызды? Татулыққа қалай үлес қоса 
аласың? – сұрақтарына  қысқаша жауап беру.  

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмек 
бере аламын

«Бірлік» сөзінің мағынасын түсіндіре аламын.
Ұлттық киімдерді таныстыра аламын.
Елімнің тарихы мен отбасы тарихының байланысына 
мысал келтіре аламын.
Қазақстан халқының достығы туралы әңгімелей аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.5.1 өз өмірінен мысалдар келтіру 
негізінде құқықты, міндетті және жауапкершілікті 
ажырату.
Тірек сөздер: құқық, міндет. 
Оқулық:  «Мен елімнің азаматымын», 18-19-бб.
Жұмыс дәптері: «Мен елімнің азаматымын», 14-б. 
Ресурстар: ағаш суреті, жапырақ түріндегі стикерлер, 
«INSERT» кестесі, үш ойыншық микрофон, А3 
форматты қағаздар (4-5 дана).
Интернет-ресурс: 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

«Азамат» деген ұғымды мемлекеттік дең-
гейде қарастырғанда, «қоғамның тең құқықты 
мүшесі» дегенді білдіреді. Қазақстан Республи-
касының Конституциясында әрбір азаматтың 
құқықтары мен міндеттері айқын көрсетілген. 
Құқық дегеніміз – жеке немесе заңды тұлға-
лардың заң талаптарына сүйене отырып әре-
кет ету мүмкіндігі. Мысалы, адамдардың білім 
алуға, еңбек етуге, мүліктің иесі болуға, кәсіп-
пен айналысуға, т.б. құқықтары бар. Адамның 
ар-намысына тиюге, жеке өміріне қол сұғуға 
ешкімнің құқығы жоқ. Егер өміріне қауіп төніп, 
денсаулығына, ар-ожданына нұқсан келсе, әр 
адам заңмен қорғалуға құқылы. Ал міндет де-
геніміз – адамдарға заңмен бекітіліп жүктелген 
іс-әрекеттер жиынтығы. Конституция бойын-
ша әркім Қазақстан Республикасының заңын 
сақтауға, басқа адамдардың құқықтары мен 
бостандығын, абыройы мен қадір-қасиетін 
құрметтеуге міндетті, Отанды қорғауға, тарихи 
және мәдени мұраларға қамқор болуға, мем-
лекеттік рәміздерді құрметтеуге, заң белгілеген 
салықтарды төлеуге, балаларына қамқор болуға 
міндетті. 

Әрбір азаматтың ең бірінші міндеті – Конс-
титуция заңдарын сақтау. Оны бұзу – қылмыс 
жасау немесе құқық бұзу болып саналады. 

Әлеуметтік жауапкершілікті қалыптас-
тыру механизмі.  Біріншіден, белгілі бір 
құбылыс, мәселе жөнінде білім, түсінік болу 
қажет. Меңгерген білім негізінде оқушыларда 
осы мәселеге қатысты ой туындайды. Мәселе-
лерді шешуге саналы түрде қатысу ұмтылысы 
пайда болу үшін қоғамдық сана-сезім қажет. 
Адамдардың әлеуметтік белсенділігіне біздің 
еліміздегі көптеген әлеуметтік мәселелердің 

шешілуі тә уелді. Оқушылар бойында әлеуметтік 
белсенділік арқылы байқалатын белсенді өмір-
лік ұстаным қалыптастыру қажет.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Сабақты 
«Топтастыру» тәсілі арқылы ұйымдастыруға 
болады. Оқушылар «азамат»  сөзін естігенде 
қандай ой келгенін айтады. 

Саралау: Азамат деп кімді айтамыз? Азамат 
деген қандай болу керек?

Мұғалім оқушылар айтқан сөздерді бірге 
талқылап, тақтаға жазып тұрады. Ортақ қоры-
тынды жасайды.  

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Оқушылар сурет бойынша ақпарат  алу, қоры-
тынды жасау дағдыларын дамытады. 

Суреттерді зерделеу арқылы оқушылар оқу-
лықта берілген сөйлемді жалғастырып, оны өз 
ойларымен толықтырулары  керек.  Мысалы, 
«Мен Қазақстан Республикасының азаматымын, 
өйткені Қазақстанда тудым, осында тұрамын, 
білім аламын, еліме қызмет етемін және т.б. 

Есте сақта! Оқушылар оқулықтағы: «Қа-
зақстанда туған əр адам Қазақстан Республи-
касының азаматы болады» деген тұжырымды 
оқып, ой түйеді. 

Оқы. Тапсырманы «Белгі қойып оқу» 
(INSERT) әдісі арқылы ұйымдастыруға болады. 
Топ оқушылары мәтінмен жұмыс жасап, өз 
ой қорытындыларын ұсынады.   Оқушылар 
оқулықтағы мәтінді өз бетінше оқиды. Мәтін 
мазмұны бо йынша  «Сенің қандай құқықта-
рың бар? Конституцияда не жазылады?» деген 
сұрақтарға жауап жазады. Оқушыларға әр аза-
маттың құқықтары ғана емес, міндеттері де бар 
екенін түсіндіру керек. Оқушылар мәтінмен өз 
беттерінше жұмыс жасап, қандай құқықтары 
бар екенін біледі. 

Сен білесің бе? Бұл айдар арқылы оқушы-
лар Конституцияның 34-бабында не туралы 
жазылғанын білетін болады. Мемлекеттік рәміз-
дерді құрметтеуге міндетті екендігін ұғынады. 

Саралау. Мемлекеттік рәміздерге нелер жа-
тады? Оларды ата. 

Біле жүр! Бұл тапсырманы «Келісемін, 
себебі ...» ойыны арқылы ұйымдастыру ұсы-
нылады.  Оқушылар шағын топта міндеттерді 
негіздеп, жауаптарын дайындайды. Өз ойларын 
ортаға салады. 

6-сабақ. Мен елімнің азаматымын
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Ықтимал жауап. Мектеп ережесін сақтау –  
бас ты міндетіміз.  Бұл міндетпен толық келісемін. 
Себебі егер оқушылар мектеп ережесін сақта-
маса, мектепте тәртіп болмайды. Тәртіп бол-
маған жерде сапалы білім алу мүмкін емес.

Оқушылар өздерінің басты міндеттері ата- 
ананы сыйлау, табиғатты қорғау, мектеп ереже-
сін сақтау, жақсы оқу, денсаулықты күту, тазалық 
сақтау, көмектесуге дайын болу екенін ұғынады. 

Жауап бер. Оқушыларға топпен өз міндет-
терін қалай орындайтындығы туралы талқылау 
ұйымдастыртуға болады. Талқылау нәтижелерін 
жазу үшін «Менің міндеттерім» тақырыбына 
постер немесе сурет салғызуға болады. 

«Сен өз міндеттеріңді қалай орындап жүр-
сің? Тағы қандай міндеттер қосар едің?» деген 
сұрақтарға жауап беру арқылы міндет пен жа-
уапкершіліктің  мәнін түсінеді. 

Талқыла. Тапсырманың мақсаты – жағдаятты 
оқып, көзқарасын білдіру. 

Сабақтың негізгі ұғымдарын бекіту үшін 
оқушыларға оқулықтағы шағын мәтінді оқы-
ту керек. Мәтінді талқылау үшін «Асхат өзінің 
қандай құқығын пайдалана алмады? Неліктен? 
Ол қандай міндеттерін орындамады?» деген 
сұрақтар қойылады.

Саралау:  «Асхат не істегісі келді? Неліктен 
кітапханашы оның өтінішінен бас тартты? Асхат 
қандай құқыққа ие болды? Оның бұл құқықты 
пайдалануына не кедергі болды?» деген 
сұрақтар қойылады.

Қорытынды: оқушылар әр азаматтың өз 
құқықтарын біліп,  өз міндеттерін орындап 
жүруі маңызды деген қорытынды жасауы керек. 

Әзірле. Тапсырманы «Консенсус» әдісі 
арқылы ұйымдастыруға болады. «Жақсы оқу 
үшін қандай міндеттерді орындауың керек? 
Олардың тізімін жаса.» деген тапсырма арқылы 
оқушы өзінің басты міндеттерін анықтай алады. 
Әрекеттер  тізімін беру арқылы ол міндеттерді 
орындаудың маңызын есінде сақтайтын бола-
ды.  Алдымен әр оқушы өзінің тізімін жасайды. 
Сонан соң шағын топта талқылап, топтың ортақ 
нұсқасын құрастырады. Жұмыстарын танысты-
ру барысында топтар кезекпен сөйлейді және 
алдында айтылған  әрекеттерді қайталамайды.

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Ребусты шеш
Жауабы: Отан. 
2-тапсырма. Өз біліміңді тексер
Тест жауабы: 1 – ә; 2 – ә; 3 – а; 4 – б.
Тілдік құзыреттілікті дамыту. Сабақ 

оқушылардың дәлел келтіру, пайымдау, пікір 
алмасу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. 
Сұрақты дұрыс қойып, берілген сұраққа нақты 
жауап беруге үйретеді. Оқушылар өз ойын 
ашық жеткізуге дағдыланады.

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа. Бағалау 
ретінде оқушыларға «Мен азаматпын» тақыры-
бын ұсынып, ассоциациялық сөздер қатарын 
жазуды тапсыруға болады.  Оқушылар топпен 
сабақтың тақырыбы бойынша стикерге жауап-
тарын жазып, ағашқа орналастырады. Әр топ 
басқа топтың  орындаған жұмыстарын баға-
лайды. 

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмек 
бере аламын

Құқық пен міндетті ажырата аламын.

Құқықтарымды атай аламын.

Міндеттерімді түсіндіре аламын.

Құқықтар мен міндеттер жазылатын құжатты 
атай аламын.

Оқырман міндетін түсіндіре аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.5.1 өз өмірінен мысалдар келтіру 
негізінде құқықты, міндетті жəне жауапкершілікті 
ажырату.
Тірек сөздер: жауапкершілік, уәде.
Оқулық: «Жауапкершілік», 20-21-бб.
Жұмыс дәптері: «Жауапкершілік», 15-16-бб.
Ресурстар: А3 плакаттар; тірек сөздер жазылған 
үлестірме парақшалар; жауапкершілік туралы 
тезистер жазылған парақшалар; топтық жұмысқа 
қажетті флипчарттар, фломастерлер. 
Интернет-ресурс: https://www.youtube.com/
watch?v=8t55HGAUvBo

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Жауапкершілік – адам бойындағы асыл қасиет-
тердің бірі. Өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай 
орындау, берген уәдесінде тұру, жауапкершілікті 
ұғыну адамгершілік қағидаларына жатады. Өсіп 
келе жатқан жас ұрпақты жауапкершілікке тәр-
биелеу – негізгі міндеттердің бірі. Өзіне жүктелген 
міндеттерді жауапкершілікпен орындап шығу қа-
жеттілігін оқушыға ұғындыру, оның болашақтағы 
кісілік беделінің қалыптасуына ықпал етеді. Адам-
ның мақсатына жетуі, ортасында беделді болуы, 
жоғары бағалануы, ісінің жемісті болуы, негізінен, 
адамның жауапкершілікті сезінуіне тікелей бай-
ланысты. Әр іске жауапкершілікпен қарайтын 
адам ортасында, ұжымында абыройлы болады. 
Күрделі, қиын істер әрдайым жауапты адамға 
ғана  үлкен сеніммен тапсырылып отырады. Жа-
уапты адамның негізгі белгілеріне өз міндеттерін 
тиянақты орындауы, өз ісін адал атқаруы, шын-
шылдығы мен ұстамдылығы жатады. Бұған қара-
ма-қарсы «жауапсыздық» ұғымы бар. Жауапсыз 
адам өз ортасында беделге ие бола алмайды және  
жауапсыздық отбасы мен жұмыс тұрақтылығына 
кері әсерін тигізеді.  

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. «Ойды 
жалғастыр» ойыны арқылы оқушылардың 
«құқық», «міндет», «жауапкершілік» ұғымдары 
туралы түсінігін кеңейту мақсатында үлестірме 
қағаздар тарату арқылы 3 топқа топтастыру.  
«Құқық», «міндет», «жауапкершілік» сөздері 
жазылған қағаздар таратылады.  Сөздер бо-
йынша топтасқан оқушылар сол сөз туралы 
түсінік берулері керек. 

Топта ақылдасуға уақыт белгілеу маңызды. 
Сынып оқушыларының қабілеттерін ескере оты-
рып, 1,5-2 минуттан артық уақыт бермеген жөн.

Осы тақырыпта сабақ өткізбес бұрын оқушы-
лармен топтық жұмыс тәртібі жайында келісіп 
алған  жөн. Мұндай әрекеттің келіспеушілік 
туындаған жағдайда көмегі тиюі мүмкін. Әңгіме 
кезінде балалар құқықтар пен міндеттер туралы 
айтып, ол ұғымдардың мағынасын түсіндіреді. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Кестеден ақпарат алу, талдау және қорытынды 
жасауға бағытталады.  Топ оқушылары құқық, 
міндет және жауапкершіліктің бір-бірінен туын-
дайтынын түсінуіне жағдай жасалады.  «Кестені 
жалғастыр» ойыны арқылы ұйымдастырылады.  
Топ құрамындағы оқушылар құқық аясындағы 
міндеттері және жауапкершіліктерінің тізімін 
жалғастырып жазады.  

Оқушылар кесте бойынша құқық, міндет 
және жауапкершілік ұғымдарының мәнін түсіне 
отырып, оларға не жататындығын ажыратады. 
Өзіне жүктелген жауапкершілікті орындаудың 
маңызын түсінеді. Кестені өз ойымен толықты-
рып, талқылаулары керек. Мұғалім әңгіме ба-
рысында балалар құқықтары мен міндеттері 
туралы айтып, түсіндіре кетуі шарт. 

Оқулықта берілген жаупкершіліктің не екенін 
түсіндіретін сөйлемді оқушыларға оқыта оты-
рып, уәде беру мен оны орындауға қатысты 
ойларын айтқызу қажет. 

Ықтимал жауаптар. Білім алу – мектепте 
оқу – ынталы болу, тапсырманы орындау, ізденіп 
оқу, талқылауға қатысу, ой бөлісу, сыныптастарға  
қолдау көрсету, үй тапсырмасын орындау, және 
т.б. Отбасында өмір сүру - отбасы мүшелеріне 
қамқорлық көрсету - отбасында ата-анаға, бауы-
рларға қолыңнан келетін істі атқаруға көмектесу, 
кішілерге қамқорлық көрсету т.б.

Сұрақ бойынша ойланып, мектепте қандай 
құқықтар мен міндеттерді пайдаланатыны туралы 
өз пікірлерін айтуы керек. Оқушылар спортзалға 
баруға, мектеп үйірмелері мен секцияларында 
сыныптан тыс сабақтарға қатысуға, мектеп ас-
ханасы мен кітапхананы пайдалануға, кең және 
жарық сыныптарда сабақ оқуға құқылы деп айта 
алады. Оқушылардың міндеті – мектептегі са-
бақтарға үнемі қатысу, үй тапсырмасын орындау. 
Оқушыларды ұқыпты болуға, мектеп формасын, 
оқулығын, сынып кабинетін таза ұстауға, мек-
теп ауласында тазалық сақтауға,  айналадағы 
әр затқа жауаптылықпен қарауға шақыру үшін 
топпен жұмыс ұйымдастыруға болады.

7-сабақ. Жауапкершілік
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Талқыла. «Ойлан, жұптас, талқыла» әдісі 
арқылы ұйымдастыру ұсынылады.  Әдісті жүргізу 
бойынша 8-беттегі  нұсқауды басшылыққа алыңыз. 

Сурет негізінде оқушылар қоршаған ортаны 
таза ұстау, жүрген ортасында жауапкершілік та-
нытудың қарапайым ережелерін игеруіне жағдай 
жасалады. «Балалардың әрекеттерін талқылап, 
бағала. Жауапсыздық танытудың қандай зияны 
бар?» деген сұрақтарға топта жауап береді. 

Саралау сұрақтары:  Балалар қайда отыр? 
Балалардың қай әрекеті дұрыс емес? Неліктен? 

Ықтимал жауаптар: Балалар саябақта дема-
лып отыр. Олар балмұздақ алды. Балмұздақтың 
сыртқы орам қағазын қоқыс жәшігіне қарай 
лақтырды.  Қоқыс жәшікке түспей, жерге түсті.  
Тапсырма негізінде оқушылар суреттегі ба-
лалардың әрекеттерін талқылау арқылы жа-
уапсыздық танытудың зиянын ұғынады. Мұғалім 
жауапсыздықтың салдары қандай болатынын 
мектеп өмірінен мысалдар келтіру арқылы 
түсіндіре кетуі керек. 

 Талқылау нәтижесінде «Жауапсыздықтың 
зияны қандай?» деген тақырыпта бір-біріне 
сұрақ қою арқылы  қорытынды жасайды. 

Оқы. Мәтінмен жұмысты топтық немесе 
сынып ұжымымен талқылау формасында ұйым-
дастыруға болады. 

Оқулықтағы мәтінді іштей оқығаннан кейін, 
оқушылар:

«Бала өзінің қандай міндетін ұмытты?
Бала неліктен жауапкершілік таныта алмады? 
Балаға қандай кеңес берер едің?» деген 

сұрақтарға жауап бере отырып, «әркімнің өз 
міндеттері бар, оларды орындау керек» деген 
қорытынды жасайды. Әр бала күнделікті өмірлік 
тәжірибесі негізінде отбасындағы өз міндеттерін 
айта отырып, жауапкершілік таныта алмаған 
жағдайда қандай зиян болатынын талқылайды. 

Мәтінмен жұмыс нәтижесінде әр топ әң-
гіменің кейіпкеріне өз кеңестерін жазады. 

Әзірле. Бұл тапсырма бойынша оқушылар 
отбасында атқаратын міндеттерінің тізімін жа-
сайды және ол міндеттерін маңызына қарай 
топтастырып, себебін айтады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Сабақта 
оқушылар ауызша, жазбаша сөйлеу, қорытынды 
шығара білу, міндет пен жауапкершілік туралы 
меңгерген білімдерін көрсету, топпен және 
жұппен арнайы тапсырмалар орындау арқылы 
ауызекі сөйлеу тілін дамытады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Сарапшы
Бұл тапсырма оқушылардың өз міндеттерін 

ажырата білетінін/білмейтінін анықтауға ар-
налған. Мұғалімге тапсырманы қалыптасты-
рушы бағалау ретінде ұйымдастыру ұсынылады. 

Жауабы: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10. 
2-тапсырма. Менің құқықтарым
Тапсырманы қалыптастырушы бағалау ретін-

де ұйымдастыру ұсынылады. 
Ықтимал жауабы: отбасында өмір сүру, 

тең құқылы, білім алу, емделу, ұнатқан спорт 
түрімен шұғылдану. 

3-тапсырма Менің міндеттерім
Ықтимал жауабы. Үйдегі міндеттері: ойын-

шықтарын, оқу құралдарын жинау; бөлмені таза 
ұстау, тауықтарға жем шашу, ата-анасы тапсыр-
ған жұмыстарды істеу және т.б.

Мектептегі міндеттері: сабақтан қалмау, 
сабаққа кешікпеу, мұғалімнің тапсырмасын 
жауапкершілікпен орындау, үй тапсырмасын 
орындау, өзгеге кедергі келтірмеу, сыныптаста-
рымен дос болу және т.б.

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа. «Ішкі 
және сыр тқы шеңбер» деп аталатын қалыптас-
тырушы бағалау құралын пайдалануға болады. 
Оқушылар екі шеңбер құрады: сыртқы және 
ішкі, олар бір-біріне қарап тұрады. Әрбір жұп 
бір-біріне  «Белгілі бір міндетті орындау үшін 
қандай жа уап кер ші лік танытасың?» деген сұрақ 
қо йып, жауабын тыңдайды. Сұрақтарды алдын 
ала жазып алуға да болады. Жауап берген соң 
сыртқы шеңбер сағат тілі бойынша бір орынға 
жылжып, жаңа жұп құрады және тапсырма қай-
таланып отырады.

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмек 
бере аламын

Құқық пен міндет негізінде жауапкершіліктерді 
атай аламын.

Жауапсыздық танытуға, дұрыс емес әрекет жа-
сауға болмайтынын түсіндіре аламын.

Өз міндеттерімді атай аламын.

Отбасымдағы міндеттерімді жауапкершілікпен 
орындаудың маңызын түсіндіре аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.5.2 қоғамға қызмет етудің əлеу-
меттік маңыздылығын түсіндіру.
Тірек сөздер: қоғамдық орын, сенбілік.
Оқулық: «Қоғамдық орын», 22-23-бб.
Жұмыс дәптері: «Қоғамдық орын», 17-б.
Ресурстар: «Қоғамдық орын» суреттері,  тірек сөздер 
жазылған үлестірме парақшалар, қоғамдық орын 
туралы тезистер жазылған парақшалар, топтық 
жұмысқа қажетті флипчарттар, фломастерлер.
Интернет-ресурс: «Қоғамдық орын» түрлеріне 
қатысты әртүрлі деректер.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

«Қоғам» сөзінің әртүрлі мағынасы бар. Сөздің 
жалпы мағынасы – «белгілі бір аумақта біріге 
өмір сүретін, бір-бірімен өзара байланыстағы 
жеке адамдардың жиынтығы». Ал қоғамдық 
орын дегеніміз  – көпшілік жиналатын жер. 
Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталықтары, 
театр, музей, әуежай, т.б. Қоғамдық орындарда 
әрбір адам тазалық сақтап, мәдениетті болуы ке-
рек. Көшеде, қоғамдық көлікте дұрыс жүріп-тұру, 
тәртіп сақтау, демалыс орындары, театр, музей 
тағы да басқа жерлердегі мінез-құлық әдебі 
адамның мәдениетін, тәрбиесін көрсетіп тұрады. 

Экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақ-
сатында сенбілік ұйымдастырылады. Сенбілік 
барысында қоғамдық орындар  мен қоршаған 
орта қоқыстардан тазартылады. Сенбілік – қор-
шаған орта мен қоғамдық орындарды ұқыпты 
ұстауға, ластамауға шақыратын, тазалыққа ын-
таландыратын ерекше шара. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. «Топтасты-
ру» әдісі арқылы ұйым дастыруға болады. Оқушы-
ларға тірек сөздер жазылған үлестірме қағаздар 
таратылады (мектеп, театр, емхана, дүкен, мұра-
жай, кітапхана, саябақ, үй, автобус,  стадион, аула, 
шаштараз, дәріхана, ойын орталығы, т.с.с). 

Оқушылар ақылдаса отырып, берілген сөз-
дерді топтастыруы керек.  Бұл жерлердің қандай 
ерекшеліктері бар екенін қысқаша толықтырып 
айту ұсынылады.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Тапсырманы топтық жұмыс ретінде ұйымдасты-

ру ұсынылады.  Топта оқушылар талқылау, бірін-
бірі  тыңдау, ортақ қорытынды жасау дағдыла-
рын арттырады. Суреттерді  қалай топтастыруға 
болатынын талқылап, шешім қабылдайды.  Өз 
жауаптарын негіздеуге талпынады. Үйден тыс 
жерлерде кімдермен қарым-қатынас жасайты-
нын анықтайды. 

Ықтимал жауаптар: 
Үйде: жолдорбасын жинақтау, анасына 

қоқыс шығаруға көмектесу. Үйден тыс жер-
лерде: шаштаразда шаштаразбен, мұражайда 
мұражай қызметкерімен, дүкенде сатушымен. 

Отбасында әдептілік сақтаумен қатар, үйден 
тыс жерлерде адамдармен қарым-қатынас жа-
сау әдебі туралы ой қозғайды. Яғни адамдар-
мен сөйлесу, әңгімелесу, сұхбаттасу, сұрау, айту 
тәрізді әрекеттер арқылы жүзеге асатынын 
оқушы түсінуі керек.  

Оқы. Мәтінмен жұмысты «Белгі қойып 
оқу» (INSERT) әдісімен ұйымдастыруға болады. 
Оқушыларға берілген мәтінді оқытып, оның 
мазмұнын өзара талқылату керек.  Бұл мәтін 
арқылы оқушылар «қоғамдық орын» мен «сен-
білік» ұғымдарының мәнін түсінеді. Сонымен 
қатар, оқушыларға қоғамдық орында өзін-өзі 
қалай ұстау керектігін түсіндіру керек және 
қоғамдық орында кездесетін келеңсіз жағдай-
лар туралы сұрау керек. Оқушы ненің дұрыс, 
ненің бұрыс екенін түсінеді. Олардың неге олай 
ойлайтыны анықталады. Әрбір адам қоғамдық 
орында тазалық пен тәртіп сақтауы керектігін 
түсінеді. Оқулықтағы: «Қоғамдық орынға нелер 
жатады? Қандай қоғамдық орындарға жиі ба-
расың?» деген сұрақтарға жауап беру арқылы 
оқушылар қоғамдық орын түрлерімен танысады 
және өзінің жеке тәжірибесіне сүйене отырып, 
қандай қоғамдық орындарда жиі болатынын 
есіне түсіреді. 

Есте сақта! Бұл айдарда берілген ақпаратты 
есте сақтау жаттығуы арқылы ұйымдастыруға 
болады. Оқушылар мәтінді іштей оқып (1 мин), 
жатқа айтады. 

Саралау:  шағын мәтінді жатқа жазуды ұсы-
нуға болады. 

Бұл тапсырма арқылы оқушылар қоғамдық 
орында тәртіпке бағынудың маңызды екенін 
түсінеді. Қоғамдық орынға барғанда адамдарды 
сыйлауға, көмектесуге, ешкімге кедергі келтір-
мей тәртіп сақтауға, қоғамдық орында тазалық 
сақтап, қоғамдық мүліктерді күтіп ұстауға дағ-
дыланады. 

8-сабақ. Қоғамдық орын
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Егер қоғамдық орында бұл тәртіп нормалары 
сақталмаса, не болуы мүмкін? Тәртіп сақтамаудың 
қандай зияны бар екенін талқылату маңыз ды.

Талқыла. Оқушылар сурет арқылы балалар-
дың сенбілікке не үшін шыққанын анықтап, өза-
ра талқылайды. «Жылдың қай мезгілі? Адамдар 
не істеп жатыр? Олар қандай қауіпсіздік ере-
жесін есте сақтауы керек? Аула таза болу үшін 
қандай үлес қоса аласың?» деген сұрақтарға жа-
уап беру арқылы тазалықтың маңызын түсінеді. 
Өз ойларын айта отырып, сенбілікке шығудың 
пайдасын ұғынады. 

Қауіпсіздік ережелері:
– қоқыс жинар алдын бетперде және қолғап 

ки;
– қоқыстың басқа балаларға тимеуін қадағала:
– сыпырғыш, тырма және күректі қатты жоға-

ры көтерме, аяқ-қолыңды байқа;
– құрал-саймандарды қолданған соң, орнына 

қой.
Бұл айдарда оқушылар мектеп ауласының 

тазалығы оқушыларға да байланысты екенін, 
қоқысты кез келген жерге лақтырмай, арнайы 
жəшікке тастау қажеттігін ұғынады. Оқушыларға 
стикерлер таратып, мектеп ауласының тазалығы-
на қандай үлес қосатынын айтқызуға болады. 
Стикерлерде тазалық сақтауға қатысты сөздер 
немесе суреттер беріледі. Оқушылар оларды 
топтастырып өз ойларын айтып, талқылайды. 

Саралау: «Сенбілік не үшін керек?» деген 
сұрақ қойып, сенбіліктің маңызын түсіндіре 
кеткен дұрыс. Оқушылар «Сенбілік қоршаған 
ортаны (үйдің маңайын, мектеп ауласын, сая-
бақтарды, т.б.) қоқыстан тазалау үшін ұйымдас-
тырылатын шара» деген қорытынды жасаулары 
керек. 

Біле жүр! Бұл айдар арқылы оқушылар мек-
теп ауласының тазалығы өздеріне де байланыс-
ты екенін, қоқысты кез келген жерге лақтыр май, 
арнайы жəшікке тастау қажеттігін ұғынады. 
Оқушыларға стикерлер таратып, мектеп ау-
ласының тазалығына қандай үлес қосатынын 
айтқызуға болады. Стикерлерде тазалық сақтау/
сақтамауға қатысты сөздер немесе суреттер 
беріледі. Оқушылар оларды топтастырып, өз 

ойларын айтып, талқылайды. Балаларға тазалық 
сақтау жолдарын түсіндіру өте маңызды. 

Әзірле. Бұл тапсырма топпен орындалады. Әр 
топ «Таза аула» сенбілігін ұйымдас тырып, сен-
білікке кімдер қатысатынын, қандай құралдар қа-
жет екенін анықтайды, уақытын белгілеп, сенбілік 
туралы хабарландырудың мәтінін дайын дайды. 
Бұл тапсырма оқушыларға сенбіліктің не үшін 
қажет екенін түсіндіруге бағытталған. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Сенбілік 
Оқушылар дәптерде берілген суреттердің 

арасынан мектеп ауласын тазалауға қажетті 
құралдар мен заттарды белгілеуі тиіс.

Жауабы: сыпырғыш, күрек, қолғап, бетперде, 
қап, шелек. 

2-тапсырма. Хабарландыру
Оқушылар хабарландырудың мәтінін то-

лықтырып жазады.
Қажет сөздер: үлесіңді, ауласы, сенбі, он бір-

де, сыпырғыш, қап.
Ықтимал жауап:
Құрметті мектеп оқушылары!
30 қазан күні сағат 11.00-де «Таза аула» сен-

білігі өтеді. Өздеріңмен бірге сыпырғыш, қап 
ала келіңдер. Сенбілікте мектеп ауласы тазар-
тылады.

Тазалыққа өз үлесіңді қос!
Ұйымдастырушылар. 
Қалыптастырушы бағалау. «Менің үлесім» 

ойыны арқылы қалыптастырушы бағалауды 
ұйым дастыруға болады. Оқушылар 1 минут 
ішінде берілген стикерлерге сенбілікте өзі қан-
дай үлес қосатынын жоспарлап жазады.  Өз 
жазбасын таныстырып, тақтаға іледі. 

 Қосымша тапсырмалар

Оқушыларға сенбілікке қатысуға шақыратын 
мәтін жаздыртуға болады. Балалар мәтіндерін  
бір-бірімен салыстырып, өзара талқылайды. 
Сенбіліктің тазалық сақтауға қаншалықты маңы-
зы бар екенін түсінеді. Талқылау мен әңгімелесу 
барысында оқушылар сұрақтар қояды, қоғам-
дық орын мен сенбілік туралы айтады. 
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Оқу мақсаты: 2.1.5.2 қоғамға қызмет етудің əлеу-
меттік маңыздылығын түсіндіру.
Тірек сөздер: ерікті, қайырымдылық, асар.
Оқулық: «Кішкентай еріктілер», 24-25-бб.
Жұмыс дәптері: «Кішкентай еріктілер», 18-19-бб.
Ресурстар: еріктілер әрекеттерінің суреті, еріктілер 
әрекетіне қатысты сөз тіркестері, коллаж жасауға 
арналған суреттер, қиындыққа тап болған адамдар 
мен жануарлардың суреті, сурет салуға арналған 
қағаз, қалам және фломастер.
Интернет-ресурс: «Мен ауылға барамын» әні. 
https://www.youtube.com/watch?v=EcGq48tnlTI

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Еріктілер дегеніміз – ешқандай ақысыз, өз ер-
кімен қоғамдық жұмыстарға қатысушы адамдар 
тобы. «Ерікті» деген сөз латынның «voluntaries» 
(волонтер) деген сөзінен шыққан. Еріктілердің 
қоғам үшін пайдасы өте зор, олар жақсылық 
жасау, жәрдем беру арқылы қаншама мұқтаж 
адамдарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, қарт-
тарға  көмек көрсетеді. 

Қазақ дәстүрінде ауыл болып немесе доста-
ры, көрші-қолаң, таныстары жиналып мұқтаж 
жандарға қолдарынан келген көмегін көрсетеді. 
Бұл «асар» деп аталады. Қазіргі таңдағы ерік-
тілер қызметі, осы бұрыннан келе жатқан қазақ 
халқының игі дәстүрі – асармен сәйкес келеді. 

1970 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының жа-
нынан «Біріккен Ұлттар Ұйымының волонтер-
лері» деген халықаралық ұйым құрылды. Оның 
басты мақсаты – әлемдегі еріктілердің жұмысын 
үйлестіру, олардың қызметін дамыту. Содан 
бастап 5 желтоқсан халықаралық еріктілер күні 
ретінде аталып өтеді. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі 
Караоке. «Мен ауылға барамын» әнін орын-

дау.  Талқылау: ауылға барғанда ата-әжемізге 
қалай көмек көрсетуге болады?

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Тапсырманы топтық жұмыс формасында ұй-
ымдастыруға болады. 

Оқушылар суреттерге тақырып қойып, қай 
сурет артық екенін анықтайды. «Гүлдерге су 

құйды, қоянға тамақ берді, жануарды құтқар-
ды, құлап қалған қызға көмектесті» деген тәрізді 
жауап бере отырып, қай суреттің артық екенін 
болжайды. Балалардың бір-бірімен әңгімелесіп 
тұрғаны бейнеленген суреттің артық екенін ұғы-
нады. Бұл тапсырма оқушыларға қамқорлық пен 
жәрдем беру ұғымдарын тереңірек түсіндіруге 
бағытталған. Балалар өздерінің айналадағы 
адамдар мен қоршаған ортаға қандай көмек 
бере алатынын айта отырып, жанашырлықтың 
не екенін ұғынады. 

Оқы. Мәтінмен жұмысты «Ұтымды жауап» 
тәсілі арқылы ұйымдастыру ұсынылады.  Мәтінді 
іштей оқып, сұрақтың жауабын табады. Жұпта 
ақылдасып, берілген сұрақтарға жауаптарын 
нақтылайды. Топта әрбір жұп өз жауаптарын 
ұсынып, өзара толықтыра отырып, топтың 
ұтымды жауабын тұжырымдайды.  Мұғалім 
барлық топқа өз жауаптарын айтуына уақыт 
беруі керек. 

Сұрақтар: Еріктілер кімдерге көмектеседі?  
Еріктілер қандай адамдар деп ойлайсың?

Оқушылар мәтінді оқи отырып «еріктілер» 
және «қайырымдылық» ұғымдарының мәнін 
түсінеді. Еріктілердің қамқорлық жасайтын 
адамдар екенін, олар қайырымдылықпен ай-
налысатынын ұғынады. Еріктілердің қандай 
болатынын анықтау арқылы оқушылар мұқтаж 
жандарға көмек көрсетудің, қоршаған ортаға 
қамқор болудың түрлі жолдарымен танысады.  

Оқы. Асар туралы мәтінді өз бетінше оқу 
арқылы ұйымдастыруға болады. Оқушылар 
арасынан мәнерлеп оқитын оқушыға дауы-
стап оқытуға, онан кейін оқушылар іштей оқып 
отырып, деректерді түртіп алуына уақыт беруге 
болады. 

Оқушылар бір-біріне сұрақ қоя отырып, 
оқулықтағы мәтін мазмұнын талқылауы керек. 
Бұл арқылы оқушылар бірге атқаратын іске үлес 
қосу, өзара қамқорлық жасау, асарға қатысу игі 
іс екенін түсінеді. Талқылау сұрақтары:

– Асар мен еріктілер жұмысының қандай 
ұқсастығы бар? Неліктен асар жасайды деп 
ойлайсың?  

 – Қандай шаруаларды жалғыз адам атқара 
алмайды?

Бірінші сұрақты талқылауды «Венн диаграм-
масы» тәсілі арқылы ұйымдастыру ұсынылады. 

Ұқсастығы: ақысыз атқарылады, қолынан 
келген көмекті көрсетеді. Ортақ іске үлес қоса-
ды, өз еркімен қатысады.  

9-сабақ. Кішкентай еріктілер
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Сен білесің бе? Оқушыларға халқымыздың 
салт-дәстүрлерімен танысуға, олардың мәнін 
түсінуге қолдау жасалады. 

Талқыла. Бұл тапсырманы топпен орын-
датуға болады. Оқушылар ақпарат көздерін 
қолдана отырып, дала құстарына жем берудің 
маңызын талқылайды. Екі топ «Жылдың қай 
мезгілінде құстарға қамқорлық қажет деп ой-
лайсың? Жемсалғышты неден әзірлеуге бола-
ды? Құстарға жем ретінде не берер едің?» деген 
сұрақтар бойынша өз ойларын ортаға салады. 
Талқылау барысында балалар қамқорлыққа 
не жататынын, ол қандай кезде жасалатынын, 
қайырымды болудың соншалықты қиын нәрсе 
емес екенін ұғынады. Қайырымды болу адам 
бо йындағы ең ізгі, ал қатігез болу адам бо-
йындағы ең жаман қасиет екенін оқушыларға 
түсіндіру керек. Қоршаған ортаға, жан-жану-
арларға қамқорлықпен қарауды үйрету керек. 
Жануарларға қатыгездік танытып оларды ұрып, 
өлтірудің жаман әрекет екенін ұғындыру керек. 

Әзірле. Бұл тапсырма арқылы оқушылар 
«Жас еріктілер» тобының жұмысын жоспарлау-
ды үйренеді. Олар жемсалғыш жасап, ілу арқылы 
жан-жануарларға қамқорлық көрсетудің маңы-
зын түсінеді. Қазіргі таңда қайырымдылық пен 
қатыгездік қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі 
болып отыр. Адамдардың жан-жануарларға қа-
тыгездік танытуы қайырымдылық, жанашырлық  
деген ізгі қасиеттің азаюынан болып жатады. 
Бұл тап сырма арқылы оқушылар қоршаған ор-
таға үнемі қамқор болып жүру керектігін түсінуі 
керек. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқушылар 
қайырымдылық пен өзара көмек туралы әң-
гімелесіп талқылайды, қамқорлық жасаудың игі 
іс екенін түсініп, қорытынды шығарады. Жұмыс 
дәптері бойынша тапсырмалар орындайды. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Жасырын сөзді анықта. 
Жауабы: қоғамға, еріктілер, қызмет, етеді.
Еріктілер қоғамға қызмет етеді. 

2-тапсырма. Біз – еріктілер. 
Оқушылар суреттегі қоғамдық жұмыс түр-

леріне қатысты өз ойларын  айта отырып, өздері 
қатысқан жұмыс түрлеріне сипаттама береді. 
Қосымша сурет салу арқылы толықтырады, 
қандай жұмыс түрлерін, кіммен бірге істегенін 
айтады.   Өз жұмысын тексеріп, бағалайды. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға басқа мектеп оқушыларымен 

онлайн конференция өткізіп, ерікті болудың 
маңызын талқылатуға болады. Олар ерікті 
болған балалар туралы ақпарат айтып, өзара 
пікір алмасады. Егер онлайн ресурстар шектеулі 
болған жағдайда параллель сыныппен кездесу 
өткізуге болады. Кездесу барысындағы талқылау 
негізінде оқушылар ерікті болу арқылы қоғамға 
қандай пайда әкелетінін түсініп, адамдарға 
қамқорлық пен жақсылық жасаудың сауапты 
іс екенін ұғынатын болады. 

«Ерікті деген кім?» атты тақырыппен ток-
шоу форматында өткізуге болады. Оқушылар 
жүргізуші, еріктілер және көрермен тобына 
бөлінеді. Хабарда көрермендер еріктілерге «Не 
үшін ерікті болдың?», «Ерікті болу қиын ба?», 
«Қандай көмек көрсеттің?», «Еріктінің көмегі 
проблеманы шеше ме?», «Жануарлар көмекке 
зәру ме?» деген тәрізді сұрақтар қояды. Оған 
ерікті рөлінде отырған оқушылар жауап береді, 
көрермен рөліндегі оқушылар өз пікірлерін ай-
тады. Қиындыққа тап болған адамдар мен жа-
нуарларға қамқорлық көрсетіп жүру керектігін 
ұғынады. Бұл тапсырма оқушыларды айналаға 
қайырымдылықпен қарауға үндейді. 

Қалыптастырушы бағалау. Оқушыларды 
бағалау үшін «Шығу билеті» әдісін қолдануға бо-
лады. Оқушыларға «Қайырымдылық деген не?» 
деген сұраққа жауап жаздырту керек. Оқушы-
лар ассоциативті картаны қолдана алады. Ол 
үшін парақтың ортасына «Қайырымды» деген 
сөз жазылған қағазды таратыңыз. Оқушылар 
бұл сөзбен байланысты тірек сөзді ассоциация-
лармен толықтырады.
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Тарау бойынша қорытынды
 
Оқушылар нені білді?

• құқық, міндет, жауапкершілікке өз өмірлерінен мысал келтіруді; 
• халықтар арасындағы достық және татулықты сақтаудың маңызын;
• қоғамға қызмет ету дегенді;
• өз ісіне жауапкершілікпен қараудың маңыздылығын білді.

Оқушылар нені үйренді?

• Қазақстан халқының достығының маңызын түсіндіре алады;
• қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіре алады;
• өз міндеттері мен құқықтарын ажырата алады;
• жауапкершілік танытпаудың салдарын түсіндіре алады.

Ойтолғам 

Оқушыларға тарау бойынша ойтолғам жасауға мүмкіндік беру. Талқылау сұрақтары:
– Осы тараудан қандай маңызды ақпараттар алдың?
– Оқушының негізгі міндеттері қандай?
– Саған өзгелерге көмектесу ұнай ма? Неге?
Осы тараудағы практикалық жұмыс ретінде сынып оқушылары мен ата-аналарының бірлескен сен-

білік  жұмысын ұйымдастыру ұсынылады. Мектеп ауласынан сынып тазалауға арналған жер телімі бөлінуі 
керек. 

Ата-аналар балаларымен бірге мектеп ауласын тазалау,  өсімдіктерге күзгі күтім жасау жұмыстарын 
бірге орындайды. Балалар мектеп ауласын сыпырудан өзге, ағаш түбін ақтау, гүл немесе ағаш  түптерін 
топырақпен көму жұмыстарына қатыса алады. Олар тырма, кетпен сияқты құралдарды пайдалануды үй-
ренеді. Осылайша ата-ана және мектеп ұжымы оқушыларды еңбекке баулиды. 

Ата-аналардың оқу үдерісіндегі белсенділігін арттыру мақсатында сенбілік сәтінен жасалған фотолар-
ды қолданып, әлеуметтік желілерге атқарылған жұмыс туралы пост жазуды, оқушыларға «Мектеп ауласы-
ның тазалығына қосқан үлесім» тақырыбына шағын әңгіме жазып, республикалық балалар журналдары-
на жолдауды ұйымдастыруға болады.  

Қосымша тапсырма
Өзіңнің үйдегі және мектептегі құқықтарың мен міндеттеріңе мысал келтір. (Өмір сүру құқығы, білім 

алу құқығы, демалу құқығы, тегін медициналық көмек алу құқығы. Міндеттер: дүкеннен нан, сүт алу,  кіш-
кентай бауырын ойнату, бөлме жинау және т.б.)
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3  Менің мектебім
Тараудың мақсаты

Оқушылар:
• мектептегі оқудан тыс әрекет түрлерімен танысады; 
• мектеп қауымдастығының құрылымы мен мүшелері және олардың қызметі туралы біледі; 
• ұжымның не екенін және ұжыммен қалай жұмыс жасау керектігін түсінеді;
• өз сыныбының ұжымын сипаттай алады.

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар сыныптан тыс шығармашылықтың қандай түрімен айналысуға болатынын біледі. 
Мектептегі іс-шаралар мен үйірмелерге қатысудың маңыздылығын түсінеді. Мектеп қауымдастығының 
құрылымы туралы ақпаратпен танысып, оның мүшелерінің қызметін біледі. 

«Ұжым» және «бірлік» ұғымдарының мәнін түсініп, топпен жұмыс істеуді үйренеді, ортақ мақсатқа бір-
лесе отырып жетуге талпынады. Ұжымдағы татулықтың маңызын ұғынады. Өз сыныбын сипаттауды үйре-
неді. 

Сабақ барысында шығармашылық қызмет пен сурет салу, модельдеу, жобалау сияқты және т.б. фор-
маларын қолданған жөн.

Қосымша әдебиеттер:

• Құсаинов Ғ. Қазіргі педагогикалық технология. – Астана, 2012. – 66 б.
• Қуаныш Т. Бала тілі және этномәденитаным. Бірінші кітап. – Орал, 2017. – 100 б.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• сыныптан тыс уақытта шығармашылықтың қандай түрімен айналысу керектігін біледі;
• мектеп қауымдастығы мүшелерінің атаулары мен қызметін ажырата алады; 
• мектеп қауымдастығы мүшелері міндеттерінің маңызын түсінеді; 
• ұжым туралы түсінігі қалыптасып, ұжыммен қалай жұмыс істеу керектігін меңгереді; 
• өз сыныбына сипаттама бере алады.

Ойлан!

1. Мектептегі қандай шаралар саған ұнайды? (Оқушылар өздері ұнатып қатысатын үйірмелері, сынып-
тан тыс шаралар туралы әңгімелейді. Аталмыш шаралар несімен ұнайтынын айтады. Мысалы, «шахмат 
үйірмесінде ойлау қабілетің дамиды», «футболда достарымен бір команда болып ойнау қызықтырады» 
деп жауап беруі мүмкін. Олар қандай іс-әрекет болса да, ақыл мен білім, икемділік пен күш қажет деп ой 
түйіндеуі керек.)

2. Досың көп болу үшін қандай болуың керек? (Досың көп болу үшін ұжымда өзіңді дұрыс ұстауың 
керек. Ұжым туыстық қатынас емес, ортақ мақсат бойынша бірігеді. Біздің ортақ мақсатымыз – білім алу, 
сондықтан бір-бірімізді тыңдап, көмектесіп, сыйласып, жақсы қарым-қатынас жасаған дұрыс.) 

Ресурстар:
1. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21- 16/5194-2012-12-07-15-32-37
2. http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l040212.shtml
3. http://www.zakon.kz/kazakhstan/4557869-serik- sapiev-boks-bez-intellekta-prosto.html
4. http://www.inlo.ru/content/tvorchestvo-i-deti
5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583975
6. https://www.youtube.com/watch?v=bXcwsiasydM
7. (видео)http://man_society.academic.ru
8. school1-nmsk.ucoz.ru
9. http://bojiysvet.com/blog/pritcha_ob_otce_i_ego_ synovjakh/2012-10-14-54
10. Игры на сплочение коллектива: http://mggu-zf. narod.ru/vip5-4.html
11. http://klasrukovod.blogspot.com/2011/10/blog- post_3115.html
12. http://www.pedlib.ru/Books/1/0259/1_0259-52. shtml#book_page_top

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



34

Оқу мақсаты: 2.1.2.2 мектеп қауымдастығының 
құрылымын жəне мүшелерінің қызметін анықтау;
2.1.2.3 мектеп қауымдастығындағы ұжымдық, топтық 
жəне тұлғааралық мінез-құлық нормаларын түсін-
діру.
Тірек сөздер: ұжым, мақсат.
Оқулық: «Мектеп ұжымы», 28-29-бб.
Жұмыс дәптері: «Мектеп ұжымы», 20-21-бб.
Ресурстар: сіріңке немесе шырпылар, құм және 
сазбалшық салынған құты, алқызыл желкен,  
шырағдан суреті немесе ойыншық түрі, маркерлер, 
флипчарттар, күзгі жапырақ түрінде қиылған сары 
жапырақшалар, бор. 
Интернет-ресурс: Әкесі мен оның ұлдары туралы 
өсиет-әңгіме: http://bojiysvet.com
Ұжымды біріктіруге арналған ойындар: 
http://mggu-zf.narod.ru; 
http://klasrukovod.blogspot.com; 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Ұжым – ортақ мақсат, ортақ міндет, ортақ 
мүдде негізінде біріккен топ. Яғни, белгілі бір 
мекемелерде жұмыс істейтін, білім беру орын-
дарында оқитын (оқушы, студент) адамдар тобы. 
Алайда кез келген адамдар тобы ұжым болып 
саналмайды. Ғалымдардың тұжырымынша, 
ұжым адамдардың жай ғана біріккен тобы емес, 
арнайы бір мақсатқа жұмылып, жүктелген мін-
деттерді үнемі біріге орындауға ұмтылатын топ. 

Ұжымда бір-бірін сыйлау, тыңдау, бір-біріне 
көмек көрсету, тапсырылған міндетті жауап-
кершілікпен орындау тәрізді жақсы қасиеттер 
қалыптасады, сонымен қатар адамда бәсекеге 
қабілеттілік, алға ұмтылушылық сияқты талпы-
ныс пайда болады. 

Адамды ұжымда тәрбиелеу теориясының 
негізін қалаған А.Макаренко балаларды жаста-
йынан біріге, ынтымақтаса өмір сүруге және 
еңбектенуге үйрету керек десе, В. Сухомлин-
ский балалар ұжымының өте сезімтал болып 
келетінін, ол тек педагогтің басшылығымен ғана 
дамитын ескерткен.  

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Оқушы-
ларды шеңберге тұрғызып, бір-бір шырпыдан 
(сіріңке) таратып беруге болады. Оқушылар 
қолындағы бір шырпыны оп-оңай сындырады. 

Бұдан соң оларға тағы да бір-бір шырпыдан 
таратылады, содан кейін 8-10 оқушыны топта-
стырып, шырпыларын біріктіру керек. Біріккен 
шырпыларды сындыру оңай болмайды. Оқушы-
ларға: «Не себепті бір шырпыны сындыру оңай, 
ал егер олар көп болса, оларды сындыру қиын?» 
– деген сұрақ қоя отырып, «бірлік» ұғымының 
мәнін түсіндіру керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан.
Бұл тапсырма сурет бойынша жұмыс жасауға 

бағытталған.
Оқушылар суреттерді мұқият қарап шыға-

ды. Әр оқушы өз көзқарасын, пікірін айту үшін 
бұл жұмысты жұппен орындайды. Неліктен бұл 
топты ұжым деп айтуға болатынын талқылайды. 

Талқылау сұрақтары: 
- Суреттерден қандай ұқсастық байқадың? 
- Оларды «ұжым» деп айтуға бола ма? Неге? 

Тапсырма сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға 
арналған. Мұғалім оқушыларға мынадай қоры-
тынды жасатуы керек: бір адамның қолынан көп 
нәрсе келуі мүмкін, бірақ жалғыз өзі барлығын 
бірдей тындыра алмайды, ал егер адамдар бірік-
се, бірге жұмыс істесе, онда кез келген жұмысты 
оп-оңай орындай алады. Барлығы бірігіп ортақ 
істі атқаруға үлес қосқандықтан  ұжым болады. 

Оқы. Оқушылар мәтінді тізбектей оқиды. 
«Ұжым», «бірлік» деген тірек сөздерді тақтаға 
жазып қоюға болады. Мәтін мазмұны бойынша 
төмендегі сұрақтар қойылады:

-Ұжым деп нені айтамыз?
-Қандай ұжымдарды атай аласыңдар?
-Сен қандай ұжымдарға мүшесің?
-Ұжымға мүше болу дегенді қалай түсінесің?
-Неге бірлесіп жасаған жұмыс нәтижелі бо-

лады? Қандай мысал келтіре аласың?
Мәтінді толықтыру үшін бірлік, ынтымақ, 

мақсатқа бірлесіп қол жеткізу туралы нақыл 
сөздерді айтып, олардың мағынасын ұжыммен 
байланыстыра отырып түсіндіруін сұраңыз: 
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді; Төртеу түгел 
болса, төбедегі келеді», «Саусақ бірікпей, ине 
ілікпейді», «Ұйымдасқан ұтады», «Береке көзі – 
бірлікте», «Ырыс алды – ынтымақ», «Ынтымақ 
қайда болса – ырыс сонда», «Бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығару», т.б.

Талқыла. Бұл тапсырма оқушылардың сыз-
бадан ақпарат алу дағдысын қалыптастырады. 
Оқушыларға парақтар таратып, өздері білетін 
мектеп ұжымы мүшелерінің тізімін жаздыртуға 
болады. Одан кейін қағаздарын бір-бірімен 
ауыстырып, жұппен талқылайды. Ең көп жазған 

10-сабақ. Мектеп ұжымы
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оқушыға тізімді дауыстап оқытуға болады. Оқу-
лықта берілген сызбамен салыстырады. Мектеп-
тегі мамандардың қызметін ажыратады. 

Ықтимал жауаптар
Мектеп қызметкерлері: директор, мұғалім, 

директордың орынбасары, дәрігер, күзетші, 
аспаз, техникалық қызметкерлер және т.б. 
Оқушылар өздері оқитын мектептің ерекшелі-
гіне сәйкес жазып көрсетеді. 

«Біле жүр!» айдарындағы қосымша мәлімет-
ті оқып танысып, әрқайсысының атқаратын 
қызметінің маңызды екені туралы тұжырым 
жасайды. 

Ойлан. Бұл тапсырма сурет бойынша жұмыс 
жасау арқылы мектеп ұжымы мен ондағы қыз-
меткерлердің атқаратын қызметі туралы білімін 
бекітуге арналған. Оқулықта берілген сурет 
арқылы «Кім не істейді?» деген ойын түрінде 
әр қызметкердің атқаратын жұмысы туралы 
өз ойларын айтқызуға болады. Оқушы мектеп 
қызметкерінің аты жазылған үлестірме парақ-
шаны таңдап, қызметкердің атқаратын міндетін 
болжап айтады. Қалған балалар толықтырып, 
қызыл, көк түсті парақшаларды (кеспеқағаздар-
ды) көтеру арқылы баға бере алады. 

Талқылау сұрақтары: Суреттен не байқадың? 
Мектеп қызметкерлері туралы не айтасың? 
Оқушылардың әрекеттерін бағала. 

Ықтимал жауап:
Асханада аспаз дәмді тамақ пісіреді. Қоңы-

рауда оқушылар тамақтанды.
Кітапханашы оқушыларға кітап алуға көмек-

тесті. 
Мектепте оқушылар ауырып қалса, дәрігерге 

барады. Ол балаларға алғашқы көмек көрсетеді. 
Саралау: «Мектеп іші қандай? Оның таза 

болуына кімдер үлес қосты?» сұрақтарымен 
талқылауды жалғастыру.

Анықта. Оқушыларға мектеп дәлізінде 
жатқан қоқыстың фотосуретін көрсетіп (алдын 
ала түсіріп алу керек), «Мектеп тазалығын сақтау 
кімнің міндеті?», «Тазалыққа тек техникалық 
қызметкерлер жауапты ма?» деген сауалдар 
арқылы өз ойларын айтқызуға болады. Таза-
лық ұғымы туралы сұрауға болады, соған бай-
ланысты айтылған жауаптарды жинақтап өзара 
талқылату керек. Үзілісте дәлізді бақылауды 
тапсыруға болады. 

Әзірле. Оқушылар  топта мектеп қыз-
меткерлерінен сауалнама алу үшін сұрақтар 
дайындайды. Нәтижесін таныстырады. 

Сіздің қандай міндеттеріңіз бар? Оқушылар-
дың қандай әрекеттері сізге қолдау болады? Сіз-

ге міндеттерді жақсы атқару үшін оқушылардан 
қандай көмек керек? 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Тірек сөз-
дерді есте сақтау үшін оқушыларға «Допты ұста» 
ойынын ойнатуға болады. Ол үшін оқушылар 
шеңберге тұруы керек. Бір оқушы ортада тұра-
ды, тірек сөзді атайды да, допты біреуге лақты-
рады. Допты ұстаған адам келесі сөзді айтып, 
шеңбердің ортасына тұрады. Ойын осылай 
жалғасады.

Қалыптастырушы бағалау. Бағалау ретін-
де «Гүлдер» тапсырмасын орындатуға бола-
ды. Оқушылар бір-бір гүлден алып, жазылған 
сұрақты оқып, оған жауап береді. Үлгі сұрақтар: 

– Ұжым деп нені айтамыз?
– Қандай ұжымдарды атай аласың?
– Сен қандай ұжымдарға мүшесің?
– Ұжымға мүше болу дегенді қалай түсінесің?
– Неге бірлесіп жасаған жұмыс нәтижелі 

болады? 
– Қандай мысал келтіре аласың?
– Мектеп ұжымына кімдер кіреді?
– Мектеп қызметкерлерін ата.
– Директор (кітапханашы, т.б.) қандай қызмет 

атқарады?
Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Қызметтер
Ықтимал жауабы. Мұғалімдердің жұмысын 

қадағалайды және оларға көмек көрсетеді – ди-
ректордың орынбасары. Оқушыларды оқыта-
ды – мұғалім. Мектептің тазалығын қамтамасыз 
етеді – еден жуушы. Мектепті басқарады – мек-
теп директоры. Білім алады – оқушылар. 

Мектепте кітапханашы, аспаз, дәрігер, аула 
тазалаушы қызмет етеді. 

2-тапсырма. Ұжым мүшелері
Бұл тапсырма оқушыларды ата-анасымен, 

туыстарымен қарым-қатынас жасауға бағыт-
тайды.

Ата-аналарының мамандығы туралы ақпарат 
алуына мүмкіндік береді. 

Қосымша тапсырма

«Егер де мен ...» ойынын ұйымдастыру. 
Оқушылар өздері мектеп директоры немесе 
директордың орынбасары, мұғалім, т.б. мектеп 
қызметкерлері рөлдерін таңдап алып,  мектеп 
ережесін  ұсынады. Мысалы, «Егер де мен мектеп 
директоры болсам, мектепте «Табиғат бұрышын» 
жасар едім. Ол жерде түрлі жануарлар асырауға 
мүмкіндік жасайтын едім» және т.б.
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Оқу мақсаты: 2.1.2.4 өз сыныбының ұжымын си-
паттау.
2.1.2.3 мектеп қауымдастығындағы ұжымдық, топтық 
және тұлғааралық мінез-құлық нормаларын түсін-
діру. 
Тірек сөздер: сынып, татулық. 
Оқулық: «Біздің сынып», 30-31-бб.
Жұмыс дәптері: «Біздің сынып», 22-б. 
Ресурстар: сынып туралы видеоматериал, 
фотосуреттер, сауалнама жазылған парақтар 
(2-тапсырмаға), қызыл, сары, қара, ақ түсті 
қарындаштар мен қалпақтар, А4 форматты қағаз, 
түрлі түсті маркерлер, «Ән-ғұмыр» бағдарламасы. 
Интернет-ресурс: 
Ойыншық микрофон. https://www.youtube.com/
watch?v=Fe8JtRyNxsU

Сабаққа дайындық

Оқушылардың сыныпта бірлескен әрекет-
терін алдын ала фотоға түсіріп немесе сынып 
архивінен фотосуреттерді шығарып, сынып 
туралы видеоүзінді қоюға болады. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Сынып – жас деңгейлеріне қарай топтасты-
рылған оқушылар ұжымы. 

 Сынып ұжымының ережелері:
1. Сабақтан кешікпеу, сабақтан қалмау. 
2. Сабаққа қажетті оқу құралдарын үйде ұмыт 

қалдырмау.
3. Сыныпта және үйге берілген тапсырмалар-

ды жауапкершілікпен орындау. 
4. Тәртіп пен тазалық сақтау.
5. Оқуда табандылық таныту. 
6. Сыныптастарға көмектесу. 
7. Қарым-қатынас жасаудың алтын ережесін 

ұстану: өзің ұнатпайтын нәрсені сыныптаста-
рыңа жасамау.

8. Кез келген іске белсенді әрі шығар-
машылық көзқараспен қарау. 

9. Сынып сенің ұжымың екенін естен  шығармау. 
Хатимолла Жәңгірұлы Бердіғалиев – табиғи 

талант иесі. Оның кең диапозонды, ырғақты да-
уыспен салған әндері тыңдаушы жүрегін еріксіз 
елең еткізіп, жүрегінен жол табады. Оның ре-
пертуары да бай. Қазақтың халық әндері, Мұ-
хиттың, Ғ.Құрманғалиевтің кең тынысты қажет 
ететін әндерімен қатар, терең философиялық 

мән-мағынаға толы өткен ғасырлардың Бұхар, 
Базар, Қашаған, т.б. көптеген жыраулардың 
терме-жыр лары, халық композиторларының 
әндері бар. Әнші өмірде кездескен қиын-
дықтарға мойымай, өз еңбекқорлығымен алға 
ұмтылды. Өнерге, өмірге деген құлшынысы өте 
жоғары болды. Оның бала кезінен көзі нашар 
көретін болған. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Сабақты 
коңырау кезінде түсірілген видеоны көрсетуден 
бастауға болады. Оқушылар өздерін сырттан 
бақылап, видеодан көргендеріне қуанады. Осы 
сәтті пайдаланып, сұрақ қою арқылы олардың 
әрекеттерін өздерінен сұрау керек: «Мұғалім 
сырттан бақыламаған кезде сен өзіңді қалай 
ұстайсың?», «Не үшін сыныпта тату болу керек?», 
«Үзілісте жүгіруге, алысуға бола ма?», «Неге 
болмайды?» т.б. Сонымен қатар «Үлгілі сынып 
деген не?», «Үлгілі оқушы өзін қалай ұстауы ке-
рек?» деген сұрақтар төңірегінде де ойларын 
айтқызған жөн. Талқылау соңында оқулықтағы 
суретке назар аударту керек. Өздері көрген 
видео мен сурет арасында айырмашылық бар 
ма, жоқ па екенін салыстырады. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан.  
«Ойлан, талқыла» әдісі бойынша ұйымдастыры-
лады. Бұл тапсырма тұтас емес мәтіннен ақпарат 
алу арқылы сынып туралы түсінігін кеңейтуге 
бағытталған. 

Талқылау сұрақтары: Сыныпта қай сәт бейне-
ленген? Оқушылар не істеп жүр деп ойлайсың? 
Сыныптағы оқушылардың өзара қарым-қаты-
насы, пайдалы еңбек туралы ой қорытындысын 
жасауға бағыт беру маңызды. 

Ықтимал жауаптар: Оқушылар үзіліс кезін-
де келесі сабаққа дайындалып жатыр. Кезекші 
тақтаны сүртіп, тазалады. Арман мен Айдар 
үй тапсырмасын талқылады. Балалар бірге үй 
тапсырмасын тексерді.  Жансая кітапханаға/
асханаға барып келді және т.б.

Талқыла. Сынып оқушылары оқулықта 
берілген сұрақтар бойынша өз ойларын ортаға 
салады. 

Талқылау сұрақтары: Сыныпта кімнен көмек 
сұрай аласың? Кіммен үнемі ақылдасып отырасың? 
Сыныпта қай оқушыдан үлгі алар едің? Сыныптың 
татулығына қандай әрекеттер кедергі болады?

11-сабақ. Біздің сынып
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Оқушылардың ойын еркін жеткізуіне, сы-
ныптас достарының жақсы қасиеттерін мысалға 
келтіріп айтуына, өзгенің намысына тимеуіне 
назар аудару қажет. 

Талқылау соңы «Есте сақта!» айдарымен 
қорытындыланады. «Берілген мәлімет біздің 
жасаған қорытындымызбен сәйкес келеді 
ме?» сұрағына жауап бере отырып, оқушылар 
тұжырым жасауға, өз ойын негіздеуге мүмкіндік 
алады. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар
1-тапсырма. Біздің ережеміз
Оқушылар топта талқылап, бір-бірімен 

ақылдаса отырып, топта жұмыс істеу ережесін 
құрастырады. Олар:

– кезекпен сөйлеу;
– бірін-бірі тыңдау;
– өз пікірін, ұсынысын айту;
– белсенді талқылау;
– дауыс көтермеу;
– өзгені ренжітпеу. 
2-тапсырма. Менің сыныптастарым 

Оқушылар өзінің мектептегі және сыныптан 
тыс әрекеттерін бағалап, ішінен таныстыруға 
сурет таңдайды. Бұл тапсырмада оқушыларға 
таңдауға еркіндік беріледі. 

Оқы. Бұл тапсырма мәтінмен жұмысқа ар-
налған. Оқушылар қарындаштың біреуін таңда-
уы керек. Қарындаштың түсіне қарай оқушылар 
3 топқа бөлінеді. Әр топ оқулықтағы мәтінді өз 
бетінше оқып шығады. Топпен мәтін мазмұнын 
бір оқушы айтып беруі керек. Мәтін соңында 
берілген сұрақтар арқылы оқушылардың мәтін 
мазмұнын толық түсінген, түсінбегенін анықта-
уға болады.  

Талқылау сұрақтары:
- Хатимолла қандай бала болды?
- Хатимолланың дәстүрлі әнші болуына не 

көмектесті?
Ықтимал жауаптар:  Хатимолла өте сезімтал, 

еңбекқор бала болды. Оның дәстүрлі әнші бо-
луына домбыра үйірмесіне қатысуы, достары-
ның қолдауы, домбыра үйреткен мұғалімі ықпал 
етті. Домбыра тарту арқылы қазақ халқының 
дәстүрлі әндерін орындауға қызығушылығы 
оянды.

Кейіннен әр топқа қарындаш түсіне қарай 
3 түрлі қалпақ таратып, қалпақ түсіне қарай 
оқушылар мәтінге талдау жасаулары керек. Ақ 
қалпақ: Мәтінде қандай негізгі ақпарат берілді? 
Қызыл қалпақ: Мәтінді оқып болғаннан кейін 
қандай көңіл күйде болдыңдар? Сары қалпақ: 
Мәтінде қандай жағымды (позитивті) ой бар? 
Оқушылар топпен біріге отырып ойланып, 

акылдасқандары дұрыс. Мәтін мазмұнын «дос-
тық», «өзара көмек» ұғымдарын түсіндірумен 
қорытындылау керек. 

Талқыла. Бұл тапсырманы жазбаша орын-
датуға болады. 

Жұмыс жеке орындалады. Әр оқушы «керек 
сөздердің берілген сөйлемдерге сәйкестігін 
табулары тиіс. Мүмкіндік болса, әр оқушыға 
жұмыс парағын әзірлеп таратып берген дұрыс. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін оқушылар «еркін 
жұп» құрып, жазғандарын өзара талқылайды. 
Кейіннен магнитті тақтаға (интерактивті тақтаға) 
бірлесе отырып сәйкестендіру жүргізеді. «Ақыл-
дасу, жоспарлау, көмектесу, сыйлау» сөздерін 
тағы бір рет қайталап, өзара талқылайды. Осы 
сөздер қатарын толықтырып жаздыртуға болады. 

Әзірле. Бұл тапсырма топта орындалады. 
Оқушыларға алдын ала даярланған фотосу-
реттерді тарату керек. Оқушылар А3 форматты 
қағазда түрлі түсті маркерлерді, желімді пай-
даланып, «Біздің мектеп» тақырыбына коллаж 
жасайды және өз жұмыстарын көрмеге қояды. 
Коллажда суреттермен қатар татулықтың белгісі 
болатындай тірек сөздер болуы шарт. Сынып-
тың бір бұрышында «Біздің сынып тату» көрмесі 
ұйымдастырылады. Кейін оқушылар көрмені 
аралап, өздері ұнатқан жұмысқа стикер жа-
быстырады. Ең соңында қай топ қанша стикер 
жинағанын санап, ең көп ұпай жинаған топқа 
өз жұмыстарын таныстыруды ұсынуға болады.

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқушы-
ларға сабақ соңында бір минуттық шолу 
жасауды ұсынуға болады. Олар өздерін 
журналист ретінде елестетіп, бір ми-
нут ішінде көрермендерге өз сыныбын  
сипаттап айтуы қажет. Қолдарына микрофон 
ұстатқан дұрыс. Оқушылардың сөз сөйлеуін қа-
дағалап, олардың сынып ұжымында татулықтың 
маңызын қалай түсінгенін анықтау керек. 

Қалыптастырушы бағалау. Оқушылардың 
білімдерін бағалау олардың жауаптарын тыңдау 
арқылы, сондай-ақ оқушылармен жұптық әрі 
топтық жұмыстар барысында бақылау және 
сапалы кері байланыс беру арқылы жүзеге 
асырылады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға «Татулық» ұғымына ассоциация 

құру ұсынылады. Ол үшін ең алдымен оқушылар 
параққа өздері жеке орындайды, кейін топпен 
кең ассоциация құрып, плакатқа түсіреді. Әр топ 
жұмыстарын бір-біріне көрсетіп салыстырады. 

«Жағдаятты шеш» тапсырмасы. «Сыныпта-
сың сырқаттанып қалды. Карантин кезінде үйіне 
баруға болмайды. Оған қалай көмек берер едің? 
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Оқу мақсаты: 2.1.2.1 мектептегі оқу жəне оқудан 
тыс əрекет түрлерін түсіндіру.
Тірек сөздер: үйірме, байқау.
Оқулық: «Үйірмеден үйренерім көп», 32-33-бб. 
Жұмыс дәптері: «Үйірмеден үйренерім көп», 23-
24-бб.  
Ресурстар: төрт постер, маркерлер, сабақ 
тақырыбына байланысты суреттер (теннис, шахмат, 
футбол, қолөнер, т.б.). Тірек сөздер жазылған 
үлестірме парақшалар.
Осы сынып оқушыларының сабақтан тыс шараларға 
(үйірмелер, секциялар, саяхаттар, олимпиадалар 
және т.б.) қатысу сәтінде түсірілген 10х15 көлемді 
фотосуреттері (5-6 дана, мұғалім мұрағатынан). 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Мектеп оқушыларының сабақтан тыс әрекет-
тері факультативтер, танымдық бағыттағы үйір-
мелер, жобалық зерттеулер, секциялар және т.б. 
түрінде ұйымдастырылуы мүмкін. Үйірме – ең 
негізгі және кең таралған сабақтан тыс топтық 
жұмыстың бір түрі. Оқушының үйірме немесе 
секциялардағы уақыты – бұл:

– іс-әрекет түрінің ауысуы, яғни оқушы спорт 
секциясына қатысатын болса, онда оқу белсен-
ділігі дене қимылы белсенділігіне ауысады;

– қарым-қатынас стилінің ауысуы, яғни 
мектептегі сабаққа қарағанда үйірмелер мен 
секциялардағы жаттығу неғұрлым бейресми 
түрде өтеді; 

– қарым-қатынас ортасының ауысуы, мектеп-
тен тыс оқуларды сыныптастарының арасында 
емес, неғұрлым саны аз және әртүрлі жастағы 
топтар арасында өткізеді;

– орынның ауысуы, жаттығулар үйірме неме-
се секцияның мақсатына сәйкес жабдықталған 
бөлмелерде өтеді;

– жауапкершілікті сезіну, өздігінен жұмыс 
жасау дағдысының қалыптасуы, егер бала өзі 
ұнатқан үйірмеге қатысса, көптеген нәрселерді 
бірден есінде сақтап, үйреніп алуға бейімделеді;

– қабілетті дамыту, өзі ұнататын нәрсені 
қосымша меңгеріп, жан-жақты дамыған тұлға 
болып өседі;

– өзін-өзі бағалауын көтеру, оқушылар  
үйірме мен секцияға қатыса отырып, қызықты 
ісімен айналысады, міндетті түрде қандай да бір 
жетістікке қол жеткізеді. Сол жетістік оқушы-

ның өз күшіне деген сенімін шыңдай түседі. 
Тек үйірм  е жұмыстарында ғана емес, өмірде 
де өзіне сенімді болады.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. Ойтүрткі. Сабақты 
сынып мұрағатындағы фотосуреттерді қараудан 
бастауға болады.

Оқушылардың сабақтан тыс уақытта шұғыл-
данып жатқан әрекеттері бейнеленген бірнеше 
айқын да әсерлі фотосуреттерді басып шығарып, 
сынып қабырғасына іліп қою керек. Оқушылар 
орындарынан тұрып, осы фотосуреттерді қарап 
шығады. Бұл олар үшін ерекше күтпеген жайт 
болуы мүмкін. Оқушыларға фотосуреттегі сәт-
терінде не істеп жатқанын, оның қашан болға-
нын, көңіл күйі қандай болғанын айтқызу керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ой-
лан. Оқушыларға өздері айналысатын сүйікті 
істерінің тізімін жасатып, жұппен талқылатуға 
болады. Балалар оқулықтағы суреттерге назар 
аудартып, оқудан тыс әрекет түрлерін атайды. 
Олар әркімнің айналысатын сүйікті ісі болаты-
нын және бұл олардың әрқайсысының жеке 
тұлға ретінде қалыптасуына әсер ететінін түсіну-
лері керек. Тапсырманы қорыту үшін оқушы-
лардан үйірмелер мен секциялардың қандай 
пайдасы бар екенін сұрау қажет. 

Оқы. Оқушыларға мәтінді оқытып, сабақтан 
тыс әрекет түрлеріне қатысты ойларын дәптерге 
жаздыртуға болады. Оқушылар жазғандарын 
өзара талқылайды. Айналада болып жатқан әре-
кеттердің барлығына қызығушылық танытып, 
белсенді болу – жаңа дүниені тану екендігін 
оқушылар түсінуі керек. 

Тапсырма:
Оқушының мектептегі әрекетін ата. 
Сен мектептегі үйірмеден не үйренесің? 
Ұжымда бір-біріне қолдау көрсеткен жөн, 

себебі мұндай ұжымда үлкен жетістіктерге қол 
жеткізуге болады. Сынып тату болу үшін әрбір 
оқушы ұжым мүшелерінің міндеттерін білуі 
және бір-бірін тыңдап, сыйлап, ақылдасып 
әрекет етуі керек. 

Зертте. Оқушылардың назарын оқулықтағы 
фотосуреттерге аудартыңыз. Олардан фотода 
кімнің бейнеленгенін, оларды білетін/білмей-
тінін сұраңыз. Димаш Құдайберген, Геннадий 
Головкин, Жансая Әбдумәлік, Элизабет Тұрсын-

12-сабақ. Үйірмеден үйренерім көп
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баева туралы айтқызып, олардың қай салада 
еңбек сіңіріп жүргенін сұраңыз. Оқушыларға 
өздері білетін басқа да белгілі адамдар тура-
лы айтқызуға болады. Балаларға егер адам бір 
нәрсемен неғұрлым ертерек айналысып, ден 
қойса, жетістікке жетуіне соғұрлым мүмкіндігі 
көп болатынын түсіндіру керек. 

Атақты адамдардың оқушы кезінде немен ай-
налысқанына шолу жасауды қосымша тапсыр ма 
ретінде беруге болады. Тапсырманы «Біле жүр!» 
айдарындағы мәліметпен толықтыру керек. 

Талқыла. Димаш Құдайберген, Геннадий 
Головкин, Жансая Әбдумәлік сияқты әлемге 
әйгілі отандастарымыздың жетістікке жетуіне 
себеп болған басты нәрсе – табандылық пен 
қайсарлық екенін балаларға түсіндіру қажет. 
Тапсырмада берілген мақалды талдатып, та-
банды әрі тайсалмайтын адамның жетістікке 
жететінін ұғындыру керек. 

«Табанды тауды жығады,
Тайсалмаған жауды жығады» мақалының 

мағынасын кіші бауырларына түсіндіруді тапсы-
рыңыз.

Зертте. Мектеп директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасарын сабаққа кездесуге шақы-
руға болады. Оқушылар өздерін қызықтыратын 
үйірмелер  туралы сұрақтар қоя алады. Сынып 
оқушылары және ата-аналармен үйірмеге қа-
тысу туралы алдын ала жұмыс ұйымдастырған 
жөн.  Кездесу ұйымдастыру мүмкіндігі болмаса, 
мектептегі үйірмелер мен секциялар, олардың 
пайдасы туралы түсірілген видео ұсынуға бола-
ды. Үйірмелер жайлы жарнамалық постерлер, 
баннерлер де көрсетуге болады. Оқушылардың 
міндеті – сұрақтар қою арқылы немесе берілген 
видео, мәтіндік материалдарды талдай отырып 
мектепте қандай үйірмелер бар екенін, оларға 
қалай жазылуға болатынын, қашан болатынын 
анықтау. Іс-әрекеттің қай түріне шапшаңдық пен 
икемділік, ал қай түріне ақыл мен ұшқыр ой қа-
жет екенін қосымша айтқызуға болады. 

 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Үйірмелер тізімі
Оқушылар мектептің тәрбие ісі жөнінде-

гі орынбасырымен кездесу ұйымдастырып, 
нәтижесінде ақпаратты кестеге түсіріп алады. 
Өзіне ұнайтын немесе өзі қатысатын үйірмелер 
туралы қысқаша жазады. 

Әзірле. Тапсырманы «Тілмаш» ойыны 
арқылы ұйымдастыруға болады. Ойын ерек-
шелігі: барлық оқушы тілмаш рөлінде болып, бір 
баладан сұхбат алуы керек. Әр оқушыға сұхбат 
парағын таратып беріңіз. Қоңыраудың бел-
гісімен оқушылар орындарынан тұрып, сұхбат 
алатын оқушыға жақындайды. Оқушылардың 
еркін қозғалуына мүмкіндік жасау керек. Қоңы-
раудың кезекті белгісімен оқушылар тақтаға 
келіп, кестеге үйірме атауын жазады. Барлық 
оқушылар жазып болғаннан кейін оқушылар-
мен бірлесе санап, сынып статистикасын шыға-
руға болады. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Сауалнама
Тапсырма оқушылардың зерттеу және ком-

муникативтік дағдыларын дамытуға бағытта-
лады. Оқушы сыныптастарының қандай үйір-
мелерге баратынын сауалнама жүргізу арқылы 
анықтайды, нәтижесін кестеге түсіреді. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Тірек сөз-
дерді қайталатып айтқызып, жазғызып отыру 
маңызды. Ол үшін «Үйірме» ойынын ойнатуға 
болады. Оқушылар бұл тақырыпқа қатысты 
сөздердің тізімін жазады және тірек сөздерді 
қолдана отырып ойларын айтады. 

Қалыптастырушы бағалау. 1-нұсқа. Бағалау 
ретінде «Допты ұста» ойынын ойнатуға бола-
ды. Оқушылар шеңберге тұрады. Допты алған 
оқушы сұрақ қойып, басқа оқушыға лақтырады. 
Ойын барлық оқушы қатысқанша жүргізіледі.

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмек 
бере аламын

Мектептегі оқу әрекеттерін атай аламын.

Оқудан тыс әрекеттерді атай аламын.

Үйірмелер туралы сұрақтар қоя аламын.

Үйірменің маңызын түсіндіре аламын.

Өзіме ұнайтын үйірмені таныстыра аламын.
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Оқушылар нені білді?

• шығармашылық дегеннің не екенін және қалай белсенді болу керектігін;
• «ұжым» ұғымының мәнін;
• ұжымдағы тәртіп нормаларын;
• мектепті басқару құрылымын;
• мектеп қауымдастығы мүшелерінің қызметтерін білді;
• мектептің және сыныптың сыныптан тыс өміріне қатысудың қажеттілігі мен маңыздылығын 

түсінді;
• өз қалауы бойынша ең қызықты қызмет түрлерін анықтай алды;
• ұжымда бірлесіп жұмыс жасаудың маңызы мен топпен өнімді жұмыс жасаудың маңызын 

түсінді;
• өз сыныбына сипаттама беруді үйренді;
• мектеп қауымдастығы мүшелерінің міндетін анықтады.

Ойтолғам

Сыныптастарыңның татулығы қай кезде ерекше байқалды? 
Сыныптың тату болуына қандай үлес қосып жүрсің?

Сен не үйрендің?

Сыныптан тыс уақытыңда немен айналысасың? 
• Уақытыңды тиімді өткізу үшін суреттердің көмегімен апталық жоспарыңды жаса. Оны сы-

ныптастарыңа таныстыр.
• Мектептен өзіңді қызықтыратын үйірмелерді табуға болады. Ол үшін өзің қызығатын үйір-

мелерді, спорт секциясын таңдау, олимпиада мен сайыстарға қатысу керек. Мектепте шығар-
машылықтың барлық түрі дамиды. Сен бейнелеу өнері, ән айту, билеу, мүсін жасау, құрастыру, 
сахналау және т.б. үйренесің.

Қосымша тапсырмалар

1. Оқушыларға «Мектептің туған күні» деп аталатын рөлдік ойын ұсынуға болады. Сыныпты бір-
неше топқа бөліп, жағдайды сипаттау керек: «Бір аптадан соң біздің мектептің туған күні болады». 

Тапсырма: мектептің туған күніне арналған шығармашылық сыйлық (ашықхат, постер, өлең, 
ән, сахналық көрініс және т.б.) дайындау. Оқушылар топпен өз сыйлықтарын дайындап, барлық 
сынып оқушыларына таныстырады.

2. Сыныпқа «Дене қимылы белсенділігі» және «Ақыл-ой белсенділігі» деген жазуы бар екі 
қорапшаны ұсынуға болады. Оқушылар үлестірме парақшаға жазылған сөздерді немесе зат-
тың суреттерін екі қорапшаға бөледі. Мысалы: бас кетбол – дене белсенділігі, шахмат – ақыл-ой 
белсенділігі. Оқушыларға бұл ұғымдардың нені білдіретінін және дене қимылы мен ақыл-ой 
белсенділігінің қаншалықты маңызды екенін түсіндіруі керек.

Тарау бойынша қорытынды 
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4  Менің туған елім

Тараудың мақсаты 

Мемлекеттік рәміздердің маңызын түсіндіру. Картадан өзі тұратын облысты табуды үйрету. Көлік түр-
лерімен  таныстыру және қоғамдық көлікте жүру ережесін үйрету.  

Оқушылар:
• мемлекеттік рәміздердің мәні мен маңызын біледі; 
• туған елінің көрікті жерлерін сипаттай алады;
• көлік түрлері мен олардың қолданысын біледі;
• қоғамдық көліктегі және жолдағы қауіпсіздік ережелерін меңгереді.

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерімен танысады. Картадан  
Қазақстан облыстары мен облыс орталықтарын табуды үйренеді. Өздері тұратын облыс туралы мағлұмат 
алады. Оқушылар көлік түрлері және жолаушылардың қоғамдық көлікте тәртіп сақтау ережелерімен та-
нысады. Көлік түрлерін ажыратуды үйренеді, олардың айырмашылығымен танысады. 

Қосымша әдебиеттер:

1. Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан. Балаларға арналған энциклопедия. – Алматы: Балауса, 2003. – 
170 б.

2. Астана. Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 2008. – 576 б.
3. Қазақстан табиғаты. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. – І-IV том.
4. Атамекен. Географиялық энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 648 б.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің маңызын анықтауды үйренеді;
• Қазақстан картасынан  өзі тұратын облысты, ірі өзендерді, көлдерді, қалаларды, жолдарды көрсете 

алады;
• көлік түрлерін ажырата біледі.

Ойлан! 

1. Елтаңбада не бейнеленген? (Оқушылар 1-сыныпта меңгерген білімдеріне сүйеніп, елтаңбаның эле-
менттерін атап шығады.)  

2. Картадан не білуге болады? (Оқушылар картада еліміздің қалалары бейнеленгенін, олардың аттары 
жазылғанын айтады.) 

3. Қандай қоғамдық көлік түрлерін білесің? (Оқушылар қоғамдық көлік туралы  білімдерімен бөліседі. 
Автобус, троллейбус, трамвайларды атай алады.)
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Оқу мақсаты: 2.3.5.1 Қазақстан Республикасы мем-
лекеттік рәміздерінің маңызын түсіндіру.
2.3.5.2 бақылаулар негізінде Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын 
анықтау.
Тірек сөздер: рəміз, Елтаңба, Ту, Гимн.
Оқулық: «Мемлекеттік рәміздер», 36-37-бб. 
Жұмыс дәптері: «Мемлекеттік рәміздер», 25-б.
Ресурстар: еліміздің рәміздері, әр топқа арналған 
А3 қағазы, «Қазақстанның мемлекеттік рәміздері» 
тақырыбында таныстырылым, ту элементтері 
бар суреттер, тірек сөздер жазылған үлестірме 
парақшалар.
Интернет-ресурс: https://www.youtube.com/
watch?v=iP47jLyWNcA – «Көк тудың желбірегені» әні. 
https://www.youtube.com/watch?v=yO3EpEMXDZI - 
Елтаңба - елдіктің арқауы
https://www.youtube.com/watch?v=zt_fcTpq-t4 - 
«Тәуелсіз елдің ұраны» әні

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Мемлекеттік рәміздер – еліміздің тәуелсізді-
гін білдіретін ең басты нышаны. Рәміздердегі 
бейнелер мемлекеттің арман-мұраты мен мақ-
сатын көрсетіп, белгілі бір мағынаны меңзейді. 
Оларды қастерлеп, қадірлеу әрбір азаматтың 
парызы болып саналады. Мемлекеттік рәміз-
дердің түрі, түсі, оларды қолдану тәртібі Кон-
ституцияда арнайы көрсетілген. Мемлекеттік 
рәміздерге  Елтаңба, Ту және Гимн жатады. 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздері туралы» Конституциялық заң 2007 
жылы 4 маусымда қабылданған. Осы Заңға сәй-
кес жыл сайын 4 маусым Мемлекеттік рәміздер 
күні ретінде аталып өтеді. Мемлекеттік Тудың 
авторы – белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. 
Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік Туы ресми 
түрде 1992 жылы қабылданған. Ту – мемлекеттің 
егемендігін білдіретін ең басты нышан. 

Мемлекеттік Елтаңба авторлары – белгілі сәу-
летшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман 
Уәлиханов.  Елтаңба ресми түрде 1992 жылы 
қабылданған. 

Тәуелсіз Қазақстан тарихында Мемлекеттік 
Гимн екі рет 1992 және 2006 жылдары бекітіл-
ген. 2006 жылы 6 қаңтарда қабылданған Гимн-
нің әнін жазған Ш.Қалдаяқов, сөзін жазған 
Ж.Нәжімеденов пен Н.Назарбаев. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Сабақты Ибрагим Ескендірдің орындауында 

«Көк тудың желбірегені» әнін тыңдаудан бастау 
ұсынылады. 

Өлең не туралы? Өлеңді тыңдаған сәтте 
қандай сезімде болдың? сұрақтарын қойып, 
оқушыларға өз пікірлерін айтқызыңыз.

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. Бұл тапсырманы «Венн диаграм-

масы» әдісі бойынша өткізуге болады. Әр жұп 
өз идеяларын айтып, бірін-бірі толықтырады. 
Туларды салыстыру нәтижесін бір топ ортаға 
шығып қорғайды.  Оқушы суретте көрсетілген 
тулардың ішінен Қазақстанның туын тауып, оны 
қандай белгісіне қарап анықтағанын айтуы ке-
рек. Бұл оқушыны көп тулардың ішінен өз мем-
лекетінің туын бірден ажырата алуға дағдылан-
дырады және тудағы бейнелердің мағынасын 
білуге, оны жаттап алуға көмектеседі.  

Есте сақта.  Тапсырманы ұжымдық жұмыс 
түрінде ұйымдастыруға болады. Оқушылар 
мемлекеттік рәміздерге нелер жататынын еске 
түсіріп айтады. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рəміздері: Мемлекеттік Ту, Мем-
лекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Гимн. 

Тапсырманың мақсаты – мемлекеттік рәміз-
дерді сипаттату, ондағы бейнелердің мәнін 
суреттеріне қарап  айтқызу.  Оқушылар: «Мем-
лекеттік рәміздер – тәуелсіздіктің ең басты 
нышаны. Қазақстан туының түсі көк. Елтаңбада 
шаңырақ бейнеленген, гимн – салтанатты ән, 
мемлекеттік негізгі рәміздердің бірі» – деп, өз 
ойларын жеткізуі керек. 

АR-кодпен жұмыс.  Оқушылар ұялы те-
лефондарындағы қосымшаны қосып, АR-код 
арқылы  Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік Гимнін тыңдайды. Гимннің сөзін слайдпен 
көрсетіп қоюға да болады. Соңынан оқушылар 
Гимнді орындаған кезде алған әсерлері тура-
лы өзара пікір алмасады. Гимннің сөзін қайта-
лап, бір-біріне түсіндіреді. Оқушы мәтінді оқи 
отырып, мемлекеттік рәміздер туралы білімін 
толықтырады. «Мемлекеттік рəміздерге нелер 
жатады?»  деген сұраққа жауап бере отырып, 
рәміздердің маңызын ұғынады. Бұл тапсырма-
ны «Консенсус» әдісі арқылы ұйымдастыруға 
болады. Оқушыларды топқа бөліп, әр топқа 
оқуға арналған ақпарат беріледі (тудың неме-

13-сабақ. Мемлекеттік рәміздер
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се елтаңбаның бір элементі көрсетілген сурет). 
Топтар ол элементтің мәнін, қай рәміздің белгісі 
екенін талдаулары керек. Нәтижесінде Мемле-
кеттік рәміздердегі әр элементтің маңызын біліп 
шығады.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Өзіңді тексер
Бұл – оқушылардың Мемлекеттік рәміздер 

туралы білімдерін қалыптастырушы бағалауға 
арналған тапсырма. 

Жауабы: Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік рәміздері: Ту, Елтаңба, Гимн. 

Ойлан. Оқушы бұл тапсырма арқылы мемле-
кеттік тудың қандай сәтте жоғары көтерілетінін 
және оның маңызын ұғынады. «Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік Туы не себепті 
жоғары көтерілді деп ойлайсың? Тудың мек-
тепте көтерілгенін көрдің бе?» деген сұрақтарға 
жауап бере отырып, өз ойларын айтуы керек.

Сен білесің бе? Мұғалім оқушыларға мем-
лекеттік рәміздердің халықаралық деңгейдегі 
маңызын, мәнін түсіндіре отырып, не себепті 
бүкіл әлем біздің елімізді мемлекеттік рәміздер 
арқылы танитындығын ұғындыру қажет. Қандай 
мемлекеттердің Мемлекеттік рәміздері болаты-
нын оқушылардан сұрау керек. 

Саралау: Мемлекеттік рәміздермен қатар 
тағы қандай белгілер арқылы тануға бола-
ды? Оқушылар ұлттық киім, домбыра аспабы, 
Нұр-Сұлтан қаласының символдары арқылы да 
елімізді танитынын айтады. 

Талқыла. Оқулықта ұсынылған суреттерден 
Мемлекеттік рәміздердің қолданысын анықтай-
ды. Тапсырманы жұппен орындайды. Өзара су-
реттерді талқылап, әр жұп рәміздердің қандай 
жағдайда, қайда қолданылатыны туралы пікір-
лерін айтады. Бұл тапсырманы орындату үшін 
«Бинго» дидактикалық ойынын қолдануға бо-
лады. Оқушылардың өзара сауалнама жүргізуі 
нәтижесінде Мемлекеттік рәміздер қолданысы 
туралы толыққанды ақпарат жинақталады.  

Сергіту сәті. «Тәуелсіз елдің ұраны»  әнін 
орындау: https://www.youtube.com/watch?v=zt_
fcTpq-t4

Жауап бер. Оқушы бұл тапсырмада беріл-
ген «Гимн қай уақытта  орындалады? Гимнді 
орындау тәртібі қандай?» деген сұрақтарға 
жауап бере отырып, гимнді орындау ережесін 
үйренеді. 

Оқулықтың 4-бетінде берілген ҚР Мемлекет-
тік Гимнінің сөзін оқушыларға мәнерлеп оқыту, 
іштей оқыту арқылы қайталатып, еске түсіру.  
Оқушылар Гимнді айтады. Гимн айту барысында 
оқушылардың оң қолын жүрегіне қойып, түзу 
тұрып айтуына назар аудару керек. Интер-

белсенді тақтадан әнұранды орындап тұрған 
бейнеролик көрсетіледі немесе 36-беттегі AR 
кодты қосымша қосуға болады. Оқушылардан 
қандай ән орындағандарын және басқа қандай 
мемлекеттік рәміздерді білетінін сұрау керек. 

Әзірле. Бұл тапсырманы орындау оқушы-
лардың байқампаздығы мен бақылау қабілетін 
арттыруға ықпал етеді.  Оқушылар  өз айнала-
сында күнделікті рәміздерді қайдан кездес-
тіруге болатынын  зерттейді. Фотоға түсіреді. 
Сондықтан бұл тапсырманы  үй тапсырмасы  
ретінде беруге болады. Келесі сабақта оқушы өзі 
түсірген фотосуреттерін көрсетіп, таныстырады. 

Саралау: Мектептегі саяхат. Оқушылар мек-
тепте мемлекеттік рәміздер қайда орналасқа-
нын табады.  Оны фотоға түсіреді. Қай жерде 
орналасқанын, орналасу ретін әңгімелейді. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Елтаңба
Оқушы суреттердегі Елтаңбаның қолданысы 

туралы ойын қорытып, жазады. 
Ықтимал жауабы: теңгеде, Құрмет грамо-

тасында, әскери киімдерде, медальдерде, ор-
дендерде. Оқушылар өздері әрі қарай зерттеу 
арқылы тізімді толықтыра алады. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау

Бағалау ретінде оқушыларға «Елтаңба» 
тақырыбына шағын мәтін құрастыруды ұсынуға 
болады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. «Сөздерді 
жина» ойынын өткізуге болады. Оқушылар өзі-
не берілген әріптерден тірек сөздерді құрайды. 
Оқушылар «Қазақстанның мемлекеттік рәміз-
дері» таныстырылымын көреді,  жұппен талқы-
лайды, сұрақтарға жауап береді, өз жұмыстарын 
қорғайды.

Сандық білім беру ресурсы. Берілген са-
баққа «Тәуелсіз Қазақстан тарихы: мемлекет 
және патриотизм» сандық білім беру ресурсы 
ұсынылады. Материал http://play.nis.edu.kz сай-
тында орналасқан. Осы сілтеме арқылы ақпа-
ратпен танысуға болады.  Сандық білім беру 
ресурсы ұсыныс ретінде беріліп, мәліметті қо-
сымша тапсырма немесе оқушылардың өзіндік 
жұмысы ретінде қолдануға болады.

Қосымша тапсырма. Суретті сөздік. Сөз-
дерді суреттерімен бірге беру, анықтамасымен 
сәйкестендіру. 

Рәміз – нышан. Ту – арнайы түстері бар бел-
гілі бір геометриялық пішінге ие мата. 

Елтаңба – Қазақстан Республикасының негiзгi 
мемлекеттiк рәмiздерiнiң бiрi.

Гимн – салтанатты ән, мемлекеттік негізгі 
рәміздердің бірі.
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Оқу мақсаты: 2.1.3.2 Қазақстан картасынан ірі 
өзен-көлдерді, қалаларды, жолдарды, өз облысын 
көрсету.
2.1.3.1 өз зерттеулеріне сүйене отырып, өз өлкесінің 
көрікті жерлерін сипаттау жəне бейнелеу.
Тірек сөздер: облыс, карта.
Оқулық: «Елімнің көрікті жерлері», 38-39-бб.
Жұмыс дәптері: «Елімнің көрікті жерлері», 26-27-б. 
Ресурстар: Қазақстанның әкімшілік картасы, облыс 
және облыс орталықтарының атауы жазылған 
үлестірме парақшалар, А3 форматты ҚР картасын 
облыс аумақтарының сызығы арқылы қиып, пазл 
жасау,  тұсбағдар, «Бағала» деген жазуы бар 
зырылдауық. 
Интернет-ресурс: Қазақстанның онлайн картасы: 
http://bestmaps.ru/strana/kazahstan

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Қазақстанда көрікті жерлер өте көп. Мысалы, 
Ақмола облысындағы Бурабай ұлттық саябағы 
мен Қорғалжын қорығының табиғаты ерекше, 
Ақтөбе облысындағы Ырғыз-Торғай резерва-
ты – ақбөкендер жайлайтын тамаша мекен, сон-
дай-ақ Алматы облысындағы Іле Алатауы және 
«Алтынемел» ұлттық саябағы, Үлкен Алматы көлі, 
Түрген шатқалы мен Көлсай, Қайыңды көлдері, 
Бұрқанбұлақ сарқырамасы, Шығыс Қазақстан 
облысындағы Мұзтау шыңы, «Катонқарағай» 
ұлттық саябағы, «Марқакөл» көлі, Батыс Алтай 
қорығы, Қарағанды облысындағы Қарқаралы 
тау алабы, Маңғыстау облысындағы Бозжыра 
мен Торыш алқабы, Павлодар облысындағы 
Баянауыл орманды-таулы алқабы, Солтүстік 
Қазақстан облысындағы Шалқар-Имантау ай-
мағы, Түркістан облысындағы «Ақсу-Жабағылы» 
қорығының табиғаты әсем, өсімдіктер, жан-жа-
нуарлар мен құстарға аса бай. Сонымен қатар 
елімізде тарихи маңызы бар нысандар, кесене-
лер мен мазарлар өте көп. 

Бұл сабақта оқушылар Қазақстанның 
әкімшілік құрылымы туралы біледі, картадан 
облыстарды және облыс орталықтарын, өзі 
тұратын облысының аумағын табуды үйренеді. 
Сабақ практикалық бағытта өткізіледі: өз өл-
кесін картадан тауып үйренеді, картадағы қа-
лалардың еліміздің қай жағында орналасқанын 
болжайды. 

2022 жылға дейін Қазақстан Республикасы 
14 облысқа және 3 республикалық маңызы бар 

қалаға бөлінді. 2022 жылы 16 наурызда жаңа үш 
облыс құрылды. Шығыс Қазақстан облысының 
Семей аймағында – Абай облысы, Қарағанды 
облысының Жезқазған өңірінде – Ұлытау, Алма-
ты облысы аумағында Жетісу облысы құрылды. 
Абай облысының орталығы – Семей, Ұлытау 
облысының орталығы – Жезқазған, Жетісу об-
лысының орталығы Талдықорған қаласы болды.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең. «Пазл» ойыны. 
Сынып оқушылары шағын 4 топқа бөлінеді.  
ҚР әкімшілік-саяси картасы бойынша жасалған 
пазлды әр топқа тарату. Оқушылар пазлды 
құрас тыру арқылы еліміздегі облыстармен та-
нысады.

Саралау: Елімізде қанша облыс бар екенін 
анықта.  

Операционалдық әрекет кезеңі 
Зертте. Оқушылар карта бойынша Қазақстан 

облыстарын анықтайды, өздері тұратын облыс 
аумағын картадан көрсетіп, облыс орталығы 
атауын дұрыс айтуы тиіс. Бұл тапсырма оқушы-
ларды картамен жұмыс жасауға үйретеді. Бір 
топ қа облыс атауы жазылған үлестірме парақ-
шалар, екіншісіне облыс орталықтары жазылған 
үлестірме парақшалар таратылады. Балалар 
оларды сәйкестендіріп, қағазда көрсетілген қо-
сымша сұрақтарға жауап береді.  Бұл тапсырма 
облыс және облыс орталықтары атауын есте 
сақтауға мүмкіндік береді. 

Саралау: Каспий теңізі орналасқан облыс-
ты анықта. Арал теңізі орналасқан облысты 
тап. Балқаш көлі орналасқан облысты тап.  
Нұр-Сұлтан қаласы қай облыстың аймағында 
орналасқан?

Оқы. Тапсырманың мақсаты – мәтінді 
сұрақтарға жауап табу мақсатында зерттеп 
оқуға үйрету.  Оқушылар мәтінді оқып танысқан 
соң, жұбымен жауаптарын нақтылайды. 

Сұрақтар: Карта деген не? Әкімшілік картада 
не бейнеленеді? Түркістан облысы Қазақстан-
ның қай аймағында орналасқан? 

Оқулықтағы мәтіннен картаның үш бөлігінде, 
яғни Шығыста – Шығыс Қазақстан, батыста – Ба-
тыс Қазақстан, солтүстікте – Солтүстік Қазақстан 
облыстары орналасқаны туралы мәлімет ала-
ды, ал оңтүстік бөлікте Түркістан облысы орна-
ласқанын мәтінге қойылған сұраққа жауап беру 

14-сабақ. Елімнің көрікті жерлері
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арқылы табады. Мұғалім оқушыларға Оңтүстік 
Қазақстан облысы неге Түркістан облысы болып 
өзгергенін түсіндіре кетуі керек: «Түркістан – Қа-
зақ хандығының астанасы болған ежелгі қала. 
Ол жерде ұлт тағдыры талқыланып, маңызды 
шешімдер қабылданған және ұлы тұлғалар дү-
ниеге келген киелі мекен. Сол себепті 2018 жылы 
мемлекет Оңтүстік Қазақстан облысы атауын 
ресми түрде Түркістан облысы атауына өзгертті». 

Сен білесің бе? 1-кезең. Картамен жұмыс 
жасалады. Бұл айдардан оқушылар оқыған 
қалаларды картадан табады және  Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент қалалары республикалық 
маңызы бар ірі қалаларға (мегаполис) жататы-
нын біледі. 

2-кезең. Тапсырманы «Ішкі және сыртқы 
шеңбер» әдісі арқылы орындатуға болады. 
Шеңбердегі оқушылар еліміздегі кез келген бір 
қаланың атын атайды, келесі оқушы осы атау-
дың ең соңғы әрпінен басталатын қала атауын 
табуы қажет. Ойынға барлық оқушылар қаты-
сып, еліміздегі қала атау ларын айтып шығады. 

Оқы. Мәтінмен жұмысты «Белгі қойып 
оқу» (INSERT) әдісімен ұйымдастыруға бола-
ды. Оқушылар берілген мәтінді оқи отырып, 
еліміздің барлық өңірінде көрікті жерлер мен 
тарихи ескерткіштер бар екенін біледі. «Сен 
тұратын жерде қандай көрікті жерлер мен тари-
хи орындар бар?», «Оларды келген қонақтарға 
қалай таныстырасың?», «Петропавл қаласы қай 
облыста орналасқан?» деген сұрақтарға жауап 
беру арқылы өз өңірінің көрікті жерлері туралы 
сипаттай алатын болады. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Менің ата-
мекенім. Оқушы өзі тұратын елді мекеннің қай 
облыста орналасқанын тауып бояйды және ол 
туралы үш дерек жазады. Бұл тапсырма оқушы-
ны өзі тұратын өлкесін картадан тез табуға дағ-
дыландырады.  

Зертте. Бұл тапсырмада АR-кодпен жұмыс 
жасалады. Оқушылар ұялы телефондарындағы 
қосымшаны қосып, АR-код арқылы «Бәйтерек» 
монументі, «Абылай ханның ақ үйі» және «Ке-
руен-сарай» кешені туралы бейнефильмдерді 
көреді, олар туралы толыққанды ақпарат ала-

ды. Бұл тапсырманы «Еркін жазу» әдісі арқылы 
бекітуге болады. Оқушылар бір минут ішінде 
«Бәйтерек» монументі, «Абылай ханның ақ үйі» 
және «Керуен-сарай» кешенінің қай қалаларда 
орналасқанын анықтап, олар туралы мәлімет 
жазулары керек. 

Жұмыс дәптері:  1-тапсырма. Көрікті жер-
лер. Бұл тапсырма көрікті жерлердің атауын 
есте сақтап қалуға бағытталған. 

Жауабы: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, «Бай-
қоңыр» ғарыш айлағы, «Медеу» мұзайдыны, 
«Бәйтерек» монументі. 

Әзірле. Бұл жұмысты топпен орындатуға бо-
лады. Оқушылар өздері тұратын жердегі көрікті 
жерлерді таныстырып, тапсырманы орындау 
алгоритмін құрады (көрікті жерлер туралы 
мәліметті жинау, тарихи маңызы туралы ақпа-
рат табу, ескерткіштер болса тізімін жасау, т.б.). 
Қорытындысында келесі сабаққа буклет жасап, 
сыныпта қорғайды. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау 

1-нұсқа. Бағалау үшін «Идеялар зырылда-
уығы» әдісін қолдануға болады. Алдын ала 
дайындалған «Түсіндір», «Қорытынды жаса», 
«Бағала» жазуы бар зырылдауықты айналды-
рып, зырылдауық тоқтаған кезде оқушылар сол 
тапсырманы орындайды. Түсіндір: Карта деген 
не? Елімізде неше облыс бар? Республикалық 
маңызды неше қала бар?

Қорытынды жаса:  Шығыс Қазақстан еліміздің 
қай бөлігінде орналасқан? Өзің тұратын облыс-
та қандай көрікті жерлер бар?

2-нұсқа. Оқушылар өзін-өзі бағалау кестесі-
не критерийлер бойынша «+» таңбасын қойып 
белгілейді. 

Қосымша тапсырмалар
Қосымша тапсырма ретінде оқушыларға 

облыстардың біреуін таңдатып, шағын зерттеу 
жұмысын жасатуға болады. Бұл жұмыс топпен 
орындалады. Оқушылар картадан таңдаған об-
лысты тауып, облыс орталығын және қалаларын 
анықтайды. Осы облыс аумағында ағып жатқан 
өзендерді және көлдерді табады.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Картаның не екенін білемін.

Картадан өз облысымды көрсете аламын. 

Картадан Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қа-
лаларын көрсете аламын.

Көрікті жерді таныстыра (сипаттай) аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.4.3 көлік түрлерін, олардың қа-
жеттілігін ажырату.
Тірек сөздер: қоғамдық көлік, жүк көлігі,
арнайы көлік.
Оқулық: «Көлік түрлері», 40-41-бб.
Жұмыс дәптері: «Көлік түрлері», 28-б. 
Ресурстар: А3 қағазына басылған Қазақстан картасы, 
стикер, «Шашу» дәстүріне арналған кәмпиттер, 
«Шешіп көр» ойынына арналған көліктер туралы 
таныстырылым, көлік түрлерінің фотосуреттері, 
компас, үлкейткіш әйнек, А4 форматындағы түрлі 
түсті қағаздар.
Интернет-ресурс: https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0
%9A%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Ертеде адамдар жылқы, түйе, өгіз, есек тәрізді 
үй жануарларын көлік ретінде пайдаланған, со-
нымен қатар ит пен бұғыны шанаға жеккен елдер 
де  бар. Су көлігі ретінде сал (бір-біріне байланып 
бекітілген бөренелер) мен қайықты қолданған. 
Археологиялық деректер адамдардың ежелгі 
заманда-ақ арба, күйме, шана тәрізді жануарға 
жегілетін көлік түрлерін ойлап тауып, оларды 
тұрмыста, соғыста, алыс сапарда қолданғанын 
дәлелдеді. Түйе шөлге және ұзақ жүріске шы-
дамды болғандықтан сауда керуендерінің басты 
көлігі ретінде саналған. Көшпенді халықтардың 
негізгі көлік түрі жылқы мен түйе болған. 

Қазір жерде, әуеде, суда өздігінен жүретін 
көлік түрлері көп. Әуе көліктеріне ұшақ, тікұшақ, 
су көліктеріне кеме, қайық, құрлық көліктеріне 
мәшине, автобус, пойыз, мотоцикл, т.б. жатады. 
Құрлық көліктерінің өзі бірнеше түрге бөлінеді. 
Мысалы, қоғамдық көлік, жүк көлігі, арнайы 
көлік. Көліктер адам жұмысын жеңілдетіп, алыс-
ты жақындатады. 

Қазіргі заманғы көліктер қоғамның барлық 
саласында қызмет көрсетуге арналған. Мысалы, 
жүк көліктері бір жерден екінші жерге жүк апа-
рады, автобустар жолаушыларды қала ішінде 
және қала арасында тасымалдайды. «Жедел 
жәрдем» мәшинесі ең қажетті медициналық 
құралдармен жабдықталып, науқасты ауруха-
наға жеткізеді. Өрт сөндіргіш мәшинелер өрт 
сөндіруге арналған. Пойыздың да жолаушылар 
мен жүк тасуға арналған түрлері бар. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
«Қайсысы артық?» ойыны. Ойын топтық 

жұмыс түрінде ұйымдастырылады.  Суреттер 
топтамасынан артығын тауып, жауабын негіз-
деуі керек. Мысалы, 1) трактор, ұшақ,  жеңіл 
мәшине, автобус; 2) ұшақ, зымыран, пойыз, тікұ-
шақ; 3) кеме, тікұшақ, ескекті қайық, моторлы 
қайық; 4) автобус, пойыз, трамвай, зымыран. 

Қорытындысында әуе көлігі, құрлық көлігі, 
су көлігі ұғымдарын қайталайды. 

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан.  Бұл тапсырманы «Венн диаграммасы» 

әдісі арқылы ұжымдық жұмыс ретінде орындатуға 
болады. Суреттегі көліктердің ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын салыстырып, диаграммаға 
түсіреді. Салыстыру нәтижесінде көлік  түрлерін 
пайдаланудың маңызы айқындалады. Оқушылар 
суреттен көлік түрлерін анықтайды.  «Суреттен 
қандай көлік түрлерін көрдің? Велосипед, түйе 
көлік түріне жата ма? Неге?» деген сұрақтарға 
жауап беру арқылы, көлік түрлерін ажыратады. 

Зертте. Тапсырманы Қазақстанның жол карта-
сымен таныстырудан бастауға болады. Картадағы 
көк сызықпен автокөлік жолы, қара сызықпен 
теміржол  берілгеніне назар аударту, қандай 
қалалар арасында теміржол бар екенін таптыру 
жұмыстарын ұйымдастыруға болады.   Оқушы-
лар оқулықта берілген карта мен сызба арқылы 
саяхатшының қандай көлікпен жүргенін анықтай-
ды. Нұсқаулық: 1) Семейден Павлодарға дейін 10 
сағатта қандай көлікпен жетті? Сызбадан 10 сағат 
көрсетілген көлік түрін табу керек. Ол – су көлігі. 
Яғни, саяхатшы Семейден Павлодарға кемемен 
10 сағат жүзіп жетеді.  Бұл тапсырма қалалардың 
арақашықтығын ескеріп, қандай көлік түрлері 
қолданылатынын және қандай көлік түрлері 
болатынын дұрыс қолдануға машықтандырады. 
Сондай-ақ басқа да өздері білетін қала атауларын 
және оларға қандай көлікпен жетуге болатынын 
сұраңыз. Бұл жағдайда оқушының жеке өмірлік 
тәжірибесіне сүйенуге тура келеді. Олар ең ал-
дымен көлік атауларын айтады.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Қоғамдық 
көлік

Автобус пен метроны салыстырып, 3 айыр-
машылығы мен ұқсастығын табу тапсырмасы 
оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға 
ықпал етеді. 

15-сабақ. Көлік түрлері

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



47

Жауабы: Ұқсастығы: қоғамдық көлік, жолау-
шылар тасымалдайды. Көлік жүргізушілері бо-
лады, жолақы төлеу керек, т.б. Айырмашылығы: 
жерасты – жерүсті көлігі, автобус асфальт жол-
мен жүреді, метро темір жолмен жүреді, авто-
бус аялдамада тоқтайды, т.б.

Оқы. Оқушылар мәтіннен қоғамдық, жүк және 
арнайы көлік түрлері туралы ақпарат ала отырып, 
олардың қандай мақсатта қолданылатыны тура-
лы біледі. «Тағы қандай арнайы көлік түрлерін 
білесің?» деген сұраққа жауап бере отырып, 
өзінің күнделікті көріп жүрген тәжірибесі негізін-
де ой-пікірін айтады. 1-топ: Қоғамдық көліктер 
тізімін жаса.  2-топ: Арнайы көліктер тізімін жаса. 
3-топ: Жүк көлігі тізімін жаса. Бұл тапсырманы 
орындауда «ДЖИГСО» әдісін қолдануға болады.  
Оқушыларды 3 топ қа топтастыру керек, олар 
қағазда көрсетілген сұрақтарға  2-3 минут ішінде 
ақылдасып, жауап жазады. Келесі айналымда 
әр топ бір-бірінің сұрақтарын  1-2 минут ішінде 
толықтырады.  Жауап нәтижелері негізінде қоғам-
дық көлік түрлері мен олардың қызметі туралы 
толыққанды ақпарат жинақталады. 

Сен білесің бе? «Менің жаңалығым» теле-
хабарламасы ретінде ұйымдастыру ұсынылады. 
Оқушылар радио не теледидар жүргізушісі ретін-
де арнайы көліктердің дабыл беру құралдары 
туралы ақпараттар дайындайды. Өздеріне рөл 
таңдайды. Хабарламасын ұялы телефонды қол-
данып видеоға жазуына жағдай жасап, қолдау 
көрсету ұсынылады. Оқушылар жұмыстарын 
сынып алдында ғана емес, ата-аналарына да 
таныстыра алады. Нәтижесінде арнайы көлік 
түрлеріндегі дабыл беру құрылғысы қандай 
жағдайларда іске қосылатынын, ол дабыл нені 
білдіретінін түсінеді. 

Саралау: «Арнайы көліктердің түстері қандай 
болады?» «Арнайы көліктерге қандай басым-
дықтар беріледі?»  т.б.

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Арнайы 
көліктер

Бұл тапсырма сабақта өткен тақырыпты 
бекітуге бағытталған.  

Жауабы: жедел жәрдем, өрт сөндіру көлігі, 
полиция көлігі,  жүк көлігі және т.б.

Зертте. Бұл тапсырма картамен жұмыс жа-
сау дағдыларын дамытуға арналған.  Оқушылар 
Қазақстанның жол картасынан өз облысын  та-
бады. Өз облысы арқылы қандай жолдар өтіп 
жатқанын зерттейді. Сызық бойымен қозғалып, 
жолдың қай қалаларға дейін жалғасатынын 
анықтайды. 

Өз облысында қандай көлік түрлері қолда-
нылмайтынын анықтайды. Автокөлік жолының, 
теміржолдың бар екеніне назар аудартыңыз. 
Ал су көлігі кездес пейді, себебі өзен, теңіз 
жоқтығын пайымдау жасауына бағыт беріледі.

Әзірле. «Басқа қалада тұратын туысыңа 
қандай көлікпен барасың? Жол бойында қан-
дай қалалар орналасқан?» деген сұрақтарға 
жауап беру арқылы оқушы өмірлік тәжірибесі 
негізінде өз пікірін айтады. Бұл тапсырманы 
үйде ата-анамен жұмыс ретінде жалғастыруға 
болады. Оқушылар ата-анасымен демалыс та 
туыстарына қандай көлік түрімен барғанын, 
жолда қандай қалалардан өткенін карта бойын-
ша әңгімелеп беруге дайындалады.  Қосымша 
жұмыс дәптеріндегі 27-беттегі картаны пайда-
ланып,  картадан өзі шыққан қала не облысты 
А деп белгілеп, келесі барған қаласын Б деп 
белгілеп көрсетуіне болады. 

Қосымша тапсырма

Бұл тапсырманы орындамас бұрын оқушы 
алдын ала отбасымен қандай көлік түрлерімен 
саяхаттайтыны туралы бір фотосурет алып 
келуі керек. Оқушылар қағазға суретті жабыс-
тырып безендіреді де, сурет бойынша ауызша 
әңгімелейді. Сабақты «Галерея» ұйымдасты-
румен аяқтауға болады. Галереяның атауын 
«Отбасылық көлік» деп қоюға болады.  Оның 
маңайына оқушылар өз қолдарымен жасаған 
жұмыстарын іледі.

Рефлексиялық-бағалау кезеңі. Қалыптасты-
рушы бағалау өзін-өзі бағалау кестесі арқылы 
орындалады. Оқушылар критерийлер бойынша 
«+» таңбасын қойып белгілейді. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Көлік түрлерін ажырата аламын.

Қоғамдық көліктерді атай аламын.

Арнайы көліктерді белгісіне қарай ажырата 
аламын.

Көліктердің қызметін баяндай аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.4.4 қоғамдық көліктегі өзін-өзі  
ұстау ережелерін түсіндіру.
Тірек сөздер: жолаушы, ереже.
Оқулық: «Көліктегі қауіпсіздік», 42-43-бб.
Жұмыс дәптері: «Көліктегі қауіпсіздік», 29-30-бб.
Ресурстар: түрлі түсті қарындаш, әр оқушыға А4 
форматтағы қағаз, әр топқа тірек сөздер жазылған 
афиша, жол сақшысының суреті.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Жолдағы қауіпсіздік – адам өміріне әсер 
ететін ең маңызды нәрсе. Көшеде жүру тәртібін 
орындамау көлік қозғалысына кедергі келтіреді, 
көлікті қатты жүргізу адам өміріне қауіп төн-
діреді. Жолдан өту үшін арнайы белгіленген 
жермен жүру керек, белгіленбеген жерден 
жүгіріп өту аса қауіпті. Тоқтап тұрған ауыр жүк 
көліктерінің, үлкен мәшинелердің жанынан 
абайлап өту керек, себебі жүргізуші өтіп бара 
жатқан адамды байқамай көлікті жүргізуі мүм-
кін. Көліктер жүретін жол үстінде ойнауға, жүріп 
бара жатқан көліктің артына жармасып сырға-
науға мүлде болмайды. Жол қиылысынан өт-
кенде міндетті түрде бағдаршамға қарау керек.  

Қоғамдық көліктер жол бойындағы арнайы 
аялдамаларға тоқтайды. Көліктің есігінің ал-
дында тұрып алып, адамдардың көлікке мінуіне 
немесе көліктен түсуіне кедергі келтірмеу керек. 
Әдепті балалар үлкен адамдарға орын беріп, 
қоғамдық көлікте жүру ережесін сақтайды. Жол 
бойындағы белгілер көлік қозғалысын реттеп 
тұрады, сондықтан жол белгілеріне назар ау-
дару аса маңызды. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Сабақты жол қауіпсіздігіне арналған мульт-

фильм көрсетуден бастауға болады. Мульт-
фильм көрсетіп болғаннан кейін оқушылардан 
бүгінгі сабақтың не туралы екенін сұраңыз. 
Жолда болып жататын оқыс оқиғалар тура-
лы оқушылардың ой-пікірін білу үшін оларға 
сұрақтар қою керек. Оқушылардың жауаптарын 
қорытындылап,  жолдағы қауіпсіздік пен жол 
ережесін сақтаудың маңызын түсіндіру қажет.  

«Суретті сөздік» ойыны. Оқушыларға сөз-
дерді суреттерімен бірге беру, анықтамасымен 

сәйкестендіру тапсырмасы беріледі. Оқушылар 
атауларды қайталайды, сөйлем құрастырады. 

Қоғамдық көлік – көп адамдарды таситын 
көлік. Мысалы: автобустар, ұшақ, кемелер. Жо-
лаушы – белгілі бір мақсатпен жол жүруші адам. 

Операционалдық әрекет кезеңі 
Талқыла. Бұл тапсырма топпен орындауға 

арналған. Оқулықта берілген суретке оқушылар 
ең алдымен тақырып қояды. Сол бойынша әң-
гіме құрастырады. Құрастырған әңгімелерін екі 
топ бір-біріне оқып беруі керек. Оқушылардан 
құрастырылған әңгімелердің дұрыс/бұрыс-
тығын сұрап, ондағы айтылған нәрселерді тал-
дату керек. «Бұл қандай көлік? Қоғамдық көлікте 
қандай әдеп ережелерін сақтау керек?» деген 
сұрақтарға жауап айтып, өз ойларымен бөліседі.

Оқы. Тапсырманың мақсаты – мәтінді 
сұраққа жауап табу мақсатында оқыту, қоғам-
дық көліктегі әдептілік ережелерін тапқызу. 
Оқушылар мәтіннен қоғамдық көлікте жүру 
ережесімен танысады.  Бұл тапсырманы рөлдік 
ойын арқылы орындатуға болады. Автобус ішін-
де мәдениет сақтау, өзін-өзі ұстау, үлкендерге 
орын беру әдебін көрсету арқылы қоғамдық 
көлікте жүру ережесін меңгереді. Нәтижесінде 
«Қоғамдық көлікте өзіңді әдепті ұстау неліктен 
маңызды?» деген сұрақтың жауабын алады. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Жолаушы-
лар ережесі. Бұл тапсырма оқушылардың 
қоғамдық көліктегі әдеп ережелерін меңгеруіне 
ықпал етеді. Қандай әрекеттердің дұрыс/дұрыс 
емес екенін анықтау арқылы әдеп туралы түсіні-
гін кеңейтеді. 

Ықтимал жауаптар: 
Дұрыс: үлкен кісіге орын беру, ақырын сөй-

леу, бос орынға отыру, есіктің қасында тұрмау, 
түскен соң автобус, троллейбустың артқы 
жағынан айналып өту.

Дұрыс емес: қатты сөйлеу, тамақ жеу, қатты 
күлу. 

Ойлан. Бұл тапсырманы «Консенсус» әдісі 
арқылы орындатуға болады. Оқушылар «Көлік-
тердің қандай ұқсастығы мен айырмашылығы 
бар? Ұшақ пен пойызды қоғамдық көлікке 
жатқызуға бола ма?» деген сұрақтарға жауап 
беру арқылы қоғамдық көлік түрлері туралы 
білімдерін толықтырады. Көліктердің айыр-
машылығы мен ұқсастығын қысқаша жазып, 
ортақ пікірге келу арқылы қорытынды жасайды. 

16-сабақ. Көліктегі қауіпсіздік
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Талқыла. Жолаушылардың жол жүргенде 
қандай ережелер мен қауіпсіздік шараларын 
сақтау қажеттігін меңгертуге бағытталған 
тапсырма. Оқушылар қоршаған ортада кезде-
сетін белгілерден ақпарат алуды үйренеді. Әр 
белгінің нені білдіретінін талқылап стикерге 
жазады. Ықтимал жауаптар: 1) қатты сөйлеме; 
2) қоқыс тастама; 3) қауіпсіздік белдігін тақ; 4) 
басыңды терезеден шығарма; 5) суық суды ішуге 
болмайды; 6) абайла, ыстық су; 7) от жағуға/
қолдануға болмайды. 

Оқушылар өз ойларын айта отырып, тыйым 
салынған нәрселерді естерінде сақтап қалады. 

Оқы. «Белгі қойып оқу» (INSERT) әдісі арқылы 
ұйымдастыру ұсынылады. Оқушылар мәтінді 
іштей оқып,  ұшақ пен пойызда жүру ереже-
лерімен танысады. «Ұшақ пен пойызда балалар 
неліктен тек ересектермен бірге жүруі керек?» 
деген сұраққа жауап бере отырып, ересектердің 
қарауынсыз жолға шықпаудың маңызын ұғына-
ды. Оқушылар кестесіне белгілеген, туындаған 
сұрақтарын сыныпқа қоя алады. Бұл тапсырма-
ны «Ішкі және сыртқы шеңбер» әдісі арқылы 
бекітуге болады. Оқушылар мәтін бойынша 
бір-біріне сұрақ қоя отырып, 1-2 сөйлеммен 
жауап береді. Нәтижесінде ұшақ пен пойызда 
жүру ережелерін меңгереді. 

Әзірле. Оқушылар екі топқа бөлініп, қоғам-
дық көлікте жүру ережесін құрастырады. 
Оқушыларды көлікте жүру ережесін толықты-
рып, белгі салуға ынталандыру маңызды.  Ты-
йым салу және ақпараттық белгілерді ажырата 
білуіне назар аударылады. Оларды топтас-
тырып, тыйым салу туралы ойларын қорытып, 
тұжырым жасайды. 

1. Қоғамдық көлікке ит алып кіруге болмайды.
2. Балалы жолаушыларға арналған орын.
3. Қоғамдық көлікте ролик киіп жүруге бол-
майды.

4. Бала арбасына арналған орын.
5. Тіреуіштен ұстап тұрыңыз.  
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Өзіңді тексер 

Тест сұрақтарына жауап беру арқылы оқушылар 
қоғамдық көлікте жүру ережелері туралы білім-
дерін бекітеді. Кей сұрақтардың дұрыс жауабы 
екеу.  Жауабы: 1 – а; 2 – ә, б; 3 – а; 4 – ә.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға «Үйден мектепке дейінгі қауіпсіз 

жол» тақырыбына сурет байқауын жариялап, 
жеңімпазды анықтау тәсілін қолдануға болады. 
Оқушылар түрлі түсті қағаздан белгілер жасай-
ды. Өз үйінен мектепке дейін баратын жолды 
сызып, белгілерді орналастырады. Сынып 
бөлмесінен арнайы орын дайындап, олардың 
жұмысын қабырғаға іліп қоюға болады. Оқушы-
лардың жол жүру ережесін қаншалықты мең-
гергенін білу үшін сұрақтар қойылады. 

Тілдік құзыреттілікті қалыптастыру. Са-
бақта оқушылар өз ой-пікірлерін жазбаша 
немесе сурет арқылы білдіріп, тірек сөздерді 
қолданулары керек. Тілдік құзыреттіліктер 
сурет бойынша әңгіме құрастыру (айтылым), 
кеңес жазу (жазылым), оқулықтағы  әртүрлі  
айдарларды  оқу (оқылым), сабақ барысында 
бір-бірімен диалогке түсу, мұғалімнің кеңесін 
тыңдау (тыңдалым) арқылы дамиды.

Рефлексиялық-бағалау кезеңі
Қалыптастырушы бағалау. Бағалау ретін-

де топтық ойын ұйымдастыруға болады. Қан-
ша топ болса, сонша қоржын болуы керек. 
Әр қоржынға сабақтың тақырыбы бойынша 
сұрақтар мен тапсырмалар салу керек. Бұл 
тапсырма оқушылардың сабақ тақырыбын 
қаншалықты меңгергенін айқындайды. 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Сурет бойынша қоғамдық көліктегі тәртіп 
ережесін анықтаймын.

Қауіпсіздік белгілерін түсіндіре аламын.

Автобустағы тәртіп ережелерін түсіндіре 
аламын.

Пойыз, ұшақтағы тәртіп ережелерін түсін-
діре аламын.

Қоғамдық көліктегі тәртіп ережесін құрас- 
тыра аламын.
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Тарау бойынша қорытынды 

Оқушылар нені білді?

• мемлекеттік рәміздердің мәні мен маңызын;
• Қазақстанның облыстары мен облыс орталықтарын;
• көлік түрлері және олардың қолданысын;
• өз өлкесінің көрікті жерлерін;
• қоғамдық көліктегі қауіпсіздік ережесін білді.

Оқушылар нені үйренді?

• Қазақстан картасынан өзі тұратын облысты, ірі өзендерді, көлдерді, қалаларды, жолдарды 
көрсете алады;

• Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің маңызын анықтай алады;
• көлік түрлерін ажырата алады;
• өз өлкесінің көрікті жерлерін сипаттай алады; 
• қоғамдық көлікте қауіпсіздік ережесін сақтауды біледі.

Ойтолғам

Тарауда танысқан қай ережелерді күнделікті өмірде қолданасың?
Неліктен қоғамдық көлікте тәртіп сақтау маңызды?

Сен не үйрендің?

Дұрыс тұжырымдарды тап. 
1. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу – әрбір азаматтың міндеті. 
2. Ұшақ құрлық көлігіне жатады. 
3. Қоғамдық көлікте әдеп сақтау керек. 
4. Көлікте қауіпсіздік белдігін тағу маңызды. 
Жауабы: 1; 3; 4.

Қосымша тапсырмалар

Оқушыларға таныстырылым жасауды ұсынуға болады. Олар өздері таңдау жасай алады. Бұл 
тапсырманы түрлі тақырыпта ұсынуға болады:

– мемлекеттік рәміздер туралы таныстырылым;
– туған өлке туралы фотоколлаж; 
– еліміздің көрікті жерлері туралы буклет;
- Қазақстандағы көлік түрлері туралы таныстырылым;
– көліктегі қауіпсіздік ережелері туралы постер. 
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5  Дені саудың – жаны сау
Тараудың мақсаты: дұрыс тамақтану мен спортпен шұғылданудың маңызын түсіндіру. Күнделікті 

өмірде қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйрету. 
Оқушылар:
• пайдалы және зиянды тағамдарды атайды;
• дұрыс тамақтанудың денсаулыққа пайдалы екенін дәлелдейді;
• спорт түрлерін атайды;
• спортпен айналысудың, денені шынықтырудың денсаулыққа пайдалы екенін түсінеді;
• қауіпті орындарды атайды;
• қауіпті жағдайларда өзін-өзі ұстау ережелерін біледі;
• жұқпалы аурулардан сақтану жолдарын меңгереді.

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар дұрыс тамақтанудың денсаулыққа пайдалы екенін түсінеді және пайдалы, зи-
янды тағамдарды ажыратады. Өз ас мәзірін жасап үйренеді. Өз денсаулығына пайдалы спорт түрлерімен 
және дене шынықтыру жолдарымен танысады. Үйде, далада қауіпті орындар мен қауіпті жағдайлардан 
сақтану жолдарын үйренеді. 

Қосымша әдебиеттер:

1. Денсаулық энциклопедиясы. – Алматы: «Балалар әдебиеті» баспасы, 2007. – 328 б.
2. Алдашев А. Тағам және денсаулық. – Алматы: «Білім» қоғамы, 1977. – 30 б.
3. Әжіғалиев Н. Ас – адамның арқауы. – Алматы: Қазмембас, 1964. – 32 б.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• тағамды дұрыс таңдауды үйренеді;
• ас мәзірін құрастыра алады;
• спорт түрлерін ажыратады;
• қауіпті жағдайда өзін-өзі ұстау ережелерін ұстанады;
• тазалық сақтау талаптарын орындайды.

Ойлан!

1. Балалар не себепті ауырып қалуы мүмкін? (Ауырып қалудың негізгі себептері: дұрыс тамақтанбау, де-
нені шынықтырмау, тазалық талаптарын сақтамау, ұзақ уақыт салқын жерде болу, жылы киінбеу, т.б.)

2. Ойын барысында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? (Оқушылар өз тәжірибелеріне сүйене 
отырып, ойын барысындағы қаупісіздік ережелерін атайды. Мысалы, ойын кезінде сіріңкемен ойнамау ке-
рек, себебі ол өрттің шығу қаупін тудырады, үшкір заттармен ойнамау керек, себебі ол денеге зақым кел-
тіріп, денсаулыққа қауіп тудыруы мүмкін.)

3. Денсаулықты күту үшін не істеу керек? (Денсаулықты күту үшін денені таза ұстап, спортпен шұғылдану 
керек, тағамдарды талғаммен жеу керек.)

Ресурстар

http://www.youtube.com/watch?v=k6BcdOM5hl4 (тамақтану пирамидасы)
http://balapantv.kz/telekanal/balapan_ata_ana/
http://kk.wikipedia.org/wiki/Жол_белгілері
http://www.youtube.com/watch?v=fq8W2qgghNo
http://www.google.ru/url 
http://www.google.ru/url?q=http://1referat.kz
http://www.youtube.com/watch?v=JVO3sceGNFM
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Оқу мақсаты: 2.1.4.1 түрлі дереккөздер негізінде 
пайдалы жəне зиянды тағамдардың арасындағы ай-
ырмашылықтарды анықтау.
Тірек сөздер: пайдалы, зиян. 
Оқулық: «Ас – адамның арқауы», 46-47-бб.
Жұмыс дәптері: «Ас – адамның арқауы», 31-32-бб.
Ресурстар: тағамдардың (пайдалы және зиянды) 
заттық суреттері берілген таныстырылым немесе зат-
тық суреттер, сигналды парақшалар (көк және қы-
зыл түсті), пайдалы және зиянды тағамдар кестесі (әр 
жұпқа бір парақ), әртүрлі тағамдардың бос қорапта-
ры (сусындар, зауыттық пакеттердегі бұзылмайтын 
тағамдар), кластер шаблондары, қымыздың пайдасы 
туралы видеоресурстар, А4, А3 форматтағы қағаздар.
Интернет-ресурстар: 
Зиянды тағамдар. https://www.youtube.com/
watch?v=xiIoYdBSHYc;
Балаларға зиянды тамақтар. https://www.youtube.
com/watch?v=coPC8od0X6o; 
Бауырыңызға зиянды 8 тағам. https://www.youtube.
com/watch?v=xiIoYdBSHYc .

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Күнделікті ас мәзірінде дәнді дақылдар, 
көгөністер мен жемістер, сүт өнімдері және 
құрамында нәруыздары бар тағамдар болғаны 
дұрыс. Ересек адамдарға қарағанда бала ағзасы 
кальций, фосфор және темір сияқты минерал-
дық қоспаларды, сондай-ақ A, D, B1, B2 және 
тағы басқа дәрумендерді қажет етеді. Мал ша-
руашылығымен айналысқан ата-бабамыздың 
негізгі тамағы – ет пен сүт болған. Сүттен  құрт, 
кілегей, қаймақ, ірімшік, сары май және тағы да 
басқа тағамдар әзірлеген. Басқа тағамдарға қа-
рағанда, сүттің алатын орны ерекше. Себебі сүт 
және сүттен жасалатын тағамдар денсаулыққа 
өте пайдалы. Ол асқорыту бездерінің жұмысын 
үнемі жақсартып отырады. Оның үстіне сүт 
өнімдерінің емдік қасиеті бар. Сонымен қатар 
диеталық тағам ретінде де қолданылады. Ал 
жылқының сүтінен әзірленетін қымыздың емдік 
қасиеті ертеден белгілі. Онда жүректің жұмысын 
жақсартатын дәрумендер бар. Ашыған қымыз 
шөлді басып, адам денесінің күш-қуатын арт-
тырады. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның 
иммунитеті жоғары болады. Түйе сүті – шұбат та 
денсаулыққа өте пайдалы. Бұлардың пайдасын 
ата-бабаларымыз ерте кезден-ақ білген.  Дұрыс 
тамақтану – денсаулықтың кепілі.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Оқушылардың алдына сигналды парақшалар 

таратылады:  қызыл түс – зиянды тағамдар, көк 
түс – пайдалы тағамдар. Интерактивті тақтадан 
немесе жеке сурет арқылы әртүрлі тағамдарды 
көрсету керек. Оқушылар тағам суретін көрген 
кезде атын атап, көк немесе қызыл парақшаны 
көтереді. Тапсырманы зиянды және пайдалы 
тағамды білу не үшін маңыз ды деген сұрақты 
талқылау арқылы қорытындылау керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі  
Ойлан. Оқушылар берілген суреттердегі 

тағам түрлерін топтастыра отырып, олардың 
денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтарын 
анықтайды. Бұл тапсырма қандай тағам түрін жиі 
тұтынуға болмайтынын түсіндіруге бағытталған. 
Сондықтан тапсырманы «Венн диаграммасы» 
әдісі бойынша орындатуға болады. Диаграмма 
нәтижесі оқушыларға пайдалы тағамдарды жиі 
тұтыну қажеттілігін ұғынуға ықпал етеді. 

Зиянды тағамдар: пицца, қытырлақ картоп, 
гамбургер. 

Пайдалы тағамдар: сүт, ет, жеміс-жидектер, 
көгөністер, құрт, құрма, бал, жұмыртқа. 

Оқы. Мәтін негізінде кестені  толтыру ұсы-
нылады. 

Пайдалы Зиянды

Мәтіннен қалай дұрыс тамақтану керектігі 
туралы ақпарат пен пайдалы және зиянды 
тағам түрлері туралы мәлімет алады. «Қанты 
көп тағамдар неліктен зиян? Қандай ыстық та-
мақты ұнатасың?» деген сауалдарға жауап бере 
отырып, оқушы тәттіге құмар болмау керектігін, 
күніне міндетті түрде ыстық тамақ ішіп жүру ке-
ректігін ұғынады. 

Бұл тапсырманы «Бинго» дидактикалық 
ойы ны арқылы пысықтауға болады. Сауалнама 
нәтижесінде тәтті тағамдардың зияны туралы 
толық мәлімет жинақталады. 

Талқыла. Оқушылар мәтінді оқып, тағамдар-
дың жарамдылық мерзімін қараудың маңызын 
ұғынады. Мәтін соңында берілген сұрақтарға жа-
уап бере отырып, жарамдылық мерзімі өтіп кет-
кен тағамдарды қолданбау қажеттілігін түсінеді. 

17-сабақ. Ас – адамның арқауы

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



53

Мәтін бойынша туындаған сұрақтарды талқылау 
арқылы, бір-бірінің ойын толықтырады.

Практикалық жұмыс: әртүрлі тағамдардың 
бос қораптарын (сусындар, зауыттық пакеттер-
дегі бұзылмайтын тағамдар) зерттеу. Тағамның 
өндірілген уақытын, жарамдылық мерзімдерін 
тауып оқу. Математикалық сауаттылықтарын 
дамыту мақсатында сақталу мерзімін анықтауға 
тапсырма беруге болады. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Зерттеу жүр-
гіз.

Бұл тапсырма оқушыны тағамдардың жа-
рамдылық мерзімін қадағалап жүруге дағды-
ландырады.  

Сен білесің бе? Бұл айдарда қымыздың 
пайдасы туралы айтылады. Тақырыпты жан-
жақты қамту үшін кластер құру әдісін қолда-
нуға болады. Кластер – график түрінде барлық 
ақпаратты жинақтап, негізгі сөзді ашуға бағыт-
талған жиынтық. Кластер құру кезінде оқушы 
ашық және еркін ойлана алады. Оқушыларға 
кластер макетін ұсыну керек. Қымыз сөзін негізгі 
етіп алып, оның пайдасын сызықшалар арқылы 
көрсетсін. Қымыздың пайдасы туралы мәлімет-
терді видеоматериалмен толықтыруға болады. 

Есте сақта. Бұл айдар оқушыларға дұрыс 
тамақтану жолдарын үйретуге бағытталған. Та-
мақтану барысында не пайдалы, не зиянды екені 
туралы мәліметті оқи отырып, күнделікті өмір 
тәжірибесінде ескеріп жүруге дағдыландырады. 
Бұл тапсырманы «Ішкі және сыртқы шеңбер» 
әдісі арқылы орындата отырып, мәліметтерді 
оқушылардың өз ой-пікірлерімен толықтыруға 
болады. 

Әзірле. Бұл тапсырманы екі нұсқада орын-
дауға болады.

1. Жеке жұмыс. Әрбір оқушы өзінің  ас 
мәзірін жазып, сурет салып безендіреді. А4 фор-
матына жасалған жұмыстар галереяға қойылып, 
жұлдыз шалар арқылы бағаланады. Бірнеше 
оқушыға қорғатуға болады.

2. Топтық жұмыс. Ең пайдалы таңғы ас мәзірін 
жасау сайысын ұйымдастыруға болады. Оқушы-
лар топпен бірігіп А3 форматтағы қағаз бетіне 
жұмыстарын әзірлеп, жеке-жеке қорғайды. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Ас мәзірі.
Бұл тапсырмада оқушы тағам суреттерін салу 

арқылы пайдалы тағам түрлерін есте сақтайды. 
Сабақты дұрыс тамақтану ережелерін қайталап 
шығу арқылы қорытындылауға болады.

Қосымша тапсырмалар

Оқушылардың қалауына қарай сыныпты 
шығармашылық топтарға бөлуге болады.  Әр 
топ берілген тақырып (1. Ұлттық тағам түрлері. 
2. Фастфуд және денсаулық. 3. Дұрыс тамақтану.)
бойынша шағын таныс тырылым жасап, өзара 
пікір алмасады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Сабақ тақырыбына қатысты бейнефильм-

дер көрсету оқушылардың тыңдалым және 
айтылым дағдысын қалыптастырады. Жұптық 
жұмыс барысында оқушылардың арасында та-
нымдық диалог жүргізіледі. Жұмыс дәптеріндегі 
тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың 
сауатты жазу дағдысы қалыптасады.

Қажетті ақпараттарды оқулықтан, интер-
нет-ресурстардан тауып, оны оқып, танысып, 
жазып, достарына айтып беру арқылы оқылым, 
тыңдалым, жазылым, айтылым дағдылары да-
миды. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

Бағалау ретінде «Оң қол мен сол қол» ойы-
нын ұсынуға болады. Оқушылар кезекпен бір 
тұжырым айтады. Басқа оқушылар келіссе, оң 
қолын көтереді, келіспесе, сол қолын көтереді. 
Мысалы, «Торт – өте пайдалы тағам», «Ірімшікті 
күнде жеу керек» және т.б.
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Оқу мақсаты: 2.1.4.1 түрлі дереккөздер негізінде 
пайдалы жəне зиянды тағамдардың арасындағы  
айырмашылықтарды анықтау.
Тірек сөздер: спорт, олимпиада. 
Оқулық: «Шынық та, шымыр бол», 48-49-бб.
Жұмыс дәптері: «Шынық та, шымыр бол», 33-34-бб.
Ресурстар: спорт түрлері, олимпиада жеңімпаздары 
туралы мәліметтер, олимпиада чемпиондарының 
суреттері, бейнематериалдар.
Интернет-ресурстар: http://olimp-history.ru/
Спорттық жаттығу туралы балаларға арналған 
қазақша мультфильм. https://www.youtube.com/
watch?v=ngAdqXpC_0I;
Жалпы дамыту жаттығулары. Қозғалыс жаттығулары. 
https://www.youtube.com/watch?v=QCbLXCiKDqI.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Спорт адам өмірінде маңызды орынды ала-
ды. Спорт денені шынықтырып, денсаулықты 
нығайтады. Спорт тек дене сымбатына ғана 
емес, өзіңді сенімді сезінуге де ықпал етеді.

Шынығу – дене жаттығуларын жасау арқылы 
ағзаны нығайтып, шынықтыру, күш-жігерін да-
мыту. Сонымен қатар шынығу дегеніміз ағзаның 
қоршаған ортадағы түрлі факторларға қарсы 
тұру қабілетін арттыруға бағытталған шаралар 
жүйесі болып табылады. Шынығу үшін жаттығу-
ларды жүйелі түрде орындау керек. 

Адам бойындағы күш-жігер мен төзімділік 
дүниеге келе салысымен пайда болмайды. Әлсіз 
жаратылған адам шынығу арқылы шымыр болып 
шыға алады. Егер адам шынықса, ағзасы суыққа, 
ауруға қарсы тұра алады. Күн, ауа және су – адам 
ағзасын шынықтыратын басты дүниелер. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Спортшының мұқият және икемді болуы – 

жеңіске жетудің бір жолы екенін оқушыларға 
түсіндіру керек. Сабақты қызықты ойын өткізу-
ден бастаған жөн. Оқушылар орындарынан 
тұрады. Мұғалім сөздерді дауыстап айтады. 
Олар спорттық ойын атауларын естігенде қол 
шапалақтайды. Кім шатасса, сол ойыннан шыға-
ды (орнына отырады). Мысалы: футбол, баскет-
бол, алма, теннис, т.б.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Бұл тапсырманы жұппен орындатуға болады.  
Оқушылар оқулықтағы суретке қарап, балалар-
дың бос уақыттарын қалай өткізіп жатқандарын, 
қимыл-қозғалыс ойындарының денсаулыққа 
қандай пайдасы бар екенін айта отырып, өз ой-
ларын ортаға салады. Өзі бос уақытын қалай өт-
кізетінін хабарлайды. Өзара бағалау: оқушылар 
бос уақытты пайдалы өткізген сыныптастарын 
атайды. 

Сен білесің бе? Айдардағы мәліметті оқи 
отырып, қол жуудың маңызын талқылайды. «Ішкі 
және сыртқы шеңбер» әдісі арқылы оқушылар-
дың тазалық туралы білімдерін бекітуге болады. 
Яғни, «Қолды жумаса не болады? Даладан кел-
генде қол жумай тамақ ішкен кезің болды ма?» 
деген сұрақтарға жауап бере отырып, тазалық 
маңызын түсінеді.

Пайдалы әрекеттер Зиянды әрекеттер

Оқы. Мәтінді оқып болған соң, оқушылар-
мен денсаулықты қандай жолмен нығайтуға 
болатыны туралы әңгімелесу керек. Оларға 
денсаулықтың мықты болуына әсер ететін 
тиімді әдістің бірі  – ағзаны шынықтыру екенін 
түсіндіру маңызды.  «Денсаулыққа пайдалы 
әрекеттерді ата. Қандай спорттық ойын түрлері 
денсаулыққа пайдалы?» деген сұрақтарға жауап 
бере отырып, оқушылардың «спорт, шынығу» 
ұғымдарына қатысты білімдері толығады.  Күн-
делікті өмірмен байланысты қандай әрекеттер 
денсаулыққа зиян екенін талқылап толтырады. 

Ықтимал жауаптары: Зиянды әрекеттер: 
- ұзақ уақыт телефон қолдану;
- смартфонда ойын ойнау;
- теледидарды жақыннан қарау;
- түнгі мезгілде уақытылы ұйықтамау және т.б.
Зертте. Оқушылар кестеде берілген мәлімет 

негізінде  спорттық ойын түрлерін анықтайды. 
Ықтимал жауаптар: 

- шахмат, тоғызқұмалақ – ақыл-ой ойындары;
- футбол, баскетбол – командалық ойындар;
- бокс, мәнерлеп (конькимен) сырғанау  – 

жеке ойындар. 
Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Ойлан, тап!
Бұл тапсырма оқушылардың білімін бекітуге 

арналған. Олар суретте берілген спорт түрлерін 
анықтап, атауларын жазады және сызбадан 
спортқа қатысты сөздерді табады. 

18-сабақ. Шынық та, шымыр бол
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Жауабы:  бокс, жүгіру, спорт, жүзу, күрес. 
Тігінен: хоккей, футбол. 

Оқы. Мәтіннен жаңа ақпарат алу мақсатында 
оқуды ұйымдастыру. 

Оқулықтағы мәтінді оқытып, «олимпиада» 
ұғымын түсіндіру керек.  

Зертте.«Атақты спортшы болу үшін не істеу 
керек?» деген сұраққа жауап айтқызып, спорт 
секцияларына қатысудың маңызын түсіндіру 
керек. Бұл тапсырма оқушының олимпиада 
туралы білімін кеңейтуге бағытталған.  

Біле жүр! Мәліметпен танысуды Бекзат 
Саттарханов туралы таныстырылым немесе 
видеофильм  көрсетумен жалғастыру керек.  
Еліміздегі олимпиада чемпиондарының фото-
суреттерінен көрме жасауға болады. Олимпиа-
далық ойындардың жеңімпаздары мемлекеттің 
беделін көтеретінін оқушыларға түсіндіру керек. 
Анықтамалық материалдардан мәліметтер қо-
суға болады. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Спорттық 
ойын 

Оқушылар отбасы мүшелері мен достарына 
сауалнама жүргізіп, олардың қандай спорт түр-
лерін ұнататынын анықтайды. 

Тапсырманы «Бинго» әдісі арқылы ұйымдас-
тыруға болады. Олар бір-бірінің жанына барып, 
сыныптастарының спорттың қандай түрімен ай-
налысатынын сұрап, дәптеріне түртіп алады. Қо-
рытындысын жасап, нәтижесін шығарады (неше 
оқушы спорттың қай түрімен айналысаты нын  
айтады: ақыл-ой ойындары, командалық ойын-
дар, жеке ойындар). 

Әзірле. Оқушыларға спорт түрлері мен 
олимпиада жеңімпаздары туралы мәліметтер 
таратып, фотоколлаж құрастыртуға болады. Әр 
бала өз жұмысына  тақырып қояды. Фотокол-
лажды әртүрлі нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, 
сондай-ақ спорт тақырыбына байланысты су-
реттермен толықтыруларына болады. АКТ-мен 

жұмыс істеу дағдыларын дамыту мақсатында 
үйге тапсырма  ретінде беруге болады.  Өзіне 
ұнайтын спорт түрі бойынша олимпиада жеңім-
пазы туралы деректерді ғаламтордан тауып, 
оқиды. Фотоларын жүктеп алады. Шағын постер 
ретінде таныстырады: спортшының аты-жөні, 
спорт түрі, жасы, салмағы, бойы, жеңімпаз 
болған жылы. 

Қосымша тапсырмалар

Сергіту сәтіне арналған тапсырма ретінде 
«Шешіп көр!» ойынын өткізуге болады. Оқушы-
лар бір-екіден тақтаға шығып, спорт түрінің бірін 
пантомима арқылы көрсетеді. Қалған оқушылар 
қандай ойын түрі жасырынғанын табады. Бұл 
тапсырманы музыкамен сүйемелдеуге болады.

 
Тілдік құзыреттілікті дамыту
«Спорт» тақырыбына байланысты тапсыр-

ма орындау кезінде айтылым дағдысы дамиды. 
Оқушылар өз ойын айтуға үйренеді. «Әзірле» 
тапсырмасында жазылым дағдысы дамиды. 
Оқушылар постер дайындайды, мақал-мә-
телдер мен нақыл сөздер жазады. «Олимпиа-
далық ойын дар» тақырыбында бейнетаспа 
көру арқылы тыңдалым дағдысы дамиды. Тірек 
сөздерді есте сақтау үшін «Жаттығу» ойынын 
сергіту сәтіне арнап өткізуге болады. Оқушы-
лар орнынан тұрып, қозғалыс жасау қажет. Әр 
қозғалыста тірек сөздерді қайталайды. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыпта-
стырушы бағалау.

Бағалау ретінде оқушыларға пазл жинатуға 
болады. Бұл жұмысты топпен орындайды.  Әр 
топқа спорттың бір түрі жазылған суреттің бөлігі 
беріледі. Оқушылар пазл бөліктерінде жазылған 
сұрақтарға жауап беріп, суретті құрайды.

Өзін-өзі бағалау парағы:

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Қимыл-қозғалыс ойындарының пайдасын 
түсіндіре аламын.

Дене шынықтыру жаттығуларын көрсете 
аламын.

Спорт түрлерін ажырата аламын.

Спорт туралы сауалнама жүргізіп, танысты-
ра аламын.

Спортшы туралы мәліметті тауып, танысты-
ра аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.4.2 күнделікті жағдаяттардағы 
(үйде жəне қоғамдық орындарда) қауіпсіздік ере-
желерін түсіндіру.
Тірек сөздер: қауіп, сақтану.
Оқулық: «Сақтансаң, сау боласың», 50-51-бб.
Жұмыс дәптері: «Сақтансаң, сау боласың», 35-36-бб.
Ресурстар: COVID-19 пандемиясы туралы видео-
түсірілім, өрт, су тасу, пандемия кезіндегі қауіпсіздік 
туралы плакаттар, үйдің, мектептің, даланың сурет-
тері, қауіпті орын суреттері бар пазлдар, сабын, қағаз 
сүлгілер.
Интернет-ресурстар: Қауіпсіздік әліппесі. https://
www.youtube.com/watch?v=5sLJO6RBTE0;
Өрт қауіпсіздігінің 9 ережесі. https://www.youtube.
com/watch?v=r44vj0cTO9c; 
Балаларға арналған қауіпсіздік ережелері. https://
www.youtube.com/watch?v=Wvt8Zxf48is. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Қоршаған орта денсаулығымызға, өмірімізге 
қауіп төндіретін жағдайларға толы. Негізгі қа-
уіптің бірі – өрт. Оқушыларға қауіпсіздік ере-
желерін үйрету маңызды. Мұндай білім бала-
лардың өмірін аман сақтап қалуға көмектеседі. 
Өртті ересектер ғана сөндіруі қажет, бірақ қауіп 
туған жағдайда кез келген оқушы дабыл қаға 
алады. Олар өрт туындаса 101 (112) нөміріне 
хабар беру керектігін білуі қажет. 

Балалар бейнелі ақпаратты оңай қабылдай-
ды. Сондықтан оларға өрт кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін суреттер және эвакуация жоспа-
рын сызып көрсету арқылы түсіндіруге болады. 
Өзен-көлге шомылу кезінде де қауіп жоғары 
болады.  Жыл сайын балалар суға кетіп, қай-
ғылы жағдайлар болып жатады. Балаларға су 
қоймаларына барғанда қауіпсіздік ережелерін 
сақтаудың аса  маңызды екенін түсіндіру керек. 
Су тасқыны да қауіп тудыратын төтенше жағдай-
ларға жатады.  

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең
«Кіру билеті» ойыны. Оқушыларға тірек 

сөздер жазылған үлестірме қағаздар тараты-
лады. Олар берілген сөздер бойынша екі топ-
қа топтасады: қауіпті жағдайлар және қауіпсіз 
жағдайлар. Өз топтас тыруын түсіндіреді. 

Тірек сөздер үлгісі:  құдық маңында ойнау,  
аулада ойнау, футбол алаңында ойнау, құрылыс 
маңында ойнау, жол маңында доп ойнау, бөл-
ме гүлдерін суару,  киімді үтіктеу, газды жағып 
тамақ ысыту,  т.с.с.

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. Оқушылар шағын топта сурет бойын-

ша жұмыс істеп, қауіпті жағдайларды анықтай-
ды.  Басқа да қауіпті жағдайлардың тізімін 
жасатуға болады.  Бұл тапсырма оқушыларға 
қауіпті жағдайлардан сақтанып жүру жолдарын 
түсіндіруге бағытталған. Суреттегі әр балаға қан-
дай кеңес беретіндерін сұрап, оқушылардың 
пікірлерін тыңдау қажет. 

Оқы. Мәтінді оқытып, онда берілген ақпа-
раттарды топпен талқылату керек. «Белгі қойып 
оқу» (INSERT) әдісін қолданып, мәтінге талдау 
жасатуға болады. Ол үшін мәтінді жеке параққа 
жазып таратқан тиімді. Оқушылар қолдарына 
қарындаш алып, әрбір сөйлемге тиісті белгі 
қояды. Талдап болғаннан кейін олардан қо-
рытынды ой-пікірлерін сұрау керек.  «Қандай 
қауіпті жағдайлар болуы мүмкін? Өмірің мен 
денсаулығыңды сақтау үшін не істеу керек?» 
деген сұрақтарға жауап бергізе отырып, қа-
уіпсіздік ережелерін сақтап жүрудің маңызын 
түсіндіру қажет. 

Ойлан. Бұл тапсырма оқушылардың кестеден 
ақпарат алу дағдысын дамытуға бағытталады.  
Оқушылар кестеге қарап, белгі қою арқылы қа-
уіпті жағдайлардың қай жерлерде болуы мүмкін 
екенін анықтайды. Бұл тапсырма үйде, далада 
және мектепте қауіпсіздік шараларын сақтап 
жүруді үйретуге бағытталған. 

Ықтимал жауаптары: 
- өрт кез келген жерде орын алуы мүмкін, 

сондықтан үйдегі электр құралдарын, газды 
және жарықты пайдаланған соң ток көзінен 
ажыратып жүру керек;

– табиғат аясында жәндіктерден сақтану ке-
рек. Далада түрлі улы жәндіктер кездеседі;

– үйде қайшы, өткір құралдар қолданғанда 
қауіпсіздік ережесін сақтау маңызды. Бұл заттар-
ды үшкір жағымен біреуге ұсынуға болмайды;

- түрлі вирустар ауа арқылы тарайды. Ол бар-
лық жерде кездесуі ықтимал. Сондықтан үнемі 
қол жуып, тазалық сақтау маңызды және т.б. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма.  Айналамыз-
дағы қауіп-қатер 

Оқулықтағы кестеден алған мәлімет негізінде 
толтыру ұсынылады. 

19-сабақ. Сақтансаң, сау боласың
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Ықтимал жауаптары: 
– үйде қайшы, үшкір заттарды абайлап қолдан;
– үтік, электр құралдарын сөндіріп жүр және т.б.;
– далада улы жәндіктер шағып алу қаупі бар;
– бөтен итке жолама;
– айналада түрлі микробтар көп. Қолды жуып 

жүр және т.б.;
– мектепте үшкір заттарды ұш жағымен ұсынба;
– өрт шығатын заттарды алып келме;
– үнемі қолыңды жуып жүр. Тазалық сақтау 

үшін дымқыл майлық қолдан және т.б.
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Қауіп көздері
Бұл тапсырма оқушыларға қауіпті заттардан 

қандай жағдайлар болуы мүмкін екенін түсін-
діруге бағытталған. Қауіпті құбылыстардың се-
беп-салдарын біліп жүруге көмектеседі. 

Жауабы: 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г, 5 – ә. 
Абай бол! Бұл тапсырма оқушыны қауіпті 

жағдайлардан сақтанып жүруге үйретеді. Оқушы 
тапсырманы өзі білетін қауіпсіздік ережесімен 
толықтырады. 

Есте сақта. Бұл айдар арқылы оқушылар 
қауіпті жағдай туындағанда сабыр сақтауды, 
үлкендерге хабар беруді, құтқару қызметіне 
хабарласуды және қауіпсіз жерге шығу керек-
тігін үйренеді. Қай жағдайда қандай телефон 
нөміріне хабарласу қажеттігін есте сақтайды. 

Оқы. Мәтін жұқпалы аурулардан қалай 
сақтану керектігін түсіндіруге бағытталған. 
Оқушы мәтін арқылы жұқпалы аурулардың адам 
өміріне қауіпті екенін түсінеді, мәтін соңында 
берілген сұраққа жауап бере отырып, одан 
сақтану жолдарын есіне сақтайды.  Тапсырманы 
«Бинго» дидактикалық ойыны арқылы бекітуге 
болады. Сауалнама нәтижесінде жұқпалы ау-
рудан сақтану жолдары туралы толық мәлімет 
жинақталады. Оқушыларға COVID-19 пандеми-
ясы туралы видеотүсірілім көрсетуге болады. 
Оқушылар өзі көрген және жаңалықтардан 
естіген оқиғаларымен бөліседі. 

Әзірле. Бұл айдарда оқушылар қолды дұрыс 
жуу ретімен таныса отырып, оны күнделікті өмір 
тәжірибесінде қолдануға дағдыланады. Тап-
сырманы сынып ішінде суды қолданбай орын-
датуға немесе асхананың қол жуатын бөлмесіне 
оқушыларды ертіп барып, практикалық жұмыс 
ретінде ұйымдастыруға болады. Суреттегі қол 
жуу тәртібін мұқият қарап алғаннан кейін, кітап-
ты жауып, есте сақтап алған ретімен айтқызу ке-
рек. Үйге тапсыр м а ретінде отбасы мүшелерінің 
көмегімен видеотүсірілім жасауды тапсыруға 
болады. 

Қосымша тапсырмалар
1. Қабілеті жоғары оқушыларға адам өміріне 

қауіп төндіретін басқа да жағдайларды анықтау-
ды тапсыруға болады. Оқушылар қауіптердің 
үйде, көшеде, табиғат аясында, лифтіде және 
т.б. жерде пайда болу орнын анықтайды. 

2. Оқушыларға «Өрт» тренингін ұсынуға бо-
лады. Олар тез арада өрт қыз метіне хабарласып, 
мекенжайды айтып, кейін ересектерден көмек 
сұрап, құжаттарды алып, ғимараттан шығып 
үлгеруі қажет.

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Оқушылар сұрақтар қояды, жауап береді, 

болжамдар жасайды, бейнематериал көреді, 
топпен, жұппен талқылайды. Оқушылар жаз-
баша түрде ескертпе жасайды, қауіпсіздік ере-
желерін сақтау бойынша ұсыныстар жазады, 
оқулықтағы мәтіндерді, тапсырмаларды орын-
дайды.

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

Оқушыларға табиғат аясына шыққанда  
қандай сақтық шараларын сақтау керектігін 
анықтатуға болады. Идеялар зырылдауығын 
қолдануға болады. Алдын ала «Өрттен сақтану», 
«Судағы қауіпсіздік», «Бейтаныс адам» және т.б. 
тақырыптар дайындалады. Оған зырылдауық 
бойынша таңдалған оқушы жауап береді.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Қауіпті жағдайларды ажырата аламын.

Өрттің шығу себептерін білемін.

Жұқпалы аурулардан сақтану жолдарын 
айта аламын.

Қауіпсіздік шараларын түсіндіре аламын.

Қолымды дұрыс жуып көрсете аламын.
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Тарау бойынша қорытынды 

Оқушылар нені білді?

• дұрыс тамақтанудың және спортпен шұғылданудың пайдасын;
• пайдалы және зиянды тағам түрлерін;
• қауіпті жағдайлардан сақтану жолдарын; 
• тағамдардың жарамдылық мерзімін қадағалап жүруді;
• ас мәзірін дұрыс таңдауды;
• спорттық ойын түрлерінің маңызын;
• қауіпсіздік ережелерін әрдайым сақтап жүруді білді және үйренді.

Ойтолғам

• Денсаулығыңды нығайту туралы қандай ой түйдің? 
• Жұқпалы аурудан сақтану үшін қандай кеңес берер едің?

Сен не үйрендің?

Қайсысы дұрыс емес? Неге? 
• Бірінші байлық – денсаулық. 
• Шынықсаң, шымыр болмайсың. 
• Спорт – денсаулық кепілі.

Қосымша тапсырмалар

Оқушыларды қалауы бойынша топтарға бөліп, белгілі бір тақырыптар бойынша зерттеу жүр-
гіздіртуге болады.

Мысалы: 
1. Ең пайдалы тағамдар.
2. Қазақстанның атақты спортшылары.
3. Қауіпті жағдайлар, т.б. 
Оқушылар жұмысын әртүрлі форматта көрсетулері мүмкін: ауызша көрсетілім, фотосуреттер 

көрмесі, постер, т.б.
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6  Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Тараудың мақсаты: Отан тарихы туралы білімдерін дамыту. Ғалымдар мен қолбасшылар туралы 

деректермен таныстыру.  Тәуелсіздік күні мен Наурыз мерекесінің мәні мен маңызын ұғындыру. 
Оқушылар:

•  ежелгі шаруашылық түрлерін атайды;
•  Ботай мәдениетіндегі деректерді айтады;
•  ғұндардың өмір салтын сипаттайды;
•  ежелгі қала аттарын біледі;
•  Әл-Фараби туралы баяндайды;
•  Наурыз мейрамының маңызын айтады. 

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда тарихи оқиғалармен байланысты еліміздің даму тарихымен танысады. Тәуелсіздік мейра-
мы мен тәуелсіздіктің мәнін ұғынады.  Ежелгі шаруашылық түрлерімен және ежелгі қалалармен танысады.  
Негізгі мақсат – патриоттық тәрбие беру. 

Қосымша әдебиеттер:

1. Байпақов К. Ежелгі және орта ғасырдағы Отырар. – Алматы: Қазығұрт, 2007. – 248 б.
2. Байпақов К. Қазақстанның ежелгі қалалары. – Алматы: Аруна, 2005. – 316 б.
3. Ботай – өркениетің көне мекені. – Астана, 2014.
4. Өтениязов С. Аттила. – Алматы: Аруна, 2005. – 96 б.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• шаруашылықтың қалай пайда болғанын айта алады;
• шаруашылық түрлерін ажыратады;
• жылқының алғаш рет қайда қолға үйретілгенін айтады;
• ғұндардың билеушісі туралы түсіндіреді;
• ежелгі қала мен қазіргі қаланың айырмашылығын ажыратады;
• тәуелсіздік монументтерін салыстырады;
• Наурызкөженің қалай даярланатынын түсіндіреді. 

Ойлан!

1. Қазақстанның қандай ежелгі қалаларын білесің? (Қазақтың көне қалалары – Тараз, Сауран, Түркістан, 
Сарайшық, Отырар.)

2. Неліктен әл-Фараби есімі бүкіл әлемге әйгілі? (Əл-Фараби жастайынан ғылымға құштар болып, кітап-
ты көп оқыған, математика, астрономия, физика, музыка, химия, философия, логика сияқты ғылым салала-
рын терең зерттеп, көптеген еңбектер жазған.)

3. Ғұндардың билеушісі кім? (Ғұндардың ұлы билеушісі – Аттила. Оны Еділ патша деп те атайды. Аттила 
ғұндарды басқарып, Еуропаға жорық жасаған.)
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Оқу мақсаты: 2.3.1.1 көрнекі материалдар негізінде 
иемденуші жəне өндіруші шаруашылық арасындағы 
айырмашылықты анықтау.
Тірек сөздер: шаруашылық, өнім.
Оқулық: «Ежелгі шаруашылық», 54-55-бб.
Жұмыс дәптері: «Ежелгі шаруашылық», 37-38-бб.
Ресурстар: сұрақтар мен жаңа сөздер жазылған 
үлестірме парақшалар, аңшылық пен оның еңбек 
құралдары бейнеленген суреттер. 
Интернет-ресурстар: Тастан жасалған 
алғашқы құралдар. https://www.youtube.com/
watch?v=CAVt9w8R6yg&t=237s

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Шаруашылық палеолит дәуірінде пайда 
болған. Ол шамамен 2,5 млн-нан астам жыл 
бұрын болған. Адамдар алғашқы қоғам-
дық дәуірде азық-түліктерін терімшілік және 
аңшылық арқылы тауып қоректенді. Олар азық 
табу үшін тас, ағаш, сүйек, мүйіз тәрізді заттар-
ды қолданды. Бірақ олардан өнім жасаған жоқ. 
Ежелгі адамдардың өмірі көбінесе табиғат пен 
климат жағдайларына тәуелді болды. Бұл жағдай 
адамдардың біртіндеп егін шаруашылығымен, 
мал шаруа шылығымен айналысуына әсер етті. 
Олардан алған өнімдерден түрлі зат өндіріп 
жасай бастады. Қазіргі таңда егін және  мал 
шаруа шылығынан бөлек орман, омарта, ба-
лық  шаруашылығы сияқты түрлері дамыған. 
Егін және мал шаруашылығымен айналысуға 
жазықтар ыңғайлы. Мал жайылымы үшін шөбі 
шүйгін тау беткейлері қолайлы. Ал өзен суы – ең 
басты тіршілік көзі. Сондықтан оның маңайын 
ежелгі заманнан-ақ адамдар қоныс ретінде 
таңдаған. Көшпенді халықтар негізінен мал ша-
руашылығымен айналысты. Мал шаруашылығы 
ерте кезден бастап адамдарды азық-түлікпен 
қамтамасыз етті. Қазақстанның әрқилы климаты, 
жыл мезгілдеріне сәйкес құбылмалы ауа райы 
шаруашылыққа да әсер етті. Осымен байланы-
сты көшпелі мал шаруашылығы қазақ халқы-
ның негізгі материалдық көзі болып табылды. 
Тарихшылардың зерттеуі бойынша, қазақтардың 
шамамен 90 пайызы мал шаруашылығымен, 20 
пайызы егін шаруашылығымен айналысқан. Қа-
зақтар жыл мезгілдеріндегі табиғи құбылыс тарға 
орай мекен ететін жерлерін де арнайы атау мен 
атаған: қыстау, көктеу, жайлау, күзеу. Қазақтар 
егіншілікпен де ерте кезден айналысып, арпа, 

бидай, тары сияқты дақылдарды  азық ретінде 
пайдаланған. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Сабақ тақырыбын пысықтау мақсатында 

ойын өткізуге болады. Оқушылар шеңбер бо- 
йына тұрып, тас дәуірі туралы білетін ақпаратта-
рын айтады (1-сыныпта өткен тақырыпты есіне 
түсіреді). Бірінші оқушы: «Тас дәуірінде адамдар 
еңбек құралдарын жасауды үйренген», –  
деп бастайды. Келесі оқушы оның айтқанын 
қайталап, өз ақпаратын қосады. Ойын соңын-
да шеңберде тұрған оқушылар тас дәуіріндегі 
адамдардың өмірі туралы толық әңгімелеп 
шығады. Бұл ойын оқушылардың зейінін және 
есте сақтау қабілетін дамытады.

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан.  
Топтық жұмыс түрінде ұйымдастырылады. Ежел-
гі адамдардың азықты қалай тапқанын анықтау 
мақсатында тақтада «иемдену», «өнім» сөздері 
жазылған парақша ілініп тұрады. Оқушылар 1-2 
нұсқа бойынша екі топқа бөлінеді. 1-топ – ием-
дену, 2-топ – өнім  шығаруды/алуды суреттерден 
іздеп табады. Ол үшін жұмыс материалы ретін-
дегі оқулықтағы бірінші тапсырмадағы суреттер 
ұсынылады. Әр топ өз тобының сұрағына жауап 
табу мақсатында суреттермен жұмыс істейді.  
Оқушылар ежелгі адамдардың азықты қалай 
тапқанын, олардың тұрмыс-тіршілігі қандай 
болғанын сурет бойынша әңгімелеп, өз ойла-
рын ортаға салады. 

Суретті сөздік. Тірек сөздерді (шаруашылық, 
өнім) сурет арқылы беріп, анықтамасымен сәй-
кестендіру тапсырмасы беріледі. Оқушылар 
түсіндіреді, мысал келтіреді. 

Оқы. Оқушылар мәтінді алдымен іштей 
оқиды, сосын сыныпқа мәнерлеп оқытуға бо-
лады. Топпен бірге мәтіннен сұрақтарға жауап 
табады.  Топ мүшелері өз жауаптарын айтқан 
кезде мәтіннен дерек келтіруіне назар аудару 
маңызды.

Мәтін соңындағы «Ежелгі адамдар аңды қалай 
аулады?», «Ежелгі әйелдер немен айналысты?» 
деген сұрақтарға жауап бере отырып, ежелгі 
адамдардың өмір сүру салтымен танысады. 
Бұл ретте тағы да қосымша сұрақтар жазылған 
үлестірме парақшаларды қолдануға болады.

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға топтас-
тырыңыз.  Мүмкіндік болса, АКТ дағдыларын 
дамыту мақсатында ноутбук немесе смартфон 
арқылы гугл сурет бетінен «ежелгі адамдардың 
еңбек құралы» сөзін теріп, түрлі суреттерді үл-

20-сабақ. Ежелгі шаруашылық
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кейтіп қарауды ұйымдастыруға болады. Ерек-
ше немесе оқушыға ұнаған суретті жүктеп алу 
тәсілін көрсеткен жөн. Тінтуірдің оң жағын ба-
сып, «көшіру» функциясын пайдаланады. Жүк-
теу бумасынан суретті алады. Оқушылар суретке 
қарап болжалды ойларын айтады. «Сөредегі 
құралдар неден жасалған деп ойлайсың?  Ежелгі 
адамдар оларды не үшін қолданған?» – деген 
сұрақтарға «Құралдар тастан, темірден, ағаштан, 
мүйізден жасалған. Ежелгі адамдар оларды жер 
қазуға, аң аулауға пайдаланған», деп жауап бе-
руі ықтимал. Бұл тапсырма бойынша мұғалім 
оқушылардың білімін тереңдету мақсатында: 
«Алғашқы адамдар еңбек құралын жасау үшін 
қолға ұстауға ыңғайлы тастарды таңдап алды. 
Пышақ тәрізді, үшбұрышты қалақша тәрізді 
кескіштерді жануарлардың терісін сыпыру 
үшін қолданған. Ине мен бізді үшкір сүйектен 
жасаған. Осылайша адамдар бірте-бірте тастан 
пышақ, найзаның ұшын, бұрғы, қашау, балға 
тәрізді заттар жасай бастады», – деп түсіндіре 
кетуі керек.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Ежелгі және 
қазіргі

Оқушылар ежелгі адамдар мен қазіргі 
адамдар қолданған еңбек құралдарын саралап, 
білімдерін толықтырады..  

Жауабы: 
- Ежелгі адам  қазғыш таяқ, үшкір тас, шоқпар, 

орақ, тас балта қолданған.
- Қазіргі адам айыр, орақ, күрек, балға, қо-

ларба пайдаланады.
Оқы. Мәтінмен жұмыс «Белгі қойып оқу» 

(INSERT) әдісі арқылы ұйымдастырылады. Бұл 
мәтіннен оқушылар ежелгі адамдардың азықты 
қалай тапқанын, шаруашылық түрлері қалай пай-
да болғанын біледі. Мәтін мен мұғалім айтқан қо-
сымша ақпарат негізінде оқушылар шаруашылық 
түрлерінің пайда болу себептерін айтады. 

Әзірле. Бұл тапсырманы жұмыс дәптерінде 
орындауға болады. Оқушы алдыңғы тапсырма-
ларға сүйене отырып, ежелгі адамдарға егін ша-
руашылығымен айналысу үшін қандай құралдар 
қажет болғанын, тағы да басқа  қандай еңбек 
құралдарын қолданғанын анықтап, суретін сала-
ды.  Бұл тапсырманы «Венн диаграммасы» әдісі 

бойынша өткізуге болады. Оқушылар топпен 
отырып салған суреттерінің айырмашылығы 
мен ұқсастығын талдайды.   

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Еңбек құрал-
дары

Оқушылар аң аулауға және егін егуге ар-
налған ежелгі еңбек құралдарының суретін са-
лады. Олардың құралдарды дұрыс жіктегеніне 
назар аудару керек.  

Қосымша тапсырмалар

Сабақтың қорытындысы ретінде ерте за-
мандағы адамдар айналысқан шаруашылық 
түрлерінің айырмашылығын табуды ұсынуға 
болады. Бұл тапсырманың мақсаты – осы тақы-
рып бойынша меңгерген білімдерін жүйелеу 
және өз бетінше толықтыру, ойлау дағдысы мен 
қиялын дамыту. Тақырыпты оқушылардың қа-
лай меңгергенін бағалау үшін «Шын / Жалған»  
ойынымен аяқтауға болады.

- Ежелгі адамдар аңшылықпен айналыспаған.
- Ежелгі адамдар жемістерді теріп пайда-
ланған.
- Ежелгі адамдар ең бірінші қолға мысықты 

үйреткен. 
Тағы да басқа деректер ұсынуға болады.. 
Тілдік құзыреттілікті дамыту. Тірек сөз-

дерді сөйлеу барысында белсенді қолданып 
отыру керектігін оқушыларға ескерткен дұрыс. 
Бұл оқушылардың жаңа сөзді меңгеруіне және 
тыңдалым, айтылым дағдысының жетілуіне 
ықпал етеді. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

Бағалау ретінде «Диалог құрастыр» тапсыр-
масын беруге болады. Оқушыларды «Ежелгі 
адамдар» және «Қазіргі адамдар» деген екі топқа 
бөліп, әр топ тақырып бойынша диалог жүргізеді. 
Бұл тапсыр ма оқушылардың сабақ тақырыбын 
қаншалықты меңгергенін айқындайды.

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесін қолдану.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Ежелгі адамдардың азықты қалай тапқанын 
түсіндіре аламын.

Малды қалай қолға үйреткенін әңгімелей-
мін.

Егін егуді қалай үйренгенін түсіндіре ала-
мын.

Аң аулауға және егін егуге арналған құрал-
дарды ажырата аламын.

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



62

Оқу мақсаты: 2.3.3.1 Ботай мəдениетінің ерекшелік-
терін сипаттау.
Тірек сөздер: археолог, қоныс.
Оқулық: «Ботай мəдениеті», 56-57-бб. 
Жұмыс дәптері: «Ботай мəдениеті», 39-б.
Ресурстар: ат әбзелдерінің кескіндері, тірек сөздер 
салуға арналған қораптар, парақшаға жазылған тірек 
сөздер, ермексаз, арнайы таныстырылым. 
Интернет-ресурстар: археологиялық қазба жұмыс-
тары туралы бейнефильм. https://www.youtube.com/
watch?v=ALp2tHjYlX8
Ботай қонысы. https://www.youtube.com/
watch?v=YTCrFU0UaEg

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Ежелгі адамдардың ең алғаш рет жылқы-
ны қолға үйретуі Ботай мәдениетінде болды. 
Қазақстан аумағы жылқы қолға үйретілген ең 
алғашқы мекен болғандығы археологиялық 
қазбалар арқылы дәлелденіп отыр. Ботай мә-
дениеті Ертіс пен Жайық өзендері аралығын ме-
кен еткен тайпалар мәдениетіне жатады. Ботай 
қонысына 1981–1983 жылдары археологиялық 
қазба жұмыстары жүргізіліп, 100-ден аса үй 
табылды. Қоныстың аумағы 15 гектар аумақты 
алып жатыр. АҚШ-тағы Питтсбург универси-
тетінің профессоры Брайан Хэнкс: «Жылқыны 
қолға үйрету тұңғыш рет шамамен 6 мың жыл 
бұрын Қазақстанның батысындағы далалық 
алқапта жүзеге асқан. Мұны әлемнің алты елі-
нен құралған сегіз ғалымның жаңа генетика-
лық зерттеуі дәлелдеп отыр», – деп тұжырым 
жасады. 

Виктор Федорович Зайберт – еліміздің атақты 
археологы, тарих ғылымының докторы. Ол – 
ерте заманда Солтүстік Қазақстан аумағында 
жылқының  алғаш рет қолға үйретілгенін дәлел-
деген ғалым. Олар дәлелдеп қана қоймай, бұл 
малдың ерекше қастерленгенін, ата-бабалары-
мыздың әдет-ғұрыптық рәсімдерінің ажырамас 
бөлігіне айналғанын әлемге танытып берді. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Сабақты қызықты етіп бастаған дұрыс. 

Оқушыларға «Қара жорға» биін билетуге неме-
се бейнефильм көрсетіп, бидің аты қалай атала-
тынын сұрауға болады. Оқушылардан неліктен 

би «Қара жорға» деп аталатынын сұрау керек. 
Көшпенді қазақ өмірінде жылқының орны ерек-
ше болғанын, сондықтан бұл биде атта отырған 
адамның қимыл-қозғалысы бейнеленгенін 
оқушыларға түсіндіру керек. 

«Алғаш рет жылқыны қолға үйреткен кімдер 
болуы мүмкін, сендер қалай ойлайсыңдар?» де-
ген сұрақ қойып, болжам жасауды ұсыныңыз.

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Бұл тапсырманы «Консенсус» әдісі 

арқылы орындатуға болады. Әр топ өз жа-
уаптарын сынып алдында қорғап, бір-бірінің 
жауаптарын толықтырады. Сұрақтар:

- Ежелгі адамдардың өмірі туралы қайдан 
білуге болады?

- Олардың немен айналысқанын қалай 
білеміз?

Жауабы:
- Ерте замандағы адамдар туралы ақпаратты 

ғалымдардың зерттеулерінен білеміз. Зерттеу 
нәтижелері әртүрлі дереккөздерде (кітаптардан, 
суреттерден, мұражайдағы жәдігерлер, деректі 
фильмдер, т.б.)беріледі.

- Ежелгі адамдардың немен айналысқанын 
археологтардың еңбектерінен, археологиялық 
зерттеулерден, олардың қолданған заттарынан 
білеміз. 

 Суретті сөздік. Тірек сөздерді сурет арқылы 
беріп, анықтамасымен сәйкестендіру керек. 
Оқушылар жаңа ұғым туралы білімін көрсете 
алады. Сөйлем құрастырады. 

Археолог – ежелгі заман ескерткіштерін зерт-
тейтін ғалым. 

Қоныс – адамдар мекендейтін орын.
Оқы. Мәтінді оқытпай тұрып археологиялық 

қазба жұмыстары туралы АR материалын көр-
сетуге болады.  Мәтінді іштей және тізбектеп 
оқу керек. Оқушылар мәтіннен Ботай қонысы 
туралы ақпарат ала отырып, әлемде жылқының 
алғаш рет Ботай қонысында қолға үйретілгенін 
біледі. 

Саралау. Бұл тапсырманы бекіту үшін мұғалім 
оқушыларға «Ботай қонысын кімдер тапқан? 
Ботайлықтардың үйіндегі саңылау не үшін қо-
йылған? Қоныстан қандай заттар табылған? Бо-
тайлықтардың жылқыны қолға үйреткеніне қан-
дай дәлелдер бар?» деген сұрақтар қоюы керек. 

АR-мен жұмыс. Оқушылар ұялы телефонда-
рындағы қосымшаны қосып, АR-код арқылы Бо-
тай қонысы туралы толық ақпаратпен танысады. 
Тыңдап болғаннан кейін оқушылардан Ботай 

21-сабақ. Ботай мəдениеті
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қонысындағы үйлердің қандай болғандығын 
сұрап, білімдерін бекіту керек. 

Біле жүр! Бұл айдардан оқушылар Ботай 
мәдениетін зерттеген археолог Виктор Зайберт 
туралы танысады. Археологиялық қазба жұмыс-
тары туралы бейнефильм көрсетіп, олардың  
жұмысымен таныстыруға болады. 

Ботай қонысы туралы бейнематериалды 
мына сайттан көруге болады:  https://www.
youtube.com/watch?v=YTCrFU0UaEg

Талқыла. Жұмысты топта ұйымдастырған 
дұрыс. Оқушылар ботайлықтардың жылқы ма-
лын не үшін қолданғанын топта талқылайды. 
Бұл тапсырма жылқы малының адам өміріндегі 
маңызын ұғындыруға бағытталған. 

Ықтимал жауабы:
- Жылқы – көлік. Аң аулауға, мал бағуға 

жылқы мінетін болған.
Жылқының сүті қымыз деп аталады. Қымыз – 

шипалы сусын. Адам ағзасын түрлі дерттен 
сақтайды.  Жылқының еті – тамақ.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма.  Жылқы 
Оқушылар дәптерде берілген жылқының 

суретін бояп, оны ежелгі заманда не үшін пай-
даланғанын және қазіргі заманда қалай пайда-
ланатынын жазуы керек.  

Оқушылар топпен жылқы малының ертедегі 
және қазіргі кездегі пайдасын талқылай отырып: 
«Ерте заманда жылқының өзін көлік, еті мен 
сүтін тағам, терісін киім ретінде пайдаланған. 
Қазіргі кезде жылқыны бәйге жарысына қатыс-
тырады,  емдік қасиеті болғандықтан қымызын 
ішеді, соғымға сояды» деген тәрізді ықтимал 
жауаптарын айтып, өз білімдерін ортаға салады. 

Зертте. Оқушылар оқулықта берілген сурет 
негізінде ботайлықтардың тұрмысқа қажетті 
құралдарды неден жасағанын және не үшін 
қолданғанын анықтайды.

Әзірле. Бұл тапсырманы бекіту үшін ол 
құралдарды оқушыларға ермексаздан жасатып, 
көрме ұйымдастыру керек. Суретте құмыра, 
қазан, түрлі ыдыстар, балталар бейнеленген. 
Құмыра, ыдыстар қыштан жасалған. Қазан қо-
ладан, балталар ағаштан және тастан жасалған.  

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

Бағалау ретінде «Қоржын» ойынын ұйымдас-
тыруға болады. Қанша топ болса, сонша қоржын 
болуы керек. Әр қоржынға сабақтың тақырыбы 
бойынша сұрақтар мен тапсырмалар салынады. 
Бұл тапсырма арқылы оқушылардың сабақ тақы-
рыбын қаншалықты меңгергенін анықтайды. 

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау кестесін қолдану.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Археолог немен айналысатынын айта ала-
мын.

Ботай қонысының ерекшеліктерін сипаттай  
аламын.

Жылқының пайдасына мысалдар келтіре 
аламын.

Ботайлықтардың қолданған бұйымдарын 
ажырата аламын.

Жылқыны қолға үйретудің маңызын түсін-
діре аламын.
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Оқу мақсаты: 2.3.2.1 көрнекі материалдарды зерде-
леу арқылы ғұндардың өмір салтын сипаттау.
Тірек сөздер: көшпелі, отырықшы.
Оқулық: «Ғұндардың өмір салты», 58-59-бб.
Жұмыс дәптері: «Ғұндардың өмір салты», 40-б. 
Ресурстар: Аттиланың портреті немесе танысты-
рылым, ғұн әскерінің бірнеше суреті,  әртүрлі дерек-
көздерден (энциклопедия, интернет-ресурстар және 
тарих оқулықтары) алынған ғұндар туралы қысқаша 
мәліметтер.  
Интернет-ресурс: Ерден ата әңгімелері: Ғұндар. 
https://www.youtube.com/watch?v=YEoKnW3TWpY

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Ғұндар көшпелі әрі жауынгер халық болған. 
Олар Қытайдың солтүстігі мен Орталық Азия-
ны мекендеген. Қытай мен ғұндар арасын-
дағы соғыс шамамен 300 жылға  созылған. 
Қытайлар ғұндардан қорғану үшін Ұлы Қытай 
қорғанын тұрғызған. Ғұндар көшпелі мал ша-
руашылығымен айналысқан. Әсіресе жылқы 
мен қой өсірген. Сонымен қатар аң аулап, егін 
еккен. Дәнді дақылдардан тарыны көп өсірген. 
Ғұндар жауынгер ғана емес, қолөнерді мықты 
меңгерген халық болған. Металл, сүйек, мүйіз, 
тас және ағаштан көптеген бұйымдар жасаған. 
Ғұндардың атақты билеушілерінің бірі Аттила 
(Еділ патша) болды. Аттила мықты қолбасшы, 
әділ сая саткер және дана басқарушы ретінде та-
рихта есімі қалды. Ол басқарған кезде Ғұн мем-
лекеті дәуірледі. Аттиланың тұсында ұлыстың 
шекарасы Еділден Францияға дейін кеңейді. 

Аттила қаза тапқан соң Ғұн одағы ыдырады. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
«Байланысын анықта» тәсілін қолдана оты-

рып, топтық жұмыс жасатуға болады. Әр топ 
«тарих», «ата-баба», «сақтар», «ғұндар» деген 
сөздердің қандай байланысы бар екенін болжай-
ды. Оқушылар 1-сыныпта сақтар, тарих туралы 
меңгерген білімдерін қолданып, ерте замандағы 
сақтар, ғұндар біздің ата-бабаларымыз болға-
нын, біздің тарихымыз сақтар, ғұндарданбастау 
алуы мүмкін екендігін болжайды.  Сақтар туралы 
әңгімелейді. Түсіндірме сөздіктен «ғұн» сөзінің 
мағынасын оқып танысады. 

Оқушылармен бірлесе отырып, сабақтың 
зерттеу сұрақтарын белгілеу ұсынылады: 

- Ғұндар кімдер?
- Олар қайда өмір сүрді?
- Өмір салты қандай болды?
- Қандай шаруашылық түрімен айналысты?
- Олардың атақты қолбасшысы кім еді?
Ойлан. Тапсырма оқушылардың суреттерді 

салыстыру, ақпарат алу дағдыларын дамытуға 
бағытталады.  Оқушыларды: «Томирис – сақ 
патшайымы, ол  өте батыл болған. Ұқсастығы: 
бұлардың барлығы жауынгерлер. Жауынгерлер 
атпен жауға қарсы шыққан. Олардың қару-жа-
рақтары садақ, найза, қалқан болған. Олар 
туған жерін қорғаған» деп дұрыс жауап беруіне 
бағыттау керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі 
Оқы. Бұл тапсырманы зерттеп оқып, кестені 

толтыруды ұсынуға болады. Оқушылар мәтіннен  
ғұндар туралы ақпарат тауып, кестеге түсіреді.  
Оқушылар жазған жауаптарын өзара жұпта тек-
серіп, бағалайды. «Барлық сұраққа жауап таба 
алдыңдар ма?/Қандай сұрақтың жауабы мәтінде 
берілмеген?» деп оқушыларды өз әрекеттерін 
негіздеуге ынталандыру керек. 

Ғұндар қандай тайпа болған? 
Ғұн жауынгерінің көлігі
Ғұн жауынгерінің қарулары
Қарудың ерекшелігі
Өмір салты (шаруашылық түрі)
Ғұнның атақты қолбасшысы

Сергіту сәті. Аттила кинофильмінен үзінді 
көрсетуге болады. Оқушылар өз әсерлерімен 
бөліседі. Олар жылқы тұяқтарының дүбірін, 
шаңның иісін, сақтар мен ғұндардың күшін сез-
генін айтуы мүмкін. Бұл тапсырма оқушылардың 
қиялын дамытады.

Біле жүр! Соңғы сұрақтың жауабын табу 
үшін өз бетінше келесі айдарды оқиды.  Бұл ай-
дардан оқушылар Аттила туралы мәлімет алады. 
Оқушылардың ол туралы айтқандарынан Аттила 
сөзіне ассоциация құруға болады. Тақтаға сы-
ныптың ортақ сызбасын құрастыру ұсынылады.  

Ықтимал жауабы: 
- Аттила – Еділ, қолбасшы, патша, билеуші, 

ол мемлекет құрды, жорық жасады. Аттиланың 
портретіне қарап, оның қандай адам болғаны 
туралы өз болжамын айта отырып, сырт кел-

22-сабақ. Ғұндардың өмір салты
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бетін сипаттайды.  Оның бет-әлпеті мен дене 
бітіміне қарап, мінез-құлқын болжауына бо-
лады. Аттиланың қарапайым киім киіп, ағаш 
ыдыстан тамақ ішкенін түсіндіре кету керек. 

Саралау. Қабілетті оқушыларға шет елде 
тұратын досына Аттила туралы хат жазуды ұсы-
нуға болады.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Жалғасын тап
Оқушылар ғұндар туралы алған ақпараты не-

гізінде екі бағандағы сөздерді сәйкестендіреді.
Жауабы: 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – ә.
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Уақыт сы-

зығы
Есімдерді хронологиялық реттілік бойынша 

жазады. Бұл тапсырма Аттиладан бұрын То-
мирис патшайымның өмір сүргенін естерінде 
сақтауға бағытталады. 

Жауабы: Томирис, Аттила, мен.
Зертте.  Оқушылардан суретте не берілгені, 

ол бұйымдарды қайдан көруге болатыны туралы 
сұрап, мұражай туралы ой қозғау ұсынылады. 
Мұражайға бару мүмкіндігі болмаған жағдайда 
ғұндар туралы Ерден атаның әңгімелерін тама-
шалауға болады. Ғұндардың қолөнері туралы 
білімдерін толықтыра алады. 

Суретте көрсетілген бұйымдарды анықтап, 
ол бұйымдарды не үшін қолданғанын және 
олардың неден жасалғанын зерттейді.  Темір-
ден белдік, әшекей бұйымдар жасаған. Қыштан 
ыдыстар жасап қолданған.

Мүмкіндік болған жағдайда оқушылармен 
алдын ала мұражайға топсеруен  ұйымдастыру 

ұсынылады. Оқушылар ол жерде қандай заттар 
көргендерін айтып, жәдігерлердің суретін сала 
алады. Салған суреттерін сынып қабырғасына 
іліп, таныстырады, өз әсерлерімен бөліседі.

Әзірле. «Ғұндар қайда өмір сүрді?» сұрағы-
на жауап табу мақсатында картаны зерттейді.  
Ботаның көмегімен, оқулықтағы карта арқылы 
ғұндардың Қазақстанның қай аймағын мекен-
дегенін және қай бағыттарға жорыққа шыққа-
нын анықтайды. Оқулықтың соңында немесе 
38-бетте берілген картаны пайдаланып, қазіргі 
Қазақстанның шығысында орналасып, орта-
лыққа, онан әрі батысқа қарай Еуропаға жорық 
жасағанын табады.  

Қосымша тапсырмалар
Бұл тапсырма үйде ата-анасымен бірге орын-

дауға ұсынылады.  Интернетті пайдалана оты-
рып, Аттиланың семсері туралы аңызды тауып 
оқиды. Семсерді ермексаздан жасайды немесе 
«Мен зергермін» ойынын өткізуге болады. 

«Мен зергермін» – сурет салуға берілген 
шығармашылық тапсырма. Оқушылар ғұн мен 
сақ дәуіріндегі бұйымдар мен әшекейлердің 
суретін салады.

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

Оқушылар алған білімдері мен дағдыларын 
көрсетуі үшін «Еркін жазу» тәсілін қолдануға 
болады. Олар 2 минут ішінде ғұндар туралы үш 
дерек және сақтармен ұқсастығын жазуы керек.

Өзін-өзі бағалау парағы: 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Сақтар мен ғұндардың ұқсастықтарын 
анықтай аламын.

Ғұн жауынгері мен оның қаруын сипаттай 
аламын.

Ғұн қолбасшысын таныстыра аламын.

Ғұндардың қайда өмір сүргенін картадан 
көрсете аламын.

Ғұндардың өмір салты туралы әңгімелей 
аламын.
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Оқу мақсаты: 2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу 
арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау.
Тірек сөздер: ежелгі, керуен.
Оқулық: «Ежелгі қалалар», 70-61-бб.
Жұмыс дәптері: «Ежелгі қалалар», 41-42-бб. 
Ресурстар: тірек сөз жазылған парақшалар, мар-
керлер, стикерлер, қызыл және жасыл түсті белгілер, 
Қазақстанның ежелгі қалалары бейнеленген сурет-
тер. 
Интернет-ресурс: Ерден ата әңгімелері: Жібек жолы. 
https://www.youtube.com/watch?v=cZWaRX0ItI8

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Қазақстандағы ежелгі қалаларға Отырар, 
Сау ран, Сарайшық, Тараз, Түркістанды жатқы-
зуға болады. Мысалы, Отырар – Қазақстанның 
орта ғасырлардағы шаруашылығы дамыған әй-
гілі қалаларының бірі. Қаланың орны Отырартө-
бе деген атпен тарихта қалып отыр. Ол қазіргі 
Шәуілдір елді мекенінің аймағында орналасты. 
Отырарда медресе, мешіт, базар, монша және 
үлкен кітапхана болған. Ал ежелгі Сауран қаласы 
қазіргі Түркістан мен Қызылорданың шекара-
сында орналасқан. Ол шөл далада салынғанына 
қарамастан, тұрғындарды сумен қамтамасыз 
еткен. Сауран қаласы – отырықшы мәдениеттің 
жақсы үлгісін паш еткен көне қалалардың бірі. 
Ал Сарайшық қаласы Алтын Орда дәуірінің ең 
ірі экономикалық және сауда орталығы болған. 
Бұл қала Жайық өзенінің маңында Атырау ай-
мағында орналасты. Қазақстанның ежелгі қа-
лалары VI-IX ғасырда Оңтүстік Қазақстан мен 
Жетісуда жақсы дамыды. Ол қалалар экономика, 
сауда, мәдениет орталықтары болды. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Өткен сабақ тақырыбын пысықтау мақсатын-

да «Жарнама» ойынын өткізуге болады. Оқушы-
лар шеңбер бойына тұрады,  оқушылардың бірі 
конверттен қағазды алып, сөздің өзін атамай 
түсіндіреді. Сөзді тапқан бірінші оқушы кон-
верттен келесі үлестірме қағазды таңдайды да, 
қалғандарына түсіндіреді. Бірінші оқушы: «Мен 
өткен сабақта ғұндар туралы білдім. Олар мықты 
жауынгер болған», – деп бастайды. Келесі оқушы 
ғұн жауынгері туралы мәлімет айтып толықты-
рады. Соңғы мәлімет айтқан оқушы ойынды әрі 

қарай жалғастырады. Ойын соңында оқушылар 
ғұндар туралы толық әңгімелеп шығады. Бұл 
ойын оқушылардың зейінін және есте сақтау 
қабілетін дамытуға бағытталған. 

Үлестірме қағаздарда ғұн жауынгері, ғұн қол-
басшысы, ғұндардың өмір салты, ғұн қолөнері 
деген жазулар жазылады.  

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. Тапсырманы «Венн диаграммасы» 

әдісі арқылы ұйымдастыру ұсынылады. Оқушы 
суреттерге қарап, ежелгі қала мен қазіргі қа-
ланың айырмашылығын табады, ұқсастықта-
рын айтады. Бұл тапсырма оқушыларға ежелгі 
қалалардың негізгі белгілерін ажырата білуге 
дағдыландырады. 

Ықтимал жауабы
–  Ұқсастықтары: қала, ғимарат, терезелері 

бар, көше. 
– Айырмашылықтары: ежелгі қала, бұрынғы 

қала, қазіргі қала, жер үй және бірнеше қабатты 
үйлер, шатыры әртүрлі және т.б. 

– Суретте Қызылорда және Жезқазған қала-
сындағы ғимараттар, ежелгі Түркістан қаласы 
берілген.

Оқы.  Мәтінді сұрақтарға жауап табу мақ-
сатында оқиды. Кестеге қысқа жауап жазып 
толтырады, өзара тексереді. 

Қалаларды немен қоршаған?
Қалаларды не үшін қоршаған?
Қалаға не арқылы  кірген?
Қала ортасында кім тұрған?
Қаланың орта тұсында кімдер қоны-
станған?
Қаланың шеткі аймағында кімдер тұрған?

Оқушылар мәтінді оқи отырып, ежелгі қа-
лалардың құрылымымен танысады, олардың 
не үшін биік дуалдармен қоршалғанын, атақты 
адамдар мен саудагерлердің және қарапайым 
адамдардың қаланың қай жерлерінде тұрғанын 
біледі.  Олар дайындаған жауаптарын сынып 
алдында қорғауы керек. 

Суретті сөздік. Тірек сөздерді сурет арқылы 
беріп, оқулықтың соңында берілген глоссарийдегі 
анықтамасымен таныстыруға болады. Оқушылар 
тыңдайды, қайталайды, сөйлем құрастырады. 

Талқыла.  Жұптық жұмыс ретінде ұйымдас-
тыру. Кестедегі деректерді пайдаланып, оқушы-
лар ежелгі қала мен қазіргі қаланы сипаттап, 
ерекшеліктерін анықтайды.

23-сабақ. Ежелгі қалалар
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Ықтимал жауабы: 
- ежелгі қала айналасы биік дуалдармен қор-

шалған.Үйлері көп жағдайда саман кірпіштен 
жасалған. Ол қалаларда жылқы, түйе негізгі 
көлік түрі болған. Қала көшелері тар болған.  

- Қазіргі заманғы қалалардың айналасына 
ағаштар егеді. Үйлер бетоннан салынады. Қала-
дағы көлік түрлері: автобус, мәшине, пойыздар. 
Көшелері кең.

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Картаны 
зертте. 

Мәтін негізінде қала бөліктерін ажыратып, 
бояйды. Қаланың әр бөлігінде кімдер тұраты-
нын жазады. Ықтимал жауабы:

- 1 – қала билеушісі;
- 2 – атақты адамдар мен саудагерлер;
- 3 – ұсталар, қарапайым халық.
Бейнематериал тамашалау. Ерден ата әң-

гімелері: Жібек жолы туралы фильмнен үзінді 
тамашалауды ұсынуға болады.  Бейнематериал 
бойынша 5-6 тірек сөз жазып алады.  Неліктен 
бұл сөздерді тірек сөз ретінде таңдағанын түсін-
діреді. Осы арқылы бейнематериал мазмұнын 
түсінуіне, өзіне қажетті ақпаратты алу дағды-
сын дамытуына қолдау көрсетіледі. Сыныптың 
талқылауымен ортақ 5-6 тірек сөзді белгілеу 
маңызды.  Мұғалім тақтаға жазып тұрады.

Оқы. Тапсырманың мақсаты – мәтінді зерт-
теу мақсатында оқу. Оқу барысында бейне-
материал бойынша белгілеген тірек сөздерді 
(Мысалы, Жібек жолы, саудагерлер, жібек ма-
тасы, қалалар, бұйымдар және т.б.) мәтіннен 
іздеп табу. Тірек сөз кездескен сөйлемді қайта 
оқу.  Қандай мәлімет білуге болатынын айту. 
Нәтижесінде оқушылар Ұлы Жібек жолы туралы 
мәлімет алып, Қазақстанның көне қалалары-
ның аттарын үйренеді. Мәтін соңында берілген 
«Ертеде Қазақстан жерімен өткен керуен жолы 
қалай аталған? Саудагерлер қандай тауарлар 
сатқан?»  деген сұрақтарға толық жауап бере 
отырып, «керуен» ұғымын меңгереді.  

Картамен жұмыс. Мәтінде аталған қалалар-
ды: Тараз. Сауран, Түркістан, Сарайшық, Оты-
рарды картадан тауып көрсету. 

Зертте. Мәтіннен меңгерген білімдерін 
тереңдету мақсатында картадан Ұлы Жібек 
жолының неше бағытта өткенін анықтайды, 
жол бойында қандай қалалар орналасқанын 
көрсетеді. Бұл тапсырма оқушыларға ежелгі 
қалалардың атын есте сақтауына ықпал етіп, 
Ұлы Жібек жолы Қазақстанның қай өңірлерінен 
өткенін ұғындыруға бағытталады. 

Әзірле. Оқушылар ғаламтордан Отырар 
жәдігерлері туралы мәліметтерді жинақтап, бук-
лет жасайды. Бұл тапсырманы суретпен жұмыс 
арқылы толықтыруға болады. Ежелгі Отырар қа-
ласы бейнеленген суретті іліп, ондағы құрылыс 
нысандарының ерекшеліктерін және суреттен 
қандай әсер алғанын сұрау керек немесе Оты-
рар қаласына арналған бейнебаян көрсетіп, 
оқушылардың білімін толықтыруға болады. 

Саралау. Оқушылардың өздері тұратын жер-
де ескі қалалар болса, сол қала туралы мәлімет 
іздеу, интернет  материалдарымен танысу олар-
дың АКТ дағдыларын дамытуға ықпал етеді. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Оқушылар ежелгі қалаларды сипаттау, ежелгі 

және қазіргі заман қалаларын салыстыру, ежелгі 
заман ескерткіштерін сақтау маңызын талқылау 
арқылы айтылым дағдысын, оқулық пен жұмыс 
дәптеріндегі тапсырмаларды орындау арқылы 
оқылым, жазылым дағдыларын дамытады. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Өзіңді тек-
сер. Оқушылардың меңгерген білімін тексеру 
үшін тест түрінде бес сұрақ беріліп, әрқайсысы-
на үш жауаптан көрсетілген. 

Тест жауаптары: 1 – б; 2 – ә; 3 – ә; 4 – а; 5 – б.

Қосымша тапсырма
«Мен сәулетшімін» – шығармашылық тапсы-

рма. Оқушылар өз ойынан бір қаланың жоспа-
рын жасап, сызбасын салады.

Қалыптастырушы бағалау: оқушылар алған 
білімі мен дағдыларын көрсетуі үшін «Еркін 
жазу» тәсілін қолдануға болады. Олар 2 минут 
ішінде ғұндар туралы үш дерек және сақтармен 
ұқсастығын жазуы керек.

Өзін-өзі бағалау парағы:

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Сурет негізінде қалаларды салыстыра аламын.
Ежелгі және қазіргі қаланың ерекшеліктерін 
ажырата аламын.
Ежелгі қаланы сипаттай аламын.
Ежелгі қалалардың пайда болуын түсіндіре ала-
мын.
Ежелгі қалаларды атап, картадан көрсете аламын.

Ба
рл
ы
қ 
құ
қы

қт
ар

 "Н
аз
ар
ба
ев

 З
ия
тк
ер
лі
к 
ме
кт
еп
те
рі

" Д
ББ

Ұ
-ғ
а 
ти
ес
іл
і



68

Оқу мақсаты: 2.3.4.1 əл-Фарабидің ғылымның да-
муына қосқан үлесі туралы əңгімелеу.
Тірек сөздер: ғалым, ғылым. 
Оқулық: «Әл-Фараби – ұлы ғалым», 62-63-бб.
Жұмыс дәптері: «Әл-Фараби – ұлы ғалым», 
43-44- бб.
Ресурстар: әл-Фарабидің портреті, постерлер, түрлі 
түсті маркерлер, желім. 
Интернет-ресурстар: 
Дара тұлға – Әбу Насыр әл-Фараби. https://www.
youtube.com/watch?v=r7iGPUsVbxQ 00-1.24 ; 2.28-
3.46 уақыт аралығы.
«Оқсыз оқиғасы» мультфильмі. https://www.youtube.
com/watch?v=6k265I5sEVs 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Әл-Фараби (870–950) – шығыстың ғұлама ой-
шылы, ұлы ғалым. Ол 870 жылы Арыс өзенінің 
бойындағы Фараб (Отырар) қаласында дүниеге 
келген. Фарабидің толық аты-жөні – Әбу-Насыр 
Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан 
Әл-Фараби. Қазақтың ежелгі қаласы – Оты-
рарды арабтар Барба-Фараб деп атаған. Бізге 
әл-Фарабидің елу шақты еңбегі жеткен. Ғұлама-
ның философиялық, дүниетанымдық идеялары 
қазіргі физика, астрономия, лингвистика, тарих, 
философия, логика, математика, жаратылыстану 
және тағы да басқа салалардың негізін қалады. 
Фараби алғашқы білімін Отырар (Фараб) мен 
Бұқара қалаларында алып, әрі қарай оқу үшін 
Бағдатқа барған. Білімге құштар болған әл-Фа-
раби Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, 
Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да 
болып, көптеген оқымыстылардан тәлім алған. 
Әл-Фараби терең білімінің арқасында «Екінші 
ұстаз» деген атқа ие болған. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Мақал мағынасын талқылау. Сынып 

оқушыларымен «Жақсының аты өлмейді, ға-
лымның хаты өлмейді» мақалын «Ғалымның 
хаты деген не? Неліктен жақсының аты өлмейді 
деп айтады?» сұрақтары арқылы талқылап, оны 
қалай түсінетінін сұраңыз. 

Оқушыларға жақсы адамның аты ешқашан 
ұмытылмайтынын, себебі оның жасаған игі 

істері халықтың жадында қалатынын түсіндірген 
дұрыс. Ал ғалымның жазған еңбегі ғасырдан-ға-
сырға сақталатынын, оны адамзат игілігіне қол-
данатынын қорытындылауына қолдау көрсету 
маңыз ды.  Сабақтағы  «ғалым», «ғылым» деген 
тірек сөздердің мағынасын талқылау керек.

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. «Дәлел келтір» ойынын ұйымда-

стыруға болады. Бұл тапсырма оқушыларды 
суреттен көбірек мәлімет алуға ынталандырады.

«Бұл қандай қала? Бұл көне қала екеніне 
5 дәлел келтіріңдер» деген талап қойылады. 
Оқушылар бір-бірінің жауаптарын қайталамай, 
жаңа мәлімет табуы қажет. 

Талқылау сұрақтары: 
- Балалардың ортасында тұрған адам кім  

болуы мүмкін? 
- Қала тұрғындары немен айналысып жүр? 
- Олар кімдер деп ойлайсың? 
- Олар тауарларды қайдан әкеледі? 
Оқушылардың осы сұрақтарға жауап беруіне 

көңіл бөлу керек. 
Біле жүр! Бұл айдардан оқушылар әл-Фара-

би мен Фараб қаласы туралы мағлұмат алады. 
Оқулықтың соңғы бетіндегі картадан Түркістан 
облысын  көрсетеді.«Дара тұлға – Әбу Насыр 
әл-Фараби»  бейнематериалын тамашалау 
және 5-6 тірек сөзді түртіп алу тапсырмасымен 
жалғас тыру ұсынылады. Әр оқушы алдымен өзі 
тірек сөздер белгілеп алады. Сосын шағын топта 
тірек сөздерін талқылап, топтың тірек сөздерін 
белгілейді. Әр топ кезекпен бір тірек сөзден 
атап, талқылау барысында сыныптың тірек 
сөздерін мұғаліммен бірге белгілейді. 

Оқы. Мәтінді ақпарат табу мақсатында оқу. 
Белгіленген тірек сөздерді мәтіннен тауып, сәй-
кес ақпараттарды хабарлау керек. Оқушылар 
мәтінді оқи отырып, әл-Фараби туралы білімдерін 
толықтырады, «ғылым» сөзінің мәнін түсінеді. 
Мәтінде кездесетін астрономия, физика, химия, 
философия, логика тәрізді терминдерді мұғалім 
оқушыларға түсіндіре кетуі керек. Оқушылар 
«Əл-Фараби қандай қалаларда білім алды?», «Ол 
неше тіл білген?» деген сұрақтарға жауап береді. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Мәтінді тек-
сер. Бұл тапсырмада оқушылар берілген мәтін 
мазмұнынан бес қатені тауып анықтайды. 

Зертте. Тапсырманы бастамас бұрын «Ұқ-
састығын тап» ойынын ұйымдастыру арқылы 
пиктограмма, инфографика туралы оқушылар-

24-сабақ. Әл-Фараби – ұлы ғалым
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дың түсінігін пысықтау керек. Содан кейін тый-
ым салу жол белгілерін, ақпараттық белгілерді 
көрсету қажет. Әр белгінің өз мағынасы болаты-
нын ұғады.  Оқушылар шартты белгілерге қарай 
отырып, олардың қандай ғылым салаларын 
білдіретінін анықтайды. Әл-Фараби зерттеген 
салаларды анықтап, оқулықтағы мәтінмен са-
лыстырады. Бұл тапсырма оқушыларға әл-Фа-
рабидің өте талантты адам болғанын түсіндіруге 
бағытталған. Ғұламаның ғылымды зерттеумен 
қатар халық аспаптарын да қолдан жасап, онда 
ойнай білгені туралы қосымша айта кету керек. 

Ықтимал жауабы: 
- география, физика, химия, музыка, медици-

на, астрономия, әдебиет, математика.
Есте сақта! Оқушылар әл-Фарабидің «Білімді 

болу дегеніміз – белгісіз нəрсені ашуға қабілетті 
болу» деген сөзін оқи отырып, білімді болудың 
маңызын түсінуі керек. Мұғалім оқушыларға 
тағы қандай ұлы адамдарды білетінін және 
олардың бүкіл әлемге не үшін танымал болған-
дығын сұрап, өзара талқылатуы қажет. Сонымен 
қатар әл-Фараби сөзіне ассоциация болатын 
ұғымдарды айтқызуға болады. Жауаптардың 
барлық нұсқасы айтылған соң әл-Фараби ту-
ралы толық ақпаратпен қорытындылау керек.     

Жұмыс дәптері: 3-тапсырма. Постер жаса
Бұл тапсырмада әл-Фараби туралы дерек-

термен постерді толтырады. Тапсырма соңында 
қорытынды жазады.

Ықтимал жауабы:
-  оқушылар ғалым зерттеген ғылым салала-

рының атауын жазады. 
Әзірле. Оқушылар топқа бөлініп, өздеріне 

қандай пән ұнайтынын, не үшін ол пәнге қы-
зығатынын талқылайды. Мұны ток-шоу фор-
матында өткізуге болады. Спикерлер ретінде 
бес түрлі пәнді ұнататын оқушыларды таңдап 
алып, олардың ол пәнге не үшін қызығатынын, 
білімді болу үшін не істеу керектігін талқылатуға 
болады. Қалған оқушылар көрермен ретінде 
өз ойларын ортаға салады. Ойын қорытынды-
сында мұғалім әл-Фарабидің атақты болуына 
көмектес кен үш қасиеті туралы айтып, білімді 
болудың аса маңызды екенін ұғындыруы керек. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Пиктограмма
Оқушылар сүйікті пәнін сурет арқылы бей-

нелейді.

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларды екі топқа бөліп «Әл-Фарабидің 

өмірі» деген тақырыпқа жоба жұмысын жаса-
туға болады. Әр топ бұл тақырыпты әңгіме, 
постер, сурет, т.б. түрінде қызықты етіп, еркін 
әдіспен орындауы керек. Әр топ орындаған 
жобаларын сыныпта қорғап шығады.

Ата-аналармен жұмыс. Оқушыларға отба-
сында ата-анасымен бірге «Оқсыз оқиғасы» 
https://www.youtube.com/watch?v=6k265I5sEVs 
мультфильмінен тамашалауды және «Әл-Фа-
раби туралы жаңалығым» атты хабарлама 
дайындауды ұсынуға болады. Хабарламаларын 
балаларға арналған басылымдарға жариялауға 
ынталандыру, бағыт беру маңызды. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Тірек сөздерді есте сақтау үшін оқушыларға 

«Допты ұста» ойынын ойнатуға болады. Бір 
оқушы шеңбердің ортасында тұрып тірек сөзді 
айтады да, кез келген балаға допты лақтыра-
ды. Допты ұстаған бала шеңбердің ортасына 
келіп, келесі сөзді айтады да, допты басқа балаға 
лақтырады. Бұл ойында оқушылар бүгінгі ғана 
емес, өтіп кеткен басқа тақырыптардағы тірек 
сөздерді де естеріне түсірулері шарт. 

Сандық білім беру ресурсы
Берілген сабаққа «Көрнекті тарихи және 

мәдени тұлғалар» сандық білім беру ресурсы 
ұсынылады. Материал http://play.nis.edu.kz 
сайтында орналасқан. Осы сілтеме және ресурс 
атауы бойынша ақпаратқа қол жеткізе аласыз. 
Сандық білім беру ресурсы ұсыныс ретінде 
беріліп отыр. Ондағы мәліметтерді оқушыларға 
қосымша тапсырма ретінде беруге болады. 

Рефлексивтік бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау. Бағалау ретінде «1 минут» 
тәсілімен  тапсырма ұсынуға болады. Олар 
бір-біріне сұрақ қойып, жауап алуға, жауап 
беруге үлгерулері керек.

Өзін-өзі бағалау парағы: 

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Әл-Фараби кім екенін білемін.
Әл-Фарабидің туған жерін картадан көрсете ала-
мын. 
Әл-Фараби туралы деректер айта аламын. 
Ол зерттеген ғылым салаларын атай аламын.
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Оқу мақсаты: 2.1.6.1 таңдауы бойынша Қазақстан 
Республикасының ұлттық жəне мемлекеттік мере-
келерінің мəнін түсіндіру.
Тірек сөздер: тәуелсіздік, мереке.
Оқулық: «Тәуелсіз Қазақстан», 64-65-бб.
Жұмыс дәптері: «Тәуелсіз Қазақстан», 45-б.
Ресурстар: интербелсенді тақта, Отан туралы 
мақал-мәтелдер жазылған үлестірме парақшалар, 
әр топқа арналған А3 форматты қағаздар, 
балаларға арналған Қазақстан картасы.
Интернет-ресурстар: «Атамекен» әні. https://www.
youtube.com/watch?v=gBYBnUviaYg
«Тәуелсіз елдің ұраны» әні. https://www.youtube.com/
watch?v=zt_fcTpq-t4

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Ең басты құндылық – тәуелсіздік. Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздік күні – тарихы те-
реңде жатқан, қайтадан егеменді ел болған күні. 
1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік  тәуелсіздігі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылдан-
ды. Сондықтан 16 желтоқсан – тәуелсіздік күні,  
ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке. 

1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республи-
касының теңгесі айналымға түсті.  1994 жылы 16 
ақпанда Қазақстан ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа қол қойды. 

1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы 
ресми түрде еліміздің астанасы болды. Еліміз 
Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және 
Түрікменстан мемлекеттерімен шекаралас.

Барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің 
мәні де, маңызы да айрықша. Өйткені тәуел-
сіздіктің арқасында жеке мемлекет ретінде 
әлемге танылдық, мемлекеттік рәміздерімізді 
қабылдап, салт-дәстүрімізді жандандырдық. 
2021 жылы 16 желтоқсанда еліміздің тәуелсіздік 
алғанына 30 жыл толды.  

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең
- 16 желтоқсан қандай мереке?
-  Тәуелсіз мемлекет дегенді қалай түсінесің?
-  Тәуелсіздік мерекесінде қандай тілектер 

айтқан орынды? «Атамекен» әнін орындау. Мүм-
кіндік болған жағдайда әннің караоке нұсқасын 

қосу арқылы оқушылардың әнді айтуына қол-
дау көрсетуге болады. Талқылау сұрақтары: «Ән 
орындағанда қандай сезімде болдың? Отанымыз 
қалай аталады?» Оқушылар сабақ тақырыбын 
ашуы үшін алдын ала үлестірме парақшаларға 
Отан туралы мақал-мәтелдер жазып дайындау 
керек. Мысалы: «Туған жер – алтын бесік», «Отан-
сыз адам – ормансыз бұлбұл», «Туған жердің  
ауасы да ем» және т.б. Осы мақалдарды үлестірме 
парақшаларға екіге бөліп жазу керек. Оқушылар 
топқа бөлініп мақалдардың жалғасын табады. 
Сол арқылы оқушыларға бүгінгі сабақтың тақы-
рыбын болжату керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. Бұл тапсырма оқушылардың сурет 

негізінде мәлімет алу дағдысын дамытуға бағыт-
талған. Сынып оқушыларын 3 топқа топтасты-
рып, бір суретті  таныстыруға бөліп беру керек. 
Оқушылар топпен бірігіп, суретте көрсетілген 
мерекелер  туралы білгенін ортаға салады. 

Саралау. Қабілетті оқушыларға тағы қандай 
мерекелер бар екенін айтуды ұсыну. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Мерекелер
Мереке атауларын толықтыру тапсырмасын 

оқушылар топпен ақылдаса отырып анықтайды. 
1-2 қаңтар – Жаңа жыл
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні мем-

лекеттік мерекесі
22 наурыз – Наурыз мейрамы мемлекеттік 

мерекесі
1 мамыр – Қазақстан халқы бірлігі күні мем-

лекеттік мерекесі
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні мемле-

кеттік мерекесі
9 мамыр – Жеңіс күні мемлекеттік мерекесі
6 шілде – Елорда күні 
30 тамыз – Конституция күні мемлекеттік 

мерекесі
1 желтоқсан – Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті күні 
16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні Ұлттық ме-

рекесі
Оқы. Сынып оқушылары мәтінді іштей оқып 

шығады. Сонан кейін бір оқушыға мәнерлеп 
оқытуға болады. Мәтіннен еліміз тәуелсіздікті 
қашан алғанын ұғынып, 16 желтоқсанның қан-
дай мереке екенін түсінеді.  

Талқылау сұрақтары:
16 желтоқсан қандай мереке? Тәуелсіз 

мемлекет дегенді қалай түсінесің? Тәуелсіздік 
мерекесінде қандай тілектер айтқан орынды?

25-сабақ. Тәуелсіз Қазақстан
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Сергіту сәті. «Тәуелсіз елдің ұраны»
https://www.youtube.com/watch?v=zt_fcTpq-t4
Жауап бер.  Тапсырманы «Венн диаграмма-

сы» тәсілімен ұйымдастыруға болады. Әр топ 
өз диаграммасын толтыруына уақыт беріледі. 
Топтар бір-бірінің жауабын қайталамай то-
лықтырып айтуын қадағалау маңызды. Нәти-
жесінде оқушылар суреттегі монументтердің 
ұқсастығы мен айырмашылығын және олар-
да не бейнеленгенін анықтайды.  Тәуелсіздік 
халқымыздың биік арманы болғандықтан, 
барлық ескерткіштердің биік етіп жасалғанын 
мұғалім оқушыларға түсіндіре кетуі керек.  

Оқы. Оқушылар хормен мәнерлеп оқиды. 
Өлең не туралы екенін сыныппен талқылау:  

- Неліктен айы туып, жұлдыз күні жанған ел 
деп айтқан?

- Неліктен ата-бабам «мәңгі аңсаған ел» 
дейді?

- Неліктен «мәңгі тірі, мәңгі азатсың қазағым» 
деген? 

Өлеңді бірнеше рет хормен мәнерлеп оқып, 
сосын іштей қайталауға 2 минут уақыт беру ке-
рек. Осыдан кейін өлеңді жаттап алған оқушы-
ларға айтқызу қажет. Тәуелсіздік монументтері 
егемендік алған мемлекетте ғана болатынын 
оқушыға түсіндіре кету керек. Оқушылар өлеңнің 
мағынасын ғана біліп қоймай, оны жаттайды.

Ойлан. Бұл тапсырма оқушылардың оқу 
сауаттылығы мен шығармашылық қабілетін 
дамытуға бағытталған. «Тәуелсіздік – тұғырым» 
атты суретшілер байқауында оқушы қыздың 
не салғанын анықтай отырып, егер өзі қатысса 
қандай сурет салатынын, не үшін оны салғанын 
түсіндіреді. 

Ықтимал жауабы:
- Ақерке Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Се-

бебі бөлмесінің терезесінен қала көрініп тұр. 

Саралау. Тапсырманы шығармашылық 
жұмыспен жалғастыруға болады. Әр топтың 
шығармашылық жұмыс түрін таңдауына ер-
кіндік беріледі. 

Ұсынылатын жұмыс түрлері: 
– өзінің туған өлкесі туралы шағын әңгіме 

құрастыру;
– туған жер туралы постер дайындау;
– монументтерден (Тәуелсіздік монументі, 

Мәңгілік ел қақпасы) фотокөрме әзірлеу. 
Шығармашылық жұмыстың басты идеясы– 

оқушылар бойында отансүйгіштік қасиетін 
қалыптастыру. 

Әзірле. Оқушылар бір-бірін құттықтап, Тә-
уелсіздік күніне ашықхат дайындайды. Ашық-
хатқа тілектерін жазып, суретпен безендіреді 
және барлық оқушы өздері дайындаған ашық-
хаттарын көрмеге қояды.  

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Құттықтау 
ашықхаты

Оқушылар Тәуелсіздік күніне арнап ашықхат 
мәтінін жазады. Мұғалім құттықтаудың тәуел-
сіздік күніне байланысты болуын ескертуі керек. 

Дескрипторлар:
– суреттің мереке мазмұнына сай болуы;
– құттықтау мәтінінің түсінікті болуы;
– сөйлем құрылымының дұрыс болуы;
– қатесіз жазу.
Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-

тырушы бағалау.
Бағалауды «Синквейн» тәсілі арқылы ұйым-

дастыруға болады. «Отан» немесе «тәуелсіздік» 
сөзіне «бес жолды өлең» құрастыру оқушылар-
дың алған білімін көрсетуге мүмкіндік береді.
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Оқу мақсаты: 2.1.6.1 таңдауы бойынша Қазақстан 
Республикасының ұлттық және мемлекеттік мере-
келерінің мәнін түсіндіру.
Тірек сөздер: наурыз, наурызкөже.
Оқулық: «Наурыз мейрамы», 66-67-бб.
Жұмыс дәптері: «Наурыз мейрамы», 46-47-бб.
Ресурстар: Наурызды мерекелеу туралы материал-
дар (газеттерден, журналдардан, кітап материалынан 
үзінділер), А3 қағазы, маркерлер, ойындардың, 
салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың атауы жа-
зылған үлестірме парақшалар, азық-түліктің сурет-
тері (8-10 дана), киіз үйдің қағаздан жасалған макеті, 
түрлі түсті қағаз, қайшы, ойынға арналған қызғалдақ 
гүлі. Психологиялық жағымды орта құру мақсатында 
оқушылардың ұлттық киім киюіне болады.
Интернет-ресурстар: «Наурыз айы, алақай» әні. 
https://www.youtube.com/watch?v=4bbjOVrdw_A
«Қош келдің, Наурыз!» әні. https://www.youtube.com/
watch?v=oJNqpSUOoOs
«Наурыз» мультфильмі. https://www.youtube.com/
watch?v=TkJcKbrWQ5o

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Наурыз мейрамы жыл басы ретінде аталып 
өтеді. Деректерге сүйенсек, Наурыз мерекесі бес 
мың жылдан астам уақыттан бері тойланып келе 
жатыр. Наурыз – қазақ халқының ұлттық мейра-
мы. Наурызда күн мен түн теңеледі. Сондықтан 
оны «Ұлыстың ұлы күні» деп атаған. Мұндағы 
ұлыс сөзі «халық, ел, жұрт» деген мағынаны біл-
діреді. Яғни, күн мен түн теңеліп, күн жылынып, 
табиғат құлпырып, түлейтін мезгіл,  халықтың 
көптен күткен ұлы күні.  

Наурызда алдағы жылы молшылық болсын 
деп мол ас әзірленеді. Әрбір үйде дастарқан 
жайылады. Жеті түрлі азықтық заттардан 
наурыз көже дайындалады.

Наурыз – халықтың қыстан аман-есен шығып, 
күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу ме-
рекесі. Наурыз мерекесінде адамдар бір-бірін 
құшақ жая қарсы алып, игі тілектер айтады.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең
«Наурыз айы, алақай» әнін орындаудан 

бастауға болады. Бұл күні кабинетті бәйшешек 

гүлдерімен және шарлармен безендіруге бола-
ды. Ән айтып, би билегеннен кейін оқушыларға: 
«Сендер қалай ойлайсыңдар, бүгін біз не туралы 
сабақ өтеміз?» , – деген сұрақ қою арқылы сабақ 
мақсатымен таныстырыңыз.

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Оқушының суреттен ақпарат алу дағ-

дысын жетілдіруге бағытталады. Олар суретте 
қандай салт-дәстүр бейнеленгенін айта отырып, 
тағы да басқа ұлттық дәстүрлер туралы талқы-
лайды. Бұл тапсырма оқушыларды ұлттық құн-
дылықтарды ұлықтауға баулиды. Оқушылардың 
ат қою, бесікке салу, тұсау кесу туралы білетінін 
ортаға салуға мүмкіндік беріледі.

Саралау. Суретте жылдың қай мезгілі бей-
неленген? Көктемде қандай мерекелер тойла-
нады?

Оқы. Мәтінмен жұмыс сұраққа жауап табу 
мақсатында ұйымдастырылады. 

22 наурыз қандай күн?
Наурыз сөзінің мағынасы қандай?
Наурыз қандай мереке?
Наурыз мейрамын адамдар қалай 
өткізеді?
Наурыздың басты тағамы не? 

Оқушылар мәтіннен Наурыз мейрамы тура-
лы ақпарат ала отырып, сұрақтарға жауап беру, 
мәтіннен деректер табу дағдыларын жетілдіреді. 

Жауап бер. Суретті сипаттауға бағытталған 
тапсырма оқушылардың ұлттық ойын түрлері 
туралы білімдерін бекітуге арналған. Тапсыр-
маны оқушылар топпен орындай алады. «Ұлт-
тық ойындардың адам денсаулығына қандай 
пайдасы бар? Ақыл-ойды дамытатын қандай 
ұлттық ойындарды білесің?» деген сұрақтарға 
сурет негізінде жауап беру арқылы ұлттық 
ойын түрлері туралы білімдерін толықтырады. 
Суретке қарап отырып, шағын сипаттау әңгіме 
құрастыртуға болады. 

Саралау. АКТ дағдыларын жетілдіру мақса-
тында ғаламтордан бәйге, асық, күрес ойындары 
туралы ақпарат іздетуге, танысып жаңалығымен 
бөлісуді ұсынуға болады.

Оқушылардың жұмыс барысындағы белсен-
ділігін бақылау, барлық оқушының тапсырманы 
орындауын қадағалау маңызды.

Сергіту сәті. «Орамал тастау» ұлттық ойы-
нын ойнау.

Біле жүр! Бұл айдардан оқушылар наурызда 
табиғатта қандай өзгерістер болатынын және 

26-сабақ. Наурыз мейрамы
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бұл кезде адамдар қандай игі істер жасайтынын 
біледі. 

Оқы. Бұл тапсырманы мульфильм тамашалау-
дан бастау ұсынылады. Оқушыларға мультфильм 
мен мәтіннің ұқсастығын табу міндетін қою ке-
рек. Наурыз туралы мульфильмнен (https://www.
youtube.com/watch?v=TkJcKbrWQ5o) 0.14-2.59 
уақыт аралығынан үзінді тамашалайды. Мәтінді 
көз жүгіртіп оқиды. Ортақ берілген мәлімет-
терді айтады. Мәтін соңында берілген «Наурыз 
мейрамында қонақтарға қандай тағам ұсыны-
лады? Наурызкөжені неден жасайды?»  деген 
сұрақтарға жауап береді. Оқушылар мәтіннен 
наурызкөже туралы білімдерін пысықтайды. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Наурызкөже 

Наурызкөженің қандай тағамдардан жасала-
тынын анықтап, суреттерді бояйды. Бұл оқушы-
ның наурызкөже құрамын есінде сақтауына 
ықпал етеді. 

Жауабы: құрт, тұз, сүт немесе айран, ет, су, 
бидай, жүгері, күріш, тары. 

Әзірле. Үй жұмысы ретінде ұсынылады. Әр 
оқушы ата-анасымен бірге наурызкөже да-
йындайды. Ата-анасына асүйде қолғабыс етеді. 
Мысалы, дәнді дақылдарды өлшеп алу, оларды 
жуып беру, астың дәмін көру және т.б. Наурыз-
көже дайындау үдерісін фотоға түсіру немесе 

видео түсіріп түсіндірме айтуы маңызды. Келесі 
сабақта мұғалім наурызкөжені отбасында неден 
жасайтынын сұрап, өзара талқылауына болады. 
Әр балаға өз үйінде жасалатын наурыз кө же нің 
құрамын кестеге жаздыртып, ұқсас тықтары мен 
айырмашылықтарын айтқызуға болады. 

Жұмыс дәптері: 3-тапсырма. Алтыбақан

Оқушылар алтыбақан бейнеленген суретті 
бояйды. Бұл тапсырма оқушылардың ұлттық 
ойын түрін естерінде сақтауға бағытталған және 
ұлттық киімдердің ерекшелігін танып, түстерін 
таңдауына ықпал етеді. 

Сабақты сыныптың Наурыз тойын өткізумен 
жалғастыруға болады. Сынып оқушыларынан 
3 топ топтастырып, әр топ бір ұлттық салт-дәстүр 
туралы қойылым дайындап көрсетеді. Ал басқа 
топтың оқушылары оның атауын табады. 

Рефлексиялық-бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау.

 Жұмыс дәптерінде берілген «Өзіңді тексер» 
тапсырмасын орындату ұсынылады. 

Қате сөйлемдер: 
- Бұл күні адамдар гүл терген. 
- Наурызды ақпан айында мерекелейді.

Оқушылар дұрыс және қате тұжырымдарды 
анықтап, белгілейді.
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Тарау бойынша қорытынды 

Оқушылар нені білді?

• ежелгі шаруашылықтың пайда болуын;
• Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін;
• ғұндардың тұрмыс-тіршілігін;
• Қазақстанда болған ежелгі қалаларды;
• тарихи тұлғаларды;
• Тәуелсіздік күні мен Наурыз мейрамының маңызын білді. 

Оқушылар нені үйренді?

• ежелгі шаруашылықтың түрлерін ажырата алады;
• ең алғаш жылқының қайда үйретілгенін түсіндіре алады;
• ежелгі қалаларды сипаттай алады; 
• ғұндардың жауынгер халық болғанын айта алады;
• Тәуелсіздік мерекесі мен Наурыз мейрамының маңызын айта алады.

Ойтолғам

Оқушылар «Қандай ежелгі қаламен таныстыра аласың? Ботай мəдениеті туралы қай ақпарат 
саған əсер етті? Əл-Фараби туралы не білдің?»  деген сұрақтарға жауап беру арқылы тарау бой-
ынша білімдерін қорытады. 

Сен не үйрендің?

Суреттерге сәйкес анықтаманы тап. 
Көрмеге тағы қандай сурет қосар едің? 
1. Ежелгі Ботай қонысы. 
2. Түркістан – ежелгі қала.
3. Аттила – ғұндардың қолбасшысы.
4. Әл-Фараби – шығыстың ұлы ғалымы.  
Жауабы: 1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – ә.
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7  Қоршаған орта
Тараудың мақсаты: қауіпті табиғат құбылысынан сақтанудың жолдарын, ауа райын алдын ала бол-

жаудың маңызын түсіндіру. Тұсбағдардың көмегімен көкжиек тұстарын анықтауды үйрету.

Оқушылар: 
•  көкжиек тұстарын анықтай алады; 
•  ауа райын болжаудың маңызын түсінеді; 
•  өз өлкесін сипаттай алады;
•  ауа райының адам өміріне, көңіл күйіне әсерін біледі;
•  табиғаттағы қауіпті және қауіпсіз құбылыстарды ажыратады. 

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар тұсбағдардың көмегімен көкжиек тұстарын анықтауды меңгеріп, өзі тұратын 
өңірдің ауа райын бақылай алады, қауіпті табиғат құбылыстарын ажырататын болады. Оқулық пен жұмыс 
дәптерінде берілген тапсырмалар негізінде оқушылар ауа райын алдын ала болжаудың қажеттілігін, ауа 
райының адам көңіл күйіне қалай əсер ететінін, күн көкжиектің қай тұсынан шығып, қай тұсына бататы-
нын, адам өміріне қауіп төндіретін қандай табиғи апаттар бар екенін түсініп, қоршаған орта туралы білімін 
толықтырады. Тапсырмалар мен сұрақтар оқушыға айналаны танытып, табиғат құбылыстарының сырын 
ұғындыруға бағытталған. 

Қосымша әдебиеттер:

1. Табиғат. «Балалар энциклопедиясы» сериясы. – Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 170 б.
2. Тірі табиғат. Балалар энциклопедиясы. – Мәскеу: «РОСМЭН», 2012. – 95 б. 
3. Әбілқайыр М. Таңғажайып табиғат. – Алматы: «Балалар әдебиеті» баспасы. – 2007.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• ауа райының өзгерістерін бақылап жазуды;
• сабаққа байланысты сұрақтардың жауабын әртүрлі ақпарат көздерінен іздеуді;
• ауа райындағы өзгерістерді шартты белгілер арқылы оқуды;
• қоршаған орта мен өз өлкесі туралы тұжырым жасауды;
• термометр көмегімен ауа температурасын өлшеуді;
• табиғаттың шаруашылыққа әсерін анықтауды;
• табиғаттағы қауіп-қатерлерден сақтануды үйренеді.

Ойлан! 

Оқулықтың кіріспе бетіндегі «Ойлан!» айдарында берілген «Ауа райын алдын ала білу не үшін қажет? 
Ауа райы сенің көңіл күйіңе қалай əсер етеді?  Адам өміріне қауіп төндіретін қандай табиғат құбылыста-
рын білесің?» деген сұрақтар оқушының қоршаған орта туралы танымын кеңейтуге бағытталған.

Дұрыс жауабы:
1. Ауа райын алдын ала білу не үшін қажет? (Егін егу, ағаш отырғызу, мал бағу – барлығы да ауа райына 

сәйкес жүргізіледі. Ауа райын білу жолаушылар үшін де маңызды.)
2. Ауа райы сенің көңіл күйіңе қалай əсер етеді? (Жылы ауа райы адамның көңіл күйін көтереді, суық 

кезде далада көп жүруге, ойнауға болмайды.)
3. Адам өміріне қауіп төндіретін қандай табиғат құбылыстарын білесің? (Нөсер, су тасқыны, найзағай 

ойнауы, боран, жер сілкінісі, қар көшкіні, т.б.)
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Оқу мақсаты: 2.2.1.1 тұсбағдар көмегімен көкжиек 
бағыттарын анықтау.
Тірек сөздер: көкжиек, тұсбағдар.
Оқулық: «Көкжиек тұстары», 70-71-бб.
Жұмыс дәптері: «Көкжиек тұстары», 48-49-бб.
Ресурстар: оқушылар санына қарай жол бағыты қаға-
зы, әр топқа арналған тұсбағдар, Қазақстан картасы, 
көкжиектің аралық тұстары белгіленген үлкен сурет, 
топтық жұмысқа арналған көкжиек тұстары белгілен-
ген үлестірме парақшалар, жіпке байланған магнит.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Аспан мен жердің көз ұшында түйіскен жері 
«көкжиек сызығы» деп аталады. Көкжиек тұста-
рына кеңістіктегі төрт бағыт: солтүстік, оңтүстік, 
батыс, шығыс жатады.  Көкжиек тұстарын 
анықтаудың ең көп тараған тәсілі – тұсбағдар-
ды пайдалану. Яғни тұрған жерін анықтау қа-
жет жерде көкжиек тұстарын бағдарлау үшін 
тұсбағдар қолданылады. Тұсбағдардың магнитті 
тілі көкжиектің барлық тұсын анықтап береді. 
Тілдің бір бағыты үнемі солтүстікті, ал екіншісі  
оңтүстікті көрсетіп тұрады. Тұсбағдарсыз да 
көкжиек тұстарын анықтауға болады. Мысалы, 
күнге қарап немесе өсімдіктер мен жануар-
лардың көмегімен бағдарлайды. Жеміс-жидек-
тердің оңтүстік жағы бірінші қызарып, піседі. 
Тиін ағаштың оңтүстікке қараған қуысын та-
уып алады. Көктемде ойлы-қырлы жерлердің, 
таудың оңтүстік бетінің қары бірінші ериді. 
Саңырауқұлақ, мүк пен қына ағаштың солтүстік 
жағында өседі. Ағаштың солтүстік бетінің қа-
бығы қалыңдау және жуан болады. Әсіресе, бұл 
қайың ағашында қатты байқалады. 

Сабақты жоспарлауға қастысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Оқулықтағы негізгі мәтінді оқытқан соң, оның 

мазмұнын қайталап сұрау керек. 
Ықтимал жауаптар: Оқушылар бағдар бо-

латын келесі нысандарды атауы мүмкін: ғима-
раттар, ескерткіштер, саябақтар және т.б.

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Оқушылар сағат пен тұсбағдардың 

айырмашылығы мен ұқсастығын анықтайды.
Бұл тапсырманы топпен орындатуға болады. 

Мүмкіндік болса, балаларға сағат пен тұсбағдар 
беруге болады. Оқушылар екі затты салысты-
рып, ұқсастығы мен айырмашылығын айтады. 

Ықтимал жауаптар: 
Ұқсастықтары: екеуінің де пішіні дөңгелек, 

тілдері бар.
Айырмашылықтары: сағатпен уақытты 

анықтайды, онда сандар жазылған. Ал тұсбағдар-
дың көмегімен көкжиек тұстарын анықтайды. 
Онда көкжиек тұстары әріппен жазылған деп 
жауап берулері керек. 

Оқы. Мәтінмен жұмыс сұрақтарға жауап 
табу мақсатында ұйымдастырылады. Мәтінде 
тұсбағдар туралы және оның не үшін қолданы-
латыны туралы ақпарат берілген. Оқушылар: 
«Көкжиектің неше тұсы бар? Тұсбағдардың 
қызыл тілі нені көрсетеді?» деген сұрақтарға 
жауап беру арқылы көкжиек пен тұсбағдар ту-
ралы білімдерін кеңейтеді. Әр оқушыға мәтінді 
оқытып, оның мазмұны бойынша пікір білдіру-
ге бағытталған 2 сұраулы сөйлем құрастырып 
жаздыртуға болады. Құрастырған сөйлемдерін 
жұппен талқылатып, ұтымды 2 сұраулы сөйлемді 
анықтайды. Қажет жағдайда сөйлемді толықты-
рады. Сыныпта парталардың орналасу қатары 
бойынша үлкен 3 топ құрауға болады. Оқушылар 
сынып ішінде еркін қозғалып, жұп құрайды. Әр 
жұп сұраулы сөйлемдерін топқа таныстырады.  
Топ мүшелері ақылдасып, ең ұтымды 2 сұрақты 
белгілейді. Әр топ сұрақтарын келесі топтарға 
қояды. Топ мүшелері өзара сұрақтарға жауап бе-
реді. Бір-бірінің жауабын толықтырады. Мұғалім 
жұмыс үдерісін бақылап, оқушылардың жақсы 
идеяларын атап өтеді. Оқушылар жұмысты дес-
крипторлар бойынша өзара бағалай алады.

Зертте. Оқушылар тұсбағдардың бөлік-
терімен танысады. Тұсбағдардың корпусы, маг-
ниттен жасалған тілі және тежегіші болатынын 
меңгереді. Тұсбағдарда көкжиек тұстары латын 
әрпімен белгіленетінін, әр әріптің қай тұсты біл-
діретінін жаттап алады. 

Есте сақта! Бұл айдар арқылы оқушылар 
көкжиектің негізгі тұстарымен қатар аралық 
тұстары да болатынын біледі. Бұл тапсырма 
оқушылардың айналаны бағдарлау дағды-
сын қалыптастыруға бағытталған. Оқушыға 
тұсбағдардың макетін картоннан жасап, аралық 
тұстар түсіндіріледі. 

NE  – солтүстік-шығыс; 
SE  – оңтүстік-шығыс; 
SW – оңтүстік-батыс; 
NW – солтүстік-батыс.

27-сабақ. Көкжиек тұстары
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Оқушыларға тұсбағдарды дұрыс қолданудың 
маңызын айта кеткен орынды.

1. Тұсбағдарды қозғалтпай, түзу ұстап немесе 
тегіс жерге қою керек.

2.  Көк тілі “N” әрпіне дәл келетіндей етіп, 
құралды бұру керек.

3. Қажет бағытты анықтау керек.
Ойлан. Оқушылар суретке қарай отырып, 

онда қай мезгіл бейнеленгенін және күннің 
көкжиектің қай тұсынан шығып, қай тұсына 
бататынын анықтайды. Таңертең күн шығыстан 
шығады, кешкісін батыстан батады. 

Зертте. Берілген нұсқаулық бойынша 
тұсбағдарды қолдануды үйрену үшін  мектеп 
ауласында сабақты жалғастыру қажет. 

Әзірле. Оқушыларды сабақтың соңында 
мектеп ауласына алып шығып, көкжиек тұста-
рын анықтауға дағдыландыру керек. Оқушылар 
смартфондағы тұсбағдар бағдарламасын қол-
дана алады. Нұсқаулықты басшылыққа алып, 
мектеп есігі көкжиектің қай тұсына қарап тұрға-
нын анықтайды. Оқушыларды бірнеше топқа 
бөліп, оларға көкжиек тұстарын анықтату керек. 
Сол арқылы өздерінің баратын жол бағытта-
рын таңдайды. Мұғалім оқушылармен бірге 
көкжиек тұстары мен тұсбағдардың қажеттілігі 
туралы талқылап, балалардың пікірін тыңдай-
ды. Оқушылар сыныпқа келген соң, өздерінің 
таңдаған бағыттарын көрсететін жолбағдар 
парақтарын тақтаға іледі. Балалардан неліктен 
аталған бағыттарды таңдағанын сұрап, пікір-
лерін тыңдаған жөн. Оқушыларға үй мен мектеп 
арасында өздеріне бағдар болатын нысандарды 
айтқызған дұрыс

Қосымша тапсырмалар. Оқушылардың 
көкжиек тұстары туралы алған білімдері мен 
дағдыларын бекіту мақсатында ұялы телефонда-
рының қосымшасын пайдаланып, өз үйінің есігі 
көкжиектің қай тұсына қарайтынын анықтау 
тапсырылады.

Тілдік құзыреттілікті қалыптастыру. Сабақ 
тақырыбы бойынша тілдік дағдыны тексеруге 
көмектесетін «Жол» ойынын ұсынуға болады. 
Бұл ойын білімдерін пысықтап, тірек сөздерді 
меңгертуге ықпал етеді. Оқушылар жұбы тірек 
сөздер жазылған үлестірме парақшаларды 
таңдайды. Пысықтау үшін көкжиек тұстарының 
атауын беруге болады. Олар мұғалім атаған 
бағытта екі қадам жүреді және әр қадам сайын 
сөздерді атайды, сондай-ақ аралық тұстардың 
атауын да меңгерту керек. 

Жұмыс дәптері бойынша ұсыныстар

1-тапсырма. Көкжиек тұстары. Бұл тапсыр-
ма оқушылардың білімін бекітуге арналған. 
Олар көкжиектің негізгі тұстары мен аралық 
тұстарын белгілеуді үйренеді. Негізгі тұстар: 
солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс. Аралық тұстар: 
солтүстік-батыс, солтүстік-шығыс, оңтүстік-
шығыс, оңтүстік-батыс. Арқа жағың оңтүстікті, 
оң жақ қолың шығысты, сол жақ қолың батысты 
көрсетеді.

2-тапсырма.  Күнге қарап бағдарлау 
Оқушылар  түс мезгілінде күнге қарап, көк-

жиек тұстарын қалай анықтауға болатынын 
зерттейді және нұсқаулық құрастырады. 

Тал түсте күнге арқаңды беріп тұр. 
Сенен түскен көлеңке солтүстікті көрсетеді. 

Арқа жағың оңтүстік болады. Оң қолың шығыс-
ты, сол қолың батысты көрсетеді.

Қалыптастырушы бағалау. Сабақ барысын-
да тұсбағдарды өз бетінше қолданып, көкжиек 
тұстарын анықтай алатын оқушыларды анықтап, 
олардың тұсбағдармен жұмыс істеуге қиналатын 
оқушыларға көмектесулерін сұрауға болады. 
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Оқу мақсаты: 2.2.2.1 ауа райының адам өмірі мен 
шаруашылық іс-əрекетіне оң жəне кері əсерін талдау.
Тірек сөздер: ауа райы, термометр. 
Оқулық: «Ауа райы», 72-73-бб.
Жұмыс дәптері: «Ауа райы», 50-51-бб.
Ресурстар: «Ауа райы» туралы бейнеролик, тер-
мометр, карта, күннің, аспанның, т.б. суреттері, бол-
жамдар жазылған парақшалар.
Әдебиет: Табиғат. «Балалар энциклопедиясы» серия-
сы. – Астана: «Фолиант» баспасы, 2012. – 170 б.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Қазақ халқы ежелден-ақ ауа райын табиғат 
құбылыстары мен жан-жануарлардың ты-
ныс-тіршілігіне қарап болжап отырған. Осы 
арқылы алдын ала сақтану шараларын қолға 
алып, қамданған. Академик Ақселеу Сейдімбек-
тің «Қазақ әлемі» атты еңбегінде ата-бабала-
рымыздың ауа райына қатысты болжамдары 
ұсынылған. Мысалы, қамыс торғайы ұясын 
биікке салса, жаз жаңбырлы болып, су молаяды; 
жыл құстары қайтқанда төмен ұшса, қыс қатты 
болады; қарға топтасып қарқылдаса, ауа райы 
бұзылады; су бетіне шабақ шоршып ойнаса, 
жаңбыр жауады; мысық үйден шықпай бұйыға 
берсе, күн суытады. 

Ежелгі заманнан бастап ауа райын бақылау 
адамдардың шаруашылықты жүргізуі үшін өте 
қажет болды. Ауа райын әртүрлі жолдармен 
болжап отырған. Сол арқылы дәнді дақылдар 
егу, ашық теңіздерге шығып балық аулау си-
яқты жұмыстарды ауа райымен байланыстыра 
отырып жүргізген.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар 

Мотивациялық кезең 
«Маған ұнайтын жыл мезгілі» тапсырмасын 

ұйымдастыру арқылы әр оқушы өзі ұнатқан жыл 
мезгілін бейнелейді. Суретті жай қарындашпен 
салады, бояудың қажеттілігі жоқ екенін ескер-
ту керек.  Оқушылар салған суреттері негізінде 
топтасады. Неліктен бұл жыл мезгілі ұнайтынын 
бір-біріне айтып, топтың жауабын дайындайды.  
Мұғалім осы тұста табиғат құбылыстарының 
атауына көңіл бөлуі керек. 

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Бұл тапсырма ауа райын бақылауға 

бағытталған. Оқушылар суреттен ауа райының 

қандай екенін анықтап, оның адамның көңіл 
күйіне қалай әсер ететіні туралы ойларын айтуы 
керек. Оқушылар бұл тапсырма арқылы тер-
мометрдің не екенін біледі. Қай көрсеткіштер 
ыстық пен жылыны, қай көрсеткіштер салқын 
мен суықты көрсететінін меңгереді. 

Оқы. Оқушы мәтіннен «ауа райы» және 
«ауа температурасы» ұғымдары туралы кеңірек 
мәлімет ала отырып, 0-ден жоғары, 0-ден 
төмен сандарының мәнін түсінеді. «Бүгінгі ауа 
температурасын термометрмен анықта» деген 
тапсырманы орындай  отырып, термометрде 
ауа температурасы қалай көрсетілетіні туралы 
айтады. Сабақта «Мозаика» тапсырмасын беру-
ге болады. Әр жұпқа жыл мезгілдерін бейнелей-
тін суреттің 4-5-ке бөлінген бөліктерін тарату 
керек. Оқушылар мозаиканы жинап, қай мезгіл 
екенін, ол кезде ауа райы қандай температурада 
болуы мүмкін екенін болжайды. 

Саралау. Суық ауа райы көрсеткіші алдында 
«-» таңбасы, жылы ауа райы таңбасы алдына 
«+» таңбасы тұратынын түсіндіру. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Өзіңді тек-
сер. Оқушылар суреттен ауа райы температура-
сын болжап, термометрдің қандай көрсеткіші-
не сәйкес келетінін анықтайды. Бұл тапсырма 
оқушылардың термометр арқылы ауа райын 
анықтай алу дағдысын қалыптастырады. 

2-тапсырма. Санмен жаз. Оқушылар беріл-
ген сөйлемдегі ауа температурасын санмен 
жазып көрсетеді. Бұл тапсырма градус шартты 
белгісінің таңбасын меңгертуге бағытталған. 

Ойлан. Оқушылар суреттерде ауа райының 
қандай болып тұрғанын анықтайды және қан-
дай ауа райы адамдарға қолайлы екені туралы 
өз ойларын ортаға салады. 

Ықтимал жауаптар: 1-суретте күз мезгілі 
бейнеленген. Далада қатты жел соғып тұр. 
Қатты жел баланың бас киімін ұшырып әкет-
ті. Анасының қолшатыры кері айналып кетті.  
Мұндай ауа райы адамға қолайсыз. 2-суретте 
жапалақтап қар жауып тұр. Бала үйіне тез жету 
үшін жүгіріп барады. Қар жауып тұрғанда дала-
да жүру қолайсыз. Себебі киімің қар, су болады. 
3-суретте көктем мезгілі бейнеленген. Күн ала 
бұлтты. Жаңбыр жоқ. Трактормен егін егетін 
жерді дайындап, жер жыртып жатыр.   Жер 
жыртуға қолайлы күн. 4-суретте жаз мезгілі 
бейнеленген. Күн ашық.  Ұшақтар ұшып жатыр.  
Жол жүруге қолайлы күн. Сыныпты екі топқа 
бөліп, еліміздегі екі қаланың дәл сол сәттегі ауа 
райына сипаттама жаздыртуға болады. Балалар 

28-сабақ. Ауа райы
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интернеттегі ауа райы болжамын қолданып, сол 
сәттегі ауа температурасының адамдар үшін 
қолайлы немесе қолайсыз екенін анықтайды. 
Жазған деректерін бір-біріне оқып, екі қаладағы 
ауа райының ерекшеліктерін талқылайды. 

Оқы. Мәтінді оқи отырып, оқушылар ауа 
райын болжаудың адамдар үшін өте маңыз-
ды екенін түсінеді. «Қандай ауа райы адамға 
қолайсыз?», «Көлік қозғалысына ауа райы ке-
дергі келтіре ме?» деген сұрақтарға жауап беру 
арқылы оқушылар қауіпті табиғат құбылысынан 
сақтануды үйренеді және ауа райын болжаудың 
адам өмірі мен шаруашылықтағы маңызын түсі-
неді. Оқушылардан таңертең сабаққа жиналып 
жатқан сәтте терезеге қарап, ауа райына мән 
беретінін/бермейтінін сұрап, оның не үшін 
маңызды екенін анықтауға тапсырма беруге 
болады. «Бүгін қалай киіндіңдер? Неліктен?» 
деген тәрізді сұрақтар қойып оқушылардың 
жеке тәжірибесін айтқызуға болады. Синоптик 
еңбегінің не үшін маңызды екенін оқушыларға 
түсіндіре кеткен дұрыс. 

Саралау. Ауа райына қарай  жоспар құрас-
тыр.  Керек сөздер: жер жырту, көлікпен ұзақ 
жолға шығу,  көлікпен жолға шықпау,  далада 
ойнамау. 

Ауа райы Жоспар
Күн ала бұлтты, қатты жел
Күн ала бұлтты, боран
Күн бұлтты, жаңбыр жоқ
Күн ашық,  самал жел

Есте сақта! Ютуб арнасына немесе теле-
дидар арнасына кіріп, оқушыларға ауа райы 
болжамын тыңдатыңыз. Ауа райын тағы қан-
дай дереккөздерден біле алатынын сұраңыз. 
Оқушылар өз өмірлік тәжірибесіне сүйеніп 
жауаптарын ұсынады. Бұл тапсырма арқылы 
оқушылар күнделікті ауа райы болжамымен 
теледидар, радио және ұялы телефон арқылы 
танысуға болатынын түсінеді. Оқушыларға «Ауа 
райын болжау не үшін қажет?» деген тақырыпта 
шығарма немесе постер жасатуға болады. 

Әзірле. Бұл тапсырма арқылы оқушылар бір 
апта бойы ауа райын бақылап, күнделік жүр-
гізеді, апта соңында ол аптаның өздері үшін 
қолайлы, қолайсыз болғанын талдап, сыныпта 
баяндайды. Тақырып бойынша меңгерген білім-
дерін бекіту үшін оқушыларға екі түрлі темпе-
ратура көрсеткіші бейнеленген сурет беріп, ауа 
температурасын қандай құралмен өлшейтінін, 
ондағы көрсеткіштердің нені білдіретінін айт-
қызуға болады. 

Жұмыс дәптері: 3-тапсырма. Шартты 
белгілер. 

Оқушылар ауа райының шартты белгілерін 
қолданып, кестені толтырады. Бұл тапсырма та-
биғат құбылыстарына сәйкес шартты белгілерді 
меңгертуге бағытталған. 

Қосымша тапсырмалар 

АКТ дағдыларын дамыту мақсатында ауа 
райы болжамын  түрлі дереккөздерден табуға 
тапсырма беруге болады. Ғаламтордан табу 
үшін «іздеу» жолағына «ауа райы» сөзін теріп, 
экранда пайда болған қосымшалардың алғашқы 
үшеуін ашып танысады. Алынған мәліметтерді 
салыстырып, ауа райының қолайлы немесе 
қолайсыз екенін бағалауына қолдау жасау 
ұсынылады. 

Тілдік құзыреттілікті қалыптастыру. Са-
бақта оқушылар тірек сөздерді қолданып, ауыз-
ша, жазбаша әңгіме құрастыру, қорытынды 
шығара білу, ауа райы туралы алған білімдерін 
көрсету, топпен және жұппен арнайы тапсыр-
малар орындау арқылы ауызекі сөйлеу тілін 
дамытады. 

Қалыптастырушы бағалау. Пазлдар 
жинату арқылы бағалауға болады. Оның бір 
бөлігіне ауа райы болжамын, екінші бөлігіне 
соған сәйкес температура көрсеткішін беруге 
болады. 

Өзін-өзі бағалау кестесі:

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Ауа температурасын термометр бойынша 
анықтай аламын.
Суық және жылы ауа  температурасын ажы-
рата аламын.
Ауа райының адам өміріне қолайлы және 
қолайсыз кездерін атай аламын.
Шаруашылыққа қолайсыз ауа райын сипат-
тай аламын.
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Оқу мақсаты: 2.2.3.3 табиғаттың қолайсыз және қа-
уіпті құбылыстарын жіктеу.
Тірек сөздер: құбылыс, жауын-шашын.
Оқулық: «Табиғат құбылыстары», 74-75-бб.
Жұмыс дәптері: «Табиғат құбылыстары», 52-53-бб.
Ресурстар: табиғатта болатын қауіпті құбылыстар 
бейнеленген түрлі суреттер, шұғыл қызмет көрсету 
орталықтарының телефон нөмірлері, сирена дабылы.
Интернет ресурсы: 
Табиғат құбылыстары. https://www.youtube.com/
watch?v=Mcae2sXiRU0. Қауіпті табиғат құбылыста-
ры. https://www.youtube.com/watch?v=szcvU35iIUU.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Табиғатта болатын ең қауіпті құбылыстар 
қатарына жер сілкінісі, су тасқыны, орман және 
дала өрттері, дауыл, боран, т.б. жатады. Адамдар 
ондай қауіп-қатерден қорғанудың және алдын 
ала болжап отырудың түрлі жолдарын үнемі 
назарда ұстауға тырысады. 

Су тасқыны қардың еруі мен жауын-шашын-
ның мол түсуі салдарынан өзендердегі, теңіздер-
дегі су деңгейінің көтерілуінен пайда болады. Су 
тасқыны қатты болса, көпірлерді, жолдарды, ғи-
мараттарды қиратып, адам шығыны да орын алуы 
мүмкін. Дала және орман өрті қатты ыстықтан, 
найзағайдың түсуінен немесе адамдардың абай-
сызда жасаған өртінен, сөнбей қалған шоқтан 
пайда болады. Көбінесе өрт құрғақшылық орын 
алған жағдайда немесе қалдықтарды өртеген 
кезде қауіпсіздік талаптарының орындалма-
уынан да туындайды. Орман өрті ағаш қорын 
азайтады, жалын шарпыған ағаштар қурап қа-
лады. Соның кесірінен орманда зиянды жәндік-
тер көбейіп, ағаштар бүлінеді. Дауыл – кенеттен 
соғатын, жылдамдығы 20-30 м/с-ке дейін жететін 
екпіні күшті жел. Дауыл кезінде адамдарға қауіп 
төніп, айнала бүлінеді. Қауіп-қатер жағдайында 
адамдарға құтқару қыз меттері көмек көрсетеді. 
Мәселен, 101 – өрт сөндіру, 103 – жедел жәрдем, 
112 – құтқару қызметі.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
«Дыбысынан таны» дидактикалық ойыны. 
h h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=AHg9DUYC52A сілтемесі арқылы та-

биғат құбылыстары туралы мультфильмнен 
үзінділер көрсетіп, оқушылардың назарын та-
биғат құбылыстарының атауына және бұл құ-
былыстың жылдың қай мезгілінде болатынына 
назар аудару керек.  

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Сынып оқушыларын шағын 5 топқа топтастыру, 
Суреттер бойынша әр топ өздеріне ат қояды.  
1. Дауыл/жел. 2. Жаңбыр. 3. Найзағай. 4. Қар. 
5. Көшкін.

Оқушылар суреттегі табиғат құбылыстарын 
сипаттай отырып, олардың адам өміріне қан-
дай қауіп төндіруі мүмкін екенін талдайды. Бұл 
тапсырманы топпен орындауға болады. Бес 
топ бес түрлі суретті алып талқылайды. Табиғи 
апаттардың пайда болуына суреттегі табиғи 
құбылыс тардың әсерін анықтап, өз тұжырымда-
рымен бөліседі. 

Оқы. Оқушылар «Түртіп алып оқу» тәсілін 
қолданып, оқулықта берілген мәтінді оқып 
шығады. Мәтіннен табиғат құбылыстарының 
пайдасы мен зияны туралы ақпараттарды тауып, 
кестеге белгілейді. 

Пайдасы Зияны

Оқушылар мәтінді оқи отырып, табиғат құ-
былыстарының пайдасы мен зиянын біледі. 
Сондай-ақ мәтін мазмұнын өздері күнделікті 
өмірде көріп жүрген тәжірибесімен байланыс- 
тыра отырып, табиғи құбылыстардың, оның 
ішінде жауын-шашынның адам өмірі үшін 
маңызы мен қаупін түсінеді. Оқушылар мәтінді 
толық түсінгенін бекіту үшін «Жауын-шашын-
ның қандай пайдасы бар? Жауын-шашын көп 
жауса, қандай қауіп тудыруы мүмкін?» деген 
сұрақтарға жауап береді. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Табиғат құ-
былыстары. Бұл тапсырма жыл мезгілдеріне 
сәйкес болып тұратын табиғат құбылыстарын 
түсіндіруге бағытталған.

Сен білесің бе? Оқушылар айдарда берілген 
мәліметпен танысады. Адамдардың құстардың 
әрекетіне қарап, ауа райын болжай алатынын 
түсінеді. Мұғалім оқушылардан құстар немесе 
жан-жануарлардың тағы қандай әрекеттері ауа 
райы туралы мағлұмат беретінін сұрауына немесе 
сол туралы өзі қосымша мәлімет айтуына болады. 

29-сабақ. Табиғат құбылыстары
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Зертте. Оқушылар суреттерге қарап, табиғат-
тағы қауіпті құбылыстарды анықтайды. Сурет-
тен су тасуы, сең жүруі және найзағай ойнауы 
кезіндегі болатын қауіп туралы баяндаулары 
керек. Оқушылардан қауіпті жағдайға ұшыраған 
адамдарға кімдер көмектесетінін сұрауға болады. 
Оқушылар құтқарушылардың адамдарды қандай 
жағдайда қалай құтқаратынын, қандай әрекет-
тер арқылы жұмыс істейтінін ойша болжап, өз 
пікірлерін айтады. Мұғалім төтенше жағдайлар 
қызметінде арнайы құтқарушылар тобының жұ-
мыс істейтінін балаларға түсіндіруі керек.

Есте сақта! Оқушылар мәтін мазмұнынан қа-
уіп-қатерден қалай сақтану керектігін түсінеді. 
Оқушыларды үш топқа бөліп, сұрақ жазылған 
парақшалар таратуға болады. Оқушылар «Най-
зағай ойнаған кезде ашық және сулы жерде неге 
жүруге болмайды?», «Найзағай ойнаған кезде 
ұялы телефон қолдануға бола ма?», «Боран 
болған кезде неге далада жүрмеу керек?» деген 
сұрақтарға жауап беріп, өз ойларын айтады. 

Саралау. Оқушылар ата-анасының телефон 
нөмірін жатқа айтып,  жарысады. Мұғалім кеспе 
қағаздарға ата-аналардың телефон нөмірлерін 
жазып дайындап, оқушыларға таратады.  Теле-
фон нөмірлерінің арасынан өз ата-анасының 
телефон нөмірін табуы керек. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Қауіпсіздік 
ережесі. Бұл тапсырма табиғат аясында қандай 
қауіпсіздік ережелерін сақтау керектігін үйре-
туге бағытталған.

Әзірле. Бұл тапсырманы мозаика құрас тыру 
арқылы орындатуға болады. Көктем уақытында 
болатын қауіп-қатер бейнеленген екі суретті 
төрт бөлікке бөліп оқушыларға тарату керек. 
Нәтижесінде су тасқыны және сең бейнеленген 
суреттерді құрастырып шығады. Сонымен қатар, 
оқушыларға үй шатырынан құлайтын мұздың 
аса қауіпті екенін түсіндіре отырып, көктемде 
болатын қауіптерден сақтанудың жолдарын 
талқылату керек. 

Қосымша тапсырма

Оқушыларға төтенше жағдай орын алған 
кезде қандай әрекет жасау керектігін үйреткен 
дұрыс. 

Қатты жел, дауыл кезінде:
– далаға шықпау, аулада ойнамау, үйде 

электр құралдарын қоспау;
Жер сілкінісі кезінде: 
– үй немесе ғимараттан сыртқа шығу, ашық 

алаң табу, лифтке мінбеу, бөлме ішінде қал-
саң, жарықты қоспау. Негізгі қабырғаның ішкі 
бұрышына, үстел астына отыру, т.с.с. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқушылар 
тақырып бойынша өзара әңгімелесіп, талқылап, 
қорытынды шығару барысында айтылым және 
тыңдалым, жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар-
ды орындау барысында жазылым дағдыларын 
дамытады. 

Өзін-өзі бағалау кестесі:

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Табиғат құбылыстарын ажыратамын.

Қауіпті табиғат құбылыстарын анықтаймын.

Найзағай, боран кезіндегі қауіпсіздік шара-
ларын түсіндіре аламын.

Ата-анамның телефон нөмірін айта ала-
мын.
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Оқу мақсаты: 2.2.3.1 ірі табиғи нысандардың (тау, 
жазық, көлдер мен өзендер) шаруашылық маңызын 
анықтау.
Тірек сөздер: жер бедері, қолайлы.
Оқулық: «Табиғат жəне шаруашылық», 76-77-бб.
Жұмыс дәптері: «Табиғат және шаруашылық», 54-б.
Интернет ресурсы: Табиғат және адамның ша-
руашылық қызметі. https://www.youtube.com/
watch?v=VIzOYsZdiD8 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Егін және мал шаруашылығымен айналы-
суға жазық дала, ал мал жайылымы үшін шөбі 
шүйгін тау беткейлері қолайлы. Ал өзендер ең 
басты тіршілік көзі, сондықтан оның маңайын 
ежелгі заманнан-ақ адамдар қоныс ретінде 
таңдаған. Көшпенді халықтар негізінен мал ша-
руашылығымен айналысты. Мал шаруашылығы 
ерте кезден бастап адамдарды азық-түлікпен 
қамтамасыз етіп отырды. Қазақстанның әрқилы 
климаты, жыл мезгілдеріне сәйкес құбылмалы 
ауа райы шаруашылыққа да әсер етіп отырды. 
Соған байланысты көшпелі мал шаруашылығы 
қазақ халқының негізгі шаруашылық түрі болып 
табылды. Тарихшылардың зерттеуі бойынша қа-
зақтардың 90 пайызы мал шаруашылығымен, 
20 пайызы егін шаруашылығымен айналысқан. 
Қазақтар жыл мезгілдеріндегі табиғи құбылыс-
тарға орай мекен ететін жерлерін де арнайы 
атау мен атап отырған, олар –  қыстау, көктеу, 
жайлау, күзеу. Қысқы жайылым үшін жел мен 
қарлы бораннан сақтайтын орман тасаларын, 
таулы қыраттарды таңдап отырған. Қазақтар 
егіншілікпен де ерте кезден айналысып, бидай, 
арпа, тары тәрізді дәнді дақылдарды азық ретін-
де пайдаланған. 

Сабақ жоспарлауға қатысты ұсыныстар

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Бұл тапсырма бойынша оқушылар 

картамен жұмыс жасап, тау, жазық және су 
қоймасы картада арнайы түспен белгіленетінін 
түсінеді. Түстерді ажырата отырып, су қоймасын 
картадан анықтайды. Бұл тапсырма оқушыларға 
картадағы түстердің белгілі бір нысанды біл-
діретінін ұғындыруға бағытталған. 

Оқы. Оқулықтағы мәтінде жер бедері туралы 
ақпарат беріліп, оқушылардың картамен жұмыс 
істеу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. 
Оқулықтағы «Картадан тау мен жазықты қалай 
ажыратуға болады? Қазақстанның шығысы мен 
батысын картадан салыстыр. Не байқадың?» де-
ген сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар 
жер бедерінің әр аймақта әртүрлі болатынын 
түсінеді. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Өзіңді тек-
сер. Оқушылар тақырыпқа қатысты білімін тек-
серу үшін дұрыс жазылған мәліметті белгілейді. 
Дұрыс жауаптар: 2, 3, 4.

Ойлан. Оқушылар суретке қарап, өздері 
тұратын аймаққа қай сурет сәйкес келетінін 
анықтайды және суреттегі табиғат жағдай-
лары шаруашылықтың қай түріне қолайлы 
екенін болжайды. Оқушыларға шаруашылық 
түрлерінің табиғатпен байланысын көрсететін 
әртүрлі суреттерді көрсетуге болады. Оқушылар 
суреттерді сипаттап, талдауы керек. Бұл тапсыр-
ма арқылы оқушылар табиғи нысандардың (жа-
зық, орман, тау) қандай шаруашылық түрлеріне 
қолайлы екенін түсінеді. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Жер бедері 
және шаруашылық түрі. Оқушылар шаруа-
шылық түрлеріне сәйкес келетін жер бедер-
лерін анықтайды. 

Ықтимал жауабы: жазық – мал өсіру, егін егу, 
көгөніс өсіру; тау – омарта, мал өсіру, жеміс-жи-
дек өсіру. 

Біле жүр! Бұл айдардан оқушылар адамдар-
дың егін және балық шаруашылымен қандай 
жерлерде айналысатынын ұғынады. Оқушы-
ларға әртүрлі табиғи нысандар бейнеленген 
суреттер таратып, сондай жерде өмір сүрсе, ша-
руашылықтың қай түрімен айналыса алатынын/
алмайтынын анықтатуға болады. Оқушылар ол 
жерлерді қалай пайдалануға болатынын әңгіме-
лейді. Олар берілген сурет бойынша «Егер мен 
мұнда тұрсам, онда шаруашылықтың мынадай 
түрімен айналысар едім» деп бастап, ой-пікір-
лерін айтулары керек. 

Әзірле. Бұл тапсырма бойынша оқушылар 
өз аймағының жер бедерін сипаттап, онда ша-
руашылықтың қандай түрлері қолданылатынын 
баяндайды. Оқушыларға өздері тұратын жер 
бедерін сипаттауы үшін «Сен тұратын жерде 
жазық дала бар ма?», «Сен тұратын жерде тау 
бар ма?», «Сен тұратын жерде қандай өзен-көл-
дер бар?», «Сен тұратын жерде егін еге ме?», 
«Сен тұратын жерде балық аулай ма?» деген 

30-сабақ. Табиғат жəне шаруашылық
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сұрақтар жазылған парақшалар таратуға бола-
ды. Оқушылар жұппен ақылдасып, сұрақтарға 
жауап береді. Балаларға өздерінің тұратын жері, 
ол жердің қандай шаруашылықпен айналыса-
тыны туралы шағын постер жасатуға да болады. 

Қосымша тапсырмалар

Қосымша тапсырма ретінде оқушыларға   
«Қазақстан даласы» жобасын жасауды тапсыруға 
болады.  Оқушылар  ғаламтордан  өз аймақтары-
ның жер бедері туралы деректер іздеп табады.  
Суреттерді жүктеп алуы және оны таныстыруы 
керек. Әр оқушы өз жұмысын таныстырып қана 
қоймай, талқылауға белсенді қатысуы керек. 
Жоба соңында дұрыс орындалған жұмыстарды 
атап,  өзара бағалауға мүмкіндік береді. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Оқылым 
мен тыңдалым бойынша оқушылар сұрақтар 
қояды және оларға жауап береді, талқылауға 
қатысады, суреттерді сипаттайды, оқулықтағы 

мәтіндерді оқып, тапсырмаларды орындайды. 
Жазылым бойынша оқушылар сұрақтар құрас-
тырады, әртүрлі деректерден қажетті мәлімет-
терді жазып отырады. Жұмыс дәптеріндегі 
тапсырмаларды орындайды. 

Қалыптастырушы бағалау. Оқушылар-
ды «Сұрақтар сабағы» тапсырмасы арқылы 
бағалау ға болады. Оқушыларға «Не? Қалай? 
Неліктен? Қандай?» деген сұрақтарды қолда-
нып, мәтін құрауды ұсынуға болады. 

Картада жазық дала қандай түспен белгіле-
неді? (Картада жазық дала жасыл түспен бел-
гіленеді).

Картада теңіз қандай түспен белгіленеді? 
(Картада теңіз көк түспен белгіленеді).

Картада өзен қандай түспен белгіленеді? 
(Картада өзен көк түспен белгіленеді).

Сұрақтарды мұғалім өз қалауы бойынша 
құрастыра алады. Сұрақтарға берілген жауаптар 
арқылы шағын мәтін құралады. 
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Оқу мақсаты: 2.2.3.2 өз өңіріндегі табиғи жағдай-
лардың (жер бедері, климат, өсімдік және жануарлар 
әлемі, су нысандары) оң және кері тұстарын талдау.
Тірек сөздер: егін, құнарлы.
Оқулық: «Менің өлкем», 78-79-бб.
Жұмыс дәптері: «Менің өлкем», 55-56-бб.
Ресурстар: карта, суреттер, үлестірме қағаздар, ин-
тернет-ресурстар. 

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Біздің туған өлкеміз – Қазақстан. Қазақстан-
ның табиғаты сұлу әрі көркем. Мөлдір суы, 
жайқалған жасыл шөбі, асқар таулары мен ну 
ормандары бар. Биіктігі 7010 метр болатын 
Хан Тәңірі шыңы Қазақстан, Қырғызстан және 
Қытай шекараларының қиылысында тұр. Хан 
Тәңірін «Қан тау» деп те атайды, оның себебі 
күн батарда тау қызыл түске боялады. Қа-
зақстанда шамамен ұзындығы 10 километрден 
асатын жеті мың өзен бар. Ірі өзендерге Ертіс, 
Есіл, Тобыл, Жайық, Сырдария, Іле, Шу жатады. 
Олардың әрқайсысының ұзындығы 1000 км-ден 
асады. Қазақстан тауларында әртүрлі демалыс 
орындары бар. Қазақстанның жазық жерлері 
мал және егін шаруашылығымен айналысуға 
өте қолайлы. «Ата қоныс – алтын мекен», «Туған 
жердей жер болмас, туған елдей ел болмас», 
«Туған жердің ауасы да шипа», «Туған жердің 
түйе жейтін жапырағы да, түйе аунайтын шаңдақ 
топырағы да дәрі», «Бөтен елдің гүлінен, туған 
жердің тікені артық», «Туған жер – алтын бесік» 
деген қазақ халқы туған жер қадірін жас ұрпаққа 
ежелден-ақ ұғындырып, елі үшін, жері үшін 
жан аямай күрескен. Әр адамға өз өлкесінің 
кең байтақ жері, тамаша табиғаты, жазығы мен 
жотасы, өзен-көлдері – бәрі-бәрі аса қымбат. 
Туған өлкеге деген сүйіспеншілік әр адамның 
жүрек түкпірінде жатады. 

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Картамен жұмыс жасуға арналған тапсырма 

орындатыңыз.  ҚР әкімшілік-саяси картасы бой-
ынша батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, орталық 
аймақтарды табуды үйретіңіз. Өз облысы қай 
тұста орналасқанын анықтап көрсін. Облыс 

орталығын атасын.  Өз өңірінде қандай дәнді 
дақылдар өсіретінін күнделікті өмірлік тәжіри-
бесіне сү йеніп айтуға ынталандырыңыз. 

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Оқушылар берілген суреттерге қа-

рап, олардың не екенін ажыратады (мақта, би-
дай, жүгері, күріш, күнбағыс). Дәнді дақылдарды 
өсіру үшін қажетті шарттарды анықтауға және 
«Жаратылыстану» пәнінде алған білімін қол-
данып, жауап беруге ынталандырыңыз.  Дәнді 
дақылдар бітік шығуы үшін қандай жағдайлар 
қажет екенін атау қажет.  Мысалы, мақта ыстық 
жақта өседі, т.с.с.

Оқы. Мәтінмен жұмысты «Белгі қойып оқу» 
(INSERT) әдісі негізінде ұйымдастыруға болады. 
Оқушылардың туындаған сұрақтарын қоюына 
уақыт бөлінуі керек. Берілген мәтіннен оқушы-
лар тірек сөздердің мағынасын түсінеді, шаруа-
шылық түрлерінің дамуы климатқа қатыс ты 
болатынын ұғынады. Оқушыларды топқа бөліп, 
әр топ екі сұрақтан құрастыру керектігі туралы 
тапсырма беруге болады. Екі топ бір-біріне 
дайындаған сұрақтарын қойып, жауаптарын 
талқылайды. Сұрақтар мәтін негізінде болғаны 
дұрыс. Осыны оқушыларға ескерту керек. 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Табиғи 
нысандар. 

Оқушылар мал, егін, омарта және  балық ша-
руашылығына қандай жерлер қолайлы екенін 
анықтап белгілейді. Сондай-ақ оқушылар өз 
пікірлерін де айта алады. Оқушылар «жазық 
дала мал жаюға қолайлы, тау альпинис терді, 
туристерді қызықтырады, өзендер балық ау-
лауға, суға шомылуға қолайлы» деген сияқты 
пікірлерін айтуы мүмкін. 

Есте сақта! Бұл айдардан оқушылар арпа 
мен бидай неліктен күзде егілетінін түсінеді. 
«Оңтүстік аймақтың ауа райы қандай болады? 
Неліктен арпа мен бидайды күзде егеді?» деген 
сұрақтар қойып, талқылайды. Оқушыларға арпа 
мен бидайдың не үшін қажет екеніне қатысты 
бір-бір сөйлем жаздыртуға болады. Кейін бар-
лық оқушының жазған сөйлемдерін оқытып, 
қорытындысында мұғалім арпа мал азығы, 
бидай адам азығы екенін түсіндіруі керек және 
олардан дайындалатын өнімдер туралы оқушы-
лардан сұрап, талқылауы керек. 

Ойлан. Бұл тапсырма арқылы оқушылар Ала-
тау, Сарыарқа, Маңғыстау және Қатонқарағай 

31-сабақ. Менің өлкем
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жерлерінің табиғатымен танысады. Оқушылар 
«Бұл жерлердің табиғаты қандай? Қандай айыр-
машылықтарын байқадың? Анықтамаларға қай 
суреттер сəйкес?» деген сұрақтарға жауап беру 
арқылы сол аймақтар туралы танымын кеңей-
теді. Оқушыларға карталар мен энциклопеди-
ялық мәліметтер жазылған парақшалар таратып, 
еліміздің әр аймағының табиғатын сипаттауға 
қатысты тапсырма беруге болады. 

Әзірле. Бұл тапсырмада оқушылар өз 
өлкесінде кездесетін шаруашылық түрлерін 
анықтап, фотоколлаж құрастырады. Бұл тапсыр-
ма оқушылардың туған өлкесіндегі ең басты 
ерекшеліктерді танып-білуіне бағытталады. 
Оқушыларға өз өлкесінің табиғаты туралы 
шағын постер жасатуға болады. «Өлкем үшін не 
істей аламын?» тақырыбында ток-шоу ұйымдас-
тыруға болады. Ток-шоуға бес оқушы қатысып, 
үлкен азамат болғаннан кейін туған өлкесінің 
шаруашылығын дамыту үшін қандай үлес қоса-
тынын, қандай көмек көрсететінін баяндайды. 
Басқа оқушылар көрермен ретінде қосымша 
сұрақтар қойып, өз ой-пікірлерін ортаға салады. 

Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Шаруашылық 
түрлері. 

Бұл тапсырма шығармашылық дағдыны да-
мыту мақсатында ұсынылған. Оқушылар өздері 
тұратын өлкеде қандай шаруашылық түрі бар 
екенін айтып, оның суретін салады. 

Қосымша тапсырмалар

Қосымша тапсырма ретінде оқушыларға 
шаруашылық түрлері мен табиғи нысандарға 
қатысты жоба жасауды тапсыруға болады. Әр 
оқушы өз жұмысын таныстырып қана қоймай, 
талқылауға белсенді қатысуы керек. Сайыс 
соңында ең үздік жұмысты мұғалім таңдап, 
неліктен оның жеңіске лайық екенін оқушы-
ларға түсіндіруі тиіс. 

Қалыптастырушы бағалау

«Еркін жазу» тәсілі бойынша сынып оқушы-
лары 1 минут ішінде «Менің өлкем» тақыры-
бында білетіндерін жазады.  Өз жазғандарымен 
шағын топта бөліседі. Әр топтан қайталанбай-
тын деректерді, сөйлемдерді оқиды. 
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Тарау бойынша қорытынды 
Оқушылар нені білді?

• көкжиек тұстарын анықтауды;
• ауа райын болжаудың маңызын;
• жер бедеріне не жататынын;
• шаруашылыққа қолайлы жерлерді;
• табиғаттағы қауіпті құбылыстарды білді. 

Оқушылар нені үйренді?

• тұсбағдар бөліктерін сипаттай алады;
• ауа райы температурасын термометрмен өлшеп, қанша градус екенін анықтай алады;
• картадан тау мен жазықты анықтай алады;
• өз өлкесіндегі шаруашылық түрлерін баяндай алады.

Ойтолғам

Оқушылар «Бұл тарауда өзіңе пайдалы қандай ақпарат алдың? Кәсіпкер болсаң, қандай шаруа-
шылықпен айналысар едің? Неліктен?» деген сұрақтарға жауап беру арқылы тараудан алған білімдерін 
қорытындылайды. 

Сен не үйрендің?
Дұрыс тұжырымды анықта. Өз жауабыңды түсіндір. 
1. Көкжиектің негізгі тұстары – солтүстік, шығыс, оңтүстік, батыс. 
2. Өзен маңындағы тұрғындар балық шаруашылығымен айналысады. 
3. Картада өзен-көлдер қоңыр түспен беріледі. 
4. Шөлді аймақ омарта шаруашылығына қолайлы.
5. Жауын-шашын аз болса, құрғақшылық болады.

Жауабы:
Дұрыс тұжырымдар: 1, 2, 5.
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8  Саяхат
Тараудың мақсаты: 
• туризм түрлері туралы түсінігін кеңейту;
• Қазақстан картасынан туристік нысандарды табуды үйрету; 
• туристер жиі баратын Қазақстандағы табиғи және тарихи туристік нысандармен таныстыру;
• көрікті жерлерді сипаттауды меңгерту;
• өз өңіріндегі көрікті жерлер не тарихи нысандарды таныстыруды үйрету. 

Тарауға кіріспе

Бұл тарауда оқушылар туризм түрлерімен танысып, Қазақстан картасынан туристік нысандарды табуды 
үйренеді, сонымен қатар көрікті жерлер мен көне қалаларды туристерге сипаттап бере алады. Оқулық пен 
жұмыс дәптерінде берілген тапсырмалар негізінде оқушылар елімізде туризмнің қандай түрлері дамыға-
нын, демалатын қандай орындардың бар екенін түсініп, еліміздің әсем табиғатымен, тарихи мұраларымен 
танысады, туристерді шақырып қызықтыру үшін жарнамалау жолдарын үйренеді. Бұл тарау саяхат арқылы 
қоршаған ортаны танып-білуге бағытталған. Тарау мазмұны тақырып бойынша әңгіме, сұхбат, пікірталас 
өткізуді, топпен  және  жұппен қарым-қатынас  жасау арқылы тілдік дағдыны дамытуды көздейді.

Қосымша әдебиеттер:

1. Географиялық саяхат. Балалар энциклопедиясы. – Мәскеу: «РОСМЭН», 2012. – 95 б. 
2. Момбекұлы Т. Қасиетті қазақ жері. – Алматы: «Жалын» баспасы, 2013. – 490 б.

Негізгі дағдылар

Оқушылар:
• туризм түрлерін ажыратуды;
• Қазақстанның кейбір туристік табиғи және тарихи нысандарын картадан көрсетуді;
• көрікті жерлерді туристерге таныстыруды;
• демалыс орындарын слайд үлгісі бойынша жарнамалауды;
• ежелгі қалалар мен тарихи ескерткіштер туралы мәліметтерді меңгереді.

Ойлан!

1. Адамдар не үшін саяхаттайды? (Оқушылар «Адамдар саяхатқа дем алу үшін шығады» деген жауап 
айта алады.)

2. Сен тұратын өлкеде қандай тарихи ескерткіштер бар? (Оқушылар өзі тұратын өлкедегі ескерткіштерді 
атайды. Олар неліктен тарихи деп аталатыны туралы ойын айтады.)

3. Еліміздің қай қаласын көргің келеді? (Оқушылар өздерінің барғысы келіп, армандап жүрген Қа-
зақстандағы қала атын атайды.) 
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Оқу мақсаты: 2.2.4.1 туризмнің негізгі түрлерін ажы-
рату;
2.2.4.2 зерттеу негізінде Қазақстанда туризмнің түр-
лерін дамытуға қолайлы нысандарды анықтау.
Тірек сөздер: туризм, мұражай үйі.
Оқулық: «Саяхат түрлері», 82-83-бб.
Жұмыс дәптері: «Саяхат түрлері», 57-58-бб.
Ресурстар:  Қазақстанның физикалық картасы, гло-
бус, тақырыпқа қатысты үлестірмелі парақша, сти-
керлер, А3 форматты қағаз, фломастер. 

Интернет-ресурс: Балаларға арналған «Тұлпа-
рым» әні. 
https://www.youtube.com/watch?v=5S73wd-mnE4 
«Саяхат» қазақша мультфильм. 
https://www.youtube.com/watch?v=0U-e3mr2QcM.

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Бүгінгі таңда туризм – халықаралық экономи-
каның ең табысты саласының бірі болып отыр. 
Қазақстан – 1993 жылдан бастап Бүкіләлемдік 
туристік ұйымның мүшесі. Туризмнің демалу 
мақсатында және мәдениетті зерттеу мақса-
тында жасалатын түрлері болады. Демалу мақ-
сатындағы туризм ағзаны физикалық немесе 
психологиялық тұрғыдан оңалтуға бағыттал-
са, мәдениетті зерттеу мақсатындағы туризм 
өзге елдің рухани құндылықтарын, тарихын 
зерттеу ді көздейді. Сонымен қатар, қоғамдық 
туризм (туыс тарына, достарына, таныстарына 
бару, қонақ болу), спорттық туризм (белгілі бір 
спорттық шараға қатысу), экономикалық туризм 
(халық аралық көрме, шара, халықаралық биржа 
т.б.) т.б. түрлері бар. Қазақстанда этнотуризм 
(елдің бай тарихы мен мәдениетімен таныса алу, 
туристер Қазақстанның кез келген аймағында 
қазақтың ұлттық салт-дәстүрімен таныса ала-
ды), тау туризмі, емдік-сауықтыру туризмі, мә-
дени-танымдық туризм (елімізде жиырма бес 
мыңнан астам ескерткіштер мен көрікті жерлер 
бар) дамыған. Елімізге келетін туристер қазақ 
халқының ерекше қонақжайлылығына тәнті 
болып кетеді. 

Мұражай, музей сөздері бір мағынаны біл-
діреді. Бұл жерде ескерткіштер, өнер туынды-
ларын сақтап, көпшілікке ұсынады.

Мұражай үй мәдени құндылықтарды, мұра-
ларды сақтап, танымдық қызмет атқаратын 
мекеме.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Сабаққа дайындық ретінде алдын ала се-

руенге шығып, суретке түсу немесе бейнека-
мераға жазу ұсынылады. Алдын ала «Сөйлеу 
қабырғаларына» фотосуреттер ілінеді. Мұғалім 
сабақты ерекше бастауы үшін оқушыларды 
саяхатқа шақырып, көңілді ән қояды. Саяхатқа 
шығатын адамды қалай атайтынын сұрайды. 
Тақтаға «турист», «туризм» сөздерін іледі. Бұл 
сөздерге қатысты оқушыларға фотосуреттер 
көрсетуі керек. Өзін «турист» деп санайтын 
балалардың пікірін тыңдау қажет. Бұл жерде 
оқушының жеке тәжірибесі маңызды.

Операционалдық әрекет кезеңі 
Ойлан. Бұл тапсырма оқушылардың туризм 

түрлері туралы білімдерін кеңейтуге бағыт-
талған. «Консенсус» әдісі бойынша ұйымдас-
тырылады. Төрт оқушыдан шағын топ құралады. 
Оқушылар оқулықтағы суреттерге назар ауда-
рып, сұрақтарға жұппен жауап беруі керек. 
Оқушылардың сұрақтарды талқылауы үшін әр 
топқа қағаз таратылады. Оқушылар қағаздың 
шеткі бұрышына 1 минут ішінде өз ойын қысқа-
ша жазады. Жазып болған соң топ мүшелері 
жауаптарын талқылай отырып, қағаздың орта-
сына топтың ортақ пікірін жазады. Топ жұмысын 
сынып алдында таныстырады. Басқа топ мүше-
лері нақтылау үшін сұрақтар қоя алады немесе 
пікір айтуға мүмкіндік беріледі. 

Суретте қай жерлер бейнеленген? 
Туристер бұл жерлерге не үшін барды?
Ықтимал жауаптар: этноауыл, мұражайға 

саяхат, тауға саяхат, ЭКСПО-ға саяхат. 
Адамдар мұражайға өткен заман тарихымен 

танысуға, жәдігерлерді тамашалауға барады. 
Тау ға шаңғы тебу, таза ауа жұту, денсаулығын 
нығайту мақсатында барады. Этноауылға қазақ 
халқының мәдениетімен, тұрмыс-тіршілігімен, 
салт-дәстүрлерімен танысу үшін барады.
Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Ойлан, тап.

Кестеде жасырылған сөздерді тауып, белгіле. 
Ықтимал жауабы. Көлденеңінен: орман, 

өзен, демал, тау, ауа, серуен.
Тігінен: тамашалау, табиғат, жаяу, көл.
2-тапсырма. Сөйлем. Турист туралы сөйлем 

құрастырады. Оқушылардың жалпы сөздік қоры 
мен түсінігін бағалауға көмектеседі. 

32-сабақ. Саяхат түрлері
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Оқы. «Ойлан. Жұптас. Пікірлес» әдісі арқылы 
мәтінмен жұмыс ұйым дастырылады. Әр оқушы 
алдымен өзі мәтінді оқып, мәтін мазмұны бой-
ынша пікір білдіруге бағытталған 2 сұраулы сөй-
лем құрастырып жазады. Құрастырған сөйлем-
дерін көршісі екеуі (жұппен) талқылап, ұтымды 
2 сұраулы сөйлемді анықтайды. Қажет жағдайда 
сөйлемді толықтырады. Парталардың орналасу 
қатары бойынша үлкен 3 топ құрауға болады. 
Оқушылар сынып ішінде еркін қозғалып, топ 
құрайды. Әр жұп өздерінің сұраулы сөйлем-
дерін ортаға салады. Топ мүшелері ақылдасып, 
ең ұтымды 2 сұрақты белгілейді. Топ сұрақта-
рын келесі топтарға қояды. Өзара жауап береді. 
Бір-бірінің жауабын толықтырады. Мұғалім 
жұмыс үдерісін бақылап, оқушылардың жақ-
сы идеяларын атап өтеді. Оқушылар жұмысты 
дескрипторлар бойынша өзара бағалай алады.

Мәтінді қосымша ақпараттармен толықты-
руға болады. Бұл тапсырма оқушылардың ту-
ризм туралы білімдерін кеңейтеді.

Сергіту сәті. Караоке арқылы  «Тұлпарым» 
әнін бірге орындау. 

Зертте. Талқыла. Екі айдар тапсырмасы бір-
бірімен байланысты болғандықтан, тапсырмалар-
ды кіріктіріп орындауға болады. Оқушылардың 
түрлі дереккөздерден мәлімет алу, оқу сауат-
тылығын қалыптастыруға бағытталады. «Консен-
сус» әдісі бойынша ұйымдастыруға болады. 

Оқушылардың назарын суреттерге аудару 
керек. «Абай Құнанбайұлы кім? Ол туралы не 
білесің? Мұражай үйіне саяхат жасау туризмнің 
қай түріне жатады?» деген сұрақтарға өз жа-
уаптарын ұсынады. Сурет бойынша бір сұрақ 
құрастырады.

Төрт оқушыдан шағын топ құралады. Оқушы-
лардың суретті талқылауы үшін әр топқа қағаз 
таратылады. Оқушылар 2 минут ішінде әрқай-
сысы өзі сұрақ құрастырады. Топ мүшелері 
сұрақтарын талқылай отырып, ортақ сұрақты 
таңдап алады. Топ жұмысын сынып алдында 
таныстырады. Тақтаға іліп қояды. Басқа топ 
мүшелері сұраққа жауап береді.

Саралау. 
А: 
–  Мұражай үйдің сырты қандай? 

–  Еденге не төселген?(киіз)
В:
– Мұражай не үшін қажет? 
– Мұражайға бару неге маңызды?
С: 
– Абайдың Жидебайдағы мұражай үйінің іші 

қандай? 
– Қандай бұйымдарды көрдің?
Кестені пайдаланып, Абайдың мұражай үйі 

туралы айт. 
АR-мен жұмыс. Оқушылардың Абайдың 

мұражай үйі туралы алған білімдерін бекіту 
барысында ұялы телефондарының «Толықты-
рылған шынайылық» қосымшасын қосып, 
бейнебаянды тамашалатуға болады. Соңынан 
алған әсерлері туралы өзара пікір алмасу  
ұйымдастырылады. 

Жұмыс дәптері: 3-тапсырма. Мұражай үй
Абай Құнанбайұлының мұражай үйіне сая-

хатқа дайындалады. Мұражайда өзін-өзі ұстау 
ережесін құрастырады.

Ықтимал жауабы: мұражай үйде жәдігер-
лерді фотоға түсіруге болмайды. Мұражайда 
телефон қолдануға, сөйлесуге болмайды. Мұра-
жай үйдегі жәдігерлерді қолмен ұстауға бол-
майды. Мұражай ішінде тамақ жеуге болмайды. 

Әзірле. Бұл тапсырма оқушылардың түрлі 
дереккөздермен жұмыс дағдысын дамытады. 
Мектеп кітапханасынан немесе ғаламтордан 
Абай Құнанбайұлының мұражай үйі туралы 
ақпарат жинап, туристерге таныстыруға да-
йындалады. 

Қосымша тапсырма 

Оқушылар Абай мұражай үйіне танымдық 
саяхатқа баруды жоспарлайды. Бұл жұмыс түрін 
сыныптан тыс уақытта жалғастыруға болады. 

1. Онлайн саяхат (виртуалды мұражай).
2. Саяхатты ата-аналармен бірге жоспарлау. 

Өзі тұратын аймақтан қандай көлік түрімен же-
туге болады? Мұражай үйге оқушыларды кімдер 
ертіп бара алады? Мұражайға саяхатты қандай 
фирмалар ұйымдастырады? 

Рефлексиялық бағалау кезеңі: қалыптас- 
тырушы бағалау

Өзін-өзі бағалау парағын қолдану.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Сурет негізінде туризм түрлерін ажырата 
аламын.
Танымдық туризмге нелер жатанынын түсін-
діремін.
Абай мұражай үйін таныстыра аламын.
Мұражайда өзін-өзі ұстау тәртібін түсіндіре 
аламын.
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Оқу мақсаты: 2.2.4.3 туристік нысандардың ерек-
шеліктерін сипаттау; 
2.1.3.1 өз зерттеулеріне сүйене отырып, өлкесінің 
көрікті жерлерін сипаттау және бейнелеу.
Тірек сөздер: көрікті жерлер, нысан.
Оқулық: «Саяхатқа шығайық», 84-85-бб.
Жұмыс дәптері: «Саяхатқа шығайық», 59-70-бб.
Ресурстар: Қазақстанның туристік картасы, та-
ныстырылым жасауға арналған құрал-жабдықтар, 
жарнама слайды үлгісі, туристік орындар туралы қо-
сымша ақпараттық қағаздар, тірек сөздер жазылған 
үлестірме парақшалар. 
Интернет-ресурс: Елдос пен Аяжанның әні. https://
www.youtube.com/watch?v=_W69-U2oEgQ
«Саяхат» мультфильмі. https://www.youtube.com/
watch?v=0U-e3mr2QcM&t=301s

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Еуразия құрлығының орталығында орна-
ласқан Қазақстан көне заман өркениетінің 
тоғысында болды. Қазақстанда тоғыз мыңға 
тарта археологиялық және тарихи ескерткіштер 
бар, олардың ішіндегі үш нысан ЮНЕСКО-ның 
әлемдік мұралар тізіміне енген. Қазақстанның 
оңтүстігі көне заман тарихы мен мәдениетінен 
хабар беретін ескерткіштерге бай. Мысалы, Түр-
кістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тараздағы 
Қарахан, Айша бибі, Бабажа қатын кесенесі, 
Жетісуда сақ дәуірінен сақталған қорған бар. 
Сонымен қатар Қазақстанның батыс өлкесінде  
Бекет ата, Шопан ата және Қараман ата жерас-
ты мешіттері, Омар мен Тұр кесенесі, «Бөкей 
Ордасы» ескерткіштер кешені, Жәңгір хан мұра-
жайы тәрізді тарихи орындар бар. Сондай-ақ 
Солтүстік Қазақстанда археологиялық және 
этнографиялық нысандар сақталған тарихи 
орындар көп. 

Сабақты жоспарлауға  қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Мұғалім сабақ тақырыбына қатысты оқушы-

лардың бейнелі-елестету қабілетін дамыту 
мақсатында Қазақстанның түрлі аймақтарында 
орналасқан тарихи орындардың төрт бөлікке 
бөлінген суреттерін алдын ала дайындап, тара-
туына болады. Оқушылар топқа бөлініп, тарихи 
орынның суреттерін құрастырады және қағаз 

бетіне жапсырады. Сондай-ақ оқушыларға жұп-
пен сұрақтардың жауабын талқылауды ұсынуға 
болады. Олардың жауабын қажет жағдайда то-
лықтырып отырған дұрыс. 

Операционалдық әрекет кезеңі. Ойлан. 
Тапсырма оқушылардың түрлі дереккөздерден 
ақпарат алу, сұраққа жауап беру дағдыларын 
дамытуға бағытталған. Суреттерде берілген 
АR-коды оқушылардың АКТ дағдыларын да-
мытуға, оқу мақсатына қол жеткізуіне ықпал 
етеді. Оқушылар көрікті жерлер, мұражайларды 
виртуалды тамашалауға мүмкіндік алады. Олар 
көргендерінен алған әсері мен сезімдерін жет-
кізумен қатар олардың байқағыштық қабілеті 
мен білім алуға деген қызығушылығы артады.

«Суреттегі жерлердің қайсысына барар едің? 
Неге? Олар қай аймақта орналасқан? 85-беттегі 
картадан көрсет». «Ішкі және сыртқы шеңбер» 
әдісі бойынша оқушылар бірінші сұраққа жа-
уап беру мүмкіндігін алады. Оқулықтың соңғы 
бетіндегі ҚР физикалық картасы бойынша су-
реттегі жерлерді табады. 

Ықтимал жауаптар:
Бурабай – Көкшетау облысы аумағында. Хан 

Шатыр Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Кас-
пий теңізінің маңында Маңғыстау облысы ор-
наласқан. Көктөбенің етегінде Алматы қаласы 
орналасқан. 

Оқы. Оқушылар мәтінді өз бетінше іштей оқып 
шығып, ең танымал көрікті жерлерді атайды. 

Саралау: Оқушыларға «Осы аталған жер-
лердің қайсысында болдың? Тағы қандай көрікті 
жерлерді білесің? Еліміздің қай облыстарына 
қыдырып бардың?» деген сұрақтарға күнделік-
ті өмірмен байланыстыра жауап іздеуге уақыт 
берілуі керек. 

Сергіту сәті. Елдос пен Аяжанның әні орын-
далады. 

Сен білесің бе? «Менің жаңалығым» теле-
хабарламасы ретінде ұйымдастыруға болады. 
Оқушылар радио не теледидар жүргізушісі 
ретінде Қайыңды көлін таныстыруға дайындала-
ды. Өздеріне рөл таңдайды. Хабарламасын ұялы 
телефонды қолданып видеоға жазуына жағдай 
жасап, қолдау көрсету ұсынылады. Оқушылар 
жұмыстарын сынып алдында ғана емес, ата-а-
наларына да таныстыра алады. 

Саралау: оқушылардың сыни ойлау дағды-
сын дамыту мақсатында күрделі сұрақтар ұсы-
нуға болады: «Көлге қайыңдарды кім еккен? 
Қайыңдар көлде қалай өседі? Көлге көшет 
отырғызуға болады ма?»

33-сабақ. Саяхатқа шығайық
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Зертте.  Оқушылардың картамен жұмыс жа-
сау дағдысын арттыруға бағытталады. Жұмыс 
дәптеріндегі «Көрікті жерлер» тапсырмасымен 
қатар орындалады. 

Көрікті жерлер қай аймақта орналасқанын 
карта көмегімен табады. Дәптерде көрікті жер-
лер атауы нөмірленіп берілген. Оқулықта осы 
көрікті жерлер нөмірленіп суретпен берілген.  
Осы дереккөздер негізінде көрікті жерлер ата-
уын орналасқан облысымен сәйкестендіреді. 
Бұл тапсырма ұзақ уақыт алмауы үшін алдымен 
оқушы өз облысынан немесе таныс жерлерден 
бастағаны дұрыс. 

Жауабы:
1. Сарайшық – Атырау облысы.
2. Бөкей Ордасы – Батыс Қазақстан облысы.
3. Есет баба кесенесі – Ақтөбе облысы.
4. Ыбырай Алтынсарин ескерткіші – Қостанай
облысы.
5. Жошы хан кесенесі – Ұлытау облысы.
6. Абылай ханның ақ үйі – Солтүстік Қазақстан
облысы.
7. Кенесары үңгірі – Ақмола облысы.
8. Мәшһүр Жүсіп кесенесі – Павлодар облысы.
9. Катонқарағай – Шығыс Қазақстан облысы.
10. Абайдың Жидебайдағы мұражай үйі – 

Абай облысы.
11. Шарын шатқалы – Алматы облысы.
12. Бұрқанбұлақ – Жетісу облысы
13. Балқаш көлі – Қарағанды облысы.
14. Қарахан кесенесі – Жамбыл облысы.
15. Арыстан баб кесенесі – Түркістан облысы.
16. Қорқыт ата кешені – Қызылорда облысы.
17. Үстірт – Маңғыстау облысы.
Әзірле. Бұл тапсырманы жұмыс дәптерінде 

орындауға болады.
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Саяхатқа 

шақырамын! Тапсы р  маны орындау үшін 
талқылау ұйымдас тыру маңызды. 

«Сенің облысыңда туристер тамашалай-
тын қандай нысандар бар? Ол жердің қандай  
ер ек шеліктері  бар?» деген сұрақтарға жауап 
береді.

Оқушылардың қызығушылығын ескеріп, өз 
облысындағы көрікті жерлер немесе тарихи ны-
сан туралы бейнеролик көрсетіп, оның атауын 
табуды ұсынуға болады. Осы жерге саяхатшы-
ларды шақыру үшін  жарнаманы топпен әзір-
леуді және өз беттерінше ақпарат табуды ұсы-
нуға болады. Ол үшін алдын ала энциклопедия, 
шағын ақпараттық мәтіндер басылған үлестірме 
парақшалар дайындау қажет, мейлінше көп ма-
териал ұсынған дұрыс. Бұл жерде оқушылардың 
қажетті ақпаратты түрлі дереккөздерден табу 
дағдысы қалыптасады.

Тілдік құзіреттілікті дамыту. Оқушыларға 
өз аймағындағы көрікті жерлердің суреттерін 
таратуға болады. Сурет атауы, сипаттауға ар-
налған 4-5 тірек сөз жазу арқылы қолдау көр-
сетіледі. Оқушылар оны оқи отырып, ауызша 
сөйлем құрастырулары шарт. Соңынан барлық 
суреттер тақтаға ілінеді. Бұл тапсырма оқушы-
лардың байланыстырып сөйлеу қабілетінің 
дамуына ықпал етеді. 

Қосымша тапсырма

Оқушыларға «Виртуалды саяхат қызықта-
ры» тақырыбында зерттеу жобасын жүргізуді 
ұсынуға болады. Оқушылар ата-анасымен бірге 
еліміздің тарихи жерлері туралы мультфильм-
дер тамашалап, пікір жазуға үйренеді. Тарихи 
жерлер туралы түсініктері кеңейеді. 

Рефлексиялық бағалау кезеңі: қалыптас-
тырушы бағалау

Сабақ қорытындысы ретінде «Білгіштер» 
ойы нын ұйымдастырыңыз. Оқушылар шеңберге 
тұрып, тақырыпқа қатысты «Не білдім?» сұрағы-
на бір сөйлеммен жылдам жауап берулері қа-
жет. Дескрипторлар негізінде оқушылардың 
өзін-өзі бағалауына мүмкіндік беруге болады. 

2-нұсқа. Өзін-өзі бағалау парағын қолдану.

Дескрипторлар Қолдау арқылы 
орындадым

Өз бетінше 
орындадым

Басқаға көмектесе 
аламын

Еліміздегі көрікті жерлерді атай аламын

Көрікті жерлердің (ескерткіштердің)ерек-
шеліктерін ажырата аламын.

Көрікті жерлердің орналасқан жерін карта-
дан көрсете аламын.

Өз облысымның көрікті жерін сипаттай 
аламын.
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Оқу мақсаты: 2.2.4.3 туристік нысандардың ерек-
шеліктерін сипаттау;
2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне 
қалалар мен ескерткіштерді сипаттау.
Тірек сөздер: тайқазан, кесене.
Оқулық: «Түркістанға саяхат», 86-87-бб.
Жұмыс дәптері: «Түркістанға саяхат», 61-62-бб.
Ресурстар: Қазақстанның туристік картасы, таныс-
тырылым жасауға қажетті құрал-жабдықтар, Түр-
кістан қаласы мен Яссауи кесенесі туралы қосымша 
ақпараттар мен суреттер, тірек сөздер жазылған 
үлестірме парақшалар.
Интернет-ресурс: 
Түркістан. https://www.youtube.com/
watch?v=G2xTnYRLRt8
«Түркістан» мультфильмі. https://www.youtube.com/
watch?v=G2xTnYRLRt8&t=453s
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. https://www.youtube.
com/watch?v=eA_xdoej7Xw

Сабаққа байланысты деректі 
материалдар

Түркістан қаласының іргетасы V-VI ғасырлар-
да қаланған, ол Қазақстандағы ең көне қалалар-
дың бірі. Түркістан ХVІ-XVIII ғасырларда Қазақ 
хандығының астанасы болған. Түркістанның 
көне атауы – Яссы. Яссы туралы алғашқы де-
ректер ежелгі араб жазбаларында кездеседі. ХV 
ғасырдан бастап Түркістан қаласы саяси және 
экономикалық орталық болған. Қожа Ахмет 
Яссауи мазары Түркістан қаласында. Мазар 
аумағында Қазыбек би, Абылай хан, Есім хан, 
Хақназар хан, Тәуке хан, Бөгенбай батыр жер-
ленген. ХIV ғасырда Яссауи кесенесі салынған 
соң Түркістан бүкіл түркі тілдес халықтардың ру-
хани орталығына айналып, «Хазіреті Түркістан» 
немесе «Кіші Мекке» атанады. Яссауи мазары-
ның оңтүстік шығысында ортағасырлық шығыс 
моншасы бар. Монша 1978 жылға дейін жұмыс 
істеген. 1979 жылдан бастап музейге айналды. 
Қожа Ахмет Яссауи – түркі халықтарының ұлы 
ойшылы, рухани ұстазы, діни қайраткер. Өз аты 
– Ахмет, «қожа» – мұсылман дінін уағыздаушы-
ларға берілетін атақ. Яссауи ғұламаның Яссы 
қаласынан шыққандығын білдіреді. 

Түркістан шаһары Түркістан облысында ор-
наласқан. Ол 18 ғасыр да Қазақстанның оңтүстік 
өңірінің орталығы болған. Түркістан ертеде 
Йасы деп аталған. «Түркістан» сөзі «Түріктер 
мекені» немесе «Батырлар елі» деген мағынаны 

білдіреді.Түркістан – қасиетті рухани қала. Түр-
кістанды «Екінші Мекке» деп атаған. Адамдар 
Меккеге қажылыққа барып, тілек тілейді. Егер 
Түркістанға 3 рет барсаң, Меккеге 1 рет барған-
мен тең болады деген сөз бар.

Сабақты жоспарлауға қатысты 
ұсыныстар

Мотивациялық кезең 
Бейнематериал негізінде ақпарат алу мақ-

сатында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы 
бейнероликтен үзінді көрсетіледі. Тамашалау 
барысында оқушылар «Не туралы? Не білдің? 
Қандай сұрақтар туындады?» деген сұрақтарға 
жауап бере алуы тиіс.

Операционалдық әрекет кезеңі
Ойлан. Тұтас емес мәтіннің бір түрі – сурет-

тен ақпарат алу. Тапсырма алған білімді жаңа 
жағдайда қолдануға бағытталады. Талқылау 
сұрақтары: «Бұл қандай ғимарат? Ғимарат сы-
рты қалай безендірілген?» 

Саралау. «Түркістан қандай қала? «Түркістан 
қандай қала? Түркістан қайда орналасқан?» 
сұрақтарына жауаптарын талқылайды.

Оқы. Мәтінмен жұмыс «Белгі қойып оқу» 
(INSERT) әдісі негізінде ұйымдастырылады. 
Оқушылар кестеге түртіп алып отырып оқиды. 
Өзі толтырған кестедегі мәліметтерін топпен 
таныстырады, талқылайды. 

Оқушыларда туындаған сұрақтарға жауап 
табу үшін ұжымдық талқылау ұйымдастыру 
ұсынылады. 

ҚР физикалық картасымен жұмысты оқушы-
лар парталас сыныптасымен бірге орындайды. 
Өзара бірін-бірі бағалайды. 

Саралау. Сынып оқушыларының қабілеті 
жоғары болса, қосымша тапсырма ұсынуға 
болады. 

«Түркістан – киелі қала» жобасы.
Оқушылар екі топқа бөлініп, Түркістан қа-

ласы туралы мәліметтер жинайды. Жинаған 
мәліметтері бойынша мәтін құрап, сынып ал-
дында қорғау керек. Екі топ дайындаған мәтін-
нің ұқсастығы мен айырмашылығын мұғалім 
анықтап, оқушылармен бірге талдайды. 
Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. Ескерткіштер

Суретте берілген тарихи ескерткіштер қай 
жерде орналасқанын анықтайды.

Ықтимал жауаптар: Ботай қонысы – Сол-

34-сабақ. Түркістанға саяхат
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түстік Қазақстан облысы. Абылай ханның ақ 
үйі – Солтүстік Қазақстан облысы. Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесі – Түркістан қаласы.

Сергіту сәті. «Тұлпарым» әні. https://www.
youtube.com/watch?v=5S73wd-mnE4

Зертте.  Түрлі жәдігерлер негізінде ақпарат 
алу дағдысын дамытуға бағытталған. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі жәдігер-
лермен танысып, «Көне қала тұрғындары суды 
қайдан алған? Тағы қандай қызықты ақпарат 
алуға болады?» сұрақтарына жауап береді.

Құдықхана, құмыралар, тайқазан суреті 
бо йынша туындаған сұрақтарын қояды. «Біл-
гірлер»  сайысын ұйымдастыру ұсынылады. 
Оқушыларға қойылған сұрақтарға жауап беру 
мүмкіндігі беріледі. Жауап беруге күрделі 
болған сұрақтарға мұғалім өзі толықтырып, 
жауап беріп тұруына болады. 

Ықтимал сұрақтар:
– Құдық не үшін қажет? Неліктен құдықты 

кесене ішінен салған? Құдықты бірінші қазады 
ма, әлде бірінші кесенені салады ма? Қалай 
ойлайсың?

– Құмыраны неден жасайды? Неліктен құ-
мыраларды үлкен етіп жасаған? Құмыраға не 
құюға болады?

– Тайқазанға тамақ пісіреді ме? Тайқазанды 
күнде қолданды ма?

Біле жүр! Тапсырманы «Менің жаңалығым» 
телехабарламасы ретінде ұйымдастыру ұсы-
нылады. Оқушылар радио немесе теледидар 
жүргізушісі ретінде тайқазанды таныстыруға 
дайындалады. Өздеріне рөл таңдайды. Хабар-
ламасын ұялы телефонды қолданып, видеоға 
жазуына жағдай жасап, қолдау көрсету ұсыны-
лады. Оқушылар жұмыстарын сынып алдында 
ғана емес, ата-аналарына да таныстыра алады. 

Тайқазан сыртына он сегіз рет «Құтты бол-
сын!» деген сөз жазылған.

Қазан жеті түрлі асыл металдың қоспасынан 
құйылған. Олар – алтын, күміс, қола, қорғасын, 
мыс, мырыш, темір.

Салмағы – 2 тонна, биіктігі – 2 метр, сыйым-
дылығы – 3 мың литр.
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. Тайқазан

Оқушылар оқулық бойынша алған мәліметтің 
негізінде тайқазанды бояйды. 

Әзірле. Сынып Қожа Ахмет Яссауи кесе-
несіне саяхатқа баруды жоспарлайды. Сынып 
оқушылары 2 топқа бірігіп, өз жобаларын ұсы-
нады. Жазғы демалыста сынып оқушыларының 
саяхатын ұйымдастыру ұсынылады. 

1. 41-беттегі Қазақстан жол картасы бойынша 
Түркістан қаласына баратын көлік түрін анықтау. 

2. Жолға қанша уақыт кетеді? АКТ дағды-
ларын дамыту мақсатында ғаламтордан элек-
тронды билетті қарау арқылы саяхатқа кететін 
уақытты білуді мұғалім үлгілеп көрсетеді. 

3. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі-
нен басқа тағы қандай жерлерді тамашалауға 
болады?

4. Саяхатты кім басқарып барады. 
Ата-аналар алдында өз жобаларын таныс- 

тырады. Жазғы демалыстағы сынып саяхатын 
жоспарлайды.

Саралау. Виртуалды саяхат. 
Қосымша тапсырма. Оқушылар бұл тапсыр-

маны бүкіл сыныппен орындайды. Мұғалім 
сұрақтар жазылған парақша мен жауабы беріл-
ген үлестірме қағаздарды оқушыларға таратып 
береді. Оқушылар сұрақтар мен жауап тарын 
сәйкестендірулері керек. Өз жауаптарын сыны-
пқа хабарлайды. Нәтижесінде Қожа Ахмет Яс-
сауи кесенесі туралы көлемді ақпарат шығады. 

Тілдік құзыреттілікті дамыту. Тыңдалым, 
айтылым қабілеттерін дамыту сабақта оқушы-
лардың жақсы қарым-қатынас жасауына әсер 
етеді. Оқылым және жазылым дағдысы оқу-
лықтағы мәтінді оқу барысында қалыптасады.

Қосымша тапсырма. Ата-анамен жұмыс. 
Оқушылар мен ата-аналарға бірге тамашалау 
үшін «Түркістан» мультфильмін ұсынуға бола-
ды. Түркістан туралы мульфильм бойынша ата- 
анасымен «Түркістанға саяхат» атты жарна-
малық буклет дайындау немесе мультфильм 
туралы хабарлама жасау ұсынылады. 

Қалыптастырушы бағалау. Бұл сабақ 
жылдың соңғы сабағы болғандықтан бағалау 
ретінде «Жұлдызды сәт» ойынын ұйымдасты-
руға болады. Оқушылар топпен Түркістанға сая-
хатты жарнамалап, өз жобаларын таныстыруын 
бағалаңыз.  Ба
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Тарау бойынша қорытынды 

Оқушылар нені білді?

• туризм түрлерін;
• танымдық туризмнің мақсатын;
• еліміздегі көрікті жерлердің ерекшеліктерін;
• тарихи ескерткіштердің маңызын;
• еліміздегі, соның ішінде өз облысындағы көрікті жерлердің атауын білді.

Оқушылар нені үйренді?

• Қазақстан картасынан табиғи және тарихи нысандарды көрсетуді;
• саяхатқа шығуды жоспарлауды;
• Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы толыққанды ақпарат айта алуды;
• тайқазанның неден жасалғанын, ерекшелігін сипаттауды;
• республикамыздың демалыс орталықтарының ерекшеліктері туралы қорытынды жасауды;
• үлгі бойынша жарнамалық кітапша, таныстырылым, туристік орталықтар туралы постер 

да йындауды үйренді. 

Ойтолғам

Жазғы демалыста еліміздің қандай көрікті жерін тамашалағың келеді? Суретін сал. Неліктен 
ұнайтынын түсіндір. Оқушылар тарау бойынша алған білімдерін қорытындылай отырып, өз ой-
ларын ортаға салады. 

Сен не үйрендің?

Дұрыс анықтамаларды тап. 
1. Мұражай – тарихи, мәдени ескерткіштер мен жәдігерлер сақталатын орын. 
2. Жәдігер – бізге дейін сақталған заттар мен бұйымдар.
3. Туризм – сабақтан кейін үйірмеге бару. 
4. Спорттық туризм денсаулықты нығайтуға көмектеседі.
Жауабы:
Дұрыс анықтамалар: 1, 2, 4.

Қосымша тапсырмалар

Оқушыларға жақын күндердегі демалыста саябаққа немесе орманға серуенге шығуды ұсы-
ныңыз. Серуенге дейін дайындық жұмыстарын ұйымдастырыңыз. Сыныппен бірге жолбағдарын 
белгілеңіз, топтың атрибуттарын жасаңыздар, серуен кезінде айналысатын іс-әрекет (бақылау, 
ойын) пен ас мәзірін ойластырыңыз. Серуенге міндетті түрде ата-аналарды шақырыңыз. Фото-
суреттер мен бейнетүсірілім ұйымдастырыңыз. Оқушылар серуен туралы бейнефильм немесе 
фотосуреттерден көрме, таныстырылым жасап, есеп беруде сурет және бейнематериалдарды 
қолдансын. Фотосуреттерге қызықты түсіндірмелер жазу тапсырылады.Ба
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Дидактикалық ойындар
1. «Кім екенін  тап» ойыны
Материалды қайталау кезінде пайдалануға болады. Әрбір оқушыға сұрақтары бар кестелерді 

тарату қажет. Содан кейін оқушылар арасында сауалнама жүргізіп,  бөлме ішінде еркін жүріп 
жауабын жазуға болады. Сабақтың соңында мұғалім оқушыларға сұрақ қойып, қорытындысын 
шығарады.

2. «Шын немесе жалған» ойыны
Бұл ойын топпен ойнауға арналған. 
Сыныпты екі топқа бөлу қажет. Әр топқа ұпай саны бар ШЫН және ЖАЛҒАН сөздері жазылған 

үлестірме парақшалар таратылады. Топ екі қатарға қарама-қарсы отырады. Бір оқушы төреші 
болып тағайындалады. Төреші топтардың  жинаған ұпай  санын, таңдалып алынған сұрақтар 
нөмірлерін жазып отырады. Мұғалім оқиғаны  оқып,  ал  оқушылар  өз  кезегінде оның шындығын 
анықтайды. Топ тапсырманы тыңдамас бұрын алдымен оның құнын бағалайды. Балалар дұрыс 
жауапқа ұпай алады, қателескен жағдайда ұпай саны азаяды.

3. «Ойлан, тап!» ойыны
Бұл ойын өткен тақырыптар бойынша материалдарды қайталауға/бекітуге арналған. Алдын 

ала түсініктемелері жазылған үлестірме парақшаларды дайындап, ұпайларды есептеу үшін қаты-
сушылар тізімі жасалады. Мұғалім қатысушыларды бір-бірлеп шақыруы керек. Тілек білдірушілер 
кезекпен шығады. Балалар көмек ретінде жазылған түсініктемелер мен бірнеше сөздері бар 
үлестірме парақшаларды алады. Әр қатысушы 1 минут ішінде көбірек түсіндіруге тырысуы керек. 
Сыныптағылар қатысушының түсіндіруге тырысқан ойын анықтауы тиіс. Оқушылардың тапқан 
әр сөзі үшін қатысушы 1 ұпай алады. Ойынды өте қызықты өткізу үшін қатысушыларды топтарға 
бөлуге болады.

Ескерту: егер де қатысушы негізгі түсінікті және сөздерді айтып қоятын болса, онда ол ұпай 
ала алмайды.

4. «Мені тап!» ойыны
Алдын ала түсініктемелері жазылған үлестірме парақшалар дайындалады. Мұғалім тақтаға 

немесе қабырғаға үлестірме парақшалардың екі түрін араластырып:  біреуіне ұғымды, ал екіншісіне 
анықтамаларын жабыстырады. Оқушылар барлық ұғымдардың анықтамасын іздеп табуы қажет. 
Оқушылар жеке және топпен ойнай алады.

5. «Ол кім? Бұл не?» ойыны

Бұл ойынды оқушылардың жаңа тақырыпқа қызығушылығын арттыру үшін өткен тарауларға 
стартер түрінде қолдануға болады. Ойынның бірнеше нұсқасы бар. Мәселен, өз қалауымен бір 
оқушыны  шақырады. Мұғалім суретті тек соған ғана көрсетеді, одан кейін оқушының арқасына 
скотчтың көмегімен суретті жабыстырады. Қалған оқушылар суреттe не салынғанын білмейді. 
Сыныптағылар жалпы сұрақтар қою арқылы үлестірме парақшада бейнеленген суретті  анықтауы  
қажет  (тек  қана  «Иә»  немесе «Жоқ» деп жауап беру керек). Өткен материалды қайталау үшін 
бұл жұмысты жұппен ұйымдастыруға болады, бір оқушы суретті көреді, ал басқалары көрмейді. 
Алдыңғы нұсқасына ұқсас сұрақтар қоюға болады немесе бір оқушы суретті сипаттайды, екіншісі 
сол бойынша суретті салады немесе табады. 
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Менің мектебім
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Үйірмеден үйренерім көп
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсаттары

2. 1. 2. 1 мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: сыныптан тыс жұмыстармен танысады.
Көптеген оқушылар: үйірмелердің пайдасын біледі.
Кейбір оқушылар: қандай үйірме жанына жақын екенін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың ке-
зеңі/ уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының әре-
кеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйымдастыру, 
өзін-өзі тек-
серу

Өткен білімді 
еске түсіру
(8 мин) 

Жаңа білім
(15 мин)

Ынтымақтастық атмосферасын қа-
лыптастыру 
Біз бақытты баламыз,
Ойнап, күліп аламыз.
Жетілсін деп санамыз,
Оқып білім аламыз.

Өткен тақырыпқа шолу 
«Сиқырлы қорапшадағы» сұрақтар 
арқылы өткен сабақты еске түсіртіп, қай-
талату.

Жаңа тақырыпты ашу 
«Ребус шешу» әдісімен ұйымдастырыла-
ды.
Ребуста үйдің, ірімшіктің және мектептің 
суреттері беріледі. «Үйірме» сөзі шығу 
үшін «ҮЙ» суреті толық, «ІРІМШІК» су-
ретіндегі соңғы 4 әріп, «МЕКТЕП» суретін-
дегі соңғы 4 әріп алынып тасталады.
                       ,,,,,                    ,,,,,

     
Жауабы: «Үйірме» 
«Үйірме» сөзінің мағынасын ашу және 
кімдердің үйірмеге, қандай үйірмеге 
қатысатыны туралы әңгімелесу арқылы 
жаңа тақырыппен таныстырады.

Топқа бөліну (3 топқа бөлінеді)
1-топ: Ән, би үйірмесіне қатысатындар
2-топ: Спорт үйірмесіне қатысатындар
3-топ: Қолөнер үйірмесіне қатысатындар

Суретпен жұмыс
Оқулықтағы суретпен танысады және 
берілген сұрақтарға жауап береді.
- Қай суретте үйірмедегі сәт бейнелен-
ген? 

Оқушылар хор-
мен айтады.

Оқушылар өз-
дерінің алған 
білімін ортаға 
салады.

Ребусты шешеді.
Тақырыпты аша-
ды. 

Әрбір топ өз 
үйірмесін сипат-
тайды.

Сурет бойынша 
сұрақтарға жа- 
уап береді.

Оқу тапсыр-
масын орын-
даған оқушы-
ны «Ауызша 
мадақтау». 

Жауабын 
толықтыру, 
тиімді кері 
байланыс жа-
сау.

Әр дұрыс жа-
уап – 2 балл.

Сиқырлы 
қорапша

Ребус 

АЗ фор-
маты 

Оқулық
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Бекіту
(15 мин)

- Сен қандай үйірмені ұнатасың? 
- Сен мектептегі үйірмеден не үйренесің? 

Оқулықпен жұмыс
Берілген мәліметті оқушылар топта және 
жеке оқиды.
Сурет бойынша балалардың қай үйірмеге 
қатысқанын анықтайды. «Олар жетістікке 
жету үшін не істеді деп ойлайсың?» сұрағы-
на жауап береді.

Мақал
«Табанды тауды жығады, 
Тайсалмаған жауды жығады» мақалының 
мағынасын түсіндіреді.

Сергіту сәті 
«Менің өнерім» ойыны ойнатылады. 
Әр топтан бір оқушы өзінің қатысатын  
үйірмесінен үйренген өнерін көрсетеді.  

Біле жүр! Елімізде балаларға арналған 
спорт, өнер, музыка мектептері бар. Мек-
тептерде де түрлі үйірмелер мен спорт сек-
циялары жұмыс істейді. Əр оқушы өзін қы-
зықтыратын үйірмеге қатыса алады. 

(Т) Топқа тапсырма
1-топ: Ән, би өнерінен шыққан атақты қа-
зақстандықтар.
2-топ: Сен үшін ұлы тұлға болатын спортшы. 
3-топ: Қолөнершілер қоғамға не бере 
алады? 

Саралау тапсырмалары: 
Барынша қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Үйірменің пайдасы
Орташа қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Менің қатысатын үйірмемнің ерекшелігі 
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
Адам бойындағы талантты шығару үшін 
 үйірмеге қатысу керек пе?

«Бинго» тәсілі
Оқушылар сыныптастарынан қандай үй-
ірмелер мен секцияларға қатысатынын 
сұрайды. Жауаптарын кестеге түсіріп, 
нəтижесімен таныстырады.

Топта және жеке 
оқиды.
Суретпен жұмыс 
жасайды.

Мақалдың мағы-
насын ашады.

Ойнап сергиді. 

Топта және жеке 
оқиды.

Әрбір топ өз
ойларын айтады.

Әрбір топ өз 
пікірін айтып, 
қорытынды жа-
сайды.

Оқушылар бір-
бірінен сұхбат 
алады, кестені 
толтырады.

Балалардың 
қай үйірмеге 
қатысқанын 
табу – 2 балл. 

Мақалдың 
мағынасын 
дұрыс ашқан 
оқушыларға – 
2  балл.

Әр дұрыс 
жауапқа – 2 
балл.

Өз ойын 
ашық жеткізе 
алған оқушы-
ларға – 2 
балл.

Кесте толтыр- 
ған оқушы-
ларға – 2 
балл.

Оқулық 

Оқулық 

Таратпа 
қағаздар

Кесте 

Кері байланыс
(5 мин)

Рефлексия: «Алма ағашы» 
Жасыл түсті алма – «түсіндім»
Сары түсті алма – «сұрағым бар»
Қызыл түсті алма – «түсінген жоқпын» 
Оқушылар қолдарындағы стикерлерді 
алма ағашына жапсырады.
Мұғалім оқушылар жауабын талдап, өз 
қалыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: 31-32 беттер.

Кері байланыс 
жасайды.

Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады. Қызыл,  
жасыл, 
сары түсті 
алмалар-
дың пішіні 
кескіндел-
ген сти-
керлер
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Дені саудың – жаны сау
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Ас – адамның арқауы
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсаттары

2.1.4.1 түрлі дереккөздер негізінде пайдалы жəне зиянды тағамдардың ара-
сындағы айырмашылықтарды анықтау.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар:  адамның денсаулығына пайдалы және зиянды 
тағамдарды ажыратады.
Көптеген оқушылар:   дұрыс тамақтану ережесін біледі.
Кейбір оқушылар:  жаңа сабақтан алған білімдерін өмірде қолданады, ас 
мәзірінің құрамын анықтайды.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының  
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйымдас- 
тыру, 
өзін-өзі 
тексеру

Өткен 
білімді 
еске түсіру
(5 мин)

Жаңа білім
(15 мин)

Ынтымақтастық атмосферасын қа-
лыптастыру
Диалог құру арқылы ұйымдастырыла-
ды.
- Бүгінгі көңіл күйіміз қалай?
- Бүгінгі ауа райы қалай?
- Таңғы асымызды қалай іштік?
- Көңіл күйіміздің көтеріңкі болуының 
себебі неде?

Өткен тақырыпқа шолу 
«Фотоаппарат» ойыны арқылы өткен 
сабақты қайталау (Әрбір оқушыны 
фотоға түсіргенде өткен материал бой-
ынша сұрақтар шығып отырады, дұрыс 
жауап алынады).

Жаңа тақырыпты ашу  
Дұрыс ас ішу тәртібі дегеніміз – өнім-
дердің жеті түрлі тобынан тұратын 
тағамдарды қабылдау.
Денсаулыққа пайдалы тағамдардың 
суреттері бар «Біз тұтынатын азық-
түлік» постерін  алдын ала дайындап 
әкелу керек. Оқушылар сурет бойынша 
жұмыс жасау нәтижесінде жаңа тақы-
рыпты ашады.
«А дәрумені көздің көруін жақсартады.
В дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат 
береді.
Д дәрумені иммунитетті көтеріп, ау-
руға қарсы тұрады.
С дәрумені сүйектерді қатайтады.» 
мәтіні жазылған постермен жұмыс жа-
сап, азық-түліктің дәрумендерге бай 
екенін, оған қандай тағамдар жататы-
нын түсіндіруге болады.

Оқушылар 
сұраққа жауап  
айтады.

Оқушылар өз-
дерінің алған 
білімін ортаға 
салады. 

Суретті талқы-
лау арқылы 
тақырыпты 
ашады. 

Ақпарат алады

Әрбір жауап 
мадақталып 
отырады.

Оқу тапсырма-
сын орындаған 
оқушыға – 1 
балл.

Жауабын 
толықтыру, 
тиімді кері 
байланыс жа-
сау.

Фотоаппарат 
макеті

Интерактивті 
тақта
https://
imektep.kz/
kz/duris-
tamaktanu
 

https://
bilimland.kz/
kk/courses/
dunietanu/
adam-ahzasy-
zhane-onyng-
kutimi/lesson/
tamaqtanu-
durys-as-ishu-
tartibi
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(20 мин)

Бекіту
(3 мин)

Оқулықпен жұмыс
Берілген мәліметті оқушылар топта 
және жеке оқиды.

(Т) Топқа тапсырма
1-топ: Дұрыс тамақтануға түскі ас 
мәзірін құрастырады.
2-топ: Дұрыс тамақтану ережелерін 
құрастырады.
3-топ: Шағын маркет сөрелерінен 
денсаулыққа пайдалы және зиянды 
тағамдарды алып, адам  ағзасына 
қаншалықты пайдалы немесе зиянды 
екенін айтады.
4-топ: Өз елімізде шығарылған азық-
түлік  өнімдеріне жарнама жасайды.

Сергіту сәті 
«Оң және сол» ойыны ойнатылады 
(пайдалы тағамдарды оң жаққа, зиянды 
тағамдарды сол жаққа жинайды).

Саралау тапсырмалары: 
Барынша қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Дұрыс тамақтанудың пайдасын айтады.
Орташа қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Пайдалы және зиянды тағамдарды 
ажыратады.
Аз  қолдауды қажет ететін оқушы-
лар:
Өз елімізде өндірілетін азық-түліктерді 
жарнамалау керек пе? сұрағына жауап 
береді.

Дұрыс/Бұрыс тапсырмасы
Оқушылар берілген сөйлемдердің шын 
немесе жалған екенін ажыратуы тиіс.
• Біз өз денсаулығымызға пайдалы 
тағамды таңдап ішуіміз керек.
• Сүт, айран, йогурт пен ірімшіктің құра-
мында кальций көп, сондықтан олар 
зиянды.
• Көгөністер, жаңғақтар мен бұр-
шақтардың құрамында адамның терісі-
не, көзіне, шашына қажетті дәрумендер 
бар.
• Тұзы, қанты, майы көп тағамдар 
құнарлы тағамдар болып саналады.

Берілген 
сұрақтарға жау-
ап береді. 

Топқа бірігіп, өз 
тапсырмасын 
орындайды.

Ойнап сергиді

Өз пікірлерін 
айтады.

Шын/жалған 
пікірлерді ажы-
ратады.

Әрбір дұрыс 
жауапқа – 2 
балл.

Әрбір дұрыс 
жауапқа  – 3 
балл.

Жауап берген 
оқушыларға –1 
балл.

Әрбір дұрыс 
жа-
уапқа – 2 балл.

Оқулық

АЗ форматы 

Кері бай-
ланыс
(2 мин)

Рефлексия: «Алма ағашы» 
Жасыл түсті алма – «түсіндім»
Сары түсті алма – «сұрағым бар»
Қызыл түсті алма – «түсінген жоқпын»
Оқушылар қолдарындағы стикерлерді 
алма ағашына жапсырады.
Мұғалім оқушылар жауабын талдап, өз 
қалыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: 48-49 беттер.

Кері байланыс 
жасайды.

Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады. Қызыл,
жасыл, сары 
түсті алма-
лардың пішіні 
кескінделген 
стикерлер
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Қоршаған орта
Мұғалімнің  аты-жөні Исмурза Г.Ж.
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Ауа райы
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсат-
тары

2. 2. 2. 1 ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері 
әсерін талдау.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: ауа райының адам өміріне әсерін біледі.
Көптеген оқушылар: ауа райы болжамының маңызын түсінеді.
Кейбір оқушылар: ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң 
және кері әсерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйым- 
дастыру

Өткен  
білімді  
еске түсіру

Ынтымақтастық атмосферасын  
қалыптастыру 
Аспан ашық, көгілдір, 
Күн шуағын төгіп тұр. 
Қол ұстасқан біздерді, 
Тереземнен көріп тұр. 

Топқа бөліну
Оқушылар туған мезгіліне қарай төрт топқа 
бөлінеді. 
1-топ: Жаз (Жаз мезгілінде туғандар)
2-топ: Күз (Күз мезгілінде туғандар)
3-топ: Қыс (Қыс мезгілінде туғандар) 
4-топ: Көктем (Көктемде туғандар)

Өткен тақырыпқа шолу 
«Көкжиек тұстары» тақырыбы бойынша 
оқушылар алдыңғы сабақта меңгерген 
білімін ортаға салады. 

Жаңа тақырыпты ашу 
Ауа райы болжамын тыңдату («Балапан те-
леарнасынан» ауа райы болжамы  туралы 
видеоролик көрсетіледі).
- Олай болса, біз бүгін «Ауа райы» тақыры-
бымен танысатын боламыз. Әр топ өз мез-
гілдеріндегі ауа райының ерекшелігі туралы 
постер жасайсыңдар.

Хормен айта-
ды.

Әрбір топ өз 
мезгілін сипат-
тайды.

Оқушылар 
алған білімін 
ортаға салады. 

Видеоролик 
қарайды.

Постер жасай-
ды.

«Ауызша ма-
дақтау». 

Постерді дұрыс 
жасаған топ 
оқушыларына  – 
2 балл. 

Жұмсақ 
ойыншық

Видеоро- 
лик

Постер  

«Миға шабуыл» әдісімен ұйымдастыры-
лады.
- Бүгінгі ауа райы қандай? 
- Ауа райын білу адамға не үшін қажет деп 
ойлайсыңдар? 
- Адамдар неліктен ауа райына байланысты 
киінеді? 
Сергіту сәті
«Құбылыстарды көрсет» әдісі арқылы сер-
гіту сәтін орындайды. 

Сұрақтарға 
жауап береді.

Құбылыстар-
ды қимылмен 
көрсетеді.

Әр дұрыс  
жауапқа – 2 
балл.
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Жаңа 
білім
(15 мин)

(2 мин)

Оқулықпен жұмыс
Берілген мәліметті оқушылар топта және 
жеке оқиды.

«Сұрақ-жауап» әдісі арқылы мәтінді қан-
шалықты түсінгені анықталады.
- Қандай ауа райы адамға қолайлы?
- Қандай ауа райы адамға қолайсыз? 
- Көлік қозғалысына ауа райы кедергі кел-
тіре ме?

Топта және 
жеке оқиды.

Сұрақтарға 
жауап береді.

«Ауызша ма-
дақтау».

Әр дұрыс  
жауапқа – 2 
балл.

Оқулық

Бекіту
(15 мин)

Саралау тапсырмалары: 
Барынша қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Ауа райы адамдардың көңіл күйіне қалай 
әсер етеді? 
Орташа қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Адамдар әр жыл мезгілінде еңбектің қандай 
түрлерімен айналысады?
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
Адамдар ауа райына қатысты қандай әре-
кеттер жасайды? (қар күреу, тамақ пісіру, су 
төгу, т.б.)

«Саяхаттау» әдісі арқылы балалар сол мез-
гілде жүргендей сезініп,  өз ойларын сурет-
терден коллаж жасау арқылы жеткізеді. 
Қыста тауға шығу.....      Жазда шомылу....... 
Күзде егін ору......          Көктемде егін егу......

Ауа райы туралы халық даналығы 
(Бұрынғы болжам бойынша) 
1. Қарлығаштар жер бауырлап ұшса, жаң-
быр жауады. 
2. Қоян жатар орнын бұрынғыдан жоғары 
салса, қыс қатты болады. 
3. Қарға тұмсығын қанатының астына тықса, 
кешікпей күн суытады. 
4. Ай қораланса, күн жылы болатынының 
белгісі. 
5. Жұлдыз жиі болса, қыста суық, жазда 
ыстық болады. 
6. Мысық қабырғасын тырналаса, ауа райы 
бұзылады.

Берілген 
сұрақтарға жа-
уап береді. 

Сұрақтарға 
жауап беріп, 
қорытынды 
жасайды.

Суреттерден 
коллаж жасай-
ды

Оқушылар 
болжап айтып 
көреді. 

Жауап берген 
оқушыларға –1 
балл.

Түсіндіреді – 2 
балл. 

Ең әдемі кол-
лажға – 2 балл.

Дәл болжай  
білген  
оқушыға –  
2 балл.

Оқулық, 
термометр

Таратпа 
қағаздар

А3 форма-
ты, сурет-
тер 

 

Кері бай-
ланыс
(5 мин)

Рефлексия  
- Сабақтан не үйрендің, не білдің?
Күннің суретіне өзінің есімі жазылған қы-
стырғышты қадаған оқушылар – бүгінгі са-
бақты өте жақсы түсінгендер. 
Күннің бетін бұлт басқан суретке өзінің есімі 
жазылған қыстырғышты қадаған оқушылар – 
бүгінгі сабақты орташа түсінгендер. 
Найзағайдың суретіне өзінің есімі жа-
зылған қыстырғышты қадаған оқушылар – 
сабақты түсінбедім дегендер.
Мұғалім оқушылар жауабын талдап, өз қа-
лыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: 74-75 беттер.
Бір апта бойы ауа райын бақылап, күнделік 
жүргіз. Саған бұл апта қолайлы болды ма?

Кері байланыс 
жасайды.

Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады.
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Мұғалімнің аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Ежелгі қалалар
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсат-
тары

2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді 
сипаттау.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: ежелгі қалалар мен ескерткіштер туралы біледі.
Көптеген оқушылар: ежелгі қалалар мен ескерткіштерді сипаттайды.
Кейбір оқушылар: ежелгі қалаларды картаға түсіре алады.

Сабақтың барысы

Са-
бақтың 
кезеңі/ 
уақыты

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйым- 
дастыру, 
өзін-өзі 
тексеру

Өткен 
білімді 
еске 
түсіру

(8 мин)

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптасты-
ру: «Жылы лебіз». 
Оқушылар қолдарына жұмсақ ойыншық ұстап, 
бір-бірлеріне жақсы тілек, жылы сөз айтады.

Өткен тақырыпқа шолу 
«Күш – бірлікте» тақырыбы бойынша оқушылар 
алған білімдерін ортаға салады. 
Топқа бөліну: «www.flippity.net» сайты бойынша 
кездейсоқ топқа бөлу әдісі арқылы жүреді.   
4 топқа бөлінеді.

(Т) Жаңа тақырыпты ашу «Пазл құрастыру» 
әдісімен өтеді:
1-топқа: Отырар қаласының суреті
2-топқа: Тараз қаласы суреті
3-топқа: Түркістан қаласы суреті
4-топқа: Сарайшық қаласының суреті таратыла-
ды. Әрбір топ өздері құрастырған пазлдардан 
шыққан сурет бойынша сөйлейді. Жаңа тақы-
рыпты ашады.

Жұмсақ ойын-
шық арқылы 
бір-бірлеріне 
жақсы тілек, 
жылы сөз ай-
тады.

Оқушылар өз-
дерінің алған 
білімдерін ор-
таға салады. 
Топқа бірігеді.

Әр топ өз 
қаласының 
суретін  
құрастырады.
Тақырыпты 
ашады. 

Оқу тапсыр-
масын орын-
даған оқушы-
ны «Ауызша 
мадақтау». 

Жауабын 
толықтыру, 
тиімді кері 
байланыс жа-
сау.

Пазлды дұрыс 
құрастырған 
топқа – 2 
балл.
 

Жұмсақ 
ойыншық

«www.f 
lippity.net»

Қалалар- 
дың пазл 
түріндегі 
суреттері

Жаңа 
білімді 
меңгеру
(15 мин)

(2 мин)

Қазақстандағы ежелгі қалаларға Отырар, Сауран, 
Сарайшық, Тараз, Түркістанды жатқызуға бола-
ды. 
Отырар – Қазақстанның орта ғасырлардағы 
шаруашылығы дамыған әйгілі қалаларының 
бірі. Қаланың орны «Отырартөбе» деген атпен 
тарихта қалып отыр. Ол қазіргі Шәуілдір елді 
мекенінің аумағында орналасқан. Отырарда ме-
дресе, мешіт, базар, монша және үлкен кітапхана 
болған. 
Ежелгі Сауран қаласы қазіргі Түркістан мен Қы-
зылорданың шекарасында орналасқан. Ол шөл 
далада салынғанына қарамастан, тұрғындарды 
сумен қамтамасыз еткен. Сауран қаласы – оты-
рықшы мәдениеттің жақсы үлгісін паш еткен 
көне қалалардың бірі.

Оқушылар 
тұжырым жа-
сайды.

Оқулық- 
тағы
қаланың 
суреттері
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Бекіту
(15 мин)

Сарайшық қаласы Алтын Орда дәуірінің ең ірі 
экономикалық және сауда орталығы болған. Бұл 
қала Жайық өзенінің маңында Атырау аумағын-
да орналасқан. 
Қазақстанның ежелгі қалалары VI-IX ғасырларда 
Оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда жақсы дамыды. 
Олар экономика, сауда, мәдениет орталықтары 
болды.

Ерден ата әңгімелері: Жібек жолы туралы 
фильмнен үзінді тамашалауды ұсынуға болады. 
Оқушылар бейнематериал бойынша 5-6 тірек 
сөз жазып алады. Неліктен бұл сөздерді тірек 
сөз ретінде таңдағанын түсіндіреді. Осы арқылы 
бейнематериал мазмұнын түсінуіне, өзіне қажет-
ті ақпаратты алу дағдысын дамытуына қолдау 
көрсетіледі. Сыныптың талқылауымен ортақ 5-6 
тірек сөзді белгілеу маңызды. Мұғалім тақтаға 
жазып тұрады.

Тапсырманы «Венн диаграммасы» әдісі арқылы 
ұйымдастыру ұсынылады. Оқушы суреттерге 
қарап, ежелгі қала мен қазіргі қаланың айыр-
машылығын табады, ұқсастықтарын айтады. Бұл 
тапсырма оқушыларға ежелгі қалалардың негізгі 
белгілерін ажырата білуге дағдыландырады. 
Ықтимал жауабы:
Ұқсастықтары: қала, ғимарат, терезелері бар, 
көше. 
Айырмашылықтары: ежелгі қала, бұрынғы қала, 
қазіргі қала, жер үй және бірнеше қабатты үй-
лер, шатыры әртүрлі және т.б. 
Суретте Қызылорда және Жезқазған қаласын-
дағы ғимараттар, ежелгі Түркістан қаласы беріл-
ген.

Саралау тапсырмалары 
Барынша қолдауды қажет ететін оқушы-
лар:
Ежелгі қала тұрғындары қалай қоныстанғанын 
айтады.
Орташа қолдауды қажет ететін оқушы-
лар:
Ежелгі қалаларды салыстыра отырып сипаттай-
ды.
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
Мәтінде аталған қалаларды: Тараз. Сауран, Түр-
кістан, Сарайшық, Отырарды картадан тауып 
көрсетеді.

Бейнема- 
териал

Венн диа-
граммасын 
толтырады.

Берілген 
тапсырмалар-
ды орындай-
ды.

Әрбір дұрыс 
жауапқа – 2 
балл.

Сәйкес ке-
летін жау-
аптарға – 2 
балл.

Бейнема- 
териал 

Таратпа 
қағаздар

Карта 
Суреттер 

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. «Картаны зертте» 
Мәтін негізінде қала бөліктерін ажыратып, бо-
яйды. Қаланың әр бөлігінде кімдер тұратынын 
жазады. 
Ықтимал жауабы: 1 – қала билеушісі; 2 – атақты 
адамдар мен саудагерлер; 3 – ұсталар және қа-
рапайым халық.
«Үш қадамдық сұхбат» әдісі қолданылады, 
оқушылар сұрақтар қоя отырып, бір-бірінен сұх-
бат алады. Әр оқушы өз жұбы туралы ақпарат-
пен топ ішінде бөліседі.

Жұмыс дәп-
теріндегі 
1-тапсырманы 
орындайды.

Оқушылар 
бір-бірінен 
сұхбат алады.

Сұхбатта 
дұрыс сұрақ 
қоя білген 
және дұрыс 
жауап берген 
оқушыларға – 
2 балл.

Жұмыс 
дәптері
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Кері 
байла-
ныс
(5 мин)

Рефлексия  
«Ашық микрофон» әдісімен ұйымдастырыла-
ды.
- Бүгінгі сабақ саған қандай әсер қалдырды? 
- Сабақтан не үйрендің, не білдің?
Мұғалім оқушылардың жауабын талдап, өз қа-
лыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: 70-61 беттер.

Кері байланыс 
жасайды.
Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады. Микро-
фон 

Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Өзім туралы 
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Әдептілік 
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсат-
тары

2. 1. 1. 3 түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын 
анықтау.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: әдеп сөздерін қолданады.
Көптеген оқушылар: әдеп сақтаудың маңызын біледі.
Кейбір оқушылар: түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп 
нормаларын біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйымдас- 
тыру
(2 мин)

Өткен 
білімді 
еске 
түсіру
(8 мин)

Ынтымақтастық атмосферасын қалып- 
тастыру: 
Үлкенге де – сіз, 
Кішіге де – сіз. 
Баршаңызды құрметтеп 
Бас иеміз біз. 
- Оқушылар, бүгінгі сабақта біз «Әдептілік» 
еліне саяхатқа шығамыз.
Саяхатқа шығу үшін билет алуымыз керек. 
Ол үшін мына билеттердің ішінен әдепті 
сөздер жазылған билеттерді таңдап алайық. 
Сол кезде ғана саяхатқа аттана аламыз. 
- Ал, енді, балалар, көзімізді жұмамыз да қо-
лымызды созып «Әдептілік» еліне саяхатқа 
аттанамыз. 
(Ұшақтың дыбысы шығады.) 
– Біз «Әдептілік» еліне келдік. Бұл елде қан-
дай адамдар мекендейді деп ойлайсыңдар? 
- Олай болса, саяхатымызды жалғастыру 
үшін тапсырмаларды орындауымыз керек. 
Бірінші тапсырма – өткен тақырып бойынша 
білетінімізді ортаға салу. 

Өткен тақырыпқа шолу 
Оқушылар «Қамқорлық» тақырыбы бойын- 
ша алған білімдерін еске түсіреді, ортаға 
салады. 

Хормен айта-
ды.

Қағаздарда 
жазылған 
әдепті сөздерді 
таңдайды. 

Саяхатқа атта-
нады. 

Әдепті, ина-
батты, иба-
лы, тәрбиелі 
адамдар ме-
кендейді деп 
жауап береді.

Оқушылар 
білімін ортаға 
салады.

Әдепті сөздерді 
дұрыс тапқан 
балаларға би-
лет беріледі.

Жауап берген 
оқушыларға – 1 
балл.

Қамқорлықты 
жақсы түсінген 
оқушыларға – 2 
балл. 

Ұшақ би-
леттері

Ұшақтың 
дыбысы
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Жаңа 
білім
(20 мин)

Бекіту
(10 мин)

«Әдептілік елінің» тапсырмалары көп екен, 
балалар, екінші тапсырма бойынша мақал-
ды жалғастыру керек.
«Әдепті бала – арлы бала, ....»

«Ассоциациялық карта» құру

Әдептілік Әдепсіздік

(Әдептілік: шыншыл, инабатты, тәртіпті, 
әділ, тәрбиелі, өнегелі, кішіпейіл, ұқыпты) 
(Әдепсіздік: өтірікші, ұрлық жасау, өсекші, 
ешкімді тыңдамау, амандаспау, өркөкірек, 
мақтаншақ, қызғаншақ – бұл сөздерді өздері 
тауып айтуы қажет)

- Жарайсыңдар, әдептілік пен әдепсіздіктің 
айырмашылығын ашып алсақ, келесі  
тапсырма – суретпен жұмыс.
- Балалар қандай әдепті сөздер қолданды 
деп ойлайсың? 
- Сен ол сөздерді жиі қолданасың ба?
- Олардың әрекеттерінен қандай үлгі алар 
едің?
 
Сергіту сәті
«Әдепті бола біл» әнін қосылып орын-
дайды. https://www.youtube.com/
watch?v=9t5S6E97gZI 

Оқулықпен жұмыс
Оқушылар алдымен мәтінді іштей оқып, содан 
соң тізбектеп оқиды.

(Есік қағылады) 
- Балалар, бізге Дымбілмес келіпті. Біз 
онымен амандасайық. 
- Сәлеметсің бе, Дымбілмес?! (Ол амандас-
пайды, барлық нәрселерді қопарады) 
- Балалар, Дымбілмес нені ұмытып кетті? 
- Онда біз оған үйретейік. Дымбілмеске 
әдепті баланы сипаттап берейік. Саяхатымыз-
дың тапсырмасы әдепті баланы сипаттау. 

Саралау тапсырмалары: (Суретпен жұмыс)
Барынша қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Төр қай жақта деп ойлайсың? Неліктен?
Орташа қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Əдептіліктің қандай белгісін байқадың?
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
Сенің отбасың дастарқан басында қалай 
отырады?
- Дымбілмес, осы сөздерді есіңе сақта, 
ұмытпа. 

Мақалды 
жалғастырады:
«Әдепсіз бала 
–  сорлы бала»

Ассоциация 
картасын тол-
тырады.

Берілген 
сұрақтарға  
жауап береді. 

Ән айтады. 

Мәтінді іштей 
оқып, содан соң 
тізбектеп оқиды.

Әдепті баланы 
сипаттайды.
Сәлемдесу...

Төр – атасы 
мен әжесі 
отырған жақ. 
Өйткені, үйдің 
үлкендері төр-
де отырады.

Үлкендерді 
сыйлау....
Үлкендер төр-
де...

Мақалдың 
жалғасын 
дұрыс тапқан 
оқушыға – 2 
балл.

Жауап берген 
оқушыларға – 1 
балл.

Суреттер  
бойынша 
дұрыс жауапқа 
– 2 балл. 

Әр дұрыс  
жауапқа – 2 
балл.

Суретке сай 
және дұрыс 
жауаптарға – 2 
балл.

Ассоци-
ациялық 
карта

Оқулық

https://www.
youtube.
com/
watch?v= 
9t5S6E97gZI

Оқулық 

Дымбіл- 
мес суреті  
немесе  
оқушы
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Дымбілмес: 
- Жарайды, енді ұмытпаймын. Менің де 
сендерге әкелген сыйлығым бар. Ол – бөл-
ме гүлі. Бұл гүл тек әдепті сөздермен өседі. 
Сондықтан сендер гүлге суды әдемі сөздер-
мен құйып жүріңдер. Сендер де осы гүл си-
яқты әдемі, әдепті бала болып өсіп, барлық 
адамдарға қуаныш сыйлаңдар. (Дымбілмес 
барлық балалармен қоштасады.)

Дымбілмеспен 
қоштасады.

Бөлме гүлі

Кері бай-
ланыс
(5 мин)

- Балалар, «Әдептілік» еліндегі барлық 
тапсырмаларды орындадық. Енді бізге бұл 
ел сыйлық ретінде «Әдепті бала» медалін 
сыйламақшы. Ол үшін бүгінгі сабақтан не 
үйрендік, сол туралы айтып өтейік.

Мұғалім оқушылар жауабын талдап, өз қа-
лыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: Отбасындағы әдепті 
әрекеттерден фотоколлаж құрастыру, таны-
стыру.

Кері байланыс 
жасайды.

Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады. «Әдепті 
бала» ме-
далі
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Менің туған елім
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Көліктегі қауіпсіздік
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсат-
тары

2.1.4.4 қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіру.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: жолаушы ережесімен танысады.
Көптеген оқушылар: қоғамдық көліктегі қауіпсіздік ережесін үйренеді.
Кейбір оқушылар: қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау ережелерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыты

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйым- 
дастыру
(8 мин)

Өткен 
білімді 
еске 
түсіру

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптасты-
ру: 
Үлкенге де – Сіз, 
Кішіге де – Сіз. 
Баршаңызды құрметтеп 
Бас иеміз біз. 

– Балалар, бүгінгі сабақта біз «Әдептілік» 
еліне саяхатқа шығамыз. Саяхатқа шығу 
үшін билет таңдап алуымыз керек. Ол үшін 
мына билеттердің ішінен әдепті сөздер жа-
зылған билеттерді таңдап алайық. Сол кезде 
ғана біз саяхатқа аттана аламыз. 
– Ал, енді көзімізді жұмамыз, қолымызды 
созамыз. Дайын болсақ, «Әдептілік» еліне 
саяхатқа аттанайық. 
(Ұшақтың дыбысы естіледі.) 
– Біз «Әдептілік» еліне келдік. Бұл елде қан-
дай адамдар тұрады деп ойлайсыңдар? 
– Олай болса, саяхатымызды жалғастыру 
үшін тапсырмаларды орындауымыз керек. 
Бірінші тапсырма – өткен тақырып бойын-
ша білетінімізді ортаға салу.  

Өткен тақырыпқа шолу 
«Көлік түрлері» тақырыбы бойынша оқушы-
лар өздерінің алған білімдерін ортаға сала-
ды. 

Хормен айта-
ды.

Қағаздарда 
жазылған 
әдепті сөздерді 
таңдайды. 

Саяхатқа атта-
нады. 

Әдепті, ина-
батты, иба-
лы, тәрбиелі 
адамдар ме-
кендейді деп 
жауап береді.

Оқушылар өз-
дерінің алған 
білімдерін ор-
таға салады. 

Әдепті сөз-
дерді дұрыс 
тапқан бала-
ларға билет 
беріледі.

Көлік түрлері 
туралы түсінік 
қалыптасқан 
оқушыларға – 
1 балл. 

Ұшақ билет-
тері

Ұшақтың 
дыбысы
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Жаңа 
білімді 
меңгерту
(15 мин)

Бекіту

– «Әдептілік» елінің тапсырмалары көп 
екен, балалар, екінші тапсырма бойынша 
мақалды жалғастыру керек.
Мақалды жалғастыр: «Әдепті бала – арлы 
бала, ....»
Жолдағы қауіпсіздік – адам өмірін сақтауға 
әсер ететін маңызды нәрсе. Көшеде жүру 
ережесін орындамау көлік қозғалысына 
кедергі келтіреді, көлікті қатты жүргізу адам 
өміріне қауіп төндіреді. Жолдан өту үшін 
арнайы белгіленген жермен жүру керек, 
белгіленбеген жерден жүгіріп өту аса қа-
уіпті. Тоқтап тұрған ауыр жүк көліктерінің, 
үлкен мәшинелердің жанынан абайлап өту 
керек, себебі жүргізуші өтіп бара жатқан 
адамды байқамай, көлікті жүргізуі мүмкін. 
Көліктер жүретін жол үстінде ойнауға, жүріп 
бара жатқан көліктің артына жармасып 
сырғанауға мүлде болмайды. Жол қиылы-
сынан өтерде міндетті түрде бағдаршамға 
қарау керек. Қоғамдық көліктер жол бо- 
йындағы арнайы аялдамаларға тоқтай-
ды. Көліктің есігінің алдында тұрып алып, 
адамдардың көлікке мінуіне немесе көлік-
тен түсуіне кедергі келтірмеу керек. Әдепті 
балалар үлкен адамдарға орын беріп, 
қоғамдық көлікте жүру ережесін сақтайды. 
Жол бойындағы белгілер көлік қозғалысын 
реттеп тұрады, сондықтан жол белгілеріне 
назар аудару аса маңызды.

Қоғамдық көлік – адамдарды тасымалдай-
тын көлік. Мысалы: автобус, ұшақ, кеме, 
т.с.с. Жолаушы – белгілі бір мақсатпен жол 
жүруші адам.

– Саяхаттың ең керемет кезі – сергіту сәтіне 
де жеттік.
Сергіту сәті: «Әдепті бола біл» әні. https://www.
youtube.com/watch?v=9t5S6E97gZI

Жұмыс дәптері: 1-тапсырма. «Жолаушы-
лар ережесі». 
Бұл тапсырма оқушылардың қоғамдық 
көліктегі әдеп ережелерін меңгеруіне ықпал 
етеді. Қандай әрекеттердің дұрыс/дұрыс 
емес екенін анықтау арқылы әдеп туралы 
түсінігін кеңейтеді. 

Әдепсіз бала – 
сорлы бала.

Ассоциация 
картасын тол-
тырады.

«Талқыла» 
тапсырмасын-
да берілген 
сұрақтарға жа-
уап береді. 

Мәтінді алдымен 
іштей оқып, со-
дан соң тізбек-
теп оқиды.

Ән айтады. 

Ықтимал  
жауаптарға 
сәйкес келуі 
керек.

Жауап берген 
оқушыларға – 
1 балл.

Әрбір дұрыс 
жауап – 4 
балл.

Оқулық

https://www. 
youtube.com/
watch?v= 
9t5S6E97gZI

Жұмыс  
дәптері
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Ықтимал жауаптар 
Дұрыс: үлкен кісіге орын беру, ақырын 
сөйлеу, бос орынға отыру, есіктің қасында 
тұрмау, түскен соң автобус, троллейбустың 
артқы жағынан айналып өту. 
Дұрыс емес: қатты сөйлеу, тамақ жеу, қатты 
күлу.

Саралау тапсырмалары: (Суретпен жұмыс)
Барынша қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Бұл тапсырманы «Консенсус» әдісі арқылы 
орындатуға болады. Оқушылар «Көлік-
тердің қандай ұқсастығы мен айыр-
машылығы бар? Ұшақ пен пойызды қоғам-
дық көлікке жатқызуға бола ма?» деген 
сұрақтарға жауап беру арқылы қоғамдық 
көлік түрлері туралы білімдерін толықтыра-
ды. Көліктердің айырмашылығы мен ұқса-
стығын қысқаша жазып, ортақ пікірге келу 
арқылы қорытынды жасайды. 
Орташа қолдауды қажет ететін 
оқушылар:
Қоғамдық көліктегі қауіпсіздік ережесін үй-
ренеді.
1. Қоғамдық көлікке ит алып кіруге болмай-
ды. 
2. Балалы жолаушыларға арналған орын. 
3. Қоғамдық көлікте ролик киіп жүруге бол-
майды. 
4. Бала арбасына арналған орын. 
5. Тіреуден ұстап тұру керек.
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
Қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау ережесін 
құрастырады.
Жұмыс дәптері: 2-тапсырма. «Өзіңді тек-
сер» Тест сұрақтарына жауап беру арқылы 
оқушылар қоғамдық көлікте жүру ере-
желері туралы білімдерін бекітеді. Кейбір 
сұрақтардың дұрыс жауабы екеу. Жауабы: 
1 – а; 2 – ә, б; 3 – а; 4 – ә.

Ықтимал  
жауаптарға 
сәйкес келуі 
керек.

Ықтимал  
жауаптарға 
сәйкес келуі 
керек.

Әр дұрыс  
жауап – 2 
балл.

Әр дұрыс  
жауап – 2 
балл.

Кері бай-
ланыс
(5 мин)

– Балалар, «Әдептілік» еліндегі барлық 
тапсырмаларды орындадық. Енді бұл ел 
сыйлық ретінде бізге «Әдепті бала» деген 
медаль сыйламақшы. Ол үшін бүгінгі са-
бақтан не үйренгенімізді еске түсіріп, айтып 
өтейік.

Мұғалім оқушылардың жауабын талдап, қа-
лыптастырушы бағасын қояды.

Оқу  тапсырмасы: 42-43-беттер.

Кері байланыс 
жасайды.

Оқу тапсыр-
масын жазып 
алады.

ҚБ қойылады. «Әдепті 
бала» ме-
далі
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Қысқа мерзімді жоспар
Дүниетану

Бөлім: Менің туған елім
Мұғалімнің  аты-жөні
Күні:
Сыныбы: 2 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Мемлекеттік рәміздер
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту мақсат-
тары

2. 3. 5. 1 Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің маңызын түсіндіру.

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін та-
ниды және атай біледі.
Көптеген оқушылар: рәміздердің мән-мағынасын түсіндіре алады.
Кейбір оқушылар: басқа мемлекеттердің рәміздерінің  ішінен еліміздің мем-
лекеттік рәміздерін ажырата алады.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт

Педагогтің  әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау
(дескриптор)

Ресурстар

Ұйым- 
дастыру, 
өзін-өзі 
тексеру

Өткен 
білімді 
еске 
түсіру

(8 мин)

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 
Жоғары қарап күн көрдім,
Төменге қарап жер көрдім.
Оңға қарап, солға қарап,
Егеменді ел көрдім.

Өткен тақырыпқа шолу
«Үйірмеден үйренерім көп» тақырыбы бойынша 
оқушылар алдыңғы сабақта алған білімін ортаға 
салады. 

Топқа бөліну (3 топқа бөлінеді)
«www.flippity.net» сайты бойынша кездейсоқ  
топқа бөлу әдісі арқылы ұйымдастырылады.  

(Т) Жаңа тақырыпты ашу 
«Пазл құрастыру» әдісімен ұйымдастырылады.
1-топқа: Елтаңбаның суреті
2-топқа: Тудың суреті
3-топқа: Әнұран
Әр топ өздері пазлдардан құрастырған сурет  
бойынша сөйлейді. Жаңа тақырыпты ашады.

Хормен 
қайталап, 
қимылмен 
көрсетеді.

Оқушылар 
алған білім-
дерін ор-
таға салады 
Топқа бірі-
геді.

Әр топ өз 
суреттерін 
құрастыра-
ды.
Тақырыпты 
ашады. 

Жауабын 
толықтыру, 
тиімді кері 
байланыс жа-
сау, «Ауызша 
мадақтау».

Пазлды 
дұрыс құрас- 
тырған топқа 
– 2 балл.
 

Рәміздер 

«www.
flippity.
net»

Пазл 
бөліктері

Жаңа 
білім
(15 мин)

Суретпен жұмыс
Оқушылардан суреттегі тулардың арасынан Қа-
зақстанның туын көрсету сұралады. Осыдан соң 
Қазақстанның туында не бейнеленгенін мұғалімнің 
жетекші сұрақтары арқылы сипаттайды.

«Сұрақ-жауап» әдісі 
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміз-
дерін ата.
- Тудың түсі қандай?
- Елтаңбаның ерекшелігі неде?

Сурет 
бойынша 
сұрақтарға 
жауап бе-
реді.

Берілген 
сұрақтарға 
жауап бе-
реді. 

Әр дұрыс 
жауапқа – 2 
балл.

Дұрыс жа-
уап берген 
оқушыларға 
– 1 балл.

Оқулық

Тулардың 
суреті
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(2 мин)

Бекіту
(15 мин)

Сергіту сәті
Дөңгеленіп тұрамыз, 
Керегені құрамыз. 
Уық болып иіліп, 
Шаңырақты құрамыз. 
- Бұл аталғандар рәміздердің қайсысында кездеседі?

(Т) Оқулықпен жұмыс  (топпен жұмыс)
Берілген мәліметті оқушылар топта және жеке оқиды.
Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы. Мем-
лекетіміздің өз жері, Конституциясы мен рәміздері 
бар. Мемлекеттік рəміздер – тәуелсіздігіміздің белгісі. 
Мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Еліміздің астанасы – 
Нұр-Сұлтан қаласы. Отанымызды қорғау, рәміздерді 
құрметтеу – Қазақстанның әрбір азаматының міндеті.

Ой қозғау
Жеңімпаз суретіне назарын аудартып, талдату 
және сұрақтарға жауап алу.
- Суреттен кімді көріп тұрсың?
- Еліміздің туын биікке көтеру үшін қандай үлес 
қоса аласыңдар?
- Сен өзің не істер едің?

«Мен бастаймын, ал сендер жалғастыра-
сыңдар» ойыны
– Біздің еліміз – бұл …
– Біздің елімізде өмір сүретін адамдар ... деп ата-
лады.
– Біздің Отанымыздың астанасы – …
– Біздің елбасымыздың есімі …
– Қазақстанның мемлекеттік рәміздері – олар …
– Гимн – бұл …

Саралау тапсырмалары: 
Барынша қолдауды қажет ететін оқушылар: 
Мемлекеттік рәміздердің қолданысын суреттерден 
ажыратады.
Орташа қолдауды қажет ететін оқушылар:
«Гимнді орындау тәртібі қандай?» сұрағына жауап ой-
лап табады.
Аз  қолдауды қажет ететін оқушылар:
«Біздің сыныптың белгісі» тақырыбына постер 
жасайды.

«Үш қадамдық сұхбат» әдісі бойынша оқушы-
лар бір-бірінен сұрақ қоя отырып, сұхбат алады. 
Әр оқушы өз жұбы туралы ақпаратпен топ ішінде 
бөліседі.

Ойнап сер-
гиді. 

Тұжырым 
жасайды.

Топта және 
жеке оқи-
ды.

Сұрақтарға 
жауап 
беріп, қо-
рытынды 
жасайды.

Көп нүк-
тенің орнын 
толықты-
рып айтады.

Оқушылар 
бір-бірінен 
сұхбат ала-
ды.

Тұжырымның 
мағынасын 
ашып, түсін-
діреді – 2 
балл. 

Әр дұрыс 
жауапқа – 2 
балл.

Сәйкес ке-
летін жау-
аптарға – 2 
балл.

Дұрыс сұрақ 
қойған және 
дұрыс жа-
уап берген 
оқушыларға 
– 2 балл.

Оқулық 

А3 фор-
матты 
қағаз, 
маркер. 

Кері бай-
ланыс
(5 мин)

Рефлексия  
 Менің түсінгенім....
- Маған қиын болды, өйткені.....
- Мен......тырыстым.
Мұғалім қалыптастырушы бағасын қояды.
Оқу  тапсырмасы: 38-39-беттер.

Кері байла-
ныс жасай-
ды.

Оқу тапсыр- 
масын жа-
зып алады.

ҚБ қойылады.
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