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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕС!
Сізге «Жаратылыстану» пәнін оқыту үшін мұғалімге арналған нұсқаулықты ұсынамыз. Бұл құрал «Жа-

ратылыстану» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің (бұдан әрі – ОӘК) құрамдас бір бөлігі болып та-
былады. Нұсқаулықта аталған пәнді оқытуда басшылыққа алынатын нақты әрі егжей-тегжейлі ұсыныстар 
беріледі. Оқу-әдістемелік кешен еліміздің білікті әдіскерлері мен практик-мұғалімдерінің жан-жақты із-
денісі мен еңбегінің нәтижесінде құрастырылып, дайындалды.

«Жаратылыстану» – табиғат заңдылықтары мен құбылыстары туралы ғылымдардың жиынтығы. Осы 
пәнді оқи отырып, үшінші сынып оқушылары қоршаған ортаның құпияларын ашады, сырына қанығады. 
Біздің міндетіміз – бұл үдерісті танымды әрі қызықты ұйымдастыру. Табиғат туралы білім әлемін оқушы-
лар белсенді ізденушілік, зерттеушілік іс-әрекеттер арқылы танып-білуі тиіс. Сонда ғана сабақта алынған 
білім баланың есінде қалып, бойына сіңіп, болашақта оқытылатын физика, биология, химия, география пән-
дерінің берік іргетасын қалайды.

«Жаратылыстану» пәнінің негізгі мақсаты – оқушыларды ғылыммен айналысуға қызықтыру. Біздің ұсы-
ныстарымыз бен өзіңіздің педагогикалық тәжірибеңізді қолдана отырып өткізген сабақтар төменгі сынып 
оқушыларын оқытуда және тәрбиелеу ісінде жетістікке жеткізеді деп үміттенеміз.

 Ізгі тілекпен, авторлар ұжымы

(үйде, мектепте, табиғатта) көрген, бақылаған құ-
былыстар мен үдерістерді түсіндіру, сипаттау үшін 
алған білімдерін пайдалана білу дағдысын қалыпта-
стыру. 

«Жаратылыстану» пәні бастауыш мектеп 
оқушыларының зерттеушілік, коммуникативтік 
және ойлау дағдыларын қалыптастыруға және 
жетілдіруге бағытталған.

Оқушылар болашақ ғалым ретінде әртүрлі зат-
тарды зерттеп, бақылап үйренеді.

«Жаратылыстану» пәнінің оқу-әдістемелік 
кешені oқушылардың қоршаған әлемді тануына 
ықпал етеді.

Мазмұны
«Жаратылыстану» пәніне аптасына 2 сағат, оқу 

жылы бойынша 68 сағат бөлінген. Үшінші сыныпта 
сегіз тарау оқытылады: 

Өсімдіктер – 10 сағат.

Жануарлар – 7 сағат.

Адам – 9 сағат.

Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су –  
7 сағат.

Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурс- 
тары – 5 сағат.

Жер және ғарыш – 7 сағат.

Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс – 8 сағат. 

Табиғат физикасы. Жарық, дыбыс, электрлік 
және магниттілік – 15 сағат. 

Жаратылыстану-ғылыми білім беру бастауыш 
мектеп жасындағы оқушылардың табиғатты тану 
біліктерін дамытуға, әлем туралы түсінігін кеңей-
туге, қоршаған ортаны зерттеуге көмектеседі. Бұл 
ОӘК-тегі материалдар 3-сынып оқушыларының 
жас ерекшелігіне сай дайындалып, ұсынылған.

«Жаратылыстану» пәні бастауыш мектеп 
бағдарламасына бірнеше себептерге байланысты 
енгізіліп отыр. Атап айтқанда:

• пәнді бірізді, жүйелі түрде оқып-үйрену 
оқушылардың қоршаған әлем туралы, әртүрлі де-
нелер мен құбылыстар туралы алғашқы білімін қа-
лыптастырады және дамытады;

• пән оқушының ғылыми-зерттеу дағдысын: 
сұрақ қою және сол сұраққа жауап табу, зерт-
теу жоспарын дайындау және болжам жасау; 
сұрақтарға жауап табу үшін зерттеулер жүргізу; 
зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерді жи-
нақтау, өңдеу және түсіндіру дағдысын дамытуға 
бағытталған;

• оқушылардың ғылыми білімді меңгеруіне, қа-
лыптан тыс ойлау қабілетін қалыптастыруға бағыт-
талған.

Бұл ОӘК-тегі материалдар ғылымилық және 
жүйелілік қағидаларына негізделіп дайындалған.

«Жаратылыстану» пәнінің мақсаты 
«Жаратылыстану» пәнінің мақсаты – бастауыш 

сынып оқушыларын әрі қарай жоғары сыныптарда 
жаратылыстану ғылымы пәндерін (биология, химия, 
физика) меңгеруге дайындау, күнделікті өмірде 
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Кешен мынадай құралдардан тұрады:
• оқулық (әр тақырып бойынша тапсырмалар 

мен теориялық материалды қамтиды, түрлі түсті 
суреттермен безендіріліп, сабақтың қызықты да 
тартымды өтуін қамтамасыз етеді, әр сабаққа оқу-
лықтың 2 беті арналады);

• мұғалімге арналған нұсқаулық (әр сабақты 
дұрыс ұйымдастыру және өткізу үшін мұғалімдерге 
бағыт-бағдар, қажетті ұсыныстар мен ескертулер 
беріледі).

Қосымша ресурс ретінде жұмыс дәптері ұсыны-
лады. Жұмыс дәптері оқушылардың өзіндік жұмыс 
істеуіне және алған білімдерін бекітуге арналған 
жұмыс парақтарынан тұрады. Ұсынылған тапсыр-
маларды қалыптастырушы бағалау жүргізуде қол-
дануға болады.

Оқулық оқу мақсаттарына қол жеткізуді, ал-
дыңғы сабақтарда алған білімін дамытуды қамта-
масыз етеді. Оқулықтың әр тарауы кіріспе беттен 
басталады. Оның мақсаты – оқушыларды тарау 
тақырыбымен және оның негізгі сұрақтарымен та-

Түсінікті әрі нақты берілген 
оқу мақсаттары

«AR NIS» мобильді 
қосымшасының шартты 
белгісі

3-5 сөзден тұратын тірек сөздер тізімі
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Оқулық кейіпкерлері – Негеш пен Эврика оқу-
лықтың әр бетінде кездеседі. Олар оқушылар-
ды ғылым әлеміне жетектеп, эксперимент немесе 
тәжірибе жұмыстарын жасауға, гипотеза ұсынуға, 
табиғаттағы құбылыстардың құпиясына дендеуге 
көмектеседі.

Оқулықтың басты міндетінің бірі – оқушылардың 
ғылыми зерттеу дағдысын қалыптастыру. Бұл дағдылар 
қоршаған әлемді танып-білуде негізгі рөл атқарады. 

Оқулықта «Мен зерттеушімін» тақырыбымен 
қосымша сабақ берілген. Бұл сабақтың материалы 
оқушылардың екінші сыныпта алған білімін жаңғыр-
тады, сондықтан оны алғашқы сабақпен біріктіріп өт-
кізуге немесе сабақтан тыс уақытта ұйымдастыруға 
болады. 

ныстыру. Кіріспе беттерде тараудың жалпы мазмұ-
нымен таныстырып, тарау сабақтары барысында қан-
дай сұрақтар қарастырылатыны туралы жалпылама 
түсінік беріледі. Бұл сұрақтар оқушылардың мақсат 
қою, болжам жасау дағдысын дамытуды көздейді. 

Оқулықтың әр қосбеті оқушыларға түсінікті тіл-
мен жазылған оқу мақсаттарынан басталады. Оқу-
лық құрылымы оқушылардың тақырыпты жақсы әрі 
жеңіл қабылдауына өте ыңғайлы ойластырылған. 
Онда ақпараттық мәтіндер, арнайы айдарлар, тірек 
сөздер мен анықтамалық беріледі. Тапсырмалар 
тұлғаға бағдарланған және саралап оқыту қағидат-
тарын ескере отырып дайындалып, коммуникативті 
дағдыны дамытуға бағытталған. 

Сабақ тақырыбына 
байланысты қызықты 
мәліметтер

Қысқа әрі тұжырымды 
түрде берілген сабақтың 
негізгі қорытындысы мен 
оқушыларға арналған 
ескертпелер

Сыни тұрғыдан ойлау 
арқылы оқушылардың 
білімін тереңдетуге 
бағытталған қысқаша 
сұрақтар 

Ғылыми зерттеу 
дағдыларын 
қалыптастыруға арналған 
тапсырмалар
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орташа және жоғары) төменнен зымыранға қарай жұлдызшаларды бояу арқылы белгілейді. Кері байланыс 
орнату үшін мұғалім оқушымен келісетін болса, ол бояған жұлдызды қоршайды, келіспейтін болса, үш деңгей-
дің сәйкес біреуін белгілейді.

Оқу мақсаты  «Жаратылыстану» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес келеді. 
Бағдарлама, негізінен, мұғалім мен оқушының арасындағы 
ынтымақтастық қағидасына құрылған. Мұғалім оқушыға оқытудың жаңа 
жүйелерін бере отырып, оқуға жағдай туғызады. Сондай-ақ оқушыны 
тапсырманы өздігінен ізденіп орындауына және дұрыс тұжырым 
жасауына бағыттайды.  

Тірек сөздер сабақта оқушыларға ұсынылатын негізгі сөздер тізімі.

Сілтемелер мұғалімге арналған нұсқаулықтағы әр сабаққа сәйкес келетін 
оқулықтағы сабақ тақырыбы мен жұмыс дәптеріндегі жұмыс 
парақтарының тақырыптары.

Ресурстар сабақ өткізуге қажет ресурстар тізімі.

Сабаққа дайындық сабақты өткізуге қажетті ресурстарды, алаңдарды алдын ала даярлау 
бойынша ұсыныстар.

Сабаққа байланысты деректі 
материал

мұғалімге арналған және тақырыпты ашуға көмектесетін маңызды 
анықтамалық ақпарат.

Сабаққа қатысты ескертулер қандай да бір тақырып бойынша оқу үдерісін қалай ұйымдастыру және 
оқулық пен жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды қандай формада, 
қандай сабақтастықта орындау туралы мұғалімге арналған ұсыныстар. 

Жауаптар белгілі бір тапсырма бойынша дұрыс жауап нұсқалары және сабақ 
барысында орын алатын пікірталас кезінде айтылуы мүмкін ықтимал 
жауаптар.

Зертте /Модель жаса зерттеу мен модельдеуге бағытталған  тапсырмаларды ұйымдастыру 
және орындауға қатысты нұсқаулар. 

Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар

жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындауға байланысты нұсқаулар. 

Қосымша тапсырмалар дифференциялық сипаттағы қосымша тапсырмаларды ұйымдастыру 
мен өткізуге байланысты нұсқаулар.

«Мен зерттеушімін» тақырыбының оқу мақсаттары 
оқу жылы бойында қарастырылады, өйткені олар үшін-
ші оқу жылының негізгі бөлігін қамтиды. 

Әр тарау қорытынды бетпен аяқталады. Бұл беттің 
мақсаты – оқушыларға тарау материалын қаншалықты 
меңгергенін анықтауға, тарау тақырыптары бойынша 
өз білімін  тексеруге көмектесу. Сондықтан бұл беттер-
дегі тапсырмалар жабық мәтіндер не жалпылау тапсыр- 
малары түрінде берілген.

Мұғалімге арналған нұсқаулық әр сабақты 
ұйымдастыруға арналған әдістемелік кеңестерден 
тұрады. Нұсқаулық еңбек жолын жаңа бастаған жас 
маманға да, тәжірибелі ұстазға да «Жаратылыста-
ну» пәнін жүргізуге әдістемелік тұрғыдан жан-жақты 
көмек көрсете алады. Бұл әдістемелік құрал мұғалімге 
белгілі бір сабақты жүргізуге, нақты бір жағдай-
ларға байланысты қандай да бір технологияларды, 
әдіс-тәсілдерді, материалдарды таңдауға көмекте-
седі. Мұғалім үшін пәнді оқытуда нұсқаулықты толық 
орындау міндетті емес.

Мұғалімге арналған нұсқаулық пәнді оқытудың 
әдіс-тәсілдерін толық сипаттағанымен, оның бәрі мін-
детті түрде орындалуы керек деп ұйғармайды, керісін-
ше, мұғалімдерге ұсыныс ретінде қарауды ұсынады.

Қосымша ресурс. Жұмыс дәптері жұмыс па-
рақтарынан тұрады. Әр сабаққа бір немесе екі 
жұмыс парағы арналған. Жұмыс парақтарындағы 
тапсыр малардың мақсаты:

- әр сабақтағы алған білімін бекіту;

- зерттеу дағдыларын кеңейту/ жетілдіру.

Жұмыс парақтарын оқу материалын бекіту үшін 
немесе қалыптастырушы бағалау жүргізу үшін қолда-
нуға болады.

Жұмыс парақтарының төменгі жағында «Табысқа 
жету зымыраны» орналасқан. Ол оқушылардың 
өзін-өзі бағалауы үшін берілген. Мұғалім оқушылар-
дың назарын осы суретке аударып, оларға өздерінің 
қандай жетістікке жеткенін бағалауды ұсына алады. 
Оқушылар өздерінің жетістік деңгейлерін (төмен, 

8 Кіріспе
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Сабақта сыныпты басқару
«Жаратылыстану» пәні оқушылардың белсенділі-

гін қажет ететін пән болғандықтан, сыныпты тиімді 
басқару өте маңызды болып табылады. Сонымен қоса 
бұл пәнді оқытуда оқушылардың топта және жұпта 
жұмыс істеуіне мүмкіндік жасалуы тиіс. Сондықтан 
эксперимент жасағанда немесе ойын ұйымдасты-
рғанда оқушылардың еркін қозғалуы үшін жеткілік-
ті аумақ қарастырылғаны жөн. Оқушылардың еркін 
қозғалуы үшін жиһаз немесе басқа да мүліктерді 
ыңғайластырып қою керек. Кітап сөрелері мен стенд-
терді оқушылардың әр сабақ бойынша алған зерттеу 
нәтижесін көрсететін көрме ретінде пайдаланған 
жөн. Жұмыс қарқынының және шағын топтар құра-
мының өзгеруі сабақтағы оқыту мақсатына жетудің 
негізгі шарты болып табылады.

Тілдік құзыреттілікті дамыту
Оқу бағдарламасының негізгі мақсатының бірі 

оқушы тұлғасын әлеуметтендіру, яғни баланы әртүрлі 
ортада тиімді қарым-қатынас жасауға икемдеу, түрлі 
ортада өзін еркін сезінетін азамат тәрбиелеу болып  
табылады. «Жаратылыстану» пәні оқушылардың ака-
демиялық сөздік қорын арттыруға және қатысымдық 
дағдыны дамытуға әсерін тигізеді. Сабақты жүргізу 
барысында оқушылар мұғаліммен, өз сыныптаста-
рымен ашық қарым-қатынас жасай отырып, өз пікірін 
сенімді айтуға, басқаларды тыңдауға дағдыланады.

Оқыту барысында қолданылатын пе-
дагогикалық ұстанымдар

3-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша 
төмендегі педагогикалық ұстанымдар жүзеге асыры-
лады.

Белсенді оқыту. Оқушының танымдық іс-әре-
кетін ынталандырушы әдістердің бірі – белсенді оқы-
ту. Белсенді оқыту технологиясы бойынша оқушының 
еркін пікір алмасуын көздейтін диалогке құрылған 
әдістер, диспут, эксперимент, ойын және тағы 
басқа да оқыту әдістері негізге алынады. Әр сабақ 
оқушыларды эксперимент жасауға үйретеді.

Белсенді оқыту жүйесі бойынша талдау, жинақтау, 
бағалау жұмыстары жүргізіледі. «Жаратылыстану» 
пәні оқулығында оқыту және білім берудің түрлі 
стратегиялары қолданылады. Атап айтқанда:

• іріктелген тапсырмалар арқылы оқушыларды ын-
таландыра отырып, дамыта оқыту;

• оқушыларға түсінікті мысалдар арқылы мәселе-
лерді шешу стратегиясын модельдеу;

• жеке, топтық және бүкіл сынып қатысатындай 
тапсырмаларды қолдану;

• тапсырма арқылы әр оқушының өз ойын тыңдау 
және олардың білімін дамыту;

• оқушылардың зерттеу қабілетін мадақтап отыру;

• қалыптастырушы бағалау арқылы оқушылардың 
оқуға деген ынтасын арттырып, қолдау көрсету.
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• қойылған сұрақтарға жауап іздеу үшін болжам 
мен ұстанымды ұсыну;

• мәселені шешу үшін белгілі тақырып бойынша 
«миға шабуыл» жасау;

• зерттеуде немесе эксперимент жүргізу 
кезінде проблемалық әдістерді қолдану.

Бағалау мүмкіндіктері
Критериалды бағалау – оқушы жетістіктерін ал-

дын ала белгілі бір критерийлер бойынша бағалау. 
Бағалау нәтижесі оқу үдерісін тиімді жоспарлауда 
және ұйымдастыруда қолданылады. Критериалды 
бағалау оқу мақсаттарын меңгеру дәрежесін баға-
лауға негізделген. Критериалды бағалау қалыпта-
стырушы және жиынтық бағалаудан тұрады.

Сабақта қауіпсіздікті сақтау
Сабақта қауіпсіздік техникасын қадағалауға 

ерекше назар аудару қажет. Эксперименттерді 
орындау барысында, әсіресе, топтық немесе жұп-
тық ғылыми зерттеу кезінде құрал-жабдықтармен 
жұмыс жасау ережесін түсіндіріп отыру керек. 
Оқушыларға әр зерттеу алдында және экскур-
сия жасау кезінде қауіпсіздік ережесін естеріне 
түсіріп, қайталап отыру қажет.

Қалыптастырушы бағалау
Ішкі бағалауды жүйелі жүргізу ұсынылады. 

Мұғалімге арналған нұсқаулықта әр сабаққа қаты-
сты қалыптастырушы бағалау мүмкіндіктері көр-
сетілген.

Коммуникативтік дағдылар және тілді дамыту. 
Оқу бағдарламасы мақсатының бірі оқушылардың 
коммуникативтік дағдыларын дамыту, академия-
лық сөздік қорын молайту болып табылады.

«Жаратылыстану» пәнін оқытуда басшылыққа 
алынатын педагогикалық әдістер:

• мұғалім мен оқушы арасында және оқушылар 
арасында өзара сенімділік жағдайын орнату;

• ғылыми жағдаяттарды шешу үшін зерттеу-
дің тиімді ортақ және инновациялық әдістерін 
жоспарлау әрі қолдану;

• оқушылардың жеке және жас ерекшелігін 
есепке ала отырып, деңгейлік тапсырмаларды әзір-
леу;

• ғылыми жағдаяттарды зерттеу бойынша жеке 
және топтық жұмысты ұйымдастыру;

• әр оқушының түрлі рөлдерді орындауына 
жағдай жасап, жетістікке жетуіне көмек көрсету;

• өз идеясы мен ойын білдіретін және олар-
ды негіздей алатын, дағдылардың дамуына әсер 
ететін жағдайларды модельдеу;

Кіріспе
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Оқу мақсаттарының сабақтарға бөлінуі
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Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары
Оқу-
лықтың 
беті

Оқулықтың 1-бөлімі
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Мен зерттеушімін 3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

7-8
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Ғажайып фабрика 3.2.1.1 өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек 
бөлуін түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;

10-11

Фотосинтез үдерісі 3.2.1.1 өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек 
бөлуін түсіндіру; 
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

12-13

Өсімдікке жарық қалай 
әсер етеді?

3.2.1.2 өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 
(жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру; 
3.2.1.3 өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау; 
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

14-15

Өсімдік тіршілігіне 
жылудың әсері

3.2.1.2 өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 
(жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

16-17

Өсімдік тіршілігіне 
судың әсері

3.2.1.2 өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 
(жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау .

18-19

Өсімдіктер қашан 
«ұйықтайды»?

3.2.1.2 өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 
(жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

20-21
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Табиғи бірлестіктің 
қандай түрлері болады?

3.2.1.3 өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

22-23

Табиғи бірлестіктер 
қалай өзгереді?

3.2.1.3 өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау;
3.2.1.4 адам іс-әрекетінің өсімдіктердің 
саналуандығына әсерін түсіндіру;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

24-25

Өсімдік әлемінің досы 
мен дұшпаны

3.2.1.4 адам іс-әрекетінің өсімдіктердің 
саналуандығына әсерін түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

26-27

Өсімдіктерді 
қорғаймыз!

3.2.1.5 сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 
өсімдіктерді сақтаудағы Қызыл кітаптың рөлін 
анықтау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

28-29
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Өсімдіктер мен 
жануарлардың өзара 
байланысы

3.2.2.4 өсімдіктер мен жануарлар арасындағы өзара 
байланысты зерттеу;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

32-33

Омыртқалы және 
омыртқасыз жануарлар

3.2.2.1 жануарларды омыртқалыларға және 
омыртқасыздарға жіктеу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

34-35

Жануарлар қайда 
тіршілік етеді?

3.2.2.2 жануарларды тіршілік ортасы бойынша 
ажырату;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

36-37

Жануарлардың 
тіршілік ортасын қалай 
анықтайды?

3.2.2.2 жануарларды тіршілік ортасы бойынша 
ажырату;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

38-39

Жануарлар арасындағы 
қарым-қатынас

3.2.2.3 табиғаттағы жануарлардың өзара қарым-
қатынас түрлерін сипаттау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

40-41

Жануарлардың тіршілік 
ортасының өзгеруі

3.2.2.5 тіршілік ортасындағы жағдайдың өзгеруіне 
байланысты жануарлар санының өзгеруін түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

42-43

Жануарлар саны неге 
азаяды?

3.2.2.6 адамның жануарлар санының азаюына әсер 
ететін іс-әрекет түрлерін анықтау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

44-45

Кіріспе
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Ас не үшін қажет? 3.2.3.2 асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті 
энергияны алудағы рөлін сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

48-49

Ас қайда қорытылады? 3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.2.3.2 асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті 
энергияны алудағы рөлін сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

50-51

Асқорыту жүйесі 3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.2.3.2 асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті 
энергияны алудағы рөлін сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

52-53

Тыныс алу мүшелері 3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

54-55

Тыныс алу құпиялары 3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

56-57

Өкпені шынықтыру 3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

58-59

Қанайналым жүйесі 3.2.3.4 қанайналым жүйесі мен оның адам 
ағзасындағы рөлін сипаттау;
3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын 
анықтау;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

60-61

Қанайналым жүйесінің
жұмысы

3.2.3.4 қанайналым жүйесі мен оның адам 
ағзасындағы рөлін сипаттау;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

62-63

Ағза аурудан қалай
қорғанады?

3.2.3.5 адам ағзасының ауру мен инфекциядан 
қорғану жолдарын түсіндіру;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

64-65
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Заттар қандай болады? 3.3.1.1 заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 
бойынша жіктеу;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

68-69

3.
2 

Ау
а

Қатты, сұйық және газ
тәрізді заттар

3.3.1.1 заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 
бойынша жіктеу;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

70-71

Ауа неден құралады? 3.3.2.1 ауаның құрамын сипаттау;
3.3.2.2 ауаның жануды қолдайтын қасиетін сипаттау;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

72-73

3.
3 

Су

Суды қайдан таба 
аламыз?

3.3.3.1 судың жанды ағзаларда және жансыз табиғатта 
кездесетінін түсіндіру;
3.3.3.2 судың негізгі табиғи көздерін салыстыру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

74-75

Судың тіршілік үшін 
маңызы 

3.3.3.3 ауыз суды үнемді қолдану қажеттілігін 
түсіндіру;
3.3.3.6 судың тіршілік үшін маңыздылығын түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

76-77

Суды қалай тазартады? 3.3.3.4 суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну;
3.3.3.5  суды тазартуға арналған сүзгінің моделін 
ұсыну;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

78-79

Суқұбырдың қызметі 3.3.3.4 суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

80-81

Оқулықтың 2-бөлімі

1.
М

ен
 зе

рт
те

уш
ім

ін
3.

За
тт

ар
 ж

ән
е 

ол
ар

ды
ң 

қа
си

ет
те

рі
.

3.
4 

Та
би

ға
т р

ес
ур

ст
ар

ы

Топырақ не үшін қажет? 3.3.4.1 кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың 
рөлін түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

6-7

Топырақтың құрамы 3.3.4.2 топырақтың негізгі құрамын зерттеу (құм, саз, 
өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су, ауа);
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

8-9

Топырақтың қандай
қасиеті бар?

3.3.4.3 топырақтың негізгі қасиетін анықтау;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

10-11

Кіріспе
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Қандай топырақ
құнарлы?

3.3.4.4 топырақтың құнарлылығын құрамына қарай 
зерттеу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

12-13

Егіншілік қалай
өзгерді?

3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

14-15
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Жер сфералары 
дегеніміз не?

3.4.1.1 Жер сфераларын түсіндіру және графиктік 
кескіндеу;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

18-19

Жер қабықтары қалай 
орналасқан?

3.4.1.1 Жер сфераларын түсіндіру және графиктік 
кескіндеу;
3.2.1.4 адамның іс-әрекеттерінің өсімдіктердің 
саналуандығына әсерін түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

20-21
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Ғарыш қалай игерілді? 3.4.2.1 ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 
туралы әңгімелеу;
3.4.2.2 адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын 
түсіндіру;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

22-23

Ғарышқа қалай ұшады? 3.4.2.1 ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 
туралы әңгімелеу;
3.4.2.2 адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын 
түсіндіру;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

24-25

Зымырандар қай 
жерден ұшады?

3.4.2.1 ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 
туралы әңгімелеу;
3.4.2.2 адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын 
түсіндіру;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

26-27

4.
3 

Ке
ңі

ст
ік

 ж
ән

е 
уа

қы
т

Күн мен түн неліктен 
алмасады?

3.4.3.1 Жердің өз осінен айналуының себептерін 
түсіндіру;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылығы мен 
кемшілігін анықтау.

28-29

Күн мен түн қалай 
ауысады?

3.4.3.1 Жердің өз осінен айналуының себептерін 
түсіндіру;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

30-31

Серпімділік күші 
дегеніміз не?

3.5.1.1 серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды 
жасау.

34-35



16

Серпімділік күші қайда 
пайда болады?

3.5.1.1 серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды 
жасау.

36-37

Ауырлық күші дегеніміз 
не?

3.5.1.2 ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

38-39

Ауырлық күші қай жерде 
әсер етеді?

3.5.1.2 ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

40-41

Үйкеліс күші дегеніміз 
не?

3.5.1.3 үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды 
жасау.

42-43

Үйкеліс күшінің пайдасы 
мен зияны

3.5.1.3 үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.1.2.4 жүргізілген тәжірибе нәтижесін құрылған жоспарға 
сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау.

44-45

Күштер қалай әсер 
етеді?

3.5.1.1 серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.5.1.2 ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.5.1.3 үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.5.1.4 күштің әсер ету бағытын анықтау.

46-47

Күшті қалай өзгертуге 
болады?

3.5.1.1 серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.5.1.2 ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру;
3.5.1.3 үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал 
келтіру;
3.5.1.4 күштің әсер ету бағытын анықтау;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

48-49

5.
2 

Ж
ар

ық

Жарықтың шағылуы 
деген не?

3.5.2.2 денелердің жарықты шағылдыру қасиетін  
түсіндіру;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

52-53

Көлеңке қалай пайда 
болады?

3.5.2.1 көлеңкенің пайда болу себептері мен 
ерекшеліктерін түсіндіру;
3.5.2.2 денелердің жарықты шағылдыру қасиетін  
түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Кіріспе
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Көлеңке театрын қалай 
жасайды?

3.5.2.1 көлеңкенің пайда болу себептері мен 
ерекшеліктерін түсіндіру;
3.5.2.2 денелердің жарықты шағылдыру қасиетін 
түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

56-57

5.
3 

Д
ыб
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Дыбыс қалай пайда 
болады?

3.5.3.1 дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 
қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін 
түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

58-59

Дыбысты қалай естиміз? 3.5.3.1 дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 
қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін 
түсіндіру;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

60-61

Дыбыстың қасиеттерін 
қалай пайдаланады?

3.5.3.1 дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 
қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін 
түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;

62-63

5.
5 

Эл
ек

тр
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к

Электр тогы қалай 
ойлап табылды?

3.5.5.1 электр энергиясы көздерін анықтау;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

64-65

Электр энергиясы 
қайдан алынады?

3.5.5.1 электр энергиясы көздерін анықтау;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

66-67

Электр құбылысы 3.5.5.1 электр энергиясы көздерін анықтау;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

68-69

Электр тізбегі дегеніміз 
не?

3.5.5.2 қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
3.5.5.3 қарапайым электр тізбегін элементтерін 
көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

70-71

Электр тізбегін қалай 
көрсетуге болады?

3.5.5.2 қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
3.5.5.3 қарапайым электр тізбегін элементтерін 
көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

72-73
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5.
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Магниттік қасиеттер 3.5.6.1 магнит көмегімен әртүрлі металдардың 
магниттелу қасиетін зерттеу; 
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

74-75

Электрлік және 
магниттік құбылыстар

3.5.5.2 қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
3.5.5.3 қарапайым электр тізбегін элементтерін 
көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу.

76-77

Зерттеуді қалай 
жоспарлау керек?

3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

78-79

Зерттеуді қалай 
жүргізеді?

3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
3.1.2.4 жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

80-81

Кіріспе
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Мен зерттеушімін
Оқу мақсаттары:  
• экспериментті жоспарлау және жүргізу;

• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөздер 
бақылау
эксперимент 

Оқулық. 1-бөлім:
«Мен зерттеушімін», 7-8-бб.

Ресурстар:
• үлестірме парақшалар.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Үшінші сыныпта зерттеу жұмысын жүргізуге 

көбірек көңіл бөлінеді. Кіріспе сабақта оқушылар 
бақылау мен эксперименттің не екенін, экспери-
мент кезеңдері мен нәтижесін жазу тәсілдерін есі-
не түсіреді. 

Эксперимент – зерттеу тәсілі. Эксперимент 
жүргізу барысында оның жоспары жасалады, қа-
жет құралдары таңдалады, өлшеулер жүргізіліп, 
белгілі бір формада нәтижесі тіркеледі.

Бақылау – зерттеу тәсілінің бірі. Бақылау бары-
сында зерттеуші бақыланатын үдеріске белсенді 
араласпай, тек нәтижесін ғана белгілеп отырады.

Бақылау мен эксперименттің бір-бірінен айыр-
машылығы бар:

• біріншіден, эксперимент жасау кезінде 
зерттеу ші сол үдеріске тікелей қатысып, белсенді 
рөл атқарады;

• екіншіден, кез келген эксперимент – белгілі 
бір мақсатпен арнайы ұйымдастырылған іс-әрекет.

Кез келген зерттеу бір-бірімен сабақтас, жүйелі 
байланысқан кезеңдерден тұрады: 

• мақсат қою;
• болжам (гипотеза) ұсыну;
• зерттеу жоспары мен әдісін дайындау;
• эксперимент мерзімін анықтау;
• эксперименттерді бірнеше қайталап жүргізу;
• нәтижесін жазып отыру; 
• алынған деректерді (нәтижелерді) талдау;
• қорытынды.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Өткен жылы, екінші сы-

ныпта жүргізілген зерттеулердің қайсысы есінде 
қалғанын  сұраңыз. Олар неліктен есте сақталып 
қалды? Нәтижесінде олар не білді? Жаз мезгілі 
туралы әңгімелесуді ұсыныңыз. Жазда қандай 
бақылау жасап, қандай нәтижеге қол жеткізгенін 
сұраңыз. Қандай да бір эксперимент жүргізу мүм-
кіндігі болды ма? Бақылау мен эксперименттің ай-
ырмашылығын түсіндіруді сұраңыз. Оқушылардың 
пікірін тыңдаңыз. Сабақта осы сұрақтың жауабын 
таба алатындарын хабарлаңыз.

Балмұздақ неге ериді? Оқушыларға суретке  
қарауды ұсыныңыз. «Суретте Негеш пен Эврика 
бірдей әрекет жасап отыр ма?» – деп сұраңыз. 
Олардың іс-әрекетінде қандай айырмашылық бар? 
(Эврика балмұздақтың еріп бара жатқанына қарап, 
бақылап отыр. Ал Негеш сол уақыт аралығын өл-
шеп, эксперимент жүргізуде.) 

Оқушыларға бақылау мен эксперимент жүргізу-
дің мысалдары келтірілген үлестірме парақшалар 
таратыңыз. Жұбымен бірге жұмыс істеуді сұраңыз. 
Олар үлестірме парақшаларды екі топқа бөлуі 
мүмкін: бақылау және эксперимент. Содан кейін 
кейбір жұптар өз нәтижелерін хабарлайды. 

Оқушыларды топқа бөліңіз де, кластер жасап, 
бақылау мен эксперименттің ерекше белгілерін 
көрсетуді тапсырыңыз. Содан соң екі топқа бірі-
гіп, өз жұмыстарының нәтижесін талқылап, ортақ 
жұмыс ты ұсынуды сұраңыз. Бақылаудың қандай 
жағдайда жүргізілетінін талқылаңыз. Нысанды, мы-
салы, Күнді немесе ауа райы өзгерістеріне ықпал 
ете алмайтын жағдайда, сондай-ақ оқиға бары-
сына араласуға болмайтындай жағдайда, мысалы, 
жабайы жануарлардың тіршілігін бақылауға бола-
ды. Экспериментті не үшін жасайды? (Дене қаси-
етінің қандай да бір себептерге байланыстылығын 
анықтау үшін, мысалы, мәшине жылдамдығының 
жазықтықтың көлбеулігіне тәуелділігін есептеу 
үшін.) Жұмыс соңында эксперимент пен бақылау-
дың арасында айырмашылық бар екенін айта оты-
рып, қорытынды жасаңыз.

Эксперимент кезеңдері. Оқушыларды то-
пқа бөліңіз, оларға суреттерді қолдана отырып, 
Негешке көмек ретінде эксперимент жоспарын 
құруды ұсыныңыз. Деңгейі жоғары топтарға сурет-
термен толықтыра отырып, анағұрлым егжей-те-
гжейлі жоспар құруды ұсыныңыз. Қиындау болса, 
суреттерді мынадай ретпен орналастыруға көмек-
тесіңіз: болжам (гипотеза) ұсыну, зерттеу жоспа-
рын құру, құралдар мен ақпарат көздерін іріктеу, 
экспериментті өткізу, нәтижесін жазу, қорытынды-
сын тұжырымдау. 
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Құралдар. Кез келген эксперимент үшін ақпа-
рат көздері мен құралдар қажет екенін түсін-
діріңіз. Негештің нені және қай кезеңде қолдана 
алатынын талқылауды ұсыныңыз: энциклопедия, 
фольга, жылы мойынорағыш (шарф), желдеткіш – 
тәжірибе құралы; сағат – уақытты өлшеу құралы; 
зерттеуші күнделігі мен қалам – деректерді жазу 
үшін). Оқушылар өз құралдарын қоса алады (мы-
салы, тоңазытқыш, қағаз, т.б.). 

Ойлан. Оқушылар өткен оқу жылында зерттеу 
нәтижелерін қандай тәсілдермен көрсеткенін 
еске түсірсін. Адамдар неліктен әртүрлі тәсілді 
қолданатынын сұраңыз. Оқушылар зерттеу нәти 
желерін кесте, сурет немесе диаграмма түрінде 
көрсетуге болатынын айта алады. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

1-жұмыс парағы. «Мен зерттеушімін», 3-б.
Зерттеу нәтижелері. Оқушылар мәтін түрінде 

жазылған зерттеу нәтижесін кестеде және диаграм-
мада көрсете алады. 

2-жұмыс парағы.  «Менің тәжірибем», 4-б.
Дұрыс ретін анықта. Оқушылар эксперимент 

кезеңдері мен сандарды бағыттама арқылы сәйкес- 
тендіреді.

Жауабы
1. Мақсат қою.
2. Болжам ұсыну.
3. Жоспар құру.
4. Эксперимент жасау.
5. Нәтижесін жазу.
6. Қорытындысын тұжырымдау.

Мен зерттеушімін
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Тараудың мақсаттары

«Өсімдіктер» тарауын оқып-үйрену барысын-
да оқушыларда фотосинтез үдерісінің нәтижесінде 
өсімдіктерден оттек бөлінетіні туралы жалпы түсінік 
қалыптасады. Өсімдік мүшелері мен олардың қыз-
метінің арасындағы байланысты түсінеді. 

Бұл тараудың соңында оқушылар:

• фотосинтез үдерісі барысында өсімдіктер-
ден оттектің қалай бөлінетінін;

• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 
қалай бейімделетінін;

• табиғи бірлестіктің не екенін;
• адам әрекетінің өсімдіктердің алуан түрлілі-

гіне қалай әсер ететінін;
• Қызыл кітаптың сирек кездесетін жануарлар-

ды қорғаудағы рөлін біледі және түсінеді.

Тараудағы сабақтар күнделікті өмірде кездесетін 
жағдайларда дұрыс шешім қабылдап, түрлі аурулар-
дың алдын алуға ықпал ететін дұрыс әрекет жасауға 
үйретеді. Оқушылар өсімдіктердің өсуіне оң әсер 
ететін себептерді зерттейді. Әрбір оқушы сабақтағы 
белсенді әрекетінің барысында өзіндік қызығушылық 
танытатын салаларын  таба алады.

Кейбір сабақтарға қажет ресурстарды алдын ала 
дайындау керек екенін ескеріңіз. Мәселен, «Өсімдік-
терге жарық қалай әсер етеді?» тақырыбы бойынша 
«Бейімделу» тапсырмасына қажетті  өсімдікті алдын 
ала дайындап қойыңыз. Жарықтың өсімдіктің өсуі 
мен дамуына әсерін көру үшін сабақты өткізерден 
екі апта бұрын құмырадағы өсімдікті (қазтамақ гүлін 
таңдасаңыз болады) жарық жақсы түсетін жерден, 
терезеден алыстау орынға қойыңыз. Өсімдікті те-
резе жаққа бұрмаңыз, осылайша уақыт өте келе жа-
пырақтар өздігінен жарық көзіне қарай ауысады. 
«Өсімдік тіршілігіне судың әсері» тақырыбы бойын-
ша зерттеу жүргізу үшін алдын ала сабақты өткізер-
ден екі апта бұрын үрмебұршақтың тұқымын өсіріңіз. 
Әр топқа өскіні бар екі стақаннан әзірлеңіз.

Қосымша әдебиеттер

В.С. Конюшко, С.В. Чубаро. «Экологические про-
гулки. 1-бөлім. Весна. Лето», ВГУ им. Машерова, 
2003 жыл.

В. А. Ветлина. «Рассказы о цветах», М., 1952 ж.

Ойланып көрейік! 

1. Өсімдік тіршілігіне жылу қалай әсер етеді? 
Жылу өсімдік пішінінің өзгеруіне, оның мүше-
лерінің өсіп-жетілуіне әсер етеді.

2. Сирек кездесетін өсімдіктерді неліктен 
қорғау керек?

Сирек кездесетін өсімдіктер, әдетте, белгілі 
бір аймақтарда, арнайы жағдайларда ғана өсе 
алады. Мұндай ерекше жағдайлар сирек кезде-
сетін өсімдіктердің басқа жерде өсуіне кедергі 
келтіреді. Олардың саны бұрыннан аз. Арнайы ша-
ралар қолданылмаса, мұндай өсімдіктер жойылып 
кетуі мүмкін. 

3. Өсімдік ылғалды қалай жинайды?
Өсімдіктер ылғалды қалың жапырақтарында 

және сабақтарында жинайды. Кейбір өсімдік-
тердің жапырақтары буландыруды азайтып, ылғал-
ды сақтап қалу үшін балауыз қабатпен қапталған.
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Ғажайып фабрика 
Оқу мақсаттары:  
• өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде  оттек 

бөлуін түсіндіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөздер  
оттек
көмірқышқыл газ
глюкоза
фотосинтез

Оқулық. 1-бөлім: 
«Ғажайып фабрика», 10-11-бб.

Ресурстар:
• орта көлемдегі жапырақты өсімдік (қазта-

мақ немесе шегіргүлді алуға болады);
• «Өсімдік қалай тіршілік етеді?» тақыры-

бына әңгіме құру үшін әр топқа қажетті ватман 
парағы. 

Сабаққа байланысты деректі материал   
Жапырақтардың түсі әртүрлі пластидтерге 

байланысты болады. Өсімдіктердің жасыл түсті 
болуы олардың құрамында хлорофилл бар екенін 
көрсетеді. Бұл пигмент жер бетіндегі барлық тір-
шілік үшін өте маңызды. Дәл осы  хлорофилдің 
көмегімен  фотосинтез үдерісі жүзеге асады. 

Фотосинтез – жарықтың әсерінен су мен 
көмірқышқыл газдан өсімдіктерден оттек пен қо-
ректік заттардың бөліну үдерісі. Фотосинтез хло-
ропластарда жүзеге асады. Күрделі фотосинтез 
үдерісі өсімдіктің суды топырақтан, көмірқышқыл 
газды ауадан алуынан басталады. Гүлді өсімдіктер-
дегі фотосинтез үдерісі жапырақтағы хлорофилге 
жарық түскеннен  бастап жүреді.

Фотосинтез үдерісінің сызбанұсқасын былайша 
елестетуге болады:

Көмірқышқыл газ + су + Күн сәулесі = қоректік 
заттар + оттек. 

Фотосинтез өнімі – қоректік заттар мен оттек. 
Глюкоза, крахмал секілді қоректік заттар өсімдіктің 
өсуі мен дамуына қажет. Қоректік заттардардың 
тотығуынан тірі ағзадағы биохимиялық үдеріске қа-
жетті энергия бөлініп шығады. Жер бетіндегі бар-
лық тірі ағзалардың тыныс алуы үшін оттек керек. 

Тыныс алу мен фотосинтез – бір-біріне қара-
ма-қарсы үдерістер. Өсімдіктер тыныс алу кезінде 
фотосинтез үдерісінде бөліп шығаратын оттектен 
аз мөлшердегі оттекті сіңіреді. Түнде фотосинтез 
үдерісі тоқтайды, ал тыныс алу (жарық көздері бол-

мағанда, мысалы, шамдар жоқ болса) жалғаса бе-
реді. Түнде барлық өсімдіктің саңылаулары жабық 
болады, өсімдікке атмосфералық оттек ене алмай-
тындықтан, фотосинтез үдерісі кезінде ол жасуша 
аралығында жинақталған оттекті пайдаланады. 

Жапырақтың түсі құрамындағы пигменттерге 
байланысты болады. Егер жапырақтың түсі жасыл 
болса, онда хлорофилдің бар екенін көрсетеді, 
сары болса, каратиноидтың, қызыл түсті болса, ан-
тоцианның бар екенін білдіреді. 

Сабаққа дайындық

Алдын ала эксперимент жасап, жарық жерде 
су астында тұрған жапырақтың бетінде көпіршік-
тер пайда болғанына көз жеткізіңіз. Оқушылардың 
әрқайсысына бөлме өсімдігін дайындаңыз.    

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Өсімдік туралы не 
білесің?» Сабақты сұхбаттан бастаңыз. 

Оқулықта берілген сұрақтарды талқылап, қо-
сымша сұрақтар да қойып отырыңыз:

- Өсімдік қандай мүшелерден тұрады? 

- Тамыры мен жапырағы қандай қызмет атқара-
ды? 

- Өсімдіктің өсуі үшін қандай жағдайлар қажет?

- Неліктен өсімдіктің түсі жасыл? 

- Жапырақтар неге жасыл болады? 

Тапсырма барысында оқушылардан 1-2-сы-
ныптарда өтілген өсімдіктердің тіршілігі жайлы 
мәліметті сұраңыз.

Инфографика. Сурет бойынша әңгіме құру 
үшін оқушыларды жұпқа бөліңіз. Тақтаға тиісті сөз-
дерді жазып қойыңыз: құрайды, бөліп шығарады, 
сіңіреді, өседі (салмағы мен көлемі артады), оттек, 
көмірқышқыл газ, күн сәулесі, жапырақ, тыныс алу. 

Оқушылардың жауабын тыңдап алыңыз. Ортақ 
шешім шығарыңыз: Күн сәулесін, суды, көмірқышқыл 
газды сіңіріп, өсімдік өседі әрі қоршаған ортаға от-
текті бөледі.

Зертте. Тапсырманы орындау үшін сыныпты 
шағын топтарға бөлу керек. Оқушылар экспери-
мент жасап көреді.

Нұсқаулық

1. Бір өсімдіктен екі жапырақ үзіп ал. 
2. Бірдей ыдысқа салқын су құй.
3. Газдалған минералды суды қос (бұл 

өсімдіктің көмірқышқыл газды алуы үшін қажет.)
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4. Жапырақты толығымен батып тұратындай 
етіп суға сал. Қажет болған жағдайда жапырақтың 
шетін ұсақ тастармен бастырып қою керек. 

5. Бір ыдысты қараңғы жерге, екіншісін Күн көзі 
тікелей түсетін жерге қой.  

6. 3-4 сағат өткен соң жапырақтарды салыстыр. 
Қандай өзгерістерді байқадыңдар? Неліктен?

7. Қорытынды жаса.

Зерттеу нәтижесін топ ішінде талқылатыңыз. Қандай 
өзгеріс болды? Алдында жасалған эксперимент 
нәтижесін көрсетіңіз. Әр топтың тұжырымын тыңдап, 
оқушылардың жұмысын бағалаңыз. 

Жасалған эксперимент арқылы оқушылар Күн сәулесі 
тікелей түсетін жерде тұрған жапырақтың бетінде 
көпіршіктердің пайда болғанын көре алады. Бұл 
газдың бөлінгенін білдіреді. Газдың оттек екенін 
айтыңыз. Салыстыру үшін қараңғыда тұрған екінші 
жапырақты көрсетіңіз. Олар жапырақта көпіршіктің 
жоқ екенін байқауы тиіс. Балалар екі жапырақты да 
көрген соң, жапырақтан оттек бөлініп шығуы үшін 
жарық керек екеніне көз жеткізеді.

Оқушылармен бірге эксперименттің нәтижесі 
туралы талқылаңыз. Балаларға жапырақ бетіндегі 
көпіршіктердің оттек екенін түсіндіріңіз. Жапырақ 
көмірқышқыл газды, суды, Күн сәулесін сіңірді. 
Нәтижесінде жапырақтарда күрделі үдеріс жүріп, 
оттек пен қоректік заттар түзілді.

Ойлан. Әр топқа екі суреттен салуға тапсырма 
беріңіз. Бір топ көлік көп жүретін, ағаш аз қала кө-
шесінде серуендеп жүрген баланы суреттейді. Ал 
екінші топ көлігі жоқ, ағаштар, бұталар, шөптері 
анық байқалатын орман немесе саябақта серуенде-
ген баланың көрінісін бейнелейді. Оқушылардан: 
«Қала көшесінде немесе саябақта адамға не әсер 
етуі мүмкін?» деп сұраңыз.  Оқушылар жауап беру-
ге қиналса, жетекші сұрақтар қойыңыз. Қорытынды: 
өсімдіктер оттекті бөлетіндіктен, саябақ пен орман-
да тыныстау жеңіл болады (Гүлдердің, ағаштардың 
хош  иісі, қылқан жапырақты ағаштардың қарамайы 
(смола) адамның денсаулығы үшін пайдалы).

Сен білесің бе? Жарықсыз фотосинтез үдерісі 
жүрмесе, оттек өндірілмейтініне оқушылар наза-
рын ерекше аудару қажет. Күннің адам өмірі үшін 
маңызын оқушылар түсінуі тиіс. Олар «фотосинтез» 
сөзінің дұрыс айтылуын есте сақтап қалуы үшін бірне-
ше рет қайталап айтыңыз.

Қосымша тапсырма  
Оқушыларға топ ішінде өсімдік, жануар, адамның 

өміріне Күннің әсерінің сызбанұсқасын салуды тапсы-
рыңыз. Сызбанұсқада өсімдіктердің өсуі көрсетілуі 

керек, яғни алдымен кіші, одан кейін орта, кейін үлкен 
көлемді өсімдіктер салуы қажет. Осы арқылы оқушы-
ларда Жер бетіндегі тіршілік атаулының өсуі үшін 
Күннің рөлі ерекше екені туралы түсінік қалыптасуы 
тиіс. Осы сұрақты оқушылар арасында ауызша тал-
даңыздар. «Ас – энергия көзі» деген қорытындыны 
тұжырымдаңыз. Фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік-
тер өзіне қоректік заттарды жинайды. Адамдар 
өсімдіктерді жегенде глюкоза (тәтті жеміс-жидектер 
мен көгөністер) және крахмал (күріш пен картопта 
көп болады) сияқты  қоректік заттарды алады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

3-жұмыс парағы. «Ғажайып  фабрика», 5-б.

Дұрыс тұжырымды анықта. Оқушыларға ал-
дымен тапсырманы өз бетімен орындап, содан соң 
тобындағы сыныптастарымен жауабын салыстыру ке-
ректігін айтыңыз.

Жауаптары
Дұрыс жауап: 1, 3, 4, 5.
Дұрыс емес жауап:  2.

Мәтінді толықтыр. Оқушылар бос орындарға 
тиісті сөздерге септік жалғауларын дұрыс жалғап қою 
арқылы мәтінді толықтыра алады. 

1) оттекті, 2) түссіз, 3) фотосинтез, 4) сәулесінің, 5) 
суды, 6) қоректік заттарды.

4-жұмыс парағы. «Маңызды газдар», 6-б.

Фотосинтез үдерісі. Жұмыс парағының бұл 
тапсырмасын орындау үшін оқушыларға түрлі түсті 
қарындаштар керек. Тапсырма оқушылардың мең-
герген білімдерін бекіту үшін әрі қалыптастырушы 
бағалау құралы ретінде тиімді.

Жауаптары
Көмірқышқыл газ – көмірқышқыл газдан жапыраққа 
қарай сызық жүргізу. 
Оттек – жапырақтан жан-жаққа қарай таралған сы-
зық жүргізу. 

Филворд. Оқушыларға жасырылған сөздерді та-
уып, түрлі түс термен бояуды ұсыныңыз. Оқушылар 
сабақта түсінгендері бойынша бір немесе бірнеше 
сөйлем құрай алады.  

Жауаптары
Фотосинтез, жапырақ, Күн, оттек.  
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Фотосинтез үдерісі  
Оқу мақсаттары: 
• өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек 

бөлуін түсіндіру;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың адам-

ның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.

Тірек сөз 
хлорофилл

Оқулық. 1-бөлім:  
«Фотосинтез үдерісі», 12-13-бб.

Ресурстар:
• викторина өткізуге арналған бірінші тапсырма-

ның сұрақтары жазылған үлестірме парақша-
лар;

• жас көшеттер бейнеленген фотосуреттер;
• әңгіме құрау үшін ватман қағазы немесе флип-

чарт;
• өсімдіктердің жылдың әр мезгіліндегі фотосу-

реттері (қайың, шырша, терек, үйеңкі, тал, қа-
рағай, пальма);

• балаларға арналған өсімдіктер туралы энцик- 
лопедия.

Сабаққа байланысты деректі материал 

Жер бетіндегі барлық тіршілік Күн энергиясына 
тікелей немесе жанама түрде тәуелді. Күн энергиясы-
ның қоректік заттар энергиясына айналуы фотосинтез 
үдерісінің негізін құрайды. Энергия қандай да бір жұ-
мысты атқару үшін қажет. Барлық тірі ағзалар энер-
гияны қажет етеді. Энергия өсімдіктерге заттардың 
түзілуі, әртүрлі бөліктеріне қоректік заттардың тасы-
малдануы, өсуі, көбеюі және т.б. үшін қажет. Өсімдік-
тердің өсуіне қоректік заттардың тотығуы нәтиже-
сінде алынатын энергия қажет. Сондай-ақ өсімдіктер 
қоректік заттарды өз жемістерінде жинай алады, мы-
салы, бидай дәні, күріш дәні, картоп түйнегі. Өсімдік-
тер көмірқышқыл газды көміртек түрінде сіңіре оты-
рып, оларды органикалық заттарға айналдырады.

Фотосинтез үдерісінің ашылуы туралы бірнеше 
пікір бар. Фотосинтезді алғаш рет Джозеф Прист-
ли 1770-1780 жылдары зерттеді. Ол ыстық майшам 
мен саңылаусыз түтіктегі ауаның ластануын (ауа май-
шамның жануын үдетіп, түтікке салынған жануарлар 
тұншыққан) әрі оның өсімдіктер арқылы қалыпқа 
келетінін байқаған. Джозеф Пристли тыныс алуға 
және оттың жануына қажетті оттекті өсімдіктердің 
бөлетінін дұрыс ойлап табады, бірақ ол үшін өсімдік-
терге жарық керектігін аңғара алмайды. Бұл жайлы 
зерттеуді көп ұзамай Ян Ингенхауз дәлелдейді. 

Фотосинтез үдерісін бельгиялық ғалым Ян Ван 
Гельмонт ашты деген дерек те бар. Ол қарапайым 
эксперимент жасаған. Талдың бұтағын 80 кг топырақ 
бар қалтаға салып қойған. Ғалым тал бұтағының баста-
пқы салмағын тіркеп алып, одан кейін 5 жыл бойы 
өсімдікті тек қана жаңбыр суымен суарған. Қайта өл-
шеу барысында өсімдіктің салмағы 65 кг-ға артқан, ал 
топырақтың салмағы небәрі 50 грамм ғана азайған!  
Өсімдіктің салмағы қалайша 64 кг 950 грамға артқа-
ны ғалым үшін жұмбақ боп қалды. Ғалымның пікірі 
қате шешім болды. Ол өсімдік салмағының артуы тек 
қана суды сіңіруінен деп есептеді. Арада екі жүз жыл 
өткеннен кейін өсімдіктің биологиялық салмағының 
артуы оның көмірқышқыл газды органикалық қосылы-
старға айналдыруына байланысты екені дәлелденді.

Фотосинтез бен тыныс алудың арақатынасы 
өсімдік өнімділігін  көрсетеді. 

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Тапсырма-
ны викторина түрінде өткізіңіз . Бұл әрекетті орындау 
үшін үлестірме парақшаларды (сұрақтар жазылған) 
дайындаңыз. Оқушыларды топқа  бөліңіз. Әр топтан  
кезектесіп сұрақтарды алып, жауап беруге дайын-
далуын сұраңыз. Бұл тапсырма оқушылардың өткен 
тақырып бойынша білгендерін бағалауға мүмкіндік 
береді.

Ғалымның бақылауы. Оқушыларға зерттеу 
тәсілдерінің (эксперимент, бақылау, т.б.) ғылымдағы 
орны туралы айтып беріңіз. Кез келген болжам бір-
неше экспериментпен дәлелденуі тиіс. Қандай да бір 
шешім қабылдамас бұрын теориялық болжамдар экс-
перимент арқылы дәлелденуі қажет. Кейде ғалымдар 
бір мақсатты көздеп, зерттеу жүргізгендегі алынған 
болжамдар мен нәтижелер ғылымның басқа қырла-
рын танытады. 

Әрбір оқушыға суретке анықтап қарап, өз бетін-
ше сұрақтарға жауап беруді, одан кейін жұп бо-
лып талқылауды ұсыныңыз. Оқушылардың жауабын 
тыңдап алыңыз. Өсімдіктің Күн энергиясын, суды, 
көмірқышқыл газды сіңіру арқылы салмағы артатыны-
на ғалымның көзі жеткеннен кейін оқушылар тұжы-
рым жасауы тиіс. 

Жауаптары
Ғалым жаңбыр суымен суарылғаннан кейін  
өсімдіктің салмағы мен көлемінің артқанын 
көрді. Өсімдіктер қараңғыда өскен жоқ, себебі  
өсімдіктегі қоректік заттар жарықтың көмегімен 
түзіледі.  Қараңғыда өсімдік өледі.

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер
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Есте сақта! Оқушылардан сабақ айдарларының 
мәтінін оқып шығуын өтініңіз. Қалай меңгерген-
дерін тексеру үшін неліктен түнде өсімдіктері көп 
бөлмеде ұйықтауға болмайтынын түсіндіріп беруді 
сұраңыз. 

Қосымша тапсырмалар  
Оқушыларға  «Фотосинтез» сөзіне қатысты сөз-

жұмбақ құрастыруды тапсырыңыз. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

5-жұмыс парағы. «Фотосинтез үдерісі», 
7-б. 

Өзіңді тексер. Оқушылардың жауабы тақырып-
ты түсіну деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Бала-
лар өз бетінше екі сұрақ дайындауы тиіс. Олардың 
жазған сұрағын бағалауда тақырыпқа сәйкестігін, 
дұрыстығын, күрделілік дәрежесін тексеріңіз.

Жауаптары
1 – ә; 2 – б; 3 – б; 4 – б; 5 – a. 

Сыныптасыңды тексер. Оқушылар өз бетін-
ше тақырыпқа қатысты екі тест тапсырмасын жауап 
нұсқасымен бірге құрайды. Дәптерлерімен өзара  
алмасып, бір-бірін бағалайды. 

6-жұмыс парағы. «Күн энергиясы», 8-б.

Ребустар. Тапсырма фотосинтез үдерісі кезін-
де өсімдіктерден оттек бөлінетіні туралы түсінікті 
бекітуді көздейді. Оқушылар ребусты шешіп, жауа-
бын жаза алады.

Жауаптары
1. Оттек. 2. Жарық.   

Өсімдіктердің маңызы. Оқушылар тапсыр-
ма сұрақтарына қатысты өз ойын жазады. Тапсырма 
сұрақтары оқушылардың сабақ мазмұнын қанша-
лықты түсінгенін анықтауға мүмкіндік береді.

Күн сәулесі. Топтық жұмыс ұйымдастырыңыз, 
әр топқа Күн энергиясының айналымы туралы әң-
гіме құруды тапсырыңыз. Жұмысты бастамас бұрын 
бағалау критерийлерін айтып беріңіз. Қажет болған 
жағдайда адамдардың күш-қуатын қалпына келтіру 
үшін тамақ ішетінін айта кетіңіз. Оқушыларға жер 
қойнауындағы көмір мен мұнайдың өсімдік қал-
дықтарынан түзілгенін айтыңыз. Олар өте ерте за-
манда жылы және ылғалды климатта жайылып өскен 
өсімдіктердің өліп, суқоймалардың түбіне  батып, 
шірімей және өртенбей сақталған жыныстарынан 
пайда болған. 

Ойлан. Оқушылар неғұрлым Күн сәулесі мол бол-
са, соғұрлым жеміс тәтті болады деп жауап беруі 
мүмкін. Балалардан «Өсімдіктерге қоректік зат-
тар не үшін қажет?» – деп сұраңыз.  Олар өсіп-да-
муы үшін қажет деп жауап береді. Күн сәулесі не 
үшін қажет деп ойлайсыңдар? Күн сәулесін жет-
кілікті мөлшерде алған өсімдік мол өнім береді. 
Талқылаудың қорытынды тұжырымын шығарыңыз: 
«Өсімдіктің мол өнім беруі үшін Күн сәулесі қажет».

Астананың жасыл белдеуі. Оқушылардан «жа-
сыл белдеудің» рөлі туралы сұрап көріңіз.

Елорда төңірегіндегі ағаштардың қалай егілгені 
туралы бейнежазбаны оқушыларға көрсетіп, олар-
ды не үшін отырғызатыны туралы ойларын айтуды 
сұраңыз. Мұндай жас көшеттер еліміздің әрбір ірі қа-
лаларының төңірегінде бар екенінен хабардар етіңіз.

Зертте. Әр топ оқушыларына бірнеше суреттен 
таратыңыз. Суретте жылдың әр мезгіліндегі бірдей 
өсімдіктер бейнеленуі керек, мысалы қайың, шырша, 
терек, үйеңкі, тал, қарағай, пальма және т.б. Оқушы-
ларға суреттерді жыл бойы оттек  шығаратын  және 
оттекті фотосинтез үдерісі арқылы тек жылы мау-
сымда ғана өндіретін өсімдіктер деп екі топқа бөлуді 
тапсырыңыз. Қыста мәңгі жасыл өсімдігі жоқ жерлер-
де қалайша оттек бөлінетінін сұраңыз. Бұл сұрақтың 
жауабын дайындау үшін оқушылар энциклопедиялар 
мен балалар журналдарындағы мақалаларды пайда-
лануына болады.

Пікірлесу барысында оқушылар ауа қабаттарының 
қозғалысының әсерінен оттек пайда болады деген 
қорытындыға келе алады. Әр топқа өз жауабын сурет 
түрінде әзірлеуді тапсырыңыз. Топтардан алынған 
нәтижелерді бірлесіп талдауды ұйымдастырыңыз.
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Өсімдікке жарық қалай әсер етеді?
Оқу мақсаттары: 
• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 

(жарық) бейімделу жолдарын  түсіндіру;
• өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер
жарық түсу
бейімделу 
көлеңкесүйгіш 
жарықсүйгіш 
көлеңкеге төзімді

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдіктерге жарық қалай әсер етеді?»,  

14-15-бб.

Ресурстар:
• «Өсімдіктердің қабаттары» кестесі;
• ашық кеңістікте және қалың орманда өсіп 

тұрған ағаштардың суреті бар А4 пішіміндегі 
парақшалар;

• қайың, қараған, тал, су өсімдіктері, шабындық 
және далалық шөптер, жүзім, мақта, күріш, қы-
занақ, қарғакөз, сиыржоңышқа, шырша, жөке, 
мойыл өсімдіктері бейнеленген үлестірме па-
рақшалар;

• құмырадағы өсімдік (қазтамақ); 
• «Зертте» айдарының тапсырмасын орындау 

үшін барлық топқа арналған ватман қағазы.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Өсімдіктердің жыл бойы және тәулік бойы қабыл-

дайтын жарық мөлшері әртүрлі болады. Өсу үдерісін-
дегі жарықтың аз немесе көп болуы өсімдіктердің 
ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Әртүрлі жағдайларға 
бейімделе отырып, өсімдіктер пішіні мен көлемін өзгер-
теді. Орман өсімдіктері қабат-қабат қатарласып өседі. 
Олар жарықсүйгіш, көлеңкесүйгіш және көлеңкеге 
төзімді деп бөлінеді. Жарықсүйгіш өсімдіктер: қайың, 
ағаш, суқойма өсімдіктері, шалғындық және далалық 
шөптер, жүзім, мақта, күріш, қызанақ ашық кеңістікте 
жақсы өседі. Көлеңкесүйгіш өсімдіктер шашыраңқы 
жарықты ұнатады, жарқыраған Күн сәулесіне төзбей-
ді. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер: шырша, жөке, мойыл 
көлеңкелі жерлерде өседі. Өсімдіктер өсудің әр саты-
сында түрлі мөлшердегі және қарқындылығы әртүрлі 
Күн сәулесін қажет етеді. Жас шыршалар шашыраңқы 
жарықты сүйеді, сол себепті олар жарығы мол қайыңды 
орманда өсуге бейімделген. Үлкен қайыңдар оларға 
қалқан болады. Өсімдіктегі жапырақтар мозаика бөлік-
тері секілді орналасады. Олар барлық бос саңылаулар-

ды толтырып тұрады. Осылайша, олар сәл көлеңке-
леніп, әрқайсысы қажетінше жарықты ала алады. 

Сабаққа дайындық
«Бейімделу» тапсырмасына арналған өсімдікті ал-

дын ала дайындап қойыңыз. Өсімдіктің өсуі мен да-
муына жарықтың әсерін көру үшін сабақ өткізерден 
екі апта бұрын қауашақтағы өсімдікті (қазтамақ гүлін 
таңдасаңыз болады) жарық жақсы түсетін орыннан 
басқа жарық аз түсетін орынға ауыстырып қойыңыз. 
Өсімдікті қозғамаңыз, уақыт өте келе, жапырақ өздігі-
нен жарық көзіне қарай бұрылады.  

Сабаққа қатысты ескертулер 

«Өсімдік тіршілігі үшін не қажет?» кіріспе 
тапсырмасы. «Өсімдік тіршілігі үшін не нәрсе қа-
жет?» – деп оқушылардан сұраңыз (Күн сәулесі, жылу, 
су, қоректік заттар). Күн сәулесі әсерінен болған жа-
пырақтағы өзгерісті жұп болып сурет бойынша айтып 
беруін сұраңыз.  Бірнеше жұптың жауабын тыңдаңыз. 
Олардан қандай өсімдіктерді білетінін сұрап көріңіз. 
Өсімдіктер бір-біріне несімен ұқсас және олардың 
қандай айырмашылығы бар? (Өсімдіктердің көбінде 
белгілі бір қызмет атқаратын мүшелері бар. Өсімдік-
тер пішінімен, көлемімен, мүшелер санымен ерек-
шеленеді.) Өсімдіктің мұндай алуан түрлілігін немен 
түсіндіруге болады? (Олар әртүрлі жағдайда өседі.).

Орман өсімдіктері. Оқушыларға жұп болып, 
өсімдіктердің неліктен әртүрлі деңгейде орналасқа-
нын анықтауды тапсырыңыз (Өсімдіктер Күн сәулесін 
жеткілікті мөлшерде алуға ұмтылады.) Оқушылармен 
бірге төменгі қабатта қандай өсімдіктер өсетіні, олар-
дың ерекшелігі жайлы талқылаңыз. Күн сәулесін қай 
қабаттағы өсімдіктер көбірек, ал қай қабаттағылар аз 
мөлшерде алады? Неліктен олай екенін түсіндіріп бере 
аласыңдар ма? Бір қабатта жарықсүйгіш және көлеңке-
ге төзімді өсімдіктер бірге өсуі мүмкін бе? (Жоқ. Бір қа-
баттағы өсімдіктерге біркелкі жарық қажет.) Берілген 
өсімдіктерді топтарға жіктеуді тапсырыңыз. Оқушы-
лардың өсімдік топтарының ерекшелігі туралы не айта 
алатынына назар аударыңыз. Жарықсүйгіш өсімдіктер 
орманның қай бөлігінде, ал көлеңкеге төзімді өсімдік-
тер қайда орналасатынын нақтылаңыз (Жарықсүйгіш 
өсімдіктер ағаштардың аралығына Күн сәулесі түсетін 
жерлерде, ал көлеңкеге төзімділер ағаштардың төмен-
гі жағында өседі.) Шыршалы  ормандарда (жарық 
түспейтін) ағаштардың түбінде не себепті ашық топы-
рақ көрінеді? Тапсырманы орындау арқылы оқушылар 
өсімдіктердің өсуі үшін әртүрлі жағдайда түрлі мөл-
шердегі жарық керек екенін біледі. 

Бейімделу. Сыныпты жұптық жұмысқа дайындаңыз. 
Оқушылардан өсімдіктерді суреттеп беруін сұраңыз. 
Өсімдіктер енді өсіп келе жатқанда қабылдайтын жарық 
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көлемі туралы оқушылардың ойына көңіл бөліңіз (Үлкен 
жапырақтар жарықтың жеткілікті болғанын, жапырақтар-
дың күймей сақталып қалуы жарықтың шамадан тыс артық 
еместігін білдіреді.) Өсімдікке жарықтың жеткіліксіз екенін 
қалай түсінуге болады? (Ұсақ жапырақтардың өсіп шығуы 
жарықтың аздығын, жапырақтардың тек бір жағынан ғана 
өсіп шығуы сол қырынан ғана жарық түсетінін білдіреді.)

Күн сәулесін көп мөлшерде қабылдаған жағдайда 
өсімдікке не болуы мүмкін? Аз мөлшерде қабылдаса 
ше? Барлық өсімдіктің қажетті заттарды әртүрлі мөл-
шерде алатынын ескертіңіз, осылайша өсімдіктер тір-
шілік ету үшін бейімделетінін, өзгеретінін түсіндіріңіз. 

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 

«Ресурстар» айдарында айтылған суретті үлестір-
ме парақшаларды, ватман қағаздарын таратыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық.

• Орманда және ашық кеңістікте өсетін өсімдік-
терді қандай белгілері бойынша ажыратуға 
болатынын топта талқылайды (бұтақтарының 
саны, діңінің ұзындығы).

• Ватманды екіге бөледі. Әрқайсысына суретті 
жапсырады. 

• Әр суреттің өзіне тән өзгеше белгілерін 
анықтап, жазып қояды.

• Нәтижелерін өзге топтармен салыстырады. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылар қоршаған орта-
ның әртүрлі жағдайларына өсімдіктердің бейімделу 
тәсілдерін түсіндіріп үйренеді. Тапсырманы орын-
дап болған соң, мұғалім оқушылардың түсінгендерін 
тексеру мақсатында «Өсімдіктер қалай бейімделеді? 
Екінші ағаштағы бұтақтар саны неге өзгерді? Қай 
ағашқа Күн сәулесі жетіспейді?» деген сұрақтарды 
қойса болады. Бұл тапсырманың өсімдіктердің бе-
йімделу тәсілдерін салыстыра қарауға, дереккөз түр-
лерін анықтауға қалай әсер ететініне көңіл бөліңіз. 

Бірнеше  оқушыға: «Өсімдіктің қоршаған ортаға бейім-
делуінің қандай тәсілдерін білесің? Гүл өсіруші мамандар 
бөлме өсімдіктерінің кейбір түрлеріне неліктен қосымша 
жарық қосады?» деген сияқты сұрақтарды қойыңыз. 

Ойлан. «Қайыңның ұшар басы не себепті дөңге-
лек?» деген сұрақты топпен ойланып жауап беруін 
сұраңыз. Өсімдікке тәулік ішіндегі (таңертең, түсте, 
түс ауа, кешке) жарық түсу үдерісін доп пен шамды 
пайдаланып түсіндіруін немесе кесте түрінде көрсе-
туін сұраңыз. (Бір күн ішінде қайыңның ұшар басы бір-
те-бірте барлық жағынан күн сәулесімен жарықтан-
дырылады. Бұл ағаштар қоршаған ортаға бейімделген 
әрі көп мөлшердегі жарықты қабылдай береді.)

Сен білесің бе? Оқушыларға кейбір өсімдік-
тердің гүлдеуі мен жеміс салуы үшін қысқа күн жет-
кілікті екенін айтып өтіңіз (ұзақтығы 12 сағатқа жуық). 
Өсімдік қабылдайтын жарық мөлшерін өзгерту 
арқылы үлкен көлемдегі тамыржемісін алуға, не бол-
маса гүлдену үдерісі мен дәннің пісіп-жетілуін жыл-
дамдатуға болады.

Қосымша тапсырма
Саралап оқыту мақсатында ынтасы жоғары оқушы-

ларға бұршақты әртүрлі жарық жағдайында өсіріп, 
зерттеп көруін тапсырыңыз. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

7-жұмыс парағы. «Өсімдіктерге жарықтың
әсері», 9-б.
Бақбақ. Бұл тапсырма балалардың алған білім-

дерін бекітуге арналған. Қорытынды жасауға анықта-
ма сөздері көмектеседі.  

Жауаптары
1. Көлеңкеде өскен, тез бейімделген. 2. Ашық жер-
де өскен, тез бейімделген. 

8-жұмыс парағы. «Гүл өсірушіге кеңес», 10-б. 
Монстера гүлі. Оқушылар сыртқы жағдайлардың 

белгілерін танып білу үшін өсімдіктердің бейімделу 
ерекшеліктерін талдайды.

Жауаптары
Өсімдік жапырақтарына жарық әртүрлі түседі. 
Төменгі, қабырға жаққа қарап өскен жапырақтарға  
жарық аз түседі, көлеңкеде өседі. Жоғарғы жапы-
рақтарға жарық мол түседі, үлкен боп өседі. 

Ұсыныстар. Қорытынды пікір негізінде гүл 
өсірушілерге арналған өсімдік күтіміне қатысты ұсы-
ныс білдіруін сұраңыз.

Жауаптары
Ұсыныс шамамен мынадай болуы тиіс: Өсімдік-
тердің жапырақтары әдемі болуы үшін оларды жа-
рық жақсы түсетін жерге қою керек.
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Өсімдік тіршілігіне жылудың әсері 
Оқу мақсаттары: 
• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 

(жылу) бейімделу жолдарын  түсіндіру;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Тірек сөз 
аптап 

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдік тіршілігіне жылудың әсері», 16-17-бб.

Ресурстар:
• түйе жантағы, жусан, жабайы ассүттіген өсімдік-

тері бейнеленген А4 пішімдегі суретті үлестір-
ме парақшалар; 

• балаларға арналған энциклопедия;
• «Зертте» айдарының тапсырмасы үшін барлық 

топқа қажетті өсімдік суреттері.

Сабаққа байланысты деректі материал
Өсімдіктер үшін негізгі жылу көзі – Күн сәулесі. 

Олар оны жылы ауа мен топырақтан алады. Өсімдік-
тер  дамуы үшін ең қолайлы температура – он бес 
пен отыз градус арасындағы жылу. Біздің елімізде 
жыл мезгілдеріне қарай температурадағы айтар-
лықтай ауытқуларды көруге болады.  Еліміздің сол-
түстігіндегі ұзақ қыс пен қысқа жазға, оңтүстігіндегі 
қысқа қыс пен ыстық жазға жылдың әр мезгілі мен 
тәулігіндегі температураның түрлі айырмашылықта-
ры тән. Солтүстік өңірлерде қыста жылымық орнай-
ды, артынша болатын аяздан барлығын мұзды қабы-
ршақ жабады. Жазда күн мен түн температурасының 
өзара айырымы 19ºС-қа дейін жетсе,  күн суытады. 
Аязды қыс пен ыстық жаз өсімдіктер үшін қиындық 
туындатады. Температураның құбылуына өсімдік-
тер бейімделе алады. Кейбір өсімдіктер Күн көзінің 
қатты қызуынан сақтану үшін ылғалды көп мөлшерде 
буландырып, салқындаса, басқалары Күнге қырын 
қарап,  жапырақтарын ішке қарай қайырып, күн көзі-
нен жасырынады. Көптеген өсімдіктердің, мысалы, 
аюқұлақ, өгейшөптің жапырақтары түкшелермен 
қапталған. Мұндай ерекшелік ылғалды сақтап қана 
қоймай, қатты қыздырудан да қорғайды. Шөлді және 
шөлейтті ыстық аймақтарда кейбір өсімдіктердің ті-
кенектеріне дейін бұтақтары құрғақ болып, сыртқы 
түрін өзгертеді. Мұндай өсімдіктердің тамырлары 
ондаған километрдегі жерасты суларына дейін же-
теді. Керісінше, кейбір өсімдіктер ылғалды тығыз 
қабықпен қапталған жапырағында, сабағында сақтай-
ды. Олардың тамыры жер бетіне жақын орналасып, 
сирек жауатын жаңбыр суын жинайды. Бір уақытта 
өсімдіктің әр бөлігі әртүрлі температурада болады.

Сабаққа қатысты ескертулер
«Температура» кіріспе тапсырмасы. Алдыңғы 

сабақта оқушылар өсімдіктің жарыққа бейімделу 
мүмкіндігін анықтаған болатын. Жер шарына жылу-
дың әркелкі тарайтынын айтыңыз. «Ауаның, топы-
рақтың, судың температурасы тәулік ішінде қалай 
өзгереді?» – деп сұрап көріңіз. (Жаздың ыстық күні 
қоңыр салқын түнмен, одан кейін суық таңмен алма-
суы мүмкін.) «Айналамыздағы ауаның температурасы 
өсімдікке қалай әсер етеді?» деген сұрақ қойыңыз. 
(Өсімдіктер жаздың аптап ыстығына, күз бен көк-
темнің ызғарына, қыстың аязына ұшырауы мүмкін, 
олар өсіп-дамуы үшін бейімделуге мәжбүр.)

Қыр басында. Сынып оқушыларына жұптасып 
қырдың оңтүстік және солтүстік беткейлерінде-
гі өсімдіктердің айырмашылығына қатысты кесте 
құруға тапсырма беріңіз, кесте құру барысында мына 
критерийлерді басшылыққа алады: жылуды аз/көп қа-
былдайды, мол/сирек шығады, сәнді/жұтаң гүлдейді. 
Оқушылар өсімдіктің әртүрлі температураға бейім-
делуі туралы қорытынды жасайды.

Жылу. Оқушылар жұппен жұмыс жасайды. Олар 
бір өсімдіктің әр бөлігіндегі температураның айыр-
машылығын білу үшін диаграмма сызбасын талдауы 
керек. Оқушылар өсімдіктің жер үстіндегі бөлігі жер 
астындағы бөлігіне қарағанда көбірек жылу алатыны 
туралы қорытындыға келеді.

Зертте. Сыныпты кіші топтарға бөліңіз. 
«Ресурстар» айдарында көрсетілген суретті 

үлестірме парақшаларды таратыңыз. 
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Топ болып бұл өсімдіктердің қандай жерлер-

де өсетіні жайлы талқылайды. Әр өсімдік қоршаған 
ортаның жоғары температурасына қалай бейімделе 
алатынын болжайды. 

• Әр суреттегі өсімдіктің бейімделу тәсілін ерек-
шелеп, жазып қояды. (Түйе жантағының тікенектер-
мен қапталған құрғақ бұтақтары болады; жусанның 
жапырақшаларының ұсақ болатыны соншалық, олар 
талшықтарды еске түсіреді; жабайы ассүттіген қатты 
қызудан сақтану үшін күнге қырымен қарап тұрады, 
тіпті үлкен жапырақтары қатты қызғаннан күюі де 
мүмкін.)

• Ортақ параққа жапсырып, қорытынды шешім 
шығарады.

• Басқа топтардың шешімдерімен салыстырады.
Зерттеу арқылы оқушылар өсімдіктердің жоғары 

температураға бейімделгенін түсіндіре алады. Мұн-
дай өсімдіктердің қалың жапырақтары бар, жапы-
рақтары кішірейген әрі күнге  қырын қарайды. 

Зерттеу жұмысын орындап болған соң, оқушылар-
дың қалай түсінгенін тексеру мақсатында мынадай 
сұрақтар қойыңыз: «Берілген өсімдіктердің орна-
ласқан жерінде ұқсастық бар ма? Өсімдіктің қандай 
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Жауаптары
1. «Суыққа бейімделген өсімдіктер» – жапырақта-
ры түседі, жер бетіндегі мүшелері қурап, солып қа-
лады.
2. «Ыстыққа бейімделген өсімдіктер» – ылғал-
ды көп буландырады, жапырақтары ұсақ болады, 
жапырақтың тікенді болады, жапырақтары қалың 
түкпен қапталады, жапырақтар күн сәулесіне қы-
рымен орналасады.

Өсімдіктің өсуіне қажет жағдайлар. Оқушы-
лар диаграмманы оқып, сұрақтарға жауап береді, 
өсімдіктің өсуі мен дамуы үшін қолайлы температура 
туралы қорытынды жасайды.

Жауаптары
Өсімдіктің өсуіне қолайлы температура: + 25 0С.
Қандай температура өсімдікке кері әсер етті? 
Өсімдік үшін қауіпті температура: + 40 0С. 
Қандай температурада өсімдіктің өсуі мен дамуы 
баяулайды: 5 0С, 10 0С, 30 0С.  
Қорытынды: өсімдіктің өсуі үшін 25 0С қажет, осы 
температурада өсімдік жақсы өседі әрі дамиды. 
Жоғары не төмен температура өсімдіктің өсуі мен 
дамуын тежейді. 

10-жұмыс парағы. «Өсімдік үшін жылудың
маңызы», 12-б.

Өсімдік қайда өседі? Оқушылар диаграмманы 
талқылап, өсімдіктердің тіршілік ортасы туралы  қо-
рытынды жасай алады. 

Жауаптары
Ең жоғарғы температура гүлде, ал  ең төменгі тем-
пература тамырда болады. Ыстық ауа жерді жылы-
тады, тамыр температурасы жоғарылайды, бірақ 
жапырақ пен өсімдік сабағынан айырмашылығы көп 
емес. Өсімдік шөлде өседі. Жапырақтары кішкен-
тай тікендерге айналған. 

мүшелері жоғары, қандай мүшелері төмен темпера-
тура ықпалына ұшырайды?»

Тапсырманың оқушылардың өсімдіктердің бейім-
делу жолдарына ерекше көңіл бөлуіне қаншалықты 
ықпал жасай алатынына назар аударыңыз. 

Тапсырманы орындау арқылы оқушылар дерек-
көздерді  анықтай алады, сондай-ақ өсімдіктердің 
осыған ұқсас орта жағдайына түрлі жолмен бейімде-
ле алатынын түсінеді. Мұндай қасиет өсімдіктердің 
жоғары температура жағдайында да өз тіршілігін 
жалғастыруына көмектеседі.

Ойлан. Оқушыларды жұпқа бөліп, өсімдік мүше-
леріндегі температура диаграммасына назар аудар-
тыңыз. Дала өсімдіктерінің суретін қарап шығуын 
өтініңіз. Жұппен талдап болған соң, сұрақтың то-
лыққанды жауабын табу үшін топпен бірлесіп талқы-
лауды тапсырыңыз. Жауаптарын сызбанұсқа түрінде 
берулерін сұраңыз.

Жауаптары
Дала өсімдіктері жаздың ыстық аптабында  ылғал-
ды көбірек буландырып, ұзын жіңішке жапырақта-
рын салқындатады. Осылайша өсімдіктің жер үстін-
дегі бөліктерінде температура салқындайды.

Сен білесің бе? Жақсы оқитын оқушыларға ба-
лаларға арналған энциклопедиядан қардың жылу 
сақтайтын қасиеті жөніндегі мәліметті оқуды тапсы-
рыңыз. (Қар өсімдіктерді аяздан қорғайды,  суыққа 
тосқауыл болады.)

Қосымша тапсырма
Саралап оқыту мақсатында жоғары қабілет-

ті оқушыларға бір өсімдікті әртүрлі температура 
жағдайында өсіріп, оны  зерттеуді ұсыныңыз. Экс-
перимент барысында күнбағыс дәнінен биіктігі 3 см 
болатын өскін өсіруді тапсырыңыз. Олардың біреуін 
жылы жерге, екіншісін суық жерге қояды. Экспери-
менттің нәтижесін диаграмма түрінде ұсынады.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

9-жұмыс парағы. «Өсімдік тіршілігіндегі 
жылу», 11-б.

Ыстық – суық. Оқушылар дұрыс жауапты бел-
гілеуі қажет. Бұл тапсырма өсімдіктің жоғары темпе-
ратураға бейімділігі туралы оқушылардың білімдерін 
бекітуге арналады. 
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Өсімдік тіршілігіне судың әсері
Оқу  мақсаттары: 
• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 

(ылғал) бейімделу жолдарын  түсіндіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөз  
булану

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдік тіршілігіне судың әсері», 18-19-бб.

Ресурстар:
• бетеге, аюқұлақ, түйе жантағы, қараот сурет-

тері бейнеленген А4 пішімдегі үлестірме па-
рақшалар;

• балаларға арналған энциклопедия;
• «Зертте» айдарының тапсырмасын орындау 

үшін барлық топқа екі стақандағы бұршақ өсін-
дісі, сызғыш, зерттеушінің күнделігі қажет.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Фотосинтез үдерісі және қоректік заттардың 

өсімдік мүшелеріне тасымалдануы үшін су қажет. 
Әртүрлі мөлшердегі ылғал өсімдіктердің бейімделу 
ерекшелігіне едәуір әсер етеді. Құрғақ аймақтарда 
өсімдіктерге жердің терең қабаттарынан су алуға мүм-
кіндік беретін ұзын тамырлары болады. Өсімдіктер 
тамырларын жер бетіне жақын орналастырып, жауған 
жауын суын тез сіңіріп алады. Өсімдіктер ылғалдың 
булануын бақылай білуге бейімделген.  Кейбір өсімдік-
тердің жапырақтары түкшелермен қапталып, төмен 
қарай салбырап тұрады, енді бірінің жапырақтары 
тікен мен қабыршаққа айналып, жіңішке, ұсақ боп өз-
герген. Бетегенің жапырақтары ылғалды аз буландыру 
үшін сабақтың өн бойына қатарласа/кезектесе өседі.

Құрғақшылық кезде солтүстік ендік пен тропиктік 
аймақтарда ылғалды үнемдеу үшін жапырақты өсімдік-
тер жапырақтарын түсіріп, тыныштық күйге енеді. 
Қылқан жапырақты өсімдіктердің көлемі шағын, қа-
бығы қалың болады, сол арқылы ылғалды сақтап, жасыл 
күйінде қыстай береді. 

Пияз тәріздес өсімдіктер құрғақшылық уақытында 
тыныштық күйінде болады.  Кейбір өсімдіктер ылғалды  
жапырақтары мен сабақтарында сақтауға бейімделген.

Сабаққа дайындық
Сабақты өтетін уақыттан екі апта бұрын бұршақ 

тұқымын өсіріңіз. Әр топқа екі стақанға өсірілген  
өсіндіден дайын даңыз.

Сабаққа қатысты ескертулер
Оқушылар екінші сыныпта шөлге төзімді және 

ылғалсүйгіш өсімдіктер мен олардың айырмашылығы 
туралы түсінік қалыптастырып, зерттеген болатын.

«Су» кіріспе тапсырмасы. Өсімдіктер Жер ша-
рының әртүрлі табиғат жағдайында тіршілік ететінін 
айтыңыз. Бұл сабақта оқушылар ылғалдылығы әртүрлі 
орта жағдайында өсімдіктердің тіршілік етуге бейім-
делу тәсілдері туралы білетін болады. «Өсімдіктерге 
не үшін су қажет?» – деп сұраңыз. (Өсімдіктер Күн 
сәулесі мен көмірқышқыл газды қоректік заттарға 
айналдыру үшін суды қолданады. Су өсімдіктің өсуі 
үшін қажет.) «Жер бетіндегі барлық өсімдік біркел-
кі суарыла ма? Егер олар көбірек суарылса не болар 
еді? Ал аз суарылса ше?» деген сұрақтар қоюға бо-
лады. Өсімдіктер суды әртүрлі мөлшерде сіңіреді, 
бұл өсімдіктердің табиғи ортаға бейімделе отырып, 
өз бөліктерін ауыстыруына мәжбүрлейтінін айтып 
беріңіз.

Тіршілік ету ортасы. Өзара жұптасып, жұпта-
рымен бірге тұңғиық пен жусанның тіршілік ету орта-
сын талқылауды тапсырыңыз. Әр өсімдіктің ылғалды 
сіңіру ерекшелігін салыстырыңыз. Қай өсімдіктің суды 
көбірек үнемдейтінін сұраңыз. Жапырақтың суды 
үнемі буландыратынын айтыңыз. Құрғақшылыққа 
төзімді жусан тіршілік ортасына бейімделген. Ал су 
өсімдіктеріне мұндай бейімділік тән емес (егер тір-
шілік орта жағдайы өзгерсе, өсімдік өліп қалады).  

Тамыр. Оқушыларға бірдей өсімдіктердің әртүр-
лі жағдайларға бейімделуі және оның қалай жүзеге 
асатыны туралы түсіну үшін жұппен жұмыс жасауды 
тапсырыңыз. Өсімдіктердің құрғақ және батпақты 
жерлерде өсуі мен дамуы туралы ғалымдардың 
зерттеулерін айтып беріңіз. Энциклопедияда беріл-
ген мақаланы жақсы оқып бере алатын оқушыға оқы-
тыңыз. Үшінші сынып оқушыларының батпақты (шама-
дан тыс ылғал) жерлер туралы  не білетінін сұраңыз. 
Өсімдіктерді салыстыруды ұсыныңыз. Батпақта өскен 
қарағайдың тамыры неліктен өзгерді? Бірнеше 
жұптың жауабын тыңдаңыз. (Құрғақ жерде өсетін 
өсімдіктердің тереңнен су тартатын ұзын тамырла-
ры болады. Батпақта ылғал мол, ал тамыр топырақ 
бетіне жақын орналасқан. Ылғалдың артық болуынан 
өсімдік нашар дамиды.) 

Жапырақ. Топпен жұмыс істеуге дайындаңыз. 
Жапырақтардың ерекше белгілерін табуды сұраңыз. 
Оқушылардың бұл өсімдіктердің ерекшеліктері ту-
ралы айта алатынын анықтаңыз. Егер оқушылар жа-
уап беруге қиналса, жапырақтың сыртқы белгілері, 
пішіні, қалыңдығы мен жабынына назар аударуларын 
сұраңыз. Булануды қалай азайтуға болады? Пікір ал-
масуға шақырыңыз: қараоттың жапырақтары тегіс әрі 
жылтыр, қалың қабығы бар, бетегенікі жіңішке, ал түйе 
жантағының жапырақтары ылғалды көп буландырмау 

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер
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үшін тікенекке айналған. «Неліктен өсімдіктер ылғал-
ды жапырағында сақтайды? Өсімдік жапырағының 
ыстыққа төзімді қабықшасы не үшін қажет?» – деп 
сұраңыз. Оқушылар тапсырманы орындау арқылы 
өсімдіктердің ылғалды жапырағы мен сабағында 
сақтауы арқылы құрғақшылық жағдайында тіршілік 
етуге бейімделу үшін қажет болатынын түсінеді. 

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 

«Ресурстар» айдарында көрсетілген құралдарды 
таратыңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық

• Зерттеу жүргізуге арналған сұрақтарды топта 
талқылайды. Мысалы, «Өсімдікті сирек суарса, не бо-
луы мүмкін?» немесе «Өсімдікті жиі, бірақ бұрынғы-
дан екі есе аз мөлшерде суарса, не болады?» деген 
сұрақтар беруге болады.

• «Суару кестесін өзгерту өсімдіктің өсуіне қалай 
әсер етуі мүмкін?» деген сұраққа оқушылар болжам 
жасайды.

• Өзгеретін көрсеткішті/шаманы анықтаңыз. «Нені 
өзгертеміз?» деп сұрап көріңіз. (Суару жиілігін неме-
се суаратын судың мөлшерін.) 

• Нені өзгеріссіз қалдыруға болатынын және оны 
қалай істеу керектігін  анықтайды. (Жарықты, су тем-
пературасын, ауаны өзгеріссіз қалдырады.)

• Бақылау жасап, нәтижелерін кестеге түсіреді, 
зерттеу нәтижесін диаграмма күйінде рәсімдейді.  

• Басқа топтардың нәтижелерімен салыстырады. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылар болжам жасап, 
зерттеу жұмысын жоспарлап, өлшемдер алуды үй-
ренеді, нәтижелерін жазып, өсімдіктердің суару 
кестесін өзгерткен кезде сәйкесінше өсуі баяулай-
тынын түсіндіре алады. «Өсімдіктер гүл ашу және 
жемісінің пісіп-жетілуі кезінде неліктен көбірек су қа-
жет етеді?» – деп сұраңыз. (Өсімдіктің булануы арта 
түседі.)

Ойлан. Топтық жұмыс ұйымдастырыңыз. Жауап 
беру үшін қурап түсе бастаған ағаштың жапырағы 
мен қарағайдың қылқан жапырақтарын салыстыру-
ды тапсырыңыз.

Жауаптары
Қылқан жапырақты өсімдіктердің ылғалды үнем-
деуге және қыста жасыл күйінде қалуға бейімділі-
гі болады. Қылқан жапырақтылар шағын аумақты 
қамтып, қалың қабықты, балауыз жұғыны бар боп 
келеді. Осының бәрі  булануды едәуір баялатып, 
қыста өсімдіктерді қорғайды.

Сен білесің бе? Оқушыларға бетеге ұзаққа со-
зылмайтын құрғақшылық кезінде ылғалды аз булан-
дыру үшін жапырақтарын ішке қарай қайырып алаты-
нын айтып беріңіз.  

Қосымша тапсырма
Саралап оқыту үшін кейбір оқушыларға «Ең көп 

су қорын қандай өсімдіктердің жапырақтары жинай-
ды?» деген тақырыпта зерттеу жасауды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

11-жұмыс парағы. «Өсімдік тіршілігіне су қа-
лай әсер етеді?», 13-б.

Суды қалай сақтайды? Оқушылар  өсімдіктердің  
суды қай мүшелерінде сақтайтынын суреттен табады.

Жауаптары
Қараот суды қалың жапырағы мен сабағында 
сақтайды, жауын аз жауатын, температурасы жоға-
ры аймақта тіршілік етеді. 

Өсімдік тіршілігіндегі су. Бұл тапсырмада 
оқушылар қажетті сөздерді орнына қойып, сөйлемді 
толықтырады.

Жауаптары
Өсімдіктердің жапырағы мен гүлі суды буланды-
рады. Гүлдейтін өсімдіктерге өте көп ылғал қажет.
Жіңішке жапырақтар ылғалды үнемдеп жұмсайды.
Суды көп буландырғандықтан, жалпақ жапы-
рақтардың беті жұқа түкшелермен қапталады. 
Кейбір өсімдіктер суды жапырағында, сабағын-
да жинап, қуаңшылық кезінде пайдаланады. 

12-жұмыс парағы. «Өсімдік суды қалай жұм-
сайды?», 14-б.
Ойлан. Бұл тапсырма ылғалды үнемдеп жұмсау 

туралы алған білімдерін бекітуді көздейді.

Жауаптары
Жапырағындағы балауыз жұғыны, көлемінің 
кішіреюі, пішінінің тікенек боп өзгеруі.

Ерекшеліктерін анықта.  Суретке суды аз және 
көп сіңіретін өсімдіктердің белгілерін жазады. 

Жауаптары
Қызғалдақ пен бүлдіргеннің жалпақ жұқа жапы-
рақтары, гүлдері мен жемістері ылғалды көп жұм-
сайды. Түйе жантағының, селеудің жіңішке жапы-
рақтары ылғалды үнемдеп пайдаланады. 
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Өсімдіктер қашан «ұйықтайды»?

Оқу мақсаттары: 
• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына 

(жылу, жарық, ылғал) бейімделу жолдарын  
түсіндіру;

• экспериментті жоспарлау және жүргізу;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөздер 
ырғақ 
тыныштық күйі

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдіктер қашан «ұйықтайды?», 20-21-бб.

Ресурстар:
• жапырақты ағаш сұлбасы бейнеленген А4 

пішіміндегі суретті үлестірме парақшалар;
• маранта, шырмауық, саумалдық, күнбағыстың 

күндізгі және түнгі  суреттері;
• балаларға арналған өсімдіктер энциклопедия-

сы;
• «Зертте» айдарының тапсырмасын орындауға 

арналған барлық топқа ватман қағазы. 

Сабаққа байланысты деректі материал 
Қоршаған орта жағдайлары үнемі өзгеріп оты-

рады. Түнде өсімдіктер жапырақтары мен сабақта-
рының қалыптарын өзгертіп, гүл күлтелерін жабады,  
ал күндіз олар өз қалпына келеді. Мұндай өзгерісті 
ғалымдар өсімдіктің «ұйықтауы» деп болжай-
ды. Осылайша өсімдіктер тыныс алғанда болатын 
жылуды сақтап қалады. Гүлдің күлтесі түнде және 
жауын-шашын алдында жабылады, өсімдікті түнгі 
шықтан, жаңбыр суынан, салқын ауадан сақтайды. 
Бұл қасиет көктемгі гүлдерде анық байқалады, олар 
ауа температурасының өзгерісіне жиі ұшырайды. 
Өсімдіктер маусымдық өзгерістерге бейімделген. 
Далалық және шөлейт жерлерде өсетін пияз тәріз-
дес өсімдіктер көктемде ылғал мен жылу жеткілікті 
кезеңде гүлдейді. 

Құрғақ жаз мезгілінде қолайсыз жағдайдан қорға-
нып,  пияз басын топыраққа жасырады. Қыс мезгілін-
де өсімдіктердің ылғалдануы тоқтайды. Жапырақты 
өсімдіктер жапырақтарын түсіріп,  ылғалын жоғалту-
дан сақтанады. Бұл қатал қыстан қорғануға көмекте-
седі. Тұқым топырақ астында бірнеше жылдар бойы 
аяз бен құрғақшылықты өткеріп жата береді, қолайлы 
жағдай туа қалса, өсіп шығады.

Сабаққа дайындық
«Ойлан» айдарындағы тапсырманы орындау үшін 

арасына екі күн салып бұршақ тұқымын егіңіз, өсу ке-
зеңін анық көру үшін пластикалық пакетке салыңыз. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Табиғат тынысы» кіріспе тапсырмасы. 

Оқушыларға «Өсімдіктер қашан ұйықтайды?» деген 
сұраққа жауап беру керек екенін ескертіңіз. «Заттар-
ды жапыраққа айналдыратын фабрика тоқтаусыз жұ-
мыс істей ала ма? Неліктен? Қай уақытта зат айналы-
мы жақсырақ жүреді?» – деп сұрақ қойыңыз. (Барлық 
талаптар сақталған жағдайда ғана. Өсімдік жарық, 
жылу, суды қажетті мөлшерде ала алған жағдайда. 
Жылу мен ылғал біркелкі түспейтіндіктен, жарықты 
үнемі қабылдай бермейді.) Өсімдік қатты ыстық пен 
суықтан жасырына ала ма? Жануарлар секілді ыңғай-
лы жер іздеп орын ауыстыра ала ма? (Өсімдіктер 
өскен жерін ауыстыра алмайды, яғни өскен жерінің 
табиғи жағдайларына бейімделеді.) Жағдай қалай 
және қашан ауысады? (Жағдай бірқалыпты өзгеріп, 
мезгілімен қайталанып тұрады. Мысалы, күн мен түн-
нің алмасуы, жыл мезгілінің ауысуы.)

Күн мен түн. Оқушыларға жұп болып жұмыс жа-
сауды ұсыныңыз. Қай суреттегі өсімдіктің қайсысы ұй-
қыда, қайсысы сергек екенін тауып, айырмашылығын 
анықтауы керек. Неліктен өсімдіктердің жапырағы өз 
қалпын өзгертіп, гүлдері жабылады? (Түнде ауа тем-
пературасы төмендейді. Ұйықтаған уақытта өсімдік-
тер жылуды сақтап қалуы үшін жапырағын түсіріп, гүл 
күлтелерін жабады.) 

Қандай өсімдіктер күн сәулесін көбірек қабылдай-
ды? (Өсімдіктер жапырағын Күн сәулесіне қаратып, 
қажетті жарық алуға ұмтылады. Түнде бұлай жасау-
дың қажеті болмайды.) Оқушылардың түсінігін дұрыс 
қалыптастыру үшін бейнефильм пайдаланыңыз.

Маусымдар. Оқушыларға топпен жұмыс жасауды 
ұсыныңыз. 

Пиктограммалар арқылы жыл мезгілдері мен 
өсімдіктерді бейнелеңіздер. Олардың санын біртін-
деп көбейте отырып, ең жоғары дәрежеге жеткенше 
пиктограммалар санын көбейте беріңіздер. Мысалы, 
жазда үш күн, көктем мен күзде екі, қыста бір күн 
делік. Оқушылардың жыл мезгілдерінің ерекшелі-
гі туралы не айтатынына мән беріңіз. Қай жыл мез-
гілі өсімдіктер үшін қолайсыз жағдай тудыратынын 
анықтаңыздар. Үшінші сынып оқушылары мұндай 
жағдайларға бейімделу туралы не біледі? Күз мез-
гілінде ағаштардың жапырағы неліктен түсетінін 
сұрап көріңіз. (Тыныштық күйіне ауысады.) Энцикло-
педиядан  ыстық елдерде құрғақшылық кезінде кей-
бір ағаштар жапырағын түсіретіні туралы мәліметті 
оқуды ұсыныңыз. Бұл құбылыстардың арасында бай-
ланыс бар ма? (Ылғалды жоғалтудан сақтанады, ты-
ныштық күйге көшеді.)

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер



336-сабақ. Өсімдіктер қашан «ұйықтайды»?

Зертте. Зерттеу барысында оқушылар «Неліктен 
ағаштар қыс мезгілінде ұйықтайды?» деген сұрақтың 
жауабын таба алады. 

Тапсырманы орындау үшін сыныпты шағын топ-
тарға бөлеміз.

Барлық топқа жұмысты орындауға қажетті ватман 
қағазын беріңіз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• Қыс мезгілі келгенде өсімдіктердің тіршілік 

жағдайы қандай болатынын топта талқылайды.
• Ватманның ортасына ағаштың сұлбасын жапсы-

рады.
• Өсімдіктерді тыныштық күйге түсіретін себеп-

терді (күн сәулесінің аздығы, күннің қысқаруы, 
күн сәулесінің әлсіздігі, жылудың болмауы, 
төмен температура, ылғалдың болмауы, қо-
ректік заттардың аздығы) жазып, нұсқарлар-
мен көрсетеді. 

• Басқа топтардың қорытындыларымен салы-
стырады. 

Зерттеу жұмысын орындап болған соң, оқушы-
лардың меңгергендігін білу мақсатында «Ағаштар 
неліктен қоректік заттарды қабылдауды тоқтатады?»  
деген сұрақ қойыңыз.

Ынтасы жоғары оқушыларға «Егер өсімдіктер ты-
ныштық күйге енбесе, не болар еді?» деген сұрақ 
қойыңыз. Жыл мезгілдерінің маусымдық өзгерістері-
не қарай ағаштардың бейімделетінін тапсырманың 
қаншалықты ұғындыра алатынына көңіл бөліңіз. 

Ойлан. «Тұқым – тіршіліктің жалғасы» деген 
пікірдің дәлелі қандай? Кептірілген тұқымға анықтап 
қарауды сұраңыз. Онда ұйықтап жатқан тіршілікті 
«оятуға» не әсер еткенін балалардан сұрап көріңіз.  
Бидай, арпа, қарабидай өнімділігін арттыру үшін ға-
лымдар өсімдіктің өсу ырғағы туралы зерттеулерін 
пайдаланатынын айтып беріңіз.

Жауаптары
Құрғақ тұқым бірнеше жылдар бойы топырақ 
астында жата береді, аяз бен құрғақшылықты да өт-
кереді, қолайлы жағдай туа қалса, ол өсіп шығады.

Сен  білесің бе? Оқушылар үшін бұл мәліметтер-
де ерекше нәрсе болды ма екен, қызығушылық біл-
діріңіз. Қосымша айтар ойын, пікірін тыңдап көріңіз.

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға зерттеу жасауды ұсы-

ныңыз.  Олар жуашықтың оянып, белсенді өсе баста-
уы үшін қажетті тіршілік жағдайын ойлап тауып, өз-
гертуі керек.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

13-жұмыс парағы. «Өсімдіктер қашан  
«ұйықтайды?», 15-б.

Анықта. Бұл тапсырма өсімдіктердің ұйқыдағы 
және сергек кезін сыртқы белгілері арқылы ажырата 
алу біліктерін бекітуге бағытталған. Оқушылар дұрыс 
жауапты таңдауы қажет. 

Жауаптары
1 және 3 – «өсімдік ұйықтап тұр». 
2 және 4 – өсімдік белсенді өсуде.

Не өзгерді? Тәулік ішінде өсімдіктерде қандай 
өзгерістер болатынын оқушылар түсіндіріп беруі 
тиіс.

Жауаптары
Күндіз қызғалдақтың гүл тәжі ашылады. Түнде ауа 
температурасы төмендейді, өсімдік нәзік мүше-
лерін салқыннан сақтау үшін гүлдерін жабады.

14-жұмыс парағы. «Өсімдікті қалай «оятуға» 
болады?», 16-б.

Қызғалдақтар. Тапсырма оқушылардың білім-
дерін кеңейтуге бағытталған. Оқушылар тиісті сөз-
дер арқылы әңгімені толықтыруы керек.   

Жауаптары
Қызғалдақтар – еліміздің далалық және шөлейт 
аймақтарында өсетін өсімдік. Далалы жер-
лерде көктем өте қысқа болады. Ыстық күн-
нің әсерінен көктемгі ылғал тез құрғап кетеді. 
Көп кешікпей құрғақ жаз келеді. Кішкентай 
өсімдік бүкіл жаз бен ызғарлы қыста жуашығын-
да тынығады. Көктемде күн жылынғанда 
өсімдіктермен бірге жуашық та «оянады». Жуа- 
шықта құнарлы заттар сақталады. Осылайша қыз- 
ғалдақтар қатал жағдайларға бейімделеді.

Тұқым қалай «оянады»?  Тұқымның оянуы үшін 
қажетті жағдайларды пиктограмма түрінде оқушы-
лар кестеге толтыруы тиіс. 

Жауаптары
Құрғақ тұқым бірнеше жыл бойы топырақта жасы-
рынып жата береді. Оған құрғақшылық та, қатты 
аяз да зиян тигізе алмайды. Тұқымды су, жылу, ауа 
оята алады. 
Қорытынды: Өсімдік тұқымы жақсы өнуі үшін оны 
жылы, ылғалды, борпылдақ жерге егеді.
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Табиғи бірлестіктің қандай түрлері 
болады?

Оқу мақсаттары: 
• өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау; 
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
табиғи бірлестік

Оқулық. 1-бөлім:  
«Табиғи бірлестіктің қандай түрлері болады?», 

22-23-бб.

Ресурстар:
• жапырақты ағаш сұлбасы бейнеленген А4 

пішіміндегі суретті үлестірме парақшалар;
• орман, дала, шөл, көл бейнеленген суреттер;
• қайыңды орман, қарағай орманы, шыршалы 

орман, аралас орман, шаған орманының су-
реттері;

• балаларға арналған өсімдіктер энциклопедия-
сы;

• «Зертте» айдарының тапсырмасын орындауға 
арналған барлық оқушыға  ватман қағазы.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Табиғи өсімдіктер бірлестігі  – ұзақ уақыт бойы 

белгілі бір аймақта, белгілі бір қоршаған орта 
жағдайында өзара бір-бірімен және қоршаған ор-
тамен тиімді әрекеттесіп өсетін өсімдіктер тобы. 
Ылғалсүйгіш өсімдіктер судың жанында және суда 
өседі. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер ағаштарды сая-
лап өседі. Құрамындағы өсімдіктердің тұрақтылығы, 
олардың саны, бір-бірімен ерекше үйлесімділігі – 
бірлестікке тән  белгілер.  Бірлестіктегі өсімдіктердің 
өзара қауымдасып, қатерлі жәндіктерден қорғануы, 
ауруға қарсы тұра алуы – таңғаларлық жағдай. Бір-
лестіктің  негізгі түрлері – орман, дала, суқойма, шөл. 
Ормандар ылғалды жинаушы және сақтаушы маңыз-
ды орындар болып табылады. Орманда барлық жау-
ған жауын жиналады. Қыста қалың қар жатса, жазда 
жаңбырды орман төсемігі сіңіреді. Орман көлеңкесі 
ылғалды буланудан қорғайды. Ормандағы өсімдік-
тердің қабат-қабат қатарласып орналасуы – бұрын-
нан қалыптасқан бірлестіктің белгісі. Өсімдіктердің 
жер үстіндегі қабаттары күн жарығын тиімді пай-
далануда маңызды рөл атқарса, тамырларының әр 
деңгейде орналасуы барлық өсімдікті қажетінше су-
мен қамтамасыз етеді. Дала селеу, бетеге, еркекшөп 
шымтезегінің көп мөлшерде кездесуімен ерекшеле-
неді. Барлық бірлестікте биологиялық тұрғыдан даму 

ырғағы әртүрлі өсімдіктер бір-бірімен өзара тиімді 
әрекеттесіп өседі. Мысалы, қарағай орманын ерек-
ше атап айтуға болады. Олар құмды топырақта өседі.  
Қазақстанда Ертіс өзені жағасында қарағайлы орман-
дар шоғырланған. Дала мен шөлді қақ жарып ағатын 
Сырдария, Әмудария және Іле өзендерінің бойында 
тоғайлар өседі. Тоғайлардағы ағаштар мен бұтақтар 
бір-бірімен араласып кеткені соншалық, ит тұмсығы 
өтпейтін ну орманды құрайды.  

Сабаққа дайындық
Табиғи бірлестіктер бейнеленген дайын сурет-

терді оқушылар санына сәйкес қиып, мозаика дайын-
дап қойыңыз. Әр мозаикадағы бір бөлікті алып, келесі 
топ мозаикасымен араластырыңыз. Топтағы оқушы-
лар талқылау барысында басқа топ мозаикасын то-
лықтыруға мүмкіндік алады.  

Сабаққа қатысты ескертулер  
Кіріспе тапсырма. «Өсімдіктер достаса ала 

ма?» Оқушыларға сабақ барысында «Қандай бір-
лестіктер болады?» деген сұраққа жауап іздеу ке-
ректігін ескертіңіз. «Барлық жерде өсе беретін әрі 
кез келген жерде өзін жақсы сезінетін өсімдік бола 
ма?» деген сұрақ қойыңыз. Өсімдіктердің өсуіне 
қажетті жағдайлар кластерін жасауды ұсыныңыз. 
«Бірдей жағдайды қажет ететін өсімдіктер бір-бірі-
не кедергі келтірмей бір жерде өсе ала ма?» деген 
сұраққа алдымен жеке ойланып, кейін жұп болып 
жауап беруді тапсырыңыз. Бірнеше жұптың жауабын 
ортаға салыңыздар. Бір аймақта өсетін өсімдіктердің 
бір-біріне әсері туралы оқушылардың пікірін тыңдап 
көріңіз.  (Қоршаған орта жағдайына бейімделе оты-
рып, өсімдіктер ортақ аймақта бірлесіп өседі. Биік 
ағаштардың көлеңкесінде көлеңкеге төзімді шөп-
тер өседі, онда ылғал мен жылу да жеткілікті және 
өсімдіктер суық пен желден қорғана алады.)

Бірлестіктер. Топпен жұмыс жасап отырған 
оқушыларға орман, дала, шөл, суқойма бірлестік-
терін құрайтын мозаика бөліктерін жинауды тапсы-
рыңыз. Жетпейтін бөлігін толықтырып, оқушыларға 
өз суреттеріне атау беруін сұраңыз. Өсімдіктер то-
бын не біріктіріп тұрғанын айтады. Өсімдіктерді си-
паттап беруі тиіс. Әр бірлестіктердегі өсімдіктердің 
өзара қандай ерекшелігі бар? Олар қоршаған ортаға 
қаншалықты тәуелді? (Бұл өсімдіктер бірлесіп өсуге 
бейім делген.)

Орман. Топта жұмыс жасауды ұсыныңыз. Оқушы-
лардан әрбір бірлестіктің өзіндік ерекшелігін да-
ралап көрсетуді сұраңыз. (Қайың ормандарында 
қайың дар өседі, қарағай орманының басым бөлігінде 
ондағы жарық мөлшерінің сипатына қарай қарағай-
лар өседі.) Мұндай бірлестіктің қалыптасуы үшін қан-
ша уақыт қажет екені туралы ойлануды сұраңыз. 

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер
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Ойлан. Оқушылардан орман бірлестігіндегі 
өсімдіктердің тығыз орналасуының артықшылығы 
туралы не ойлайтынын сұрап көріңіз. (Төмен-
гі қабаттардағы өсімдіктер температураның күрт 
төмендеуі мен қатты аяздан, ыстықтан қорғалған. 
Олар жеткілікті ылғалды қабылдайды. Орманның 
төменгі жағында қатты жел болмайды.) Оқушылар 
бірлестікте қалыптасқан өзара байланыстың өсімдік  
тіршілігі үшін жағдай жасайтынына көз жеткізуі тиіс. 
Мұнда маңызды емес бөлік болмайды, құрамындағы 
өсімдіктердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде бар-
лығы да дамиды.

Зертте. «Орман өзенді қалай қорғай алады?» 
деген сұраққа зерттеу барысында жауап табады. 
Зерттеу жұмысына кіріспес бұрын сыныпты шағын 
топтарға бөліңіз.

Барлық топқа жұмыс жасау үшін өзен, көл жаға-
сындағы орман суреттерін беріңіз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Өсімдік өзі өскен табиғи ортадан қандай 

жағдайларды және қанша мөлшерде (үлкен, шағын 
көлемді) алатынын топта талдайды.

• Ватманға орман суреттерін өзен жағасына 
жапсыру қажет.

• Орманның қыста қарды, жазда суды қалай 
жинақтайтынын, ылғалды қалай жұмсайтынын сы-
зықтар арқылы көрсету керек. Оны далалы жерде-
гі қыс және жаз көріністерімен салыстыруды ұсы-
нып көріңіз.

• Басқа топтар ұсынған қорытындыларымен са-
лыстырады.

Зерттеу жұмысы барысында оқушылар бірлестік-
тегі өсімдіктердің өзара қарым-қатынасын түсініп, 
орманды табиғи бірлестік ретінде сипаттап, ерек-
шелігін түсіндіріп, дереккөз түрлерін анықтай ала-
ды. Сонымен қатар оқушылардың қалай түсінгенін 
тексеру мақсатында «Жер бетінің барлық жерінде 
неліктен орман өспейді?» – деп сұраңыз. (Ормандар 
арнайы жағдайда ғана өседі, барлық жерде қолайлы 
жағдай бола бермейді.) 

Саралап оқыту үшін ынтасы жоғары оқушыларға: 
«Жағалауында ормандар өсетін өзенді құрғатса, не 
болар еді?» – деген сұрақ қойыңыз. (Ормандар көп 
мөлшердегі суды буға айналдырады. Олардың қалып-
ты тіршілігі үшін сіңіретін  ылғал мөлшері мен булан-
дыратын ылғал мөлшері өзара сәйкес болуы керек. 
Орман мен өзен тұйық жүйені құрайды, өсімдіктерді 
нәрлендіретін су болмаса, орман солып қалар еді. 

Жағалауында тоғайлар өсіп тұрған өзендерді егістік-
терге бұрып әкетсе, онда тоғайлар қурап қалар еді.) 

Сен білесің бе? Табиғи бірлестіктердің ерек-
шелігі неде екенін анықтатыңыз. Әртүрлі өсімдік-
терді топтастыратын бірлестіктердің тұрақтылығы-
на оқушылар назарын аудартыңыз. Жауаптарын 
тыңдаңыз. (Ерекшелігі – жүйенің барлық үдерісті 
өздігінен реттеп отыратынында. Бірлестікте өсетін 
өсімдіктердің саны олардың алуан түрлілігіне байла-
нысты.) Жасанды бірлестіктер адамдардың қамқор-
лығы болмаса, ұзақ уақыт өмір сүре алмайды. 

Қосымша тапсырма
Саралап оқыту мақсатында ынтасы жоғары оқушы-

ларға өз ауласындағы бірлестіктердің сипаттамасын 
құрып, инфографика түрінде орындауды тапсы-
рыңыз. Бұл тапсырма өсімдіктердің өскен жерін су-
ретке салып, аула жоспарын жасау арқылы да орын-
далуы мүмкін. Әрбір өсімдіктің суретімен қоса қысқа 
сипаттама, оның тіршілік ортасына бейімделуі туралы 
ақпарат жазылады.

 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

15-жұмыс парағы. «Табиғи бірлестік түр-
лері»,  17-б.

Табиғи бірлестіктер. Бұл тапсырма табиғи бір-
лестіктерді тани білу біліктерін бекітуге бағытталған. 
Оқушылар суретте бейнеленген табиғи бірлестік-
терді атап, олардың суреттері мен сипаттамасын 
сәйкестендіреді. 

Жауаптары
1. Орман – топырағы құнарлы, алуан түрлі өсімдік-

тері «қабаттарға» орналасқан бірлестік. 
2. Дала  – топырағы құнарлы, шөптесін өсімдіктер-

ге бай ашық әрі кең-байтақ аймақ. 
3. Шөл – топырағы құнарсыз, өсімдіктер сирек 

өсетін аймақ.
4. Суқойма – су бетінде және жағасында түрлі 

өсімдіктер өсетін табиғи суқойма. 

Бірлестік түрлерін ата. Оқушылар сызбаны тол-
тырады, табиғи және жасанды бірлестік аттарына мы-
сал жазады.

Жауаптары
Табиғи бірлестік – шөл, орман, суқойма, дала. 
Жасанды бірлестіктер – бақ, орман белдеуі, егін 
алқабы, бақша.
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Табиғи бірлестіктер қалай өзгереді?
Оқу мақсаттары: 
• өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін  сипаттау;
• адамның  іс-әрекеттерінің өсімдіктердің 

саналуандығына әсерін түсіндіру;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 

анықтау.

Тірек сөз 
бірлестіктердің ауысуы

Оқулық. 1-бөлім:  
«Табиғи бірлестіктер қалай өзгереді?», 24-25-бб.

Ресурстар:
• орманды шағын көлдің өзгеріс кезеңдері бей-

неленген суретті А4 пішіміндегі үлестірме па-
рақшалар;

• жайқалған егістік бейнеленген суреттер;
• қайың, қарағай, шырша аралас шаған орманы-

ның суреттері:
• «Зертте» айдарының тапсырмасына зерттеуші 

күнделігі қажет.

Сабаққа байланысты деректі материал
Кез келген бірлестік тұрақты өзгеріп отырады. 

Бірлестіктегі өсімдіктер саны әртүрлі жағдайларға 
байланысты өзгеріп отырады. Көктем мен жазда 
өсімдіктер қажетті компоненттерді артығымен ала-
ды. Жылудың мол болуы, ұзақ жарық күн өсімдік-
тердің белсенді өсуіне ғана әсер етіп қоймай, көбе-
юіне де жағдай жасайды. 

Шамадан тыс құрғақ жаз  немесе қардың қарқын-
ды еруі, су тасқыны, өрт сияқты қолайсыз жағдайлар 
бірлестіктердің ауысуына және ондағы өсімдіктер 
құрамының саны мен түрлерінің өзгеруіне ықпал 
етеді. Белгілі бір уақыттарда өсімдіктің бір түрі кө-
бейсе, кейбір түрлері азайып кетеді. Ұзақ жылдар-
дан бері байқалғандай, жазық дала, шыршалы орман, 
емен орманы бірлестігі тұрақты боп келеді. Бұл бір-
лестіктегі қалыптасқан өзара тығыз әрекеттестік пен 
өсімдіктердің көптеген алуан түрлілігін көрсетеді.   
Шағын көлдер, дымқыл шалғындықтар, бос жерлер 
ұзақ тұрмайды әрі олар басқа табиғи бірлестіктерге 
айналып кетеді. Көлдердің орнында батпақтар пайда 
болуы мүмкін. Қайың орманының шыршалы орманға 
айналуы ғажап емес.  

Жасанды бірлестіктерді адамдар табиғи бір-
лестіктердің орнына отырғызады. Өсімдіктерді 
қорғап, тыңайтқыштар сеуіп, суарады, зиянкестермен 
күреседі. Бақ, саябақ, егін алқабы, бақшалар өз бетін-
ше адамдардың көмегінсіз ұзақ сақталып қала алмай-
ды, қажетті күтім болмаса, арамшөптер басып кетеді.   

Сабаққа дайындық
Мектеп ауласынан оқушылар санына қарай зерт-

теу жүргізуге ыңғайлы орын дайындаңыз.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Өткен сабақта оқушылар табиғи бірлестіктерді 

сипаттап, ортақ белгілерін анықтауды үйренді. Бұл са-
бақта табиғи бірлестіктердің ауысуы туралы білетін-
дері туралы ескертіп қойыңыз.

«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Жарыс 
ұйымдастырыңыз. «Бір бірлестікті қанша өсімдік 
құрайды?» (Әдетте көптеген өсімдіктің түрлері бо-
лады.) Өсімдіктер бірлестікке қалайша бірігеді? (Бел-
гілі бір аумақтағы орта жағдайына қарай бір-біріне 
бейімделген өсімдіктер бір бірлестікке бірігеді.) Бір-
лестікте қандай табиғи жағдайлар тепе-теңдікті ұстап 
тұрады? (Бірлестікте неғұрлым алуан түрлі өсімдік-
тер болса, соғұрлым ондағы үдерістер тепе-теңдікте 
болады. Олардың арасында өзара әрекеттестік ор-
найды, мысалы өсімдіктердің қабат құрап өсуі.) 

Өзгеріс. Жұппен жұмыс жасауды ұйымдасты-
рыңыз. «Егер де өсімдіктер ылғалды артығымен 
не жылуды азырақ алса, бірлестікте қандай өзгеріс 
болады?» деп сұрақ қойыңыз. Егер өсімдіктер тір-
шілік ортасын өзгертсе, не болуы мүмкін? (Ылғалды 
артығымен қабылдау өсімдіктің өлуіне әкеп соғады, 
яғни бірлестіктегі өсімдік саны мен құрамы өзгереді. 
Ылғалсүйгіш өсімдіктер үшін қолайлы жағдай болған-
дықтан, уақыт өте келе мұндай өсімдіктер саны артуы 
мүмкін.)

Көл. Тапсырманы орындау үшін шағын топтарға 
бөлінуді ұсыныңыз. Оқушылар көлдің басқа бір-
лестікке ауысу реттілігін белгілейді. (1-4, 2-1, 3-3, 
4-2. Көлдің суы тартылды да, бірте-бірте құрғады. 
Өсімдіктер бірлестігі алмасты.) Топтардың қоры-
тындыларын салыстырыңыз. Ағынсыз көл суы қан-
дай жағдайда тартылуы мүмкін екенін анықтаңыздар. 
(Жаздың құрғақшылығында бірнеше жылдар ішінде.) 
Оқушылар тіршілік жағдайының өзгерісі өсімдіктер 
құрамына да әсер еткенін аңғарады. Өсімдіктердің 
үлкен алуантүрлілігі қалыптасады. Жүйе бір-бірімен 
өзара тығыз байланысты болғандықтан, бір бөлігін-
дегі орын алған өзгеріс қалған барлық бөліктерге де 
әсер етеді.

Адам мен табиғат. Жұппен жұмыс жасауды ұсы-
ныңыз. «Көктемгі жазық дала туралы не айта ала-
сыңдар? Жаздан қандай айырмашылығы бар?» – деп 
сұраңыз. Дала гүлдерін жинау өсімдік бірлестігіне қа-
лай әсер ететінін анықтаңыздар. (Бұл жағдайда өсімдік 
аз өнім беріп, келесі жылы гүлдердің саны азаяды.)  
Көлік пен теміржол құрылысын орман мен жазық 

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер
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дала арқылы жүргізу қандай өзгерістерді туғызады? 
(Адамдар табиғи бірлестіктерді құртады.)

Зертте. Табиғи бірлестік өсімдіктерінің алу-
антүрлілігін зерттеу мақсатында оқушылар мектептің 
жанындағы аймақтарға  бақылау жасайды.

Зерттеу жұмысы үшін сыныпты шағын топтарға 
бөліңіз. Әрбір топқа 1м2 аумақта зерттеу жүргізуді 
тапсырыңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық

• Топта бірлестіктің табиғи жолмен немесе жа-
санды жолмен құрылғанын талдайды. 

• Аймақтағы өсімдіктердің алуантүрлілігін 
анықтайды.

• Қандай өсімдік түрі жиі кездесетінін табады.

• Оларға қандай жағдай тұрақты түрде жасала-
тынын анықтайды. 

• Басқа топтың қорытындыларымен салыстырады. 

Зерттеу жүргізу барысында оқушылар дереккөз-
дерінің артықшылығы мен кемшілігін анықтауды үй-
реніп, бірлестікке ықпал етуші себептердің табиғи 
не жасанды екенін айқындай біледі. Зерттеу жұмы-
сынан кейін оқушылардың түсінгенін тексеру мақса-
тында сұрақ қойып көріңіз: «Табиғи бірлестіктердің 
жасанды түрден айырмашылығы қандай?» (Табиғи 
бірлестіктер табиғат күшімен және табиғи жолмен 
құрылады. Өз бетінше тіршілік ете алады. Жасанды 
бірлестіктер адамдар тарапынан үнемі қорғауды 
қажет етеді. Дербес өмір сүре алмайды, арамшөп 
қаптап кетіп, табиғи түрге ұқсап қалады, табиғи бір-
лестікке айналады.) Саралап оқыту мақсатында ын-
тасы жоғары оқушыларға «Табиғи және жасанды бір-
лестіктердің құрамында қандай айырмашылық бар?» 
деген сұрақ қойыңыз. (Табиғи бірлестік өзара тығыз 
байланысатын алуан түрлі өсімдіктерден құралады. 
Ал адамдар жасаған бірлестіктерде өсімдік түрлері 
көп бола бермейді.)

Ойлан. Орман жерінің босап қалуының себеп-
терінің тізімін топпен бірлесіп жасауды тапсырыңыз. 
(Бірлестіктер сұрапыл апат, су тасқыны, өрт сияқты 
табиғи жолмен жойылуы мүмкін. Сонымен қатар 
адамдардың бейберекет шауып, от жаққанда ере-
желерді сақтамау әрекеттері де себеп болады.)

Сен білесің бе? Адамдар табиғи бірлестіктерді 
жер астынан не бетінен пайдалы қазбаларды қазуда 
құртатынын айтыңыз. Нағыз апат жаппай мал жаю мен 
ормандарды кесу болып табылады. Табиғи бірлестік-
терді жойылудан  сақтап қалу үшін адамдар табиғат-
ты қорғау шараларын өткізіп, арнайы аумақтардағы 
орманды шабуға тыйым салады. Мұндай тыйымдар 
неліктен керек, оларды қалай түсіндірер едіңдер?

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға инфографика жасау-

ды тапсырыңыз. Онда малды кейбір жерлерде жаю 
табиғи бірлестіктердің ауысуына әкеп соғатынын 
түсіндіруі керек. Инфографикада суреттермен бірге 
айқындап түсіндіруші жазбалар жазылуы тиіс. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

16-жұмыс парағы. «Бірлестіктер қалай 
өзгере ді?», 18-б.

Шыршалы орман қалай өседі? Бұл тапсырма 
бірлестіктердің ауысуы туралы білгендерін бекітуге 
арналған. Оқушылар қайың орманының шыршалы 
орманға ауысу ретін анықтайды.

Жауаптары
1-VI, 2- I, 3- IV, 4 -V, 5 - III, 6 – II. 
Шыршалар қайыңдарды бастырмалап қолайсыз 
жағдай тудырды, қайыңдардың өсуі мен дамуы 
үшін жарық жетіспеді.
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Өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны
Оқу мақсаттары: 
• адамның  іс-әрекеттерінің өсімдіктердің 

саналуандығына әсерін түсіндіру;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер 
ластану
ботаникалық бақ

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны», 26-27-бб.

Ресурстар:
• зауыт аймағының А4 пішіміндегі суреті; 
• фабрика құбырының түтіні, зауыттың ағын су-

лары, көліктерден шығатын газ бейнеленген 
суреттер;

• балаларға арналған өсімдіктер энциклопедия-
сы; 

• «Зертте» айдарының тапсырмасы үшін барлық 
топқа арналған ватман қағазы;

• ботаникалық бақ туралы сайт материалдары. 
Мысалы: http://www.botanical-garden.kz/

Сабаққа байланысты деректі материал 
 Өсімдіктердің қолданыс аясының кеңейе түсуі 

егін алқаптары мен егіс даласын ұлғайтуды қажет 
етеді. Сондықтан да өсімдіктер санының өзгеруінің 
басты себебі тіршілік ортасын жою, жолдар салу, 
қалалар құрылысын жүргізу, дара дақылды жасанды 
егіс бірлестігін құру болып табылады. Ормандарды 
кесу өсімдіктер санының азаюына әкеп соқтырады. 
Орман алабын кесіп тастаған соң, көлеңкесүйгіш 
өсімдіктер қиын жағдайларға тап болады. Өсімдіктер 
кәсіпорындардың кәріздерінен, көліктерден шыға-
тын газдан жойылып жатыр. Бақылаусыз мал жаю, тың 
жерлерді жырту, батпақтарды құрғату өсімдіктер са-
нының азаюына әсер етеді.

Өсімдіктер әлеміне табиғатта демалушылар мен 
туристер де үлкен зардабын тигізеді. Дәрілік өсімдік-
терді жаппай жинау олардың санының күрт төмен-
деуіне және топырақтың тапталуына, соның салда-
рынан өсімдіктердің құрғап кетуіне әкеп соқтырады.  
Табиғатты ластау – бірлестіктерді  құртудың ең жасы-
рын түрі. Ауаны улы газдармен, өндірістік қоқыстар-
мен ластау өсімдіктердің өсуін нашарлатып, оларға 
жойылу қаупін тудырады. Ауылшаруашылығында қол-
данылған улы химикаттар желмен тарап, нәтижесінде 
өсімдіктердің өсуін тежейді. 

Табиғатты қорғау шаралары өсімдік әлеміне 
адамдардың зиянды әрекетін шектеуді көздейді. 
Қорықтар мен кіші қорықтарды құру кейбір мәсе-

лелерді шешуге бағытталған. Қазақстанда табиғатты 
қорғау шаралары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
өткізуге арналған ботаникалық бақтар құрылған. Ең 
ескі ботаникалық бақ Петропавл қаласында орна-
ласқан. 

Сабаққа дайындық
Сілтемені тексеріп, энциклопедия беттеріне бет-

белгі жасаңыз.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Оқушылар 2-сыныпта өткен оқу материалда-

рынан өсімдіктердің адам өміріндегі маңызымен 
және өсімдіктер санының азаю себептерімен таныс. 
Оқушылардың бұл жөнінде не білетінін тексеріңіз. 
«Табиғатты өсімдіктерсіз елестетуге бола ма? Егер 
өсімдіктер қоршаған орта жағдайларына бейімделе 
алатын болса, неліктен оларға қауіп төніп тұр дей-
міз? Адамға өсімдіктер не үшін қажет?» – деп сұрап 
көріңіз. (Өсімдіктер тамақ өнімдерінің, тоқыма, 
дәрі-дәрмек, жиһаз өнеркәсібінің шикізат қоры бо-
лып табылады.) 

Кіріспе тапсырма. «Егістер, бау-бақшалар». 
Бақша, егістіктер мен егін алқаптары не үшін отырғы-
зылатынын түсіндіріп, сызба жасауды тапсырыңыз. 
Адамдардың шаруашылық әрекеттері өсімдіктер-
ге қалай әсер етеді? (Жасанды бірлестіктерді құру 
арқылы адамдар өсімдіктердің тіршілік ету жағдайын 
өзгертіп, табиғи бірлестіктерді жояды. Мысалы, дала 
мен ормандардың орнына қалалар тұрғызады.)  

Пайда мен зиян. Жұптық жұмысты жалғасты-
рыңыз. «Берілген суреттерді не байланыстырады? 
Зауыт пен фабрикалардан бөлінетін газдар мен қал-
дықтар өсімдіктерге қалай әсер етеді?» – деп сұрақ 
қойыңыз. (Газдың құрамындағы улы заттар топы-
рақты, суды, ауаны ластайды, өсімдіктерді жояды.) 

Орман. Жұппен жұмыс жасауды ұйымдастырыңыз. 
«Жер шарына ормандар қандай пайда тигізеді?» – 
деп сұраңыз. (Ормандар оттекті бөліп, көмірқышқыл 
газды сіңіреді, өзендер мен көлдерді сақтап, ауа рай-
ын реттеуге көмектеседі.) Адамдар ормандарды не 
үшін кеседі? (Ағаш сүрегін, құрылыс материалдарын 
жиһаз, қағаз, дәрі-дәрмек жасайтын фабрика мен за-
уыттарда шикізат қоры ретінде пайдаланад.) Орман-
дардың бірлестік ретінде қалыптасуы үшін жүздеген 
жылдар керек екеніне оқушылардың назарын ауда-
рыңыз. «Орманды қолдан өсіруге бола ма?» деген 
сұрақты талқылаңыздар. Бірлестіктегі ішкі байланы-
стар туралы не білетініне мән беріңіз. (Бірлестіктегі 
барлық өсімдіктер бір-бірімен өзара тығыз байланы-
ста болады. Орманға ағаштар қалай қажет болса, шы-
бынжұт та сондай қажет.) Егістікті желден қорғау үшін 
отырғызылған орман алқабы туралы айтып беріңіз. 

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер



399-сабақ. Өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны

Көптеген жылдар бойы жазық далада орман өсіруге 
талпыныс жасалғанымен, одан тиісті нәтиже болма-
ды. Ғалымдардың зерттеу жұмыстарының нәтижесін-
де оған қол жеткізілді. Зерттеушілер ағашты қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз ету үшін оны отырғызатын 
шұңқырға аздап орман топырағын қосу керектігін  
айтады.) 

Зертте. Сыныпты шағын топтарға бөлеміз. «Мына 
жерге ағаш, бұта, шөптерді отырғызса, не болар 
еді?» деген сұраққа жауап беруін сұраңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық

• «Бірлестіктердің қалыпты дамуына табиғи 
ортаның қандай жағдайлары кері әсер әсер етеді? 
Бұл жерге ағаш отырғызса, не болар еді? Оны қандай 
белгілерінен білуге болады?» – деген сұрақтарға жа-
уап беру арқылы өсімдіктердің неге нашар өсетіні 
жайлы топ ішінде талқылайды.

• Ватманға суретті жапсырады. 

• Адамдардың қандай іс-әрекеттері бірлестік-
тер түрі мен өсімдік түрлерінің азаюына әсер етті? 
(Өсімдіктерді жою, жолдар мен фабрикалар салу,  
зиянды қалдықтарды тастау.)

• Басқа да топтардың қорытындыларымен са-
лыстырады.

Зерттеу нәтижесінде оқушылар адам әрекетінің 
өсімдік түрлерінің азаюына кері әсері туралы қоры-
тынды шығарып, олардың табиғи бірлестіктерді да-
мыту жолдары туралы болжам жасайды. Бұл жердегі 
топырақ, су мен ауа да зиянды заттармен ластанған. 
Өсімдіктер болғанымен, олар нашар өседі. Егер ағаш 
отырғызса, олардың өсуі мүмкін. Зиянды қалдықтар 
өсімдіктердің қалыпты өсуіне кедергі жасап, олар-
ды ауруға ұшыратады. Зерттеу жұмысын орындап 
болған соң, оқушылардың түсінгенін тексеру мақса-
тында: «Бұл аймақта өсетін өсімдіктердің алуантүр-
лілігі туралы не айтуға болады? Адамдардың қандай 
әрекеттері өсімдік санының кемуіне айтарлықтай 
әсер етеді?» деген сұрақтар қоюға болады. 

Қорғау. «Табиғи бірлестіктерді сақтау үшін қан-
дай шаралар қолдануға болады?» деген сұрақты топ-
пен талқылауды тапсырыңыз. Оқушылардан екінші 
сыныпта өткен материалдар бойынша өздері білетін 
өсімдікті қорғауға қатысты шараларға (гүлдерді жұл-

мау, бұталарды сындырмау, жас көшеттерді отырғы-
зу) көңіл аудартыңыз. Ескерту белгілерінен тұратын 
плакат жасауды тапсырыңыз. Түсінгендерін білу үшін 
өсімдіктер әлеміне адамдардың зиянды  әрекеттері-
не қатысты мысал келтіруін сұраңыз.

Постер жасағанда ескерту белгілерін қалай ор-
наластыратынын қадағалаңыз. Олар адамдардың 
табиғаттағы іс-әрекетін қалай атайды? Кейбір оқушы-
ларға «Табиғи бірлестіктерді қалай қорғауға бола-
ды? Өсімдіктердің алуантүрлілігін сақтап қалу үшін 
адамдар нені ескеру қажет? деген сұрақтар қойып 
көріңіз. (Табиғи бірлестіктерді қорғау үшін табиғи  
тепе-теңдікті сақтау қажет. Адам әрекетінің сал-
дарын (өсімдіктерді таптау, жұлу, ағаштарды кесу, 
дәрілік өсімдіктерді жинау, т.б.) болдырмау керек.)  

Сен білесің бе? Оқушылардан ботаникалық бақ 
туралы не білетінін сұраңыз. «Қазақстанның қай 
жерлерінде ботаникалық бақтар бар?» Бұл туралы 
мәліметтерді ғаламтор мен балаларға арналған эн-
циклопедиядан оқуға тапсырма беріңіз. Тапсырманы 
орындау барысында оқушылар дереккөздердің түр-
лерін ажыратып үйренеді. Ботаникалық бақтар ғылы-
ми зерттеулер жүргізіп, сирек кездесетін өсімдіктер 
топтамасын сақтап қалу және бірегей өсімдіктер бір-
лестігін қорғау үшін құрылатынын ескертіңіз. 

Қосымша тапсырма  
Саралап оқыту мақсатында ынталы оқушыларға 

«Өзіміз орман өсіреміз» жобасын жүзеге асыруға 
арналған қадамдарды ойлап табуды ұсыныңыз.  

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

17-жұмыс парағы. «Өсімдік әлемінің досы 
мен дұшпаны», 19-б.

Адамның іс-әрекеті. Оқушылар адамның 
өсімдіктерге пайда келтіретін әрекеттерін жасыл қа-
рындашпен, зиянды әрекеттерін қызыл қарындашпен 
бояп белгілейді. Бұл тапсырманы жұпта бірін-бірі тек-
серу үшін орындатуға болады.

Жауаптар
Қорық жасау, ағаш отырғызу, сарқынды суды тазар-
ту – өсімдіктер үшін пайдалы әрекеттер.
Батпақтарды құрғату, дәрілік шөптерді жинау, ауа-
ны ластау, жол салу, орманды кесу, туристік бағыт-
тарды ашу – өсімдіктер үшін зиянды әрекеттер. 
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Өсімдіктерді қорғаймыз!

Оқу мақсаттары: 
• сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 

өсімдіктерді сақтаудағы  Қызыл кітаптың рөлін 
анықтау;

• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін  
анықтау.

Тірек сөздер 
сирек кездесетін өсімдіктер 
жойылып бара жатқан өсімдіктер 
Қазақстанның Қызыл кітабы

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдіктерді қорғаймыз!», 28-29-бб.

Ресурстар:
• қызғалдақтың және кәдімгі таушымылдықтың 

суреттері;
• Қызыл кітаптың және оның сары, қызыл, қара, 

жасыл беттерінің суреттері.
• Қазақстанда сирек кездесетін және жойылып 

бара жатқан өсімдіктер жайлы үлестірме па-
рақшалар.  

Сабаққа байланысты деректі материал 

Адамдардың шаруашылық әрекетінің салдарынан 
өсімдіктер саны азаюы мүмкін. Кейбір өсімдіктердің 
алуантүрлілігі мен мөлшерін сақтау мақсатында олар 
мемлекет қорғауында болады.  

1966 жылы Халықаралық табиғатты қорғау одағы 
сирек кездесетін өсімдіктерді енгізіп отыратын Қы-
зыл кітапты жасап шығарды.  Кітап түсінің қызыл бо-
луы да кездейсоқ емес, бұл түс – қауіп белгісі. Кітап 
беттерінің де өз түстері бар. 

Жойылып кеткен өсімдіктер мен жануарлар тізімі 
кітаптың қара беттеріне жазылған. 

Аса сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 
өсімдіктер мен жануарлар кітаптың қызыл беттері-
нен орын алған. 

Саны жағынан күрт азайып бара жатқан өсімдік-
тер мен жануарлар сары түсті беттерге жазылған. Ал 
ақ түсті беттерге табиғатта сирек кездесетін түрлері 
жазылады. Олардың саны қашанда аз боп келеді. Егер 
өсімдіктер мен жануарлар аз зерттеліп, олардың 
тіршілік ету ортасы адам аяғы жетпейтін жерлерде 
немесе мүлдем белгісіз болса, мұндай түрлерді сұр 
түсті беттерге жазады. Жойылып кетуден құтқа-
рылған жануарлар мен өсімдіктер кітаптың жасыл 
беттеріне жазылады. 

Әрбір елдің  өзінің мемлекеттік Қызыл кітабы бар. 
Бұл кітапта нақты сол мемлекетке тән сирек кезде-
сетін жануарлар мен өсімдіктер жазылған. Қазақстан-
да 1978 жылы Қызыл кітап жарық көрді. 

Сирек кездесетін немесе жойылып бара жатқан 
жануарлар мен өсімдіктер түрлеріне  зиян тигізген 
адамдарды заң негізінде жауапқа тартады. Аталмыш 
заңның орындалуын қадағалайтын билік органы – Ор-
ман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи 
аймақтарды реттеу және бақылау бөлімі. Өсімдіктерді 
заңсыз жинау, дайындау, зиян келтіру, жою фактілері 
үшін жеке адамдарға (физикалық тұлғаларға) 5 айдан 
10 айлық АЕК (айлық есептік көрсеткіш) көлеміндегі ай-
ыппұл салынады. Заңды тұлғалар үшін айыппұл көлемі 
бұдан көбірек. Қызыл кітапқа енгізілген өсімдік болса, 
айыппұлға қоса талап арыз да жіберіледі. Ал мемлекет-
ке ауқымды зиян келтірген жағдайда үш жылға дейін бас 
бостандығынан айыру туралы қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылады. 

Бұл кітап жануарлар мен өсімдіктерге зиян кел-
тіруге тыйым салады, қылмыс жасаған адамдарды заң 
аясында жауапкершілікке тартады. 

Сабаққа қатысты ескертулер
«Өсімдіктер туралы ақпарат» кіріспе 

тапсыр масы. Оқушыларға өсімдіктер туралы ақпа-
ратты оқуға ұсыныңыз. 

Бұл тапсырмада суреттелген өсімдіктер оларға 
таныс па, сұрап көріңіз. Олар қай өсімдік түрін сирек 
кездесетін түр  деп атар еді?

Қазақстанда сирек кездесетін, бірақ басқа ел-
дерде жиі кездесетін өсімдік түрлері туралы айтып 
беріңіз. Мысалы, пісте Қазақстанда сирек кезде-
скенімен, Иран мен Сирияда жиі ұшырасады. Өсімдік-
терді жаппай жинау, таптау, өртеу, шабу салдарынан 
өсімдіктер жойылып кетуі мүмкін. Бұл тапсырмада 
Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер 
сипатталған.

Ойлан. Бұл сұрақты жұптарымен бірге талқылау- 
ды ұйымдастырыңыз. Оқушыларға жауаптарды 
қағазға жазып алуды тапсырыңыз. Кейбір жауап-
тарды тақтаға жаздырып, адамдардың қамқорлығы 
өсімдіктің көптүрлілігін сақтап қалуға көмектесетіні 
жайлы қорытынды жасаңыз.

Жауаптары
Оқушылар өсімдіктерді қорғау туралы ұсыныс біл-
діріп, жойылып кетудің алдын алу шаралары тура-
лы әңгімелесіп, оларды көбейту жолдарын табуға 
талпынады.

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер



4110-сабақ. Өсімдіктерді қорғаймыз!

Зертте. Оқушылар жұптық жұмыс жасайды. 
Олардың қолында  «Біз енді көре алмайтын өсімдік 
түрлері», «Аса сирек кездесетін және жойылып 
бара жатқан өсімдіктер», «Саны күрт азайып бара 
жатқан өсімдіктер», «Бұрыннан саны аз өсімдіктер», 
«Жойылмай, аман  қалған өсімдіктер» деп жазылған 
үлестірме парақшалар болады. Оқушыларға Қызыл 
кітаптың беттері қара, қызыл, сары, ақ, жасыл бо-
латынын айтыңыз. Қолдарындағы үлестірме парақ-
шалардың жиектерін жазуға сәйкес түске бояуды 
тапсырыңыз. Түстерді өз ойлары бойынша таңдайды. 
Олардың жұмыстарын жауаптарымен салыстырыңыз.

Жауаптары
Кітаптың түсі – қауіп-қатер белгісі, өсімдіктердің 
жойылып бара жатқанына назар аудартады. 
Қызыл кітап түрлі түсті беттерден құралады.   
Қара түсті беттерде енді біз ешқашан көре ал-
майтын өсімдік түрлерінің тізімі жазылған.  Олар 
жер бетінен мүлде жойылған.
Қызыл түсті беттерде аса сирек кездесетін және 
жойылу қаупі бар өсімдіктер жазылған. 
Сары түсті беттерде саны жағынан күрт азайып 
бара жатқан өсімдіктер жазылған.  
Ақ түсті беттерде саны бұрыннан аз өсімдіктер 
тізімі жазылған.  
Жасыл түсті беттерде жойылмай, аман қалған 
өсімдіктер жазылған.

Табиғаттың шағым кітабы. Сыныпты 4-5 адамнан 
тұратын топтарға бөліңіз. Әр топтағы бір оқушы ку-
рьер (пошташы) рөлінде ойнап, конверт әкеп береді. 
Конверттерді топтарға таратыңыз. Онда өсімдіктердің 
адамдарға арналған шағымдары жазылған. Оқушылар 
топта шағымды талқылап, экологиялық ережелермен 
танысып, оған қатысты жауап жазады. 

Балалар жауабын конверттерге салады. Олардың 
жауабын формативті бағалауда қолдануыңызға бола-
ды. Адамдардың табиғаттағы тәртіп ережелері тура-
лы талқылап, Қазақстан Республикасы заңнамаларында 
көрсетілген сирек кездесетін өсімдіктерді жинағаны 
үшін қолданылатын жазалармен таныстырыңыз.

Сен білесің бе? Оқушылардан неліктен әр елдің 
өз Қызыл кітабы болуы тиіс екенін сұраңыз. Халықа-
ралық Қызыл кітап бар ма? Балаларға халықаралық 
Қызыл кітап бар екенін,  оның  Швейцариядағы Морж 
қаласында сақтаулы тұрғанын айтыңыз. 

Қосымша тапсырмалар
Қызыл кітап. Бұл тапсырманы  орындау үшін 

«Фишбоун» (балық қаңқасы) тәсілін қолдана отырып, 
топпен жұмысты жалғастырыңыз. Қаңқаның басына 
қарастырылатын сұрақтар жазылады:

1) Неліктен Қызыл кітап қызыл түсті және бет-
терінің түсі әртүрлі?

2) Не себепті кейбір өсімдіктер Қызыл кітапқа ен-
гізілген? 

Қаңқаның жоғарғы сүйегіне оқушылардың жауабы 
жазылады, ал төменгісіне тұжырымдалған деректер 
жазылады.

Мысалы, кітаптың түсі – қауіп-қатер белгісі; жер сіл-
кінісі – өсімдіктердің тіршілік ортасын бұзады. Жазба-
лар қысқа әрі сабақ мазмұнын ашатын тірек сөздер мен 
сөз тіркестерінен тұруы шарт. Балықтың «құйрығына» 
қарастырылып отырған мәселе бойынша тұжырым жа-
зылады. Тақтаға жұмыстың үлгісін жазып қойыңыз.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар  

18-жұмыс парағы. «Өсімдіктерді қорғаймыз», 
20-б.

Сұхбат. Оқушылар сұхбат жүргізеді. Олар 3 қа-
тысушыдан жауап алады. Сұрақтарды үй тапсырмасы 
ретінде талдаған өте маңызды. Соңында олар бұл 
тапсырмадан қандай білім алғаны туралы қорытынды 
шығаруы қажет. 

Бұл тапсырма ақпаратты талдай білуге негіздел-
ген. Жауап беруші Қазақстанның сирек кездесетін 
өсімдіктерін атамауы да мүмкін, бұл жағдайда сұхбат 
алушы өз білгенімен бөліседі.

19-жұмыс парағы. «Экологиялық ережелер», 
21-б.

Мен өсімдіктерді қалай қорғаймын? Оқушы-
лар ағашқа бекітілген жапсырмаларға адамдардың 
табиғатта өзін ұстау ережесін жазу керек. Тапсырма-
ны орындау барысында оқушылар сабақтың қоры-
тынды тұжырымдарын бекітеді.

Жауаптары
- табиғат аясында қоқыстарды, сынған  шыны зат-

тарды, пластикалық бөтелкелерді қалдыруға 
болмайды;  

- орманда от жағуға болмайды, амалсыз от жағуға 
тура келген жағдайда оны өшіріп кетіңіз;

- жапырақтарды, гүлдерді, өсімдіктерді жұлуға 
болмайды;

- өсімдіктерді қазып алуға болмайды.

Шатасқан әріптер. Тапсырманы орындау үшін 
әріптерді магнитке бекітіп, магнитті тақтаға орна-
ластыру қажет. Оқушылар сөйлем шыққанша әріп-
тердің орнын ауыстырады. 

Жауаптары
A) Сәуір болмай, тәуір болмас.
Ә) Қыстағы қар –  жерге ырыс, жердегі ылғал –  

елге ырыс. 
Б) Ағаш тамырымен мықты, адам дос-жарымен 

мықты. 
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Оқу нәтижесін бақылау
Тарауды аяқтаған соң оқушылар өсімдіктердің та-
биғат заңдылығына бағына отырып, қоршаған орта-
ның әртүрлі жағдайларына бейімделу ерекшеліктері 
жайлы түсінік қалыптастырып, білім жинақтады. Олар 
табиғи бірлестіктегі барлық өсімдіктің өзара тығыз 
байланысты екенін меңгерді. Табиғи жүйелер өз 
бетінше жаңару мен дамуға қабілетті. Жасанды бір-
лестіктер адамдардың белсенді көмегінсіз өмір сүре 
алмайды. 
«Өсімдік» тарауын меңгере келе оқушылар: 
• фотосинтез үдерісі кезінде өсімдіктердің оттекті 

бөліп шығаратынын; 
• өсімдіктердің қалай қоректенетінін;
• өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына әртүр-

лі бейімделетінін;
• өсімдіктердің табиғи бірлестіктерді құрайтынын;
• адамдардың шаруашылық әрекеті өсімдіктердің са-

нына әсер ететінін;
• Қызыл кітаптың сирек кездесетін өсімдіктерді қалай 

қорғайтынын біледі әрі түсінеді.

Біз не білдік?  

1. Жарықта өсімдіктің жасыл жапырағында ... түзіледі.

ә) оттек.

2. Өсімдіктің жылуды көбірек алатын мүшесі – ... 

б) жапырақ.

3. Дәрілік өсімдіктерді жинау орман бірлестігіне қа-
лай әсер етеді?

ә) өсімдіктердің саны мен түрлері азаяды.

Үшінші сабақтың «Бейімделу» тапсырмасын орын-
дау үшін алдын ала өсімдік дайындаңыз. Жарықтың 
өсімдіктің өсуі мен дамуына әсерін көрсету үшін 
сабақты өткізерден екі апта бұрын құмырадағы гүл-
ді (қазтамақ гүлін таңдасаңыз болады) жарық жақсы 
түсетін жерден терезеден алыстау  орынға қойыңыз.

Қосымша тапсырма
Табиғи бірлестіктің диорамасы

Ресурстар:

• түрлі түсті қағаз;

• қорап;

• желім

• қайшы.

Оқушылар тапсырманы топта не жеке орындауына 
болады. Бұл «Өсімдік» тарауы бойынша білімдерін 
бекітуге жәрдемдеседі. Олар өз өлкесінің табиғи 
бірлестігінің  диорамасын жасайды. Диораманы жа-
сау үшін қораптың бір жақ қабырғасын кесіп, сыртқы 
қабырғаларын қырық бес градус бұрыш етіп қияды. 
Оқушылардан өз жұмысын таныстыруды сұраңыз. 

1-бөлім. 1-тарау. Өсімдіктер
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22 Жануарлар

Тараудың мақсаттары
Осы тараудың соңында оқушылар: 
• жануарлардың түрлерін сипаттауды; 
• тау, орман, ашық кеңістік, суқоймаларда мекендей-
тін жануарлар тобын ажыратуды;
• жануарлардың табиғаттағы өзара байланысының 
түрлерін (бәсекелестік пен бейтараптық);
• өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысын; 
• тіршілік ортасының өзгеруі олардың санына әсер 
ететінін; 
• адамдардың әрекеттері жануарлар санының ке-
муіне әкеп соғатынын; 
• дереккөз түрлерін анықтауды; 
• дереккөздердің артықшылығы мен кемшілігін ажы-
ратуды біледі және түсінеді. 

«Жануарлар» тарауы өткен сыныптарда алған 
білімдеріне негізделеді. Оқушылар жануарларды 
әртүрлі белгілеріне қарай әртүрлі топтарға жіктеу, 
жануарлар мен өсімдіктер арасындағы байланыс ту-
ралы оқиды. Ол үшін оқушылар жануарлардың қайда 
өмір сүретінін және сырт бейнесі қандай екенін білуі 
керек. Экологиялық мәселелер жайлы толығырақ та-
нысып, адам әрекеті табиғатты талқандауы да мүмкін 
екенін біледі. Оқушылар арасында жиі пікірталас  
ұйымдастырып, өз көзқарасын, пікірін айтуына жағдай 
жасаңыз.

Ойланып көрейік! 
1. Жануарларды қандай топтарға әрі қандай 
белгілері бойынша бөлуге болады?
Оқушылар әртүрлі белгілер мен топтарды атауы 
мүмкін: үй жануары / жабайы жануарлар; сүтқо-
ректілер, құстар, балықтар, қосмекенділер, 
бауырымен жорғалаушылар, бунақденелілер. 
Олар өздері көрген басқа да белгілерді атауына 
болады. 

2. Адам жануарлар санының өзгеруіне қалай 
ықпал етеді?
Мұнда оқушылар әртүрлі болжамдар жасауы 
тиіс. Олардың адамдардың теріс және оң әре-
кеттерін айтуы мүмкін екенін есте ұстаңыз. 

3. Алуан түрлі жануарлар қайда тіршілік ете алады? 
Мұнда оқушылар үй жануарларына арналған 
қораларды және жабайы жануарлар мекендей-
тін жерлерді айтуы жеткілікті.

Ресурстар:
• кішкентай шамдар;
• әртүрлі тіршілік орталарын мекендейтін жануар-
лардың суреттері; 
• суқойма, саванна, жазық дала, орман пейзажы бей-
неленген суреттер.
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Өсімдіктер мен жануарлардың 
өзара байланысы 
Оқу мақсаттары: 
• өсімдіктер мен жануарлар арасындағы өзара 
байланысты зерттеу;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
өзара байланыс

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланы-

сы», 32-33-бб.

Ресурстар:
• балаларға арналған Қазақстанның өсімдіктері 

мен жануарлары энциклопедиясы;
• топтағы оқушылар санына қарай екіге бөлінген 

А3 пішімдегі қағаз;
• сабаққа қатысты мәліметтерде көрсетілген 

өсімдіктер туралы ақпарат жазылған үлестірме 
парақшалар. 

Сабаққа дайындық
Алдын ала өсімдіктер туралы ақпараттар жа-

зылған үлестірме парақшаларды әзірлеп қойыңыз. 
Сабаққа байланысты деректі материалда көрсетіл-
гендерден басқа да өсімдіктер туралы беруге бола-
ды. Өсімдік сипаттамасын немесе суретін де қосуға 
болады. Энциклопедияға қажетті бетбелгі қойып 
отырыңыз. Қосымша тапсырмадағы эксперименттің 
да йын нәтижесін көрсету үшін оны алдын ала жасап 
көруге болады.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жануарлар қорек ететін улы өсімдіктердің көбі аз 

мөлшерде болса да, паразиттерді өлтіргенімен, жа-
нуардың денсаулығына ешқандай зиян келтірмейді. 
Сондықтан кейде жануарлар улы өсімдіктермен де 
қоректенеді.

Су қарақұмығы. Тұқымдарын қаздар мен үйрек-
тер жейді. 

Інжугүл. Алабұғылардың дәмді асы. Жануарлар 
олардың улы жемістерімен емделеді. 

Батпақ аққанаты. Оның барлық бөлігі улы. Кей-
бір жануарлар (бұлан, ондатр, құндыз) өсімдіктің са-
бағын жесе, аюлар собығымен қоректенеді. 

Қырықбуын. Оның жер бетіндегі бөлігінде алко-
лоид эквитезин уы бар. Бұл өсімдікпен аз мөлшерде 
қабандар мен ондатрлар ғана қоректенеді. 

Утамыр (цикута). Өсімдік толығымен улы, әйтсе 
де құндыздар кәдімгі утамырды жейді. 

Бөріжөке. Бұл улы өсімдік. Оның жидегімен тек 
құстар ғана қоректенеді, алайда оларға ешқандай 
зиян келмейді. 

Дермене. Бұл өсімдікті тұяқты жануарлар жейді. 
Аз мөлшерде жеген кезде оларға зияны тимейді. 

Сабаққа қатысты ескертулер
«Артығын тап» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-

ларға шағын топқа бірігіп, әр қатардағы артық затты 
табуды тапсырыңыз (көктерек, елік). Белгіленген ны-
сандардың бір-біріне қандай байланысы бар екенін 
ойланып көруді сұраңыз. (Елік көктеректің жапырақта-
рымен, бұтақтарымен қоректенеді.) Барлық пікірді 
тақтаға жазыңыз. Жанына қысқаша мысал келтіріңіз: 
қоректену – қоян/шөп; бұғы/ағаш қабығы». Сабақ ба-
рысында түзетулер жасап, толықтырып отыруыңызға 
болады. Сабақтың соңында міндетті түрде: «Сабақ 
басындағы болжамдарымыз сәйкес келді ме? Қандай 
мәліметтерді толықтырып, нені алып тастадық?» – деп 
сұрап көріңіз.

Тірі ағзалар арасындағы байланыс. Топпен 
жұмысты жалғастырамыз. Оқулықтағы суретке назар 
аудартыңыз. Ұқсастығын табуды тапсырыңыз. Балалар 
еліктің бірінші суретте бейнеленген шөпті жейтінін 
айтуы мүмкін. Саралап оқыту мақсатында ынталы 
оқушыларға шағын әңгіме құрауды тапсыруға болады. 
«Өсімдіктер мен жануарлар не істейді?» (Қоректе-
неді.) Бірінші суретте қандай үдеріс бейнеленген? 
(Фотосинтез үдерісі.) «Өсімдік нені сіңіреді?» (Күн 
энергиясын.) Одан әрі не болады? (Өсімдік бойын-
да оттек пен қоректік заттар түзіледі.) «Қоректену 
арқылы жануарлар не алады? (Күш-қуат алады.) Осы-
лайша оқушылар жануарлар да өсімдіктер сияқты қо-
ректенетінін, өсімдіктерден энергия алатынын біледі. 

Өмір үшін маңызды. Топқа бірігіп, суреттер-
ге мұқият қарап, олардың ортақ ұқсастықтарын та-
бады. Екі суреттен де балалар сулы орта мен ауа 
көпіршіктеріне көңіл аударып, соны байқауы ықти-
мал. «Суреттегі көпіршіктер нені білдіреді?» – деп 
сұраңыз. (Өсімдіктер мен жануарлар су астында 
да тыныс алады.) Қажет болған жағдайда екінші сы-
ныпта ауаның барлық жерде болатыны туралы жа-
салған экспериментті есіне салыңыз. «Жануарлар 
мен өсімдіктер құрғақ жерде де тыныс алады ма? 
Су астында байқалғандай көрінеді ме? (Тыныс ала-
ды, бірақ байқалмайды.) «Фотосинтез үдерісі кезін-
де не болатынын еске түсіріңдер. (Көмірқышқыл газ 
сіңіріліп, өсімдіктен оттек бөлінеді.) Бұл өсімдіктің 
тыныс алмай, тек көмірқышқыл газды сіңіретінін ғана 
көрсетпей ме? Барлық жауапты тыңдап көріңіз. Жа-
рықта өсімдіктерде өзара қарама-қарсы екі үдеріс 
(фотосинтез бен тыныс алу) қатар жүретінін айтыңыз.  
Қараңғыда өсімдіктер тек тыныс алады. Өсімдіктер 
мен жануарлар тыныс алмаса, олар өліп қалады.
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Фотосурет көмегімен жауап бер. Оқушылар 
назарын суретке аудартыңыз. Оларды сипаттап бе-
руін сұраңыз. «Бірінші суреттегі жорғаторғай не 
істеп тұр? (Тұмсығымен емен жаңғағын ұстап тұр). Ол 
бір жерден екінші жерге емен жаңғағын тасығанда 
үнемі тұмсығымен ұстап тұра ала ма? Тиін күз бойы 
қысқа арнап жинаған жаңғақтарының орнын таба ала 
ма? Келесі суреттегі иттің түгінен не байқалады? (Ит 
жүгіріп өткен тоғайдағы өсімдіктердің тұқымдары 
түгіне жабысып қалған.) Олар жерге түсіп қалуы мүм-
кін бе? (Иә.) Шашылған, жерге түскен, ұмыт қалған 
тұқымдарға не болады? (Олардан жаңа өсімдіктер 
өсіп шығуы мүмкін.) Жануарлар өсімдікке қандай 
пайда тигізеді? (Өсімдік тұқымдарының таралуына 
көмектеседі.) Тіпті құмырсқалар да дәндерді илеуіне 
тасып, олардың таралуына жәрдем етеді. 

Зертте. Бұл тапсырманы орындау үшін топтық жұ-
мыс түрін ұйымдастырған жөн. Саралап оқыту үшін 
ынтасы төмен оқушыларды бір бөлек отырғызыңыз. 

Жұмыс жасау үшін жануарларға кейбір мүшелері 
пайдалы өсімдіктер туралы мәліметтер жазылып 
дайындалған үлестірме парақшаларды қолданыңыз. 
Барлық топқа А3 пішіміндегі қағаз бен үлестірме па-
рақшалар жиынтығын таратыңыз. Плакаттың бір бөлі-
гінің жоғарғы жағына «Өсімдік», екінші жағына «Жа-
нуарларға пайдасы» деп жазылады. Жеке бір топқа 
үлестірме парақшаларды екіге бөліп, әрқайсысына 
жарты мәтіннен беріңіз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• Әрбір оқушы ақпаратпен дұрыстап танысуы 

тиіс. Қажет болған жағдайда энциклопедиядан қо-
сымша мәліметтерді де оқуға болады. 

• Плакаттың бір бөлігіне өсімдік сипаттамасы 
жазылған кестені жапсырады. Керісінше, екінші бөлі-
гіне өсімдіктің бөліктерін және олардың жануар-
ларға пайдасын жазуы керек. Мысалы, жусан – жапы-
рақ – қорек. 

• Алынған ақпаратпен топ ішінде алмасады. 
• Талдау жасайды.
Жұмыс барысында оқушылар барлық өсімдіктің 

қажет екені туралы қорытынды жасайды. Талдау ба-
рысында «Бұл өсімдіктер туралы бұрын естідіңдер 
ме?» – деп сұрап көріңіз. Оларды пайдалы емес 
деп ойладыңдар ма? Адамдардың көбісі утамыр- 
ды көргенде не істейді? Олар мүлде болмаса, не бо-
лар еді? Өсімдіктердің пайдасы туралы қайдан білу-
ге болады? Бұл тапсырма оқушылардың дереккөз 
түрлерін анықтай білу дағдысын дамытады.

Сен білесің бе? Бөріжөкенің суретін көрсетіңіз. 
Оның улы өсімдік екенін айтыңыз. Оны жануарлар 
жемейтінін, тек құстар ғана оның жидегімен қорек-
тенетінін айтыңыз. Оның улы өсімдік екенін, денсау-
лыққа зиян екенін ескертіңіз.

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға өсімдіктер мен жа-

нуарлардың байланысы туралы брошюра жасауды 
тапсырыңыз. Энциклопедия мәліметтерін пайдалану-
ды ұсыныңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға  
арналған ұсыныстар 

20-жұмыс парағы. «Өсімдіктер мен жануар-
лардың өзара байланысы», 22-б.
Өзара байланыс. Зерттеу нәтижелері бойынша 

оқушылар кесте толтырды. 

Ықтимал жауаптары
Су қарақұмығы. Өсімдік мүшесі: тұқымы; Қандай 
жануарлар: үйрек, қаз; Не үшін қажет: қоректенеді. 
Інжугүл. Өсімдік бөлігі: жемістері; Қандай жануар: 
бұғылар және т.б.; Не үшін қажет: асқазанды 
емдейді.
Батпақ аққанаты. Өсімдік бөлігі: сабағы, собығы. 
Қандай жануарлар: бұлан, ондатр, құндыз және т.б. 
Не үшін қажет: асқазанды емдейді. 
Утамыр (цикута). Өсімдік бөлігі: сабақтары; 
Қандай жануарлар: құндыз; Не үшін қажет: 
асқазанды емдейді. 

21-жұмыс парағы. «Байланысын анықта»,  
23-б.

Өсімдіктер мен жануарлар. Оқушылар өсімдік-
тер мен жануарлардың байланысын көрсететін 
үдерістерді жазады. Кейбірі қажетті сөздерді де қол-
дана алады. Сөздерді суреттермен сәйкестендіріп, 
одан әрі оларды бояйды.

Жауаптары
Қоректену. (2) Бұта; (6) Бұлан.
Емделу. (3) Қой (жусанмен емделеді).
Тыныс алу. (1) Құндыз; (5) Балдыр.
Таралу. (4) Ит.
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Омыртқалы және омыртқасыз 
жануарлар
Оқу мақсаттары: 
• жануарларды омыртқалыларға және 
омыртқасыздарға жіктеу; 
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау. 

Тірек сөздер 
омыртқа 
омыртқалы
омыртқасыз 

Оқулық. 1-бөлім:
«Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар», 

34–35-бб.

Ресурстар:
• энциклопедиялар;
• ағаш кесе, ағаш текше, шыны тәрелке, шыныдан 

жасалған ат (немесе соған ұқсас заттармен ал-
мастыруға болады);

• «Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар» 
көрнекі кестесі;

• әртүрлі омыртқалы және омыртқасыз жануар-
лардың суреттері немесе фотосуреттері.

Интернет-ресурстар:
• омыртқалы жануарлар туралы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың су-

реттерін дайындаңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал 

Омыртқалылар дегеніміз – омыртқасы бар жа-
нуарлар. Омыртқа бір-біріне байланысқан кішкентай 
сүйектердің тізбегінен тұрады. Оның бір ұшына бас 
сүйегі бекітіледі. Онда жануардың миы орналасады. 
Әр бөліктегі омыртқалардың саны әртүрлі, ол жану-
арлардың түрлеріне байланысты болады. Омыртқа-
лы жануарларға қосмекенділер, бауырымен жорғала-
ушылар, құстар және сүтқоректілер жатады. 

Омыртқасыздар дегеніміз – омыртқасы жоқ, 
тіпті ішкі қаңқасы болмайтын жануарлардың көп-
теген түрлері, мысалы, қарапайымдылар, губкалар, 
ішекқуыстылар, құрттар, ұлулар, буынаяқтылар, тікен-
терілілер және т.б. Омыртқасыз жануарлар барлық 
жануарлардың 97% құрайды.

Сабаққа қатысты ескертулер

Негеш пен Эврика білгір ғалымға қонаққа келді. 
Ғалымның оларға ұсынатын көптеген жұмбақтары 
бар. Оқушыларды бұл жұмбақтарды бірлесіп шешу-
ге шақырыңыз. Бірдей заттарды түрлі қасиеттеріне 
қарап, әртүрлі топтастыруға болатыны туралы ай-
тыңыз. Мысалы, ағаш кесе, ағаш текше, шыны тәрел-
ке, шыны ат. Бұл заттарды оқушыларға көрсетіңіз, 
оларды қалай және қандай белгілері бойынша топ-
тастыруға болатыны жайлы ойлануға шақырыңыз. 
(Негізгі белгісі – «ойыншықтар» және «ыдыс», ма-
териалы бойынша – «ағаш» және «шыны»). 

Жануарлардың топтары. Одан әрі оқушыларға 
оқулықтағы суреттерге мұқият қарап, алуан түрлі 
жануарларды әртүрлі белгілері бойынша топтасты-
руға тапсырма беріңіз. Олар жануарларды үй және 
жабайы жануарларға бөлуі мүмкін (жылқы, қой, тауық, 
үйрек, балық, теңіз жұлдызы, құмырсқа, шұбалшын, 
көбелек, медуза); жер бетін мекендейтін (жылқы, қой, 
құмырсқа, шұбалшын, тауық, көбелек, үйрек) және 
суды мекендейтін (теңіз жұлдызы, медуза, балық) 
жануарлар. Сонымен қатар сүтқоректілерді (жылқы, 
қой), құстарды (тауық, үйрек), бунақденелілерді (кө-
белек, құмырсқа), балықтарды (алтын балық) да ажы-
рата алуы мүмкін. Бірақ оқушылар теңіз жұлдызын, 
медузаны және шұбалшынды қай топқа жатқызуды 
білмей қиналуы да мүмкін. 

Оқушылар терминдерді атамай-ақ, жануарларды 
омыртқалыларға (жылқы, қой, тауық, үйрек, алтын ба-
лық) және омыртқасыздарға (теңіз жұлдызы, құмыр-
сқа, шұбалшын, медуза, көбелек) топтастыруы мүм-
кін. Оқушылардың назарын жануарлардың сыртқы 
көріністеріне аударыңыз. «Медуза мен теңіз жұлды-
зы, шұбалшынның қандай ұқсастықтары бар? (Ире-
леңдейді.) Ат пен тауық ирелеңдей ала ма? (Жоқ.)»

Жұмбақ. Оқушылардың назарын суретке ау-
дарыңыз. «Жоғарғы сөреде не бар? (Жануарлар-
дың қаңқалары.) Қаңқа қайда орналасқан? (Ішін-
де.) Неге медузаның астында ештеңе жоқ? (Оның 
қаңқасы болмайды.)» – деген сұрақтарды қойыңыз. 
Оқушылар жауап беруге қиналса, олардың назарын 
медузаның өзіне аудартыңыз, өздері оны сипаттап 
көрсін. Оқушылар медузаның белгілі бір қалпы бол-
майтынын, оның қаңқасы жоқ екенін анықтай алады. 
«Қаңқаның мына бөлігі қалай аталады? Егер ешкім 
жауап бере алмаса, онда өзіңіз оның омыртқа екенін 
айтыңыз. Қаңқаның суретіне мұқият қарап, омыртқа-
ның не үшін керек екенін анықтауға тырысыңыздар. 
(Оған басқа сүйектер бекітілген.) Омыртқаның кей-
бір жануарларда болатынын, ал кейбірінде болмай-
тынын айтыңыз. Осылайша оқушылар жануарлар 
омыртқалыларға және омыртқасыздарға бөлінеді 
деген қорытындыға келуі тиіс.
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Сөзді тап. Оқушылардан суреттегі жануарлар-
дың аттарын атап шығуды сұраңыз. Таба алмаса, жәр-
демдесіңіз. Оқушылардан: «Аталған жануарлардың 
қайсысын омыртқасыздарға жатқызуға болады?» –
деп сұрап көріңіз. (Ұлуды, қоңызды, араны, көбелек-
ті, шегірткені.) Таба алмаса, көмектесіңіз. Жауабына 
сәйкес келетін сөздің бірінші әрпін айтып, содан жа-
нуардың атын табыңыздар. (Тірек.) Бұл сөз омыртқа-
ның басты қызметін білдіретінін түсіндіріңіз.

Суретке тағы да мұқият қараңыздар. «Қалған 
жануарлар қандай топқа жатады? Олардың қайсы-
сы омыртқалыларға жатады? (Балықтар, бауырымен 
жорғалаушылар, қосмекенділер, сүтқоректілер, 
құстар.) Омыртқасыздарға ше? (Бунақденелілер, 
құрттар, теңізді мекендеушілер.)»

Зертте. Бұл зерттеу жұмысын саябақта немесе 
мектеп алаңында жүргізу қажет. Техника қауіпсіздігі 
бойынша нұсқама жүргізіңіз. Бақылау жасау жоспа-
рын құрыңыздар.

Зерттеу жұмысын жүргізуге арналған нұсқаулық
• Әр оқушы алаңнан неғұрлым көбірек жануар-

ларды табуы қажет.
• Тапқан жануардың атын зерттеуші күнделігіне 

жазуы керек немесе суретін салып қоюы тиіс.
• Оларды омыртқалылар немесе омыртқасыздар 

тобына бөлуі керек.
• Сыныпта зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

талқылау қажет. Оқушылардың бақылау жасау 
жоспарын толық жүргізгенін нақтылаңыз.

• Егер күн райы зерттеу жұмысын жүргізуге ке-
дергі келтірсе, онда оны сыныпта жүргізіңіз.

• Әртүрлі жануарлардың суреттері мен фотосу-
реттерін таратыңыз.

• Оларды омыртқалылар мен омыртқасыздарға 
бөліңіздер.

• Олардың арасынан саябақтан немесе мек-
теп алаңынан кездестіруге болатын жануарды 
бөліп алыңыздар.

• Аттарын күнделікке жазып қойыңыздар. 
• Нәтижесін бағандық диаграмма түрінде көрсе-

туі керек.
Ойлан. Ұлудың, қоңыздың және улы медузаның фо-
тосуретін көрсетіңіз. «Олардың омыртқасы жоқ, 
олар қалай қорғанады?» – деп сұрап көріңіз. Қажет 
болса, энциклопедияны қолдануға болады. Оқушы-
лар кейбір жануарлардың денесі қатты қабықпен, 
бақалшақпен қапталғанын түсіне алады. Көптеген 
омыртқасыздар улы болып келеді. Осылайша олар 
тіршілік ету ортасына бейімделеді.

Бағалауға арналған мүмкіндіктер

Зерттеу жұмысын бастамас бұрын бақылау жасау 
жоспарын жасауға тапсырма беріңіз. Бақылау жасау 
реттілігін, кезеңдерін анықтап алыңыздар. Зерт-
теу барысында оқушылардан: «Жасалған жоспарды 
сақтап жүрсіздер ме?» – деп сұраңыз. Жұмыс соңын-
да оқушылардың қандай тұжырым жасағанын, бақы-
лау жасауды түсінуге не көмектескенін сұраңыз. Осы-
лайша оқушылар жасалған жоспар бойынша бақылау 
жасау дағдыларын дамытады және олардан тұжырым 
жасап үйренеді.

«Жасырылған сөзді тап» тапсырмасын орындау 
барысында суретте бейнеленген жануарларды си-
паттап берулерін өтініңіз. Кейбір оқушылар сипатта-
ма бере отырып, олардың түрін анықтай алады. 

Қосымша тапсырма
Сипаттамасы. Бұл тапсырмада оқушылар жос-

пар бойынша блок-кестені толтыра отырып, өзінің 
сүйікті жануарын сипаттай алады: 

• бір жануардың суретін сал;
• ол қайда тіршілік етеді;
• немен қоректенеді;
• биологиялық негізгі сипаттамалары қандай;
• бұл жануар жайында қызықты дерек.

Энциклопедияларды қолдануға болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға  
арналған ұсыныстар 

22-жұмыс парағы. «Омыртқалы және  
омыртқасыз жануарлар», 24-б.

Жануарларды бөл. Оқушылар омыртқалы және 
омыртқасыз жануарларды анықтайды, оларды тиісті 
кестелерге бөліп жазады. 

Жауаптар 
Омыртқалылар: көртышқан, бүркіт, қоян, піл, 
жылқы. 
Омыртқасыздар: шұбалшын, инелік, медуза, 
құмырсқа. 
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Жануарлар қайда тіршілік етеді?
Оқу мақсаттары: 
• жануарларды тіршілік ортасы бойынша ажырату;
• ақпарат көздерінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтау.

Тірек сөздер 
кеңістік
тіршілік ортасы

Оқулық. 1-бөлім: 
«Жануарлар қайда тіршілік етеді?», 36-37-бб. 

Ресурстар:
• энциклопедиялар;
• топ санына қарай деректік материалдарда көр-

сетілген орындардың суреттері бар үлестірме 
парақшалар; 

• топ санына қарай деректік материалдарда 
көрсетілген орындардың аттары жазылған 
үлестірме парақшалар;

• топ санына қарай деректік материалдарда 
көрсетілген орындар жайлы ақпараттар жа-
зылған үлестірме парақшалар;

• топ санына қарай 4-ке бөлікке бөлінген А1 па-
рақтары;

• балалар санына қарай кішкентай шамдар; 
Интернет-ресурстары:

• жануарлардың әртүрлі тіршілік ету ортасы 
жайлы бейнекөрініс;

• терең суда өмір сүретін жарқырауық мүшелері 
бар балықтар туралы бейнекөрініс.

Сабаққа байланысты деректі материал 

Саванна – Оңтүстік ғаламшарда орналасқан. Шөп-
тесін өсімдіктер өсетін ашық далалы жерлерде 
ағаштар мен бұталар сирек кездеседі. Арыстан, қа-
рақұйрық, алақұлан, қорқау қасқыр, гепард, керіктер 
және т.б. көптеген аңдар тіршілік етеді. 
Джунгли – шырмауықтармен шырмалған бұта-
лы-ағашты тоғай. Әдетте, маймыл, піл, қысқа мойынды 
керік, тотықұстар мекендейді. Азияда орналасқан. 
Көл – құрлықтағы сумен толтырылған терең тұйық 
шұңқыр. 
Өзен – үлкен су ағыны. Онда балық, шаян, ұлу, құн-
дыз, кәмшаттар тіршілік етеді.
Теңіз – бір немесе бірнеше жағынан құрлықпен қор-
шалған мұхиттың бөлігі. Балық, дельфин, кит, сегізаяқ, ме-
дузалар және басқа да көптеген жануарлар тіршілік етеді. 
Дала – шөптесін өсімдіктер өскен жазықтық. Далада 
сарышұнақ, суыр, дуадақ, атжалман, киік, қарсақ, би-
зон, бозторғай, күшіген тіршілік етеді. 

Шөл – жер бетінің өте құрғақ және ыстық жері. 
Өсімдік өте аз өседі. Жылан мен кесірткелер көп. Қо-
саяқ, қарақұйрық, бөкендер тіршілік етеді. 
Аралас орман – қылқанды және жапырақты ағаштар 
өседі. Мұндай ормандар Еуразия мен Солтүстік Аме-
рикада бар. Олар жануарлардың алуантүрлілігімен 
ерекшеленеді, бұлан, қасқыр, аю, тиін, кірпі, қоян, 
жорғаторғай, сауысқан және басқа да жануарлардың 
түрі кездеседі. 
Шалғындық – әртүрлі шөптесін өсімдіктер өсетін 
ормансыз жер. Ұсақ жануарлар мен бунақденелілер 
көп кездеседі. Олар: шегіртке, көбелек, көртышқан, 
ара мен бал арасы. 
Тау – Жердің басқа бөліктерінен биік тұратын бөлі-
гі. Барыс, арқар, қодас және көптеген жәндік, гризли, 
сусар мекендейді.

Сабаққа қатысты ескертулер
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Бірінші сы-
ныпта өткенді еске түсіріп, өсімдіктердің қандай 
түрлері болатынын сұраңыз. «Оларды қандай топ-
тарға бөліп қарастыруға болады? Қандай белгілерге 
сүйеніп топтастырамыз?» – деп сұрап көріңіз. Бар-
лық нұсқаны атап болған соң, тіршілік ету ортасына 
қатысты топты жеке қарастырыңыздар. «Өсімдіктер 
қайда өмір сүре алады? Олардың өмір сүруі үшін не 
қажет? Дәл сол жағдайлар жануарларға да қажет пе? 
(Иә.) Олар жоғарыда аталған жерлерде өмір сүре 
алады ма?» Содан кейін жануарларды қалай және 
қандай белгілері бойынша топтастыруға болатынын 
еске түсіруін сұрап көріңіз. 
Алуан түрлі жануарлар. Суреттерге назар ауда-
рыңыз. Жануарлардың атын атап шығуын сұраңыз. 
Оларды білетіндерін сұрап көріңіз. Егер білмейтін 
болса, энциклопедияны қолдануына болады. 
Сурет саны бойынша сыныпты 9 топқа бөліңіз. Әрқай-
сысына суреттегі мекен туралы сипаттама жасауын 
сұраңыз. «Ол қандай мекен? Өсімдіктер бар ма? 
Алыстағы көкжиек көріне ме әлде кедергі жасайтын 
нәрсе бар ма? Топырағы қандай? Осындай жерлерде 
болып көрдіңдер ме? Ол жердің атауы қандай?» Бар-
лық топтың да пікірлерін тыңдап шығыңыз. Аталған 
жерлерді жазып қойыңыздар. Одан кейін «Басқа қан-
дай жерлерде жануарлар тіршілік ете алады?» – деп 
сұрап көріңіз. Жануарлар атын ұсынған нұсқалармен 
толықтырыңыздар.

Жауаптары
1. Шөл. 2. Аралас орман. 3. Тау. 4. Дала. 5. Өзен. 
6. Арктика. 7. Саванна. 8. Теңіз. 9. Шалғындық.

Зертте. Берілген тапсырманы топпен орындайды.
Алдын ала жануарлардың тіршілік етуі мүмкін жерлер 
туралы мәліметтер жазылған үлестірме парақшаларды 
дайындап қойыңыз. Сабақтың деректі материалдар-
дағы сипаттамаларды пайдалануға болады немесе өз 
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нұсқаңызды ұсынуыңызға болады. Сонымен бірге олар-
дың атауы мен суреті бар үлестірме парақшаларды 
дайындап қойыңыз. Әр топқа төрт бөлікке бөлінген А1 
пішімді қағаз бен үлестірме парақшалар жиынтығын та-
ратыңыз. Ал арнайы топ үшін үлестірме парақшаларды 
екіге бөліп, әр оқушыға жарты мәтіннен беріңіз.
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Әр оқушы үлестірме парақшадағы мәліметпен та-
нысуы керек.
• Сипаттамасына сәйкес суреті мен атауын тауып, 
біріктіріп қоюы қажет.
• Құралған «үштікті» мұқият қарап шығады. Ортақ 
белгілерді анықтап, төрт топқа топтастырады. 
• «Үштікті» парақтағы сәйкес бөлікке жапсырады. 
• Топтастыруларын нақты дәлелдермен түсіндіреді. 
• Басқа топтың плакаттарымен салыстырып, бірге 
талдайды. 

Талдау барысында мұғалім: «Бұл жерлер туралы қайдан 
білдіңдер? (Үлестірме парақшалардан, энциклопедия-
дан.) Сол жерлерге барып көрдіңдер ме? Энциклопедия 
мен суреттерге қарап нені білуге болады? (Көріністері 
мен ерекшеліктерін.) Суретке қарап нені біле алмаймыз? 
(Иісін сезе алмаймыз, ұсақ дүниелерді көре алмаймыз 
және ұстай алмаймыз.) Суреттер мен энциклопедиялар 
секілді дереккөздердің артықшылығы неде? (Бара алмай-
тын жерлер туралы бірден білуге болады.) 

Мұндай жұмыс түрі оқушыларды дереккөздердегі ақпа-
раттардың артықшылығы мен кемшілігін анықтай білуге 
баулиды. 

Жауаптары
Бірінші топ – орман: джунгли, аралас орман. 
Екінші – суқойма: өзен, теңіз, көл. 
Үшінші – тау. 
Төртінші – ашық кеңістік: дала, шөл, шалғындық, 
саванна. 

Сен білесің бе? Су түбіндегі балықтардың алуантүр-
лілігі туралы бейнекөрініс көрсетіңіз. «Жарқыра-
уық» балықтардың әртүрлі көлемде және пішінде 
болатынын айтыңыз. Егер мүмкіндік болса, сынып 
бөлмесін қараңғылап, кішкентай шамдардың көме-
гімен су түбіндегі қараңғылықты көрсетіңіз. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

23-жұмыс парағы. «Жануарлар қайда тіршілік
етеді?», 25-б.
Жануарлардың тіршілік ортасы. Оқушылар зерт-
теу нәтижесіне қарай жануарлардың тіршілік орта-
сын бірдей түспен бояп шығады. Одан кейін сөйлем 
құрап жазады. 

Жауаптары
Төрт түрлі түс шығуы тиіс. Бірінші: джунгли, аралас 
орман. Екінші: өзен, теңіз, көл, мұхит. Үшінші: тау. 
Төртінші: дала, шөл, шөлейт, шалғындық, саванна. 

Джунгли, аралас орман орманға жатады.
Суқоймаға өзен, көл, теңіз, мұхит жатады.
Ашық кеңістікке дала, шөл, шөлейт, шалғындық, 
саванна жатады.
Жануарлар тіршілік ортасына қарай мынадай 
топтарға бөлінеді: ашық кеңістік, тау, суқойма, 
орман.

24-жұмыс парағы. «Жануарлардың топтары», 
26-б.
Төрт топ. Оқушылар көмекші сөздерді пайдаланып, 
әр жиектеменің астындағы жазуға сәйкес кез келген 
мекеннің атын жазып, олардың суретін салады. Кей-
бір оқушылар көрсетілген тіршілік ортасында өмір 
сүретін жануарлардың суретін салады. 

Жауаптары
Орман: джунгли, аралас орман. 
Суқойма: өзен, теңіз, тоған, көл. 
Ашық кеңістік: саванна, дала, шалғындық, шөл.
Тау: тау.
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Жануарлардың тіршілік ортасын 
қалай анықтайды? 
Оқу мақсаттары: 
• жануарларды тіршілік ортасы бойынша ажырату;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
тіршілік ету

Оқулық. 1-бөлім: 
«Жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтай-

ды?», 38-39-бб.

Ресурстар:
• әртүрлі табиғи аймақтарды мекендейтін  

жануарлар туралы балаларға арналған энцик- 
лопедия; 

• түрлі табиғи аймақтарды мекендейтін жануар-
лардың суреті мен фотосуреттері;

• топ санына қарай төрт бөлікке бөлінген А1 
пішімді парақтар; 

Интернет-ресурстары:
• шағыл мысығы туралы бейнекөрініс. 

Сабаққа байланысты деректі материал 

Ашық кеңістіктер, ормандар, таулар мен суқой-
маларды мекендейтін жануарлар экологиялық топты 
құрайды. 

Ашық кеңістіктегі сүтқоректілердің көлемі шағын, 
аяғы ұзын, денесі күшті, мойыны бұлшықетті болады. 
Ашық жерде жасырыну қиын болғандықтан, олар 
жылдам жүгіруге бейім болады. Жануарлардың 
көбісі (атжалман, сарышұнақ) інде өмір сүреді. Бұғы, 
бөкен, керік сияқты өсімдікпен қоректенетін жануар-
лар да бар. Көгалдарда көптеген жәндіктер (ара, кө-
белек, бал арасы, шегірткелер) мен ұсақ жануарлар 
(тышқан, көртышқандар) тіршілік етеді. Бауырымен 
жорғалаушылар (жылан мен кесірткелер) көбінесе 
шөл мен шөлейтте кездеседі. 

Суқоймаларда сүйір денелі, жүзуге икемді жа-
нуарлар тіршілік етеді. Олардың басым бөлігін 
қосмекенділер (бақалар, құрбақа, құйрықты бақа-
лар), бауырымен жорғалаушылар (қолтырауындар, 
тасбақалар, жыландар) және балықтар құрайды. 
Сонымен қатар кейбір сүтқоректілер де (құндыз, 
кәмшат, итбалық, кит) кездеседі. Сондай-ақ суқойма-
ларды көптеген омыртқасыздар да (су қоңыздары, 
медузалар, шаянтектестер) мекендейді. 

Ормандағы құстардың көпшілігі ағаштарда тір-
шілік етуге бейімделген. Сүтқоректілердің көбісі 
ағаштарға өрмелей алады. Кейбірі (жалқауаң, сілеу- 
сін) ағаштарды қорегін аулау көзіне айналдырған. Ба-

сым көпшілігі (сусар, тиін, бұлғын, көптеген маймыл-
дар) бұталардың қуысында өмір сүреді. 

Тянь-Шань тау жүйесі бес ел аумағында орна-
ласқан. Олар: Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қы-
тай, Өзбекстан.

Әдетте, тауда суық болатындықтан, көптеген 
құстар мен сүтқоректілердің қалың қауырсыны неме-
се қалың терісі (қодас, барыс) болады. Олар көктем-
де басқа топ өкілдерінен кейінірек, ал күзде олардан 
бұрын түлейді. Көптеген тау жануарлары (арқар-
лар, горал, тоқал бұғысы) шың басында өмір сүреді. 
Тұяқты жануарлардың көпшілігінің мүйіз қабыршығы 
қатты болады, тұяқтары қозғалмалы, ұзақ жайылуға 
мүмкіндік беретін дөңес жері бар. Бұл дөңес тұсы 
кедір-бұдыр жерлерде жүруге және жоғарыға өрме-
леуге мүмкіндік береді. Тауларда қырандар, грифтер 
сияқты қалықтап ұшатын ірі құстар өмір сүреді. Бірақ 
сұр қарлығаш пен тау күркетауығы керісінше жылдам 
әрі екпіндеп ұшады. Жәндіктер таудағы тастардың 
астында, жартастарды мекендейді. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Жануар қайда мекендей-

ді?» ойыны. Жануарларды топтастыруға байланыс- 
ты тапсырма беріңіз (жабайы және үй жануарлары; 
сүтқоректілер, қосмекенділер, бунақденелілер; ба-
уырымен жорғалаушылар, балықтар, құстар, тау жа-
нуарлары, ашық кеңістіктегі, ормандағы, суқоймалар-
дағы жануарлар). Оқушыларды шағын топқа бөліңіз. 
Ойын ойнауды ұсыныңыз. Әр топтан бір оқушы 
шығып, өз тобына ым немесе ишарамен кез келген 
жануарды салады. Ал қалған топ мүшелері оны тауып, 
сол жануарға қатысты топтардың атын атауы тиіс. Мы-
салы, сарышұнақ: жабайы сүтқоректі, ашық кеңістік-
тегі жануар (не тау жануары).

Жануарлар тобы. Суреттегі жануарлардың 
атын сұрап көріңіз. Оқушылардан олар туралы не 
білетінін сұраңыз. Жауап беруге қиналса, энциклопе-
дияны қолдануға кеңес беріңіз. 

Сыныпты екі топқа бөліңіз. Бірінші (Негеш) тобына 
орман жануарын, екінші (Эврика) топқа ашық кеңістік 
жануарын таңдауды тапсырыңыз. Әр топтың жауабын 
тыңдап, қалғандарының пікірін сұраңыз. Өз пікір-
лерін дәлелдеуді өтініңіз. 

Оқушылардың жұмысын нұсқау бере отырып, 
бағыттаңыз: 

- Бір топқа жататын жануарларды сипаттаңдар.
- Ұқсас белгісін жазыңдар.
- Ашық кеңістік пен орман жануарларының бел-

гісін жазыңдар. 
Барлық топтың пікірін тыңдап алыңыз. Айтылған 

белгілерді жазыңыз. «Осы топтардағы бір-біріне ұқ-
сас тағы қандай жануарларды қосуға болады?» – деп 
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сұрақ қойыңыз. Аталған белгілері бойынша тізімді то-
лықтырыңыздар.

Жауаптары
Орман жануарлары: жалқауаң, бұлан, ақкіс, 
теңбілшер.
Ашық кеңістік жануарлары: қабылан, киік, құм 
эфасы (жылан), көртышқан.

Суқойма жануарлары. «Суреттегі жануарлар 
қайда тіршілік етуі мүмкін? (Суқоймаларда.) Суқойма 
деген не? (Су жиналатын әрі сақталатын орын). Су-
реттің астындағы сөйлемдерді оқыңыздар. Суретте 
бейнеленген жануарлардың әрқайсысы қайда тіршілік 
ететін ойлануды тапсырыңыз. Әр суретке қай жазу 
сәйкес келеді?» – деп сұрап көріңіз. Тақтаға негізгі бел-
гілерді жазыңыздар. Салыстырып, үш жануарға да тән 
белгілерді ғана қалдырыңыздар. (Сүйір денелі, жүзе 
алу қабілеті, ерекше аяқ-қолдары.)

Жауаптары
Шортан – өзен, косатка – теңіз, ұлу – тоған.

Артығын тап. Суретте бейнеленген жануарлар-
ды атап және оларды сипаттап беруді тапсырыңыз. 
Олардың қайсысы артық екенін сұраңыз. Оқушы-
лар суретте құс болғандықтан, құмайды көрсетуі 
мүмкін. Бұл нұсқа да дұрыс, бірақ тағы да бір нұсқа 
бар екенін айтыңыз. Таудың бейнесіне назар аудар-
тыңыз. «Неліктен мұнда таулар бейнеленген? Біздің 
жерімізде тау бар ма? Тянь-Шань тауы туралы не 
білесіңдер?» – деп сұрақ қойыңыз. Оқушылар су-
реттегі артық жануар – қарақұйрық екенін түсінеді, 
өйткені ол шөлде, шөлейтте де мекендей алады. Тағы 
қандай жануарлар тауда өмір сүретінін еске түсіруін 
сұраңыз. Олардың сыртқы бейнелерінде ұқсастық 
бар ма? (Күшті, шыдамды; жоғарыға өрмелей алады; 
қалың қауырсыны не түгі болады.)

Зертте. Топтық жұмыс ұйымдастырыңыз. Ол үшін 
алдын ала әр жерде мекен ететін, сол жерге тән бел-
гілері бар жануарлардың суретін дайындап қойыңыз. 
Сабақтың деректі материалдарын пайдалануға неме-
се өз нұсқаңызды ұсынуыңызға болады. Барлық топқа 
төрт бөлікке бөлінген А1 парақтары мен үлестірме 
парақшалар жиынтығын беріңіз. Төрт топ өздеріне 
сәйкес бөліктерін жазады. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Оқушылар топ ішінде таңдаған суреттерімен 

танысады.
• Бір топқа тән белгілерді анықтап, күнделігіне 

жазып алады.
• Фотосуретті плакаттағы қажетті орынға 

жапсырып қояды.
• Нәтижесін топта талқылайды.

• Өз топтастырулары туралы дәлелдер келтіре 
отырып, тұжырымдайды.

• Жұмыс барысында талдауға араласады.
 Талқылап болғаннан кейін, «Жануарларды белгілі 

бір топқа топтастыру кезінде күмәнді тұстар болды 
ма? Ақпараттарды қандай дереккөздерден нақты-
лауға болады? (Энциклопедиядан.) Энциклопедия 
болмаған жағдайда не істеуге болады? (Ғаламтордан 
қарау керек.) Осы жануарлар туралы телебағдарла-
малардан көргендерің бар ма? Нақты не нәрсе біл-
діңдер?» – деп сұраңыз. Бұл тапсырма оқушыларды 
дереккөздер түрлерін анықтай білуге үйретеді.

Сен білесің бе? Шағыл мысығы туралы бей-
некөріністі көрсетіңіз. Оны сипаттап беруін сұраңыз. 
Оның сыртқы көрінісін алдамшы дей аламыз ба? Жа-
нуардың сыртқы көрінісі немесе күнделікті өмірде 
сырттай алдамшы болып көрінген сәттерін естеріне 
түсіруін өтініңіз. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар

25-жұмыс парағы. «Жануарлардың тіршілік
ортасын қалай анықтайды?», 27-б. 
Жануарлардың топтары. Оқушылар жануар-

ларды сурет арқылы анықтап, сәйкес топпен байла-
ныстыруы қажет.

Тау жану-
арлары

Ашық 
кеңістік 

жануарлары

Суқойма 
жануар-

лары

Орман 
жануар-

лары
күшіген ақтүлкі құндыз макака
қодас арыстан мөңке аю
арқар тарпаң акула теңбілшер

26-жұмыс парағы. «Тобын анықта», 28-б.
Сипаттамасы бойынша тап. Оқушылар кестенің 

астына әр топтан кез келген үш жануардың атын жа-
зып, сипаттамасымен сәйкестендіреді.

Жауаптары
Бұл топтың тұяқты жануарларының тегіс емес, биік 
жерлерге өрмелейтін ірі қозғалмалы тұяқтары 
болады (Тау жануарлары). 
Бұл топтың сүтқоректілерінің ұзын аяқ-қолдары, 
мықты әрі төзімді денелері, бұлшықетті мойындары 
болады (Ашық кеңістік жануарлары). 
Бұл топта омыртқасыздар және қосмекенділер, 
бауырымен жорғалаушылар мен балықтар көп  
(Суқойма жануарлары).
Бұл топтың сүтқоректілері едәуір ірі, төзімді 
болады (Орман жануарлары). 
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Жануарлар арасындағы қарым-
қатынас
Оқу мақсаттары: 
• табиғаттағы жануарлардың өзара қарым-қатынас 
түрлерін сипаттау;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
 анықтау.

Тірек сөз 
бәсеке

Оқулық. 1-бөлім: 
«Жануарлар арасындағы қарым-қатынас»,  

40-41-бб.

Ресурстар:
• балаларға арналған жануарлар туралы энцик- 

лопедия; 
• әр жерде тіршілік ететін «туыстас» (бір түрге 

жататын) жануарлардың суреттері;
• барлық топ оқушыларына А1 пішімді қағаздар.

Сабаққа дайындық
Алдын ала әртүрлі жерде тіршілік ететін (деректі 

материалдарда көрсетілген) «туыстас» (бір түр өкіл-
дері болып табылатын) жануарлардың суреттерін 
дайындап қойыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 

Бір түрге жататын жануарлар әртүрлі тіршілік ор-
тасы жағдайларына бейімделе алады. Мысалы, ара-
лар, ешкілер тауда да, далада да өмір сүреді, түлкі 
мен қасқырлар дала мен орманда да тіршілік ете 
алады. Тіршілік жағдайларының айырмашылығын жа-
нуарлардың сыртқы белгілерінен, көлемі мен өзіне 
тән ерекшеліктерінен байқауға болады. Бірнеше мы-
салдар келтірейік.

Асыл тұқымды және пампас бұғылар. Бірі 
орманда тіршілік етеді, екіншісі саваннаның құрғақ 
топырағын мекендейді. Пампас бұғылар асыл тұқым-
ды бұғыларға қарағанда әдемірек, тұрқы шағындау, 
ашық сары түсті, денесінің төменгі бөлігі ақшыл. 

Сұр қасқыр, койот, қорқау қасқыр. Қасқыр 
орманда мекендейді. Қорқау қасқырлар қалың қа-
мыс арасында немесе қаптап өскен бұталы жерлер-
де жүреді. Шибөрі қасқырға қарағанда жеңіл, аяғы 
ұзындау, реңі ашық түсті. Қорқау қасқырдың құлақта-
ры тік, түгі қасқыр мен шибөріге қарағанда ұзындау, 
құйрығы үлпілдек, қоңыр реңді болады. 

Дала және орман бизоны. Дала бизондары-
ның түсі ашықтау, қалың сақалды, бастары ірі болып 
келеді. Олардың көлемі шағындау әрі орман бизо-
нынан жеңіл болады. 

Бәсекелестік – ресурстар үшін тірі ағзалардың 
бір-біріне қарсылық көрсетуі. Оларды түраралық 
және түрішілік деп жіктеуге болады. 

Түрішілік бәсекелестік – бір түр арасындағы 
мекен, қорек және үйірі үшін күрес. 

Түраралық бәсекелестік – өз алдына жеке бір-
неше түр арасындағы, әдетте, қорек үшін болатын 
күрес. 

Бейтарап қарым-қатынас – жануарлардың 
бір-біріне айтарлықтай кедергі жасамай тіршілік етуі. 

Сабаққа қатысты ескертулер 

«Салыстыр, жауап бер» кіріспе тапсырмасы. 
Тақырыпқа қатысты оқушылар білімін бекіту мақса-
тында келесі сұрақтарды қойыңыз:

- Туыстық қатынас қандай болады? (Анасы мен қы-
зының, әкесі мен ұлының, ағасы мен інісінің арасын-
дағы және басқа да қатынастар.)

- Жұп болып, бір-біріңе туысқандарыңды атаңдар. 
- Олардың барлығы бір қалада/ бір ауылда тұра 

ма? 
- Жануарлардың туысы бола ма, қалай ойлай-

сыңдар?
- Олар бір жерде өмір сүре ме әлде әртүрлі жерді 

мекен ете ме?
Суреттегі кианг жылқысы мен құланның суреті-

не назар аударыңыздар. Оқушылардың арасынан 
кейбіреулері өмірде оларды көруі немесе олар ту-
ралы білуі де мүмкін. Жұппен екі фотосуретті салыс- 
тырып, ұқсастығы мен айырмашылығын тапқызыңыз. 
(Ұқсастығы: сыртқы белгілері ұқсас, басы, құлағы бір-
дей болып келеді. Айырмашылығы: кианг жылқысы-
ның терісінің түсі қоңырлау, жалы қалыңдау, сыртқы 
тұрқы мықты әрі ірі көрінеді). Құлан жазық дала мен 
шөлде, ал кианг жылқылары теңіз деңгейінен жоғары 
Тибеттің таулы өлкесінде өмір сүреді. «Кианг жылқы-
лары не үшін мейлінше төзімді болуы тиіс? Неліктен 
оның терісі мен жалы қалың?» – деп сұрақ қойыңыз. 
Оқушылар тауда ауа райы суық болған соң, оның 
жалы қалың болады деп айтуы мүмкін. Ол жердің 
тіршілік жағдайы қатал болғандықтан, кианг жылқы-
лары жазық даладағы «туыстастарына» қарағанда 
төзімдірек болып келеді.

Зертте. Тапсырманы топта орындайды. 
Алдымен оқушылар оқулықтағы суреттерді қа-

рап шығып, әр суретке сәйкес атауды табуы тиіс. (1. 
Түкті ара (тау арасы). 2. Дала арасы. 3. Қарсақ (дала 
түлкісі). 4. Кәдімгі түлкі.) Дәлелдер келтіруді өтініңіз. 
Реңіне, түгінің қалыңдығына, құйрығының ұзындығы-
на назар аударыңыздар. 

Алдын ала әр жерде тіршілік ететін (деректік ма-
териалдарда көрсетілген) туыстас (бір түрге жата-
тын) жануарлардың суреттерін дайындап қойыңыз. 

1-бөлім. 2-тарау. Жануарлар
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Барлық топ оқушыларына А1 пішімді қағаздарды та-
ратыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Суреттерді үстел үстіне қояды. Оларды 

мұқият қарап шығады. 
• Бір-біріне ұқсас жануарларды екіден, үштен 

топтастырып, туыстас жануарларды табады.
• Топтастырған жануарлардың суреттерін пла-

катқа жапсырады. 
• Топ ішінде нәтижелерін талқылайды. 
• Туыстас жануарлардың сыртқы ұқсастығын 

табуы керек. Кейбір оқушыларға жануарлардың 
қайсысы қай жерде мекен ететініне (орманда, тауда, 
ашық кеңістікте) болжам жасатуға болады. 

• Өз пікірлеріне нақты дәлелдер келтіреді. 
• Барлық топтың плакаттарын салыстырады. 

Бір-бірінің жауаптарын тыңдап, талқылайды. 
Талдаудан соң «Өз жауаптарыңыздың дұрыстығы-

на көз жеткізуге қандай дереккөздер көмектесті? 
(Энциклопедиялар.) Әрдайым іздегендеріңді таба 
аласыңдар ма? (Жануарлардың атын білмегенде 
немесе қажетті мақаланы таба алмағанда қолдана-
мыз.)» – деп сұрақтар қойып көріңіз.

Бұл тапсырма дереккөздердің кемшілігі мен ар-
тықшылығын анықтау дағдыларын дамытады. 

Жақын «туыстар». Суреттерге назар ау-
дарыңыздар. Ондағы жануарларды атап беруді 
сұраңыз. Оқушылар олар туралы біледі ме? Оларды 
«туыстас» жануарлар деуге бола ма? (Иә.) Нелік-
тен олай деп ойлайсыңдар? (Сыртқы ұқсастықтары-
на байланысты.) Бірінші суреттегі бұғылар не істеп 
жатыр? (Бір-бірімен сүзісіп жатыр.) Құстар не істеп 
жатыр? (Бірі екіншісін қуып жатыр.) Қалай қуып жа-
тыр? (Айбат шегіп, шоқып, дыбыстап.) Жануарлар 
не үшін таласып жатыр деп ойлайсыңдар? Барлық 
болжамдарды тыңдап көріңіз. Құстардың дыбыс 
шығаруы басқаларына сол жердің бос емес екенін 
білдіретінін айтыңыз. Көбінесе жануарлар тіршілік 
ортасы мен азық үшін күреседі. Мұндай қарым-қаты-
нас түрі бәсекелестік деп аталатынын айтыңыз.

Көршілер. Оқулықтағы суреттерге назар ауда-
рыңыздар. «Суреттегі қай жануарлар жұбының ара-
сында бәсекелестік болуы мүмкін?» (Тиін мен тоқыл-
дақ арасында.) Олар не үшін бәсекелесуі мүмкін? 
(Қыс мезгілінде екеуі де жәндіктер жоқ кезде ағаш 
қуысын мекендейді, тоқылдақ дән мен жаңғақты қо-

рек қылады.) Бұл тек «туыстас» жануарлар ғана бәсе-
келесетінін білдіреді ме? (Иә, әртүрлі жануарлар да 
бәсекелеседі.) «Басқа да туыс емес жануарлардың 
бәсекелестігін көрсететін мысал келтіріңдер. Тиін 
мен бұлан арасында қандай да бір байланыс болуы 
мүмкін бе? (Тікелей қатысы жоқ, бірақ олар бір жер-
де мекендейді.) Жануарлардың бір-біріне кедергі 
жасамайтындай қарым-қатынасын қалай атаймыз? 
(Тәуелсіз, бейтарап.) Жануарлар арасындағы мұндай 
байланыс түрін бейтараптық/нейтрализм деп атай-
мыз», – деп айтыңыз. Осы топқа жататын жануарлар 
түріне көптеп мысал келтіруін сұраңыз.

Ойлан. Оқушыларға «Егер барлық жануарлар 
азық, мекен үшін таласпай, бейтарап тіршілік етсе, 
не болар еді?» деп сұраңыз. Олар мұндай жағдайда 
азық қоры тез таусылып, жануарлардың үнемі мекен 
ауыстыруына себеп болатынын, ал бұл ұрпағын өсіру-
ге қиындық келтіретінін айтуы мүмкін. 

Қосымша тапсырма 
Сыныпты топқа бөліңіз. Әр топқа өзара бәсе-

келес және бейтарап жануарлар тобына мейлінше 
көбірек мысал келтіруді тапсырыңыз. Одан кейін бір 
топ жануарлар жұбын жасырып, басқа топ олардың 
қарым-қатынасын табуы керек. Кезектесіп әрі қарай 
жалғастыра береді.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар

27-жұмыс парағы. «Жануарлар арасындағы
өзара байланыс», 29-б.
Бәсекелес пе әлде бейтарап па? Оқушылар 

сурет бойынша жануарлар қарым-қатынасының 
түрін анықтайды және оларды сәйкес суреттермен 
байланыстырады. Жоғары қызығушылық танытқан 
оқушыларға әртүрлі жерді мекендейтін «туыстас» 
жануарлар жұбын анықтауды тапсыруыңызға болады. 
(Шибөрі мен қасқыр). Одан кейін бұл жұптардың ұқ-
састығы мен айырмашылығын табады.

Жауаптары
Бәсекелес қарым-қатынас: түлкі мен қасқыр, екі 
шибөрі, тиін мен тоқылдақ.
Бейтарап қарым-қатынас: көбелек пен қоян, 
көртышқан мен шұбар шымшық, құндыз бен үйрек.



Жануарлардың тіршілік ортасының 
өзгеруі
Оқу мақсаттары: 
• тіршілік ортасындағы жағдайдың өзгеруіне 
байланысты жануарлар санының өзгеруін 
түсіндіру;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер
құрғақшылық
су тасқыны
батпақтану

Оқулық. 1-бөлім: 
«Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі», 42-

43-бб.

Ресурстар:
• энциклопедиялар;
• оқулықтағы «Зертте» айдарындағы сызбаның 

А1 парақтағы үлгісі;
• көл, саванна, дала, орман пейзажы салынған су-

реттер;
• А4 парақтар.

Сабаққа дайындық
«Зертте» айдарында көрсетілген кесте салынған 

А4 пішіміндегі парақтарды, сонымен бірге А1 пішімін-
дегі парақтарға оқулықтағы кестені түсіріп, алдын ала 
дайындап қойыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал 
Құрғақшылық – жоғары ауа температурасында 

ұзақ уақыт бойы болатын жауын-шашын тапшылығы. 
Дала мен тропикалық аймақтарда жиі болады. Бұл 
өте қауіпті құбылыс: құрғақшылық егіннің қурауы мен 
аштыққа, індетке әкеп соқтырады. Ашық кеңістіктер-
де аңызақ және шаңды боран түрінде болады. 

Су тасқыны – суқоймалардағы судың жылдам кө-
терілуі. Көп мөлшердегі су тасқыны топан су басып 
қалу қаупін тудырады. Соның салдарынан топырақ 
шөгіп, ландшафт өзгеруі ықтимал. 

Бақпақтану – топырақтың шамадан тыс ылғалда-
нуы, көлдер мен тоғандарды батпақты өсімдіктердің 
басып кетуі, жерасты суларының көтерілуіне байла-
нысты батпақ көлемінің ұлғаюы. 

Сабаққа қатысты ескертулер

«Бәсеке» кіріспе тапсырмасы. Жануарлар ара-
сында қандай қарым-қатынастар болатынын еске 
түсіруін сұраңыз. «Суретке қараңыздар, онда не бей-
неленген? (Қарақұйрық, құлан, торғайлар). Олардың 
әрекетінен не байқадың? (Бәсекелесуде). Оны қан-

дай белгілері бойынша анықтай алдыңдар? Олардың 
әрқайсысы қайда өмір сүреді? (Қарақұйрық пен құлан 
далада, шұбар шымшықтар орман ағаштарында тіршілік 
етеді.) Олар не үшін күресуде? (Азық пен мекен үшін.) 
Жеңіліп қалғандарына не болады деп ойлайсыңдар? 
(Олар жаңа мекенге ауысуға мәжбүр болады.)» 

Өзгерістер. Суреттерді қарап шығып, оларды си-
паттап беруін сұраңыз. «Осындай жерлерде болып 
көргендерің бар ма?» – деп сұраңыз. Кейбіреулері 
ол туралы әңгімелеп беруі де мүмкін. Қосымша осы 
пейзаждарға ұқсас суреттерді көрсетсеңіз болады. 
Содан кейін оқушылар жұп болып, суреттің астындағы 
жазулармен танысып, олардың нені білдіретіні туралы 
болжамдар жасайды. Олар өз пікірлерін энциклопе-
диядан тексеріп көруіне болады. Суретте бейнелен-
ген орындарда құрғақшылық, су тасқыны, батпақтану 
болған жағдайда не болатыны туралы жан-жақты ой-
ланып жауап берулерін өтініңіз. Оқушылар болжамда-
рын зерттеушінің қойын дәптеріне жазып ала алады. 
Одан әрі сипаттамаларын салыстырады. Оқушылар-
дың қабілетіне қарай кейбір жұптарға жеке суреттер-
мен, ал кейбіріне барлық үш сурет бойынша жұмыс 
істеуді тапсырыңыз. Жұмыс жасау барысында оқушы-
лар аталған құбылыстар болған жағдайда табиғатта 
қатты өзгерістер орын алатынын түсінуі тиіс. 

Сызба. Оқушылар назарын сызбаға аударыңыз. 
Бағыттамалардың неге осылай орналасқанын сұраңыз. 
Эврика бұл бағыттама арқылы қандай өзгерістер ту-
ралы айтқысы келді? Қашан, не себепті болуы мүмкін? 
Оқушылар жауабын салыстырып көріңіз. Жұптар не-
месе шағын топтарға жоғарыда аталған тіршілік орта-
сында өмір сүретін жануарлар тізімін жазуды тапсы-
рыңыз. Оларды қағаз парақшаларға жазып, плакатқа 
кестедегі қажетті орынға жапсырады. «Егер шалғын-
дық бірте-бірте батпаққа айналса, онда өмір сүретін 
жануарларға не болады? (Ол жерден басқа жерлер-
ге ауысады.) Олардың саны азаюы мүмкін бе? (Иә.) 
Шалғындықты мекендейтін жануарлар тізімін плакат-
тан алып тастаңыз. «Бұл жерде енді қандай жануарлар 
тіршілік етеді? (Батпақта мекендейтін жануарлар.) 
Батпақта мекендейтін жануарлар тізімін «шалғындық» 
деген жазудың тұсына жапсырыңыздар. Батпақта ме-
кендейтін жануарлар саны артады деп айта аламыз ба? 
(Иә.)» Осылайша әр бағыттама мен мекен атауларына 
талдау жасаңыздар. Қорытынды жасаңыздар: қандай 
жануарлар саны артып, қандай жануарлар саны азая-
ды. Жұмыс нәтижесінде оқушылар жануарлардың тір-
шілік ортасының жағдайының өзгерісіне байланысты 
олардың саны да өзгеретінін түсінеді.

Жауаптары
Баптақтану салдарынан көл мен шалғындық 
батпаққа айналуы мүмкін. Су тасқыны кесірінен 
саванна көлге айналады. Құрғақшылық әсерінен 
саванна шөлге айналып кетуі мүмкін.

1-бөлім. 2-тарау. Жануарлар54



6-сабақ. Жануарлардың тіршілік ортасының өзгеруі

Зертте. Бұл тапсырманы әр оқушы жеке орындай-
ды. Оқулықта және жұмыс парағында берілген кесте-
лері бар А4 пішінді қағаздарды алдын ала дайындап 
қойыңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Әр оқушы бірнеше жануарды еске түсіріп, олар-

ды кестенің бірінші бағанына жазып шығады. Кейбірі-
не көмек қажет болуы да мүмкін. Сыныптастарының 
бір-біріне көмек көрсетуін ұсыныңыз. Жануарлар 
тізімін жазғанда тек сүтқоректілерді ғана жазбауына 
назар салыңыз. 

• Кестенің қалған бағандарын оқушылар өздері 
толтырады. 

• Жауаптарын тыңдаңыз. Нәтижелерді талқы-
лаңыздар. 

• Сыныптағы оқушылар саны көп болмаса, тақтаға 
рефлексия жүргізуге болады. Оқушыларға кестенің 
бір бағанына саны жағынан артып келе жатқан, екін-
ші бағанға саны азайып жатқан жануарларды тізіп 
жазуын тапсырыңыз.

Бұл тапсырма тіршілік ортасы жағдайларының өз-
геруіне байланысты кейбір жануарлардың саны ар-
татынын, ал кейбірлерінің саны азаятынын көрсетеді. 
Талқылап болған соң, оқушылардан қандай дерек-
көздерді пайдаланғанын сұраңыз. (Энциклопедия, 
сыныптастарының көмегі.) Мұндай жұмыс түрлері 
оқушылардың дереккөз түрлерін ажырата алуына 
көмектеседі.

Ойлан. Жануарларды қандай топтарға жіктеу-
ге болатынын еске салыңыз. Әр топтың жауабын 
тақтаға жазыңыздар. Оқушылардың жануарларды 
бунақденелілер, сүтқоректілер, құстар, қосмекен-
ділер, бауырымен жорғалаушылар, балықтар тобы-
на қалай жіктейтініне ерекше көңіл бөліңіз. Ойын 
ұйымдастырыңыз: жануарлардың әр тобының өкіл-
дерін оқушылар атайды, осы кезде уақытты үнем-
деу үшін тақтаға олардың санын жазады. Оқушылар 
қиналып жатса, басқа нұсқаны да ұсынып көріңіз. 
«Әр топ өкілдері қай жерлерді мекендейді?» – деп 
сұрақ қойыңыз. Одан әрі бунақденелілердің барлық 
жерде тіршілік ететініне, сол себепті де осы топ ең 
көп таралғанына көңіл аудартыңыз. 

Қосымша тапсырма 
Сыныпты топтарға бөліңіз. 
Бірінші топ тіршілік жағдайының өзгеруі салда-

рынан саны артатын жануарлар тізімін жазады. Екінші 
топ саны азаятын жануарлар тізімін жасайды. Нәти-
желерін салыстырады. Содан соң топтар тапсырма-
ларымен алмасады.

Ықтимал жауаптары
Батпақтану мен құрғақшылық әсерінен саны азаяды.
Шалғындық жануарлары: шегіртке, инелік, ара, 
көртышқан, көбелек, қоңыз, кесіртке, бал арасы. 
Батпақтану мен құрғақшылық әсерінен саны азаяды 
/ су тасқыны әсерінен артады.
Көл мен тоған жануарлары: атжалман, шор тан, 
ұлу, шаян, алабұға, суөлшегіш шаян. Батпақтану 
нәтижесінде саны артады.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар 

28-жұмыс парағы. «Тіршілік жағдайларының 
өзгеруі», 30-б. 

Құрғақшылық, батпақтану немесе су тасқы-
ны. Оқушылар зерттеу нәтижесі бойынша кестені 
толтырады. Өз жауаптарымен ғана шектеліп қалма-
уын ескертіңіз. 

Тіршілік ортасы. Оқушылар бірінші жиектемеге 
ұзақ уақыт бойғы құрғақшылықтың зардабын шеккен 
жануардың суретін салады. Екіншісіне батпақтану-
дың әсерінен тіршілік жағдайы өзгерген жануардың 
суретін салады. Әр суреттің астына жазады. 

Ықтимал жауаптары
Бірінші жиектемеге саванна, дала, орман жануарын 
бейнелейді. Екіншісінде кез келген көл не 
шалғындықты мекендейтін жануардың бейнесін 
салуы мүмкін. 
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Жануарлар саны неге азаяды? 
Оқу мақсаттары: 
• адамның жануарлар санының азаюына әсер ететін 
іс-әрекет түрлерін анықтау; 
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер 
өрт
құрғату
саны

Оқулық. 1-бөлім: 
«Жануарлар саны неге азаяды?», 44-45-бб.

Ресурстар:
• энциклопедиялар;
• адамдардың әртүрлі әрекеті, ормандарды 

кесу, аңшылық, батпақтарды құрғату үдерісі 
бейнеленген фотосуреттер;

• топ санына қарай кластер жасауға арналған А1 
парақтары;

Интернет-ресурстары:
• орман немесе даладағы өрт туралы бей-

некөрініс.

Сабаққа байланысты деректі материал 

Өрт – қадағалауға келмейтін, адамдар, жануар-
лар мен өсімдіктер өміріне қауіп төндіретін қор-
шаған ортаның апатты түрде жану үдерісі. 

Көбіне өрт ормандардың төменгі бөліктерін-
де орын алады. Ол өте жай таралады. Бірақ құрғақ 
және қатты жел соққан кезде төменгі бөліктегі өрттің 
бүкіл жоғары бөлікке ұласу қаупі бар. Далалық өрт 
те төменгі бөліктердегі өрт секілді болғанымен, тез 
жылдамдықпен тарайды.

Өрттен қашып құтылу көп жағдайда мүмкін емес. 
Басымызға күртелер немесе мата жамылып, ауыз бен 
мұрынды жауып, аяқкиімді мата қиындыларымен орау 
қажет. Барлық киімді сулап алған жақсы. Өрт жалыны 
бәсең жерлермен өртеніп болған жерге қарай өтіп 
алған абзал. Егер айналаңызда суқойма көрінсе, тез 
арада соған секіріп, жағадан алысырақ жүрген дұрыс. 

Батпақтарды құрғату ауқымдырақ егіндік жер-
лер мен шымтезек алу үшін қажет. Бірақ осының сал-
дарынан микроклимат бұзылып, батпақты жердегі жа-
нуарлар мен өсімдіктер әлемі жойылады. Батпақтар 
үлкен өзендерге құйылатын кіші өзендердің көзі бо-
лып табылады. Батпақты құрғату әсерінен олар таяз-
данып, ормандағы жерасты су деңгейі өзгереді, бұл 
ағаштардың қурауына әкеп соғады. 

Орманды кесу жылдамдығының қарқындылығы 
сонша, ол қайта қалпына келіп үлгермейді. Ағашы 

кесілген орындар батпаққа айналып, зиянкестер 
көбейіп кетеді. Тіршілік ортасы мен қорегінен айы-
рылған түрлі жануарлар жойылып кетеді. 

Сабаққа қатысты ескертулер
«Саны» кіріспе тапсырмасы. Оқушылар жұп-

тасып, бір-біріне тіршілік ортасы жағдайының қан-
дай өзгерісі жануарлар санына әсер ететіні туралы 
айтып береді. (Батпақтану, су тасқыны, құрғақшылық 
салдарынан.) Әрі қарай оқушылар аталған табиғи 
өзгерістер қаншалықты деңгейде жануарлар санына 
әсер ететініне болжам жасайды. Жануарлар саны де-
геніміз – олардың сандық мөлшері екенін түсіндіріңіз. 
Оқушылар мұндай үдерістер жиі орын алмайтынын, 
ұзаққа созылатынын, тіршілік ортасына үлкен зардап 
әкелмейтінін қорытындылайды.

Зертте. Оқушылар бұл тапсырманы топпен орын-
дайды.

Алдын ала оқулықтағыдай кластер салынған А1 
пішіміндегі парақтар, маркерлер дайындап қойыңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Оқушылар адамдардың қандай әрекеті жа-

нуарлар санының азаюына әсер ететінін ойланулары 
қажет. Олардың кейбірі ой салып, көмек көрсетуді 
қажет етуі мүмкін. Адамның әрекет түрлері бейне-
ленген суреттерді таратыңыз. «Адамдардың нақты 
қандай әрекеттері жануарлар санын азайтады?» – 
деп сұрақ қойыңыз. Энциклопедия қолдануды ұсы-
ныңыз.

• Топта басқа нұсқаларды талдайды.
• Кластерге жазып қояды.
• Басқа топтардың нәтижелерін салыстырады.
• Ортақ нәтижелерді зерттеушінің күнделігіне 

жазып қояды. 

Талдап болған соң: «Қандай дереккөздерді қол-
дандыңдар?» – деп сұраңыз (Энциклопедия, сынып-
тастардың пікірлері, фотосуреттер).

Бұл тапсырма оқушыларды дереккөздер түрлерін 
анықтай алуға үйретеді.

Өрт. Оқушылардан «табиғи» және «апат» деген 
сөздерді қалай түсінетінін сұраңыз. (Табиғи – ешнәр-
се немесе ешкім басқара алмайтын пәрменді күш, 
апат – бақытсыздық, ауыртпалық.) Осы екі сөзден 
тіркес құрасақ, қандай мағына береді? Зерттеушінің 
қойын дәптеріне табиғи апат түрлерін жазып қоюды 
тапсырыңыз. (Жанартаудың атқылауы, жер сілкіну, цу-
нами, көшкін, сел, су тасқыны, дауыл, құйын, бұршақ, 
орманның өртенуі және т.б.)

Екінші суретке назар аударыңыздар. «Қандай 
жануарлар бейнеленген? Олар не істеп жүр?» Өрт-
тің салдары жануарларға қалай әсер етеді? Бар 
нұсқаларды жазып шығыңыздар. Қиындық тудырса,  
жетекші сұрақ қойыңыз: «Жануарлар қайда тіршілік 
етеді? Немен қоректенеді?» 

1-бөлім. 2-тарау. Жануарлар
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Өрт шықпауы үшін табиғатта қандай шараларды 
сақтау қажет екенін сұраңыз. Бір топқа ормандағы 
ашық алаңқайға демалуға келген туристер рөлін ой-
науды тапсырыңыз. Олардан табиғат аясында тыйым 
салынған әрекеттерді көрсетуді сұраңыз, қалғанда-
ры өздері бақылау жасай отырып, не жасауға болмай-
тыны туралы қорытынды жасайды. 

Құрғату мен кесу. Оқушылар назарын сурет-
ке бұрыңыз. Әрқайсысын сипаттауды сұраңыз. Жұп 
болып екі суреттің ұқсастығын табады. (Екеуінде де 
адам әрекеті көрінеді.) «Бірінші суретте не бейне-
ленген? (Батпақты құрғату.) Екінші суретте ше? (Ор-
манды кесу.) Бұл дұрыс па әлде дұрыс емес пе, қалай 
ойлайсыңдар? Барлық пікірлерді тыңдаңыз. Дұрыс 
және дұрыс емес әрекеттерді екі бағанға бөліп 
жазуға болады. Мүмкіндік болса, батпақтың құрғауын 
бейнекөрініс арқылы көрсетіңіз. 

Деректі материалдарға сүйене отырып, оның 
зардаптары туралы айтып беріңіз. Табиғаттың бар-
лық ерекшеліктерін ескере отырып, қажеттілікке 
сай және орнымен пайдалану қажет. Орман қалпы-
на келетін ресурс болғанымен, ол дәл сол мөлшерде 
қайта өсіп үлгермейді. Тіпті кесілген ағаштың түрлері 
қайта шықпауы мүмкін. Орман, батпақтармен бірге 
сонда қоректеніп, мекен ететін жануарлар да жойы-
лады. Өткен сабақтағы белгілі бір тіршілік ортасының 
басқа ортаға айналуы туралы мәліметтерді естеріне 
түсіріңіз. Оқушылар адамдардың жаппай бейбере-
кет зиянды әрекеттері көптеген жануарлардың жоға-
лып кетуіне ықпал етуі мүмкін екені туралы қорытын-
дылайды.

Аңшылық. Оқушыларды топқа бөліңіз. Олардан 
бір бағанға ерте заманда адамдардың аңшылықпен 
айналысу себептерін жазып шығуды сұраңыз. (Азық 
үшін, қорғану үшін, киіну үшін.) Оның қалай болғанын 
сахналап көрсетуді өтініңіз. Жануарға қарсы найза, 
пышақпен қаруланған адамдардың артықшылығы 
болды ма? (Жоқ.) Ал қазір ше? (Алыстағыны атып ала-
тын қарулары бар.) Топ болып, екінші бағанға қазіргі 
кездегі адамдардың аңшылық құру себептерін тізіп 
шығуы қажет. (Сауық-сайран, құмарлық, азық үшін.) 
Арнайы орман шаруашылықтарында жануарларды 
бағып, көбейтеді. Олардың саны табиғаттағы жануар-
лардың санына қарағанда көбірек екеніне тоқталып 
өтіңіз. Мұндай шаруашылықтарда аң аулауға рұқсат 
етілген, бірақ арнайы тексерілуден өту қажет.

Сен білесің бе? Таңғажайып тропикалық орман-
дардың суреттер топтамасын көрсетіңіз. Амазонка-
ның жаңбырлы ормандарын мекендейтін жануарлар 
туралы мәліметтер дайындаған оқушыларды тыңдап 
көріңіз. Бұл ормандардың Жер бетінен жойылып 
бара жатқанын, егер адамдар оларды кесуді тоқтат-
паса, апатқа ұласуы мүмкін екенін айтып түсіндіріңіз. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға  
арналған ұсыныстар 

29-жұмыс парағы. «Жануарлардың азаюы», 
31-б.

Деректермен толтыр. Оқушылар энциклопе- 
дияны пайдалана отырып, кестені толтырады. 

Ықтимал жауаптар
Оқушылардың ықтимал жауаптары төмендегі 
кестеде келтірілді:
Жануар Жануардың 

сипаттамасы: қайда 
мекендейді, сыртқы 
түрі қандай?

Адамның 
қандай 
әрекетінің 
нәтижесінде 
саны азаяды?

Аю Денесі мықты, 
шағын құлағы мен 
көзі бар, басы 
үлкен. Тырнақты 
табандары күшті. 
Түктері қалың. 
Қоңыр түсті, бірақ 
қараға ұқсас қанық 
түстілері де болады.

Жұпар- 
тышқан 

Шағын жануар. 
Мұрны тұмсыққа 
ұқсас. Сұр қоңыр 
түсті. Терісі қалың. 

Қатесін тап. Оқушылар дұрыс емес пікірлерді 
анықтап, түзетеді. 

Ықтимал жауаптар
Өртті байқасаңыз, 101 телефоны бойынша өрт 
сөндіру қызметіне хабарласу қажет.
Шыны бұйымдарды тікелей Күн сәулесінің 
астынан алып тастау қажет.
Өрт сөндірілмеген сіріңкеден шығуы мүмкін. 
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Оқу нәтижесін бақылау 
«Жануарлар» тарауын оқып бітірген соң оқушылар 

жануарларды топқа қалай жіктеу керектігін біледі. 
Олар жануарлар мен өсімдіктер арасында ұқсастық 
көп және бір-біріне пайдалы екенін түсінеді. 
Оқушылар жануарлардың тіршілік ортасы адам 
әрекеті мен табиғи құбылыстардың әсерінен 
өзгеріске ұшырайтынын жете түсінеді. Жануарлардың 
арасында қандай өзара байланыс болатынын ұғады. 

«Жануарлар» тарауын оқып үйрену арқылы оқушылар: 
• жануарларды омыртқалыларға және омыртқа-

сыздарға жіктеуді;
• тіршілік ортасы бойынша тау, орман, ашық 

кеңістік, суқойма жануарларына ажыратуды;
• табиғаттағы жануарлардың өзара қарым-қа-

тынасын бәсекелес және бейтарап түрлеріне 
ажыратуды;

• өсімдіктер мен жануарлар арасындағы өзара 
байланысты сипаттауды;

• тіршілік ортасындағы жағдайдың өзгеруі-
не байланысты жануарлар санының өзгеруін 
түсіндіруді;

• адамның жануарлар санының азаюына әсер 
ететін іс-әрекет түрлерін анықтауды;

• ақпарат көздерін, олардың артықшылықтары 
мен кемшіліктерін анықтауды үйренеді.

Біз не білдік? 
Оқушылар сызбаны талдайды.

Жауабы
Солдан оңға қарай: 
қарақұйрық, ешкіемер, дала сұржыланы, кәдімгі 
сұржылан, бүркіт, арқар, барыс, бұлан, бұлғын, 
жорғаторғай, мөңке, құрбақа.

Қосымша тапсырма
Тарауды өтіп болған соң, хайуанат бағы мен 

фермаға барыңыздар. Мұндай мүмкіндік болмаса, 
бейнекөрініс көрсетіңіз. 

Бейнекөріністен көрген барлық жануарды жазып, 
әртүрлі белгілеріне қарай топтарға жіктеп, табиғатта 
олардың өзара әрекеттестігі туралы сипаттап беруді 
сұраңыз. 

1-бөлім. 2-тарау. Жануарлар
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33 Адам

Тараудың мақсаттары
«Адам» тарауында оқушылар адам ағзасының 

құрылымы мен қызметі туралы жалпы түсінік қалып-
тастырады. Ағза құрылымы мен қызметі арасында 
қандай байланыс барын байқайды. Оқушылар адам 
ағзасындағы асқорыту, тыныс алу, қанайналым, им-
мундық жүйенің құрылымы және қызметімен таны-
сады. 

Тараудың соңында оқушылар:
• адам энергияны қалай және қайдан алатынын;
• асқорыту, тыныс алу, қанайналым жүйесі мүше-
лерінің көрінісі қандай және қалай аталатынын;
• асқорыту жүйесінің рөлі қандай екенін;
• тыныс алу жүйесі қалай жұмыс жасайтынын;
• ағзадағы қанайналым жүйесінің қызметін;
• ағзаның аурудан қорғану жолдарын біледі әрі 
түсінеді.

Тараудағы сабақтар өмірлік жағдайларға икемделе 
білуге және аурудың алдын алатын оңтайлы әрекет 
жасай алуға үйретеді. Олар белсенді физикалық 
әрекет жағдайындағы тыныс алу жиілігі мен ырғағын 
зерттеу арқылы күн тәртібін сақтау, салауатты өмір 
салтын ұстану қажеттілігін түсінеді. Сабақ мазмұ-
нындағы жан-жақты ұйымдастырылған жұмыс түр-
лері оқушының белсенді жұмыс жасауы арқылы өзі 
қызығатын саланы табуға мүмкіндік жасайды. 

Тараудағы сабақтарды меңгеру нәтижесінде 
оқушылар: 
• дереккөздер түрлерін ажыратуды;
• дереккөздердің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтауды үйренеді.

Қосымша әдебиеттер
• Афонькин С.Ю. «Анатомия человека». Школь-
ный путеводитель, 2007 год.
• Федюкович «Анатомия и физиология человека». 
Уч. пос. изд. «Феникс», 2003 год.
• Нил Шубин «Вселенная внутри нас». АСТ баспа-
сы, Москва, 2013 жыл.

Ойланып көрейік! 
1. Дұрыс тамақтану жүрек пен тамырды нығайтуға 

қалай ықпал етеді?
Дұрыс тамақтану физикалық шығынды қалпына кел-

тіретін тамақ түрлерін тұтынуды қарастырады. 
Артық тамақ жеу асқорыту және қанайналым 
жүйесінің жұмысына салмақ түсіреді. Дұрыс та-
мақтану – құрамы жағынан әртүрлі тамақтану, 
сол арқылы қоректік құнарлылығы жүрек бұл-
шық еттерін жақсартып, тамырлардың иілгіштігін 
сақтауға көмектеседі. 

2. Денеге күш түскенде адамның тыныс алуы нелік-
тен жиілей бастайды?

Белсенді физикалық әрекеттен кейін ағзаның энер-
гия қажеттілігі артады. Ауадан сіңірілген оттек 
қоректік заттарды энергияға айналдыруға қол-
данылады. 

3. Таза ауада ұзақ жүру неліктен пайдалы?
Таза ауада серуендеу иммундық жүйенің жұқпалы 

аурулардың алдын алуына көмектеседі.
 



1-бөлім. 3-тарау. Адам

Ас не үшін қажет? 

Оқу мақсаттары: 
• асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны 
алудағы рөлін сипаттау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Тірек сөздер 
нәруыздар
майлар
көмірсулар
калория

Оқулық. 1-бөлім: 
«Ас не үшін қажет?», 48-49-бб.

Ресурстар:
• кез келген азық-түліктің орама қағазы мен 

жап сырма қаптамасы; 
• қаптамадағы ұлттық тағамдар (мүмкіндігінше). 

Сабаққа байланысты деректі материал 

Дұрыс тамақтану адам денсаулығын жақсартады. 
Салауатты тамақтану үшін азық құрамындағы көмір-
су, нәруыз, майлар сияқты құнарлы заттар тиісті мөл-
шерде болуы тиіс. 

Көмірсулар – ми мен ағзаның энергия шығынын 
толықтай өтейді және су алмасуды реттейді. Көмірсу-
лардың қарапайым «жылдам» және күрделі «баяу» 
түрлері болады. Қарапайым түрлері тәтті жидектер-
де, қантта, тоқашта кездеседі. Олар тез қорытылып, 
аштық сезімін тудырады, адамдар жиірек жүрек 
жалғайды. Күрделі көмірсулар картопта, жаңғақтар-
да, жармалар құрамында кездеседі. Олар баяу қоры-
тылады, қан құрамындағы қанттың мөлшері бірден 
көтерілмейді. Алған энергияны жұмсап үлгеру үшін 
көмірсуға бай тамақ түрлерін таңғы аста жеген жөн. 

Майлар баға жетпес энергия көзі болып есепте-
леді. Адам ағзасындағы көмірсу қоры таусылғанда 
ағзадағы майлар «көмекке келеді». Бұл қорларсыз 
дене өзіне қажетті энергияны алу үшін тері мен бұл-
шық етті зақымдай бастайды. Ағзада майдың қаты-
сынсыз сіңірілмейтін және қорытылмайтын дәрумен 
түрлері де бар, мысалы, А, С, Е және К дәрумендері 
майды ыдыратады. 

Нәруыздар адам ағзасын құрайтын негізгі мате-
риал болып табылады. Бұлшық еттер, ішкі ағзалар, 
қан тамырлары, иммундық жүйе, тері, шаш, тырнақ 
нәруыздардан тұрады. Нәруыз жетіспеген жағдайда 
ағзаның иммунитеті мен бұлшық еттері әлсіреп, май 
мөлшері көбейеді, адам аурушаң бола бастайды.

Құнарлылық – адамның белгілі бір азық түрімен 
қоректенуінен алған энергия мөлшері. Адамға қа-
жетті калория мен килокалория мөлшері оның атқа-
ратын жұмысы, физикалық белсенділігі, жынысы, 
жасы, тұратын географиялық ендігіне (суық не ыстық 
климат) байланысты болады. 

Қымыздың жүз грамында шамамен 50 килокало-
рия, 1,9 грамм май, 2,1 грамм нәруыз, 5 грамм көмір-
су бар. 

Сабаққа дайындық
Кез келген азық-түліктің орама қағаздары мен 

жапсырма қаптамаларын алдын ала көбірек дайын-
дап қойыңыз.

Сабаққа қатысты ескертулер
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Бірінші сы-

ныпта өткен дұрыс тамақтану туралы оқығандарын еске 
түсіруін сұраңыз. Ол үшін оқулықтағы сұрақтарға жауап 
беруі тиіс. (Күніне төрт рет тамақтану керек: таңғы ас, 
түскі ас, түстен кейінгі ас, кешкі ас. Таңғы асты оянған-
нан кейін бір сағаттан соң, ал кешкі асты ұйықтардан 
2 сағат бұрын ішкен дұрыс. Таңғы асты сағат 07.00 мен 
09.00 аралығында, ал кешкі асты 19.00 бен 20.00 ара-
сында ішу керек.) «Егер үнемі шамадан артық тамақтан-
са, не болуы мүмкін?» – деп сұраңыз. (Іш ауырады, адам 
семіріп кетеді.) Көмірсу, май, нәруыздар туралы кім не 
білетінін тыңдап көріңіз. Тамақтану арқылы адам ағза-
сына түрлі қоректік зат, тұз, дәрумен түседі. Солардың 
ішінде нәруыздар, майлар мен көмірсулар маңызды бо-
лып табылады. Деректі материалдарды пайдалана оты-
рып, жан-жақты тоқталмастан, қысқаша әрқайсысының 
қызметі туралы таныстырып өтіңіз. «Адамға тамақ не 
үшін қажет?» – деп сұрақ қойыңыз. Барлық жауаптарды 
тыңдап, тақтаға жазып қойыңыз. Оларды сабақ соңында 
қайта оқып шығып, пікірлерін толықтырып, түзетулер 
енгізуге ұсыныс жасаңыз. Болжамдардың қаншалықты 
сәйкес келгенін салыстырыңыздар.

Зертте. Жұмысты шағын топтарда орындайды.
Зерттеу жұмысы үшін азық-түлік өнімдерінің ора-

ма қағаздары мен жапсырма қаптамалары (мысалы, 
шоколад, йогурт, шырын, нан-тоқаш өнімдері) қажет. 
Мүмкіндігінше, ұлттық тағамдардың қаптамаларын 
көбірек пайдаланып, олар туралы айтып беріңіз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Әрбір оқушы қаптаманы қарап шығып, азық-

түлік құрамы жазылған жерді табады.
• Құрамын зерттеуші күнделігіне жазып қояды. 
• Оқушылар ондық бөлшекті білмегендіктен, 

барлығын үтір-нүктесіне дейін қалдырмай, көшіріп 
жазып алғандарына көңіл бөліңіз.

• Мәліметтерді салыстырыңыздар. 
• Азық-түліктерді құрамындағы көмірсу, май 

және нәруыздарға көлеміне қарай топтарға бөліп, 
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1-сабақ. Ас не үшін қажет?

оларды төмен калориялы және жоғары калориялы 
деп ажыратады. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылар азық-түліктің 
құрамында нәруыз, май, көмірсулар және т.б. бола-
тынын түсінеді, олардың энергетикалық құндылығын 
анықтауды үйренеді. Бұл мәліметтерді салыстыра 
отырып, қандай тағамда нәруыздардың (майлардың, 
көмірсулардың) көбірек екені жайлы қорытынды жа-
сайды және қайсысының төмен не жоғары калориялы 
екенін біледі. 

Зерттеу жұмысынан соң оқушыларға: «Қандай дерек-
көздерден мәлімет алдыңдар? (Жапсырма, қаптама.) Ол 
ақпараттар не үшін қажет? Одан не білуге болады?» – 
деп сұраңыз. Бұл тапсырма оқушылардың дереккөздер 
түрлерін ажырата алу қабілетін дамытады.

Пайдалы таңғы ас. Бірінші сыныпта өтілген-
ді еске түсіріп, ботқаны таңғы асқа жеген пайдалы 
екенін түсіндіріңіз. «Неліктен екенін кім біледі?» – 
деп сұрап көріңіз. «Бұл тойымды тағам, одан күш ала-
ды», – деп айтуы мүмкін. Көмірсулар жайлы түсіндіре 
келіп, олар ұзақ уақыт бойы күшті әрі қуатты болып 
жүруге көмектесетінін айтып беріңіз. Олар ботқа 
мен қантта әртүрлі мөлшерде болатынын айтыңыз. 
«Бір тілім тортты жеген адам өзін қалай сезінеді? 
Бұл күш пен энергия қанша уақытқа жетеді? Ботқа 
жегеннен кейін ше?» – деп сұрақ қойыңыз. Дерек-
тік мәліметтерге сүйене отырып, қарапайым және 
күрделі көмірсулар туралы түсіндіріңіз. Жұппен бір-
лесіп, таңғы асқа тағы да қандай тағамдарды жеуге 
болатынын ойласуға тапсырма беріңіз. 

Қолға күнбағыс майы немесе сары май жұққан-
да қандай әсер болатынын сұрап көріңіз. Олардың 
құрамында не бар? (Май). Жұппен күнбағыс майы мен 
сары майды салыстырып, айырмашылығын табуды ұсы-
ныңыз. Міндетті түрде оқушылардың бірі күнбағыс 
майын – өсімдіктен, сары май – сиыр сүтінен жасалаты-
нын айтады. Майлар жануар және өсімдік майы болып 
бөлінетінін айтыңыз. Енді екінші суретке назар ауда-
рыңыздар. Пайдалы жануар майын қолданған дұрыс, 
мысалы, қаймақ, май жағылған бутерброд, майлы қызыл 
балық. Деректік мәліметтерді пайдалана отырып, май-
лардың ағзаға қажеттілігі туралы айтыңыз. Суреттер 
бойынша нені жеуге болмайтынын анықтауды сұраңыз. 
(Қуырылған картоп, газдалған тәтті сусын, гамбургер.) 

Дәмді әрі пайдалы. Суретке назар аударыңыз-
дар. Не бейнеленген? «Өсіп-жетілуге көмектесетін 
тағы қандай тағамдар бар? Сүт және ет өнімдерінің 
пайдасы қандай?» – деп сұраңыз. Деректік мәлімет-
терге сүйеніп, нәруыздар туралы айтып беріңіз. Ет 
пен сүт пайдалы, бірақ етті асылған және бұқты-
рылған түрде жеген дұрыс екенін, сүттің тым майлы 
түрлерін қолданбау керектігін түсіндіріңіз.

Энергияны жұмсау және орнын толтыру. На-
зар аударыңыз дар, Негеш не істеп жүр? (Спортпен 
айналысуда.) Эврика қандай мерекеге дайындалуда? 
(Жаңа жыл мерекесіне.) Ол не істеп отыр? (Қар үлгісін 
жасап отыр.) Қай бала көп энергия жұмсайды? Олар 
күші мен энергиясын толтыруы үшін не істеуі қажет? 
(Тамақтанулары керек.) Кім көп күш жұмсайды? Сәй-
кесінше сол көп тамақтануы қажет? (Негеш.) Деректік 
мәліметтерді қолданып, калория мен килокалория ту-
ралы түсіндіріңіз.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға төмен калориялы мәзір жасауды ұсы-

ныңыз. 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

30-жұмыс парағы. «Тағамның құрамы», 32-б. 
Тағам неден тұрады? Балалар кестені толтыра-

ды. Зерттеу кезінде қолданылмаған тағам түрлерін де 
толықтырып жазуға болады. Содан кейін сұрақтарға 
жауап береді. 

Жауаптар
Ең майлы – сүтті шоколад. 
Ең жоғары калориялы – сүтті шоколод. 
Ең төмен калориялы – алма шырыны. 
Ең көп нәруыз какаода болады. 
Көмірсулар печеньеде көп болады. 

31-жұмыс парағы. «Сен қандай ас ішесің?», 
33-б.

Сүйікті ас. Оқушылар кестеге сүйікті тағамдары-
ның құрамын, тағамдық құндылығын жазады. Содан 
кейін сұрақтарға жауап береді. 
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Ас қайда қорытылады?

Оқу мақсаттары 
• асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті 
энергияны алудағы рөлін сипаттау;
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
асқорыту

Оқулық. 1-бөлім: 
«Ас қайда қорытылады?», 50-51-бб.

Ресурстар
• «Асқорыту жүйесі» кестесі;
• барлық топқа арналған асқорыту мүшелерінің 

жеке суреттері салынған үлестірме парақша-
лар;

• жапсырмалар, қайшылар;
• түрлі түсті қарындаштар;
• «Зертте» айдарының тапсырмасын орындау 

үшін барлық топқа қажетті ватман қағазы.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Тамақ адам ағзасында асқорыту үдерісі кезінде 

қорытылатын нәруыз, май мен көмірсулардан тұра-
ды. Ішкен асымыз энергия алу үшін қолданылады. 
Ол алдымен ауыз қуысына түседі. Ауыз қуысында тіс 
оны ұсақтайды, тіл сілекеймен араластырады, тамақ 
қорытыла бастайды. Сілекей ұн өнімдерін жұмсар-
туға көмектеседі. Тіл тамақты ауыз қуысында арала-
стырып, жұтқыншаққа қарай өткізеді. Өңеш бұлшық 
еттері тамақты асқазанға қарай жібереді. Бұлшықетті 
қуыс қалта – асқазан шайналған және сілекеймен ара-
ласқан асты асқазан сөлімен араластырып, оны он екі 
елі ішекке өткізеді. 

Тамақ асқазанда 3 сағаттан 6 сағатқа дейінгі уақыт 
аралығында қорытылып, жартылай сұйық ботқаға 
айналады. Одан әрі ашішекке, содан кейін тоқішек-
ке түседі. Ашішектің басы – он екі елі ішек бауыр 
мен ұйқы безімен жалғасып жатыр. Бауыр ашішекке 
өт бөледі, ол майдың ыдырауына әсер етеді. Ұйқы 
безі ішекке асқорытылуға қажетті ұйқы безінің сөлін 
бөледі. Ас ашішекте 5-6 сағат шамасында қорыты-
лады. Ашішектің қабырғалары арқылы қанға қо-
ректік заттар сіңіріледі. Қан арқылы барлық ағзаға 
таралады. Тоқішек – асқорытудың соңғы бөлігі. 7-9 
сағат аралығында тамақ әбден қорытылады. Мұнда 
су сіңіріледі. Қорытылмаған тамақ қалдығы ішектен 
шығарылады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Бірінші сыныпта қарастырылған пайдалы ас және 

дұрыс тамақтану туралы негізгі түсініктерге тоқта-
луыңызға болады. Екінші сыныпта оқушылар тістің не 
үшін керектігін біледі.

«Сұхбат» кіріспе тапсырмасы. Дұрыс тамақта-
ну ерекшеліктерін оқушылардың есіне түсіртіңіз. 
«Адам өмірінде тамақтың алатын орны қандай? 
Адамдар тамақтанбай ұзақ уақыт жүре ала ма? Олар 
«асқорыту» сөзінің мағынасын қалай түсінеді? Жұп-
тық жұмыс ұйымдастырыңыз. Оқушыларға мектеп 
оқушылары арасында сұхбат алуға арналған сұрақтар 
тізімін әзірлетіңіз, сұрақтарды сыныптастарымен бір-
ге талдауға мүмкіндік жасаңыз. Бірнеше жұпқа сұхбат 
жасауды сұраңыз.

Асқорыту қайдан басталады? Екінші сыныпта 
тіс туралы өткен мәліметтерді еске түсіруін сұраңыз. 
«Қандай тіс түрлерін білесіңдер, тістің пішіні мен са-
улығы неге байланысты болады?» – деп сұрап көріңіз. 
(Күрек тіс, ит тіс, азу тіс. Пішіндері атқаратын жұмы-
сына байланысты. Ал тістің саулығы қолданылатын 
азық-түлікке де байланысты болады. Шикі қатты кө-
гөністер мен жемістер тістердің сау қалпында сақта-
луына көмектеседі.) Қандай тамақты оңай жұтуға бо-
лады? Не үшін тамақты әбден шайнау қажет? (Ауыз 
қуысында ас ұсақталады, сілекеймен ылғалданады, тіл 
араластырып, тамақты әрі қарай итереді.) Ауыз қуы-
сындағы сілекейдің әсерінен нан ішінара қорытылады.

Асқорыту жүйесі. Жұптық жұмыс ұйымдасты-
рыңыз. Астың ағзада жылжу қозғалысы бойынша асқо-
рыту жүйесі мүшелерінің атын атап шығуды өтініңіз. 
Бірнеше жұпты тыңдаңыз. 

Модель жаса. Модельдеу жұмысын жүргізу үшін 
сыныпты шағын топтарға бөліңіз. Оқушылар модель-
деу барысында «Асқорыту қандай кезеңдерден 
тұрады?» деген сұраққа жауап алады. Барлық топқа 
ресурстарда айтылған құралдарды таратыңыз. 

Жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Тақтаға үлкен ватман қағазын жапсырады. 

Оны сыныптасының бойынан сәл биік етіп ор-
наластырады. Сыныптасынан арқасын тақтаға 
жапсырылған ватман қағазына сүйеніп тұруын 
сұрайды. Содан соң сыныптасының денесін 
айналдыра маркермен жиектеп сызып шыға-
ды. Нәтижесінде адам сұлбасы алынады.

• Мұғалім ұсынған әзірлемелерден ішкі ағза мү-
шелерінің суреттерін қиып, оларды бояйды. 

• Ішкі мүшелердің аттары жазылған жапсырма-
лар әзірлейді. 

• Жапсырмаларды асқорыту жүйесі мүше-
лерінің адам денесінде орналасуы бойынша 
тақтадағы адам сұлбасына жапсырады.

1-бөлім. 3-тарау. Адам
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• Асқорыту жүйесі мүшелерін белгілейді. Олар-
ды асқорыту үдерісі кезеңдеріне сәйкес топ-
тарға бөледі. 

• Сыныптастарына асқорыту мүшелерінің қалай 
аталатынын және қайда орналасқанын айтып 
береді. 

• Асқорыту үдерісі қандай кезеңдерден тұрады? 
• Басқа топтардың жұмыстарымен салыстырады.
Модельдеу барысында оқушылар адамның ішкі 

мүшелерінің орналасу ретін анықтауды үйренеді. 
Асқорыту үдерісін бірнеше кезеңге бөлуге болаты-
нын біледі: шайнау, қорыту, сіңіру, бөліну. Бұл тапсыр-
ма арқылы оқушылардың дереккөз түрлерін анықтай 
білуге қалай ықпал еткеніне назар аударыңыз. Зерттеу 
жұмысын қорыта келіп: «Қандай асқорыту мүшесі ең 
маңызды қызмет атқарады?» – деп сұраңыз. (Әрқай-
сысының өз қызметі бар. Олар бір-бірімен тығыз бай-
ланысты жұмыс істейді әрі ағзаға күш береді.)

 Сен білесің бе? «Жақсы асқорытудың құпиясы 
неде?» – деп сұрап көріңіз. Оқушыларды тыңдаңыз. 
Асты бөлмей, үлкен қалпында жұту ауыртып қана қой-
май, асқорытуды қиындататынын ескертіңіз. Неліктен 
тамақты дұрыс шайнамай жұтқан адам асқазанында 
ауырсынуды сезінеді? (Тамақ ауыз қуысында алдын 
ала қорытыла бастайды, әдетте, сілекеймен ылғал-
данған тамақ басқа да асқорыту мүшелерінде жақсы 
сіңіріледі. Егер мұндай үдерістен өтпесе, асқазан өзі-
не тән емес жұмысты жасауға мәжбүр болады.)

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларды саралап оқыту 

мақсатында «Шырын мен сүттің қайсысы тезірек 
сіңіріледі?» деген сұраққа зерттеу жұмысын жүргізу-
ді тапсырыңыз.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға ар-
налған ұсыныстар

32-жұмыс парағы. «Асқорыту мүшелері»,  
34-б. 

Асқорыту жүйесі. Оқушылар асқорыту мүше-
лерінің суретін салады, аттарын жазып, суреттерді 
бояйды. Сұрақтарға жауап беру барысында оқушы-
лар асқорыту үдерісі қайда басталатынын түсіндіріп, 
үдеріске қатысатын ағзадағы сұйықтықты атайды.

Жауаптары
Ауыз, өңеш, асқазан, ашішек, тоқішек. Асқорыту 
үдерісі ауыз қуысында басталады. Тамақты 
қорытуға ауыздағы сілекей, асқазандағы асқазан 
сөлі қатысады.

Қай сөз артық? Тапсырма оқушылардың асқо-
рыту мүшелері туралы меңгерген білімін бекітуге 
арналады. Оқушылар артық жауапты алып тастап, өз 
жауабын дәлелдеп береді.

Жауаптары
Артық сөз – төменгі жақ, өйткені ол сүйек болып 
табылады, ол асқорыту жүйесіне кірмейді.

33-жұмыс парағы. «Асқорыту кезеңдері», 
35-б.

Дұрысын тап. Оқушылар асқорыту үдерісінің ке-
зеңдерін ретімен дұрыс қойып шығады.

Жауаптары
1-ә. Ас бөліктерінің ауызда ұсақталуы, сілекеймен 
араласуы. 
2-а. Астың қорытылуы: астың қарапайым элемент-
терге: нәруыз, май, көмірсуларға бөлінуі. 
3-в. Құнарлы заттардың қанға түсуі. 
4-б. Қорытылмаған және қажетсіз ас қалдықтары-
ның сыртқа шығуы. 

Үдеріс формуласы. Оқушылар асты қорыту 
үдерісінің жетіспей тұрған бөлігін толықтырады. 

Жауаптары
Асқорыту = шайнау, сілекеймен ылғалдану + 
қорытылу + қоректік заттар мен судың сіңірілуі + 
қорытылмаған қалдықтарды шығару. 

Асқорыту. Оқушылар асқорыту кезеңдері сызба-
сының жетіспейтін бөліктерін толтырады. 

Жауаптары
Тамақты қорыту кезеңдерін ауызда, асқазанда, 
ішекте қорытылу деп ажыратуға болады. 
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Асқорыту жүйесі
Оқу мақсаттары 
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті 
энергияны алудағы рөлін сипаттау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
асқорыту жолы

Оқулық. 1-бөлім: 
«Асқорыту жүйесі», 52-53-бб. 

Ресурстар:
• әр топқа ұзындығы 8 м 30 см, ені 3 см таспа 

(тесьма);
• жапсырмалар (стикерлеры);
• сантимерлік лента;
• топ санына қарай циферблат үлгісі.

Сабаққа байланысты деректі 
материал 

Асқорыту мүшелері ағза жасушаларының 
өсуі мен жаңаруына жәрдемдесетін «құрылыс 
материалдарымен» қамтамасыз етеді. Ағзаға түскен 
ас энергияны қалпына келтіру үшін қор жинайды. 
Алдымен ас ауыз қуысына келіп түседі. Ауыз қуысында 
тіс тамақты ұсақтайды, тіл таңдайға жанастырып, 
сілекеймен араластырады, тамақ қорытыла бастайды. 
Тіл тамақты араластырып, жұтқыншаққа қарай 
өткізеді. Өңеш бұлшықеттері 8 секунд ішінде 
тамақты асқазанға қарай итереді. Асқазан шайналған 
және сілекеймен араласқан асты асқазан сөлімен 
араластырып, он екі елі ішекке қарай өткізеді. Тамақ 
асқазанда 3-6 сағат көлемінде қорытылады. Ас одан 
әрі ішектерге барады. Аш ішекте 4 сағат шамасында 
қорытылып, қоректік заттар сіңіріледі. Олар қан 
арқылы бар ағзаға таралады. 

Тоқішек – 7-10 сағат бойы тамақ әбден 
қорытылатын асқорытудың соңғы бөлігі. Мұнда су 
бөлініп, сіңіріледі. Қорытылмаған тамақ қалдықтары 
ішектен шығарылады. Тамақ түрлерінің ағзада 
қорытылу уақыты да бірдей емес. Жемістер 30 
минуттан кейін қорытылып болса, ет бірнеше 
сағаттарды қажет етеді. Жалпы асқорыту жолы тоғыз 
метрден астам. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Зерттеу жұмысын жүргізгенде барлық топ үшін 

орын жеткілікті болуына көңіл бөліңіз.
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Тағам 

құрамындағы қандай негізгі қоректік заттар ағзаны 

құрайды? (Нәруыздар, майлар, көмірсулар.) 
Асқорыту жүйесі қалай орналасқан? Асқорытудың 
әртүрлі кезеңдерінде тағам қандай қандай 
өзгерістерге ұшырайды? (Шайналады, жұтылады, 
қорытылады, сіңіріледі, бөлінеді.) Асқорыту үдерісі 
нені білдіреді? (Асқорыту үдерісі тағамды біртіндеп 
бөліктерге ыдырату дегенді білдіреді.) Асқорыту 
үдерісін қалай жақсартуға және жылдамдатуға 
болады? (Тамақты әбден шайнап жеу қажет.) 

Асқорыту жүйесінің дабылы. Жұппен жұмыс 
жасауды ұсыныңыз. Күш-қуатымыз азайғанын біз 
қайдан білеміз? (Адамның қарны ашады. Адамның 
қарны ашқанда әлсіз әрі сылбыр болады.) Бірнеше 
жұптың жауабын тыңдаңыз. Тамақтану тәртібін не 
үшін сақтау қажет? (Асқорыту мүшелері де тынығуы 
керек. Тамақтану тәртібін сақтау арқылы асқорыту 
мүшелерінің жұмысын жақсартамыз.)

Астың саяхаты. Топпен жұмыс жасауды ұсыныңыз. 
Лото ойынын ұйымдастырып, сұрақ ретінде әр 
мүшенің қызметінің сипаттамасын қолданыңыз. Әр 
топқа алты бөліктен тұратын ойын алаңын бөліп 
беріңіз. Нәруыз, май, көмірсуларды шартты белгілер 
арқылы бейнелеп, дұрыс жауапты білдіретін фишка 
ретінде қолданыңыздар. Сұрақтар еркін ретпен 
қойылады. (Астың шайналып, сілекеймен араласатын 
қуысы. – Ауыз қуысы. Тағам жартылай сұйық ботқаға 
айналатын бұлшықетті қуыс қалта. – Асқазан. 
Жұтқыншақ пен асқазанды жалғайтын түтікше. – 
Өңеш.) 

Шайналған ас түйірінің өңеш арқылы өтуін 
бейнелеп көрсетуді ұсыныңыз. Ол үшін мөлдір 
жұмсақ түтікшені және оның диаметріне сай келетін 
шар (моншақ/бисер) пайдалануға, мата қиығын 
цилиндрге орап немесе бір шүйке жіп қолданып 
көрсетсе де болады. 

Түтікшені қысып, түйіршікті/бисерді «өңеш» 
бойымен өткізіңіз. Өңеш пен ішектердегі бұлшық 
еттер де осылайша жұмыс істейтінін айтыңыз. Аш 
ішекте қорытылған ас қанға сіңіріліп, бар ағзаға 
тарайды. Тоқішекте судың сіңірілуі жүреді. 

Немесе сұрақтар ретінде асқорыту кезеңдерінің 
сипаттамасын қолдануға болады, мысалы, 

1. Астың ұсақталуы, сілекеймен араласуы, мұнда 
көмірсулар сіңіріле бастайды. – Ауыз қуысында 
болады. 

2. Астың түйіршік түрінде өтуі. – Өңеште. 
3. Астың механикалық тұрғыдан қайта өңделуі, 

асқазан сөлімен араласуы, нәруыздар сіңіріле 
бастайды. – Асқазанда. 

4. Қоректік заттар қанға сіңіріле бастайды. – 
Ашішекте. 

5. Қорытылмаған тамақ қалдықтары нығыздалады, 
сыртқа шығарылады. – Тоқішекте. 

1-бөлім. 3-тарау. Адам



653-сабақ. Асқорыту жүйесі
.

Асқорыту жүйесіне ұқсас мысалдарды айтуын 
сұраңыз (жол, туннель). Асқорыту жүйесіне ұқсас 
нені айта аламыз? (Қала, зауыт, жеке бөліктерден 
тұратын механизм.)

Зертте. Оқушылар зерттеу жұмысы барысында: 
«Ас неліктен біздің ағзамызда осынша ұзақ жол 
жүреді?» деген сұрақтың жауабын таба алады. 
Зерттеу жұмысын орындау үшін сыныпты шағын 
топтарға бөліңіз. Барлық топқа ресурстарда аталған 
құралдарды таратыңыз. Оқушыларға асқорыту 
мүшелерінің табиғи шынайы көлемдегі үлгісін жасау 
керектігін айтыңыз. Әрбір асқорыту мүшесіне 
ондағы асты қорытуға жұмсалатын уақытты көрсетіп, 
циферблатпен белгілейді. Әр топ асқорыту үдерісін 
мысалмен бейнелеп көрсету үшін азық-түлік түрін 
өздері таңдайды.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Асқорыту жолы қандай мүшелерден тұратынын 

топта талқылайды. 
• Асқорыту жолын көрсететін таспаға 

(тесьмаға) ауызды белгілейді (қағазға суретін салып, 
қыстырғышпен қыстырып қоюға болады. Бірінші 
циферблатқа 1 минут деп түрлі түсті маркермен 
жазады.)

• Ауыз қуысынан өңешке дейін – 40 см – 8 секунд.
• Таспаға шарды (үрленбеген) бекітеді. Бұл – 

асқазан – 15 см. Жапсырмаға жазып, циферблатқа 
белгілейді – 3 сағат. 

• Шардан бастап, 25 см өлшейді, бұл – он екі елі 
ішек. 

• Ашішек – 6 м. Циферблатқа белгілейді – 4 сағат. 
Жапсырмаға жазады. 

• 1 м 50 см, маркермен белгілейді. Бұл – тоқішек. 
Циферблатқа белгілейді – 10 сағат. 

• Басқа топтың нәтижелерімен салыстырады.
Тапсырманы орындау барысында оқушылар 

дереккөз түрлерін ажыратып үйренеді. Олар 
асқорытудың едәуір ұзақ үдеріс екенін түсінеді. 

Бұл үдеріс біртіндеп жүреді. Оқушылардың 
түсінгенін тексеру үшін сұрақ қойыңыз: «Ауыз 
қуысында тамақ қандай өзгеріске ұшырайды? 
Асқазанда ше? Қоректік заттар қайда сіңіріледі? 
Тоқішекте қандай үдеріс болады? (Ауыз қуысында 
тамақ шайналады, сілекеймен ылғалданады. 
Асқазанда тамақ асқазан сөлімен араласады. 

Қоректік заттар ішектерде сіңіріледі. Тоқішек 
суды сіңіреді.) «Ас қай бөлікте ұзақ жүреді? Адам 
ағзасында асқорыту жүйесінің барлық мүшесі қалай 
орналасқан? (Ашішекте ең ұзақ жүреді. Мұнда 
тамақтағы қоректік заттар сіңіріледі. Олар қанға 
сіңіп, барлық ағзаға тарайды.)

Ойлан. Оқушылардан суды қалай және қай уақытта 
ішетіні туралы сұрап көріңіз. Суды тамақтану 
уақытының аралығында ішкен дұрыс, осылайша 
асқорыту үдерісін жақсартуға болатынын айтыңыз. 
Тамақтың артынан ішкен су асқазан сөлімен 
араласып, тамақ толығымен қорытылмайды.

Сен білесің бе? Оқушылардан жұптасып, бір-
бірімен пікір алмасуын сұраңыз. Астың осынша ұзақ 
жолды жүріп өтуі кездейсоқ емес екенін түсіндіріңіз. 
Біздің асымызды құрайтын әртүрлі тағамдардың 
қорытылуы үшін көп уақыт керек.

Қосымша тапсырма 
Жоғары ынталы оқушыларды саралап оқыту 

мақсатында адамның тамақтануындағы су ішудің рөлі 
мен ерекшеліктері туралы буклет жасап, сыныпқа 
көрсетуін ұсыныңыз.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

34-жұмыс парағы. «Асқорыту мүшелері»,  
36-б.

Асқорыту мүшелерінің қызметі. Оқушылар 
суретте берілген асқорыту мүшелері мен оның 
қызметін сәйкестендіре білуі керек. 

Жауаптары
1. Ас сілекеймен араласып, майдаланатын қуыс – (б) 
ауыз қуысы. 
2. Ас қоймалжың ботқаға айналып қорытылатын 
қуыс қалташа – (ә) асқазан. 
3. Жұтқыншақты асқазанмен байланыстыратын 
мүше – (а) өңеш. 
4. Қорытылған астың қанға сіңіп, ағзаға тарауына 
көмектесетін мүше – (в) ішектер. 
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Тыныс алу мүшелері
Оқу мақсаттары: 
• тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау; 
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Тірек сөздер 
өкпе
ауатамырлар
кеңірдек

Оқулық. 1-бөлім: 
«Тыныс алу мүшелері», 54-55-бб.

Ресурстар:
• «Адамның тыныс алу жүйесінің» моделі»;
• «Тыныс алу жүйесі» кескін сызбасы;
• темір қасық немесе шыны табақша; 
• түрлі түсті ермексаз; 
• сорғыш (губка);
• жапсырмалар (стикерлер);
• фломастерлер;
• «Зертте» айдарының тапсырмасы үшін бар-

лық топқа ватман қағаздары.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Адамдар қоршаған ортадан оттекті жұтып тыныс 

алады. Оттек қан арқылы барлық жасушаны қамта-
масыз ете отырып, ағзаға таралады. Тыныс алу жүйесі 
мұрын қуысынан, жұтқыншақ, кеңірдек, ауатамыр-
лардан (бронхылардан) және өкпеден тұрады. Өкпе 
– тыныс алу жүйесінің басты мүшесі. Өкпенің оң жағы 
үш бөліктен, ал сол жағы сәл кішірек, екі бөліктен 
тұрады, бейне бір кеуде қуысынан жүрекке орын 
беріп тұрғандай. Тыныс жолының беткі қабаттары 
шырышпен қапталған. Ол өкпеге микробтардың тү-
суіне кедергі болады. Тыныс алу жүйесі дұрыс жұмыс 
істеуі үшін жұтатын ауа жылы болуы керек. 

Біз мұрын қуысы арқылы тыныс аламыз. Мұрын қуы-
сында ауа жылып, тазарып, ылғалданады. Содан кейін 
ауа жұтқыншаққа, одан әрі кеңірдекке өтеді. Кеңірдек 
ауатамырларға бөлінеді, ал ауатамырлар тармақша-
ларға тармақталады. Ұсақ ауатамырлық тармақшалар 
көпіршікті, қылтамырмен (капиллярлармен) қапталған 
альвеолалармен жалғасады. Оларда газ алмасу үдерісі 
жүреді. Тыныс алғанда оттек альвеола қабырғала-
ры арқылы қанға өтіп, барлық ағзаға таралады. Дем 
шығарғанда қан көмірқышқыл газдан арылып, өкпе 
қысылады. Өкпе жұмысына көкет (диафрагма) көмек-
теседі. Ұзақ уақыт бойы асығыс тыныс алғанда ағзаға 
оттек жетіспейді. Соның нәтижесінде адамның есіне-
гісі келеді, есінеу дегеніміз – терең ұзақ тыныс алу мен 

тез тыныс шығару. Кейде салқындап қалғаннан неме-
се артық тамақ ішкеннен кейін ықылық пайда болады. 
Жөтелгенде және түшкіргенде жұмсақ әрі сезімтал 
мұрын мен бронхылардың (ауатамырлардың) жолда-
ры тазарып, босайды. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Тыныс алу – тыныс шыға-

ру». Оқушыларға бұл сабақта тыныс алу мүшелері 
қалай аталатынын және қандай болатынын меңге-
ретіні туралы айтыңыз. Қабырғаларына қолдарын 
қойып, бірнеше рет қатты дем алып, дем шығаруын 
өтініңіз. Дем шығарғанда қандай өзгерістер орын 
алатынын сұраңыз. Оқушылар назарын қалай ты-
ныс алғандарына бұрыңыз. Әдетте, біз өзіміздің 
қалай тыныс алғанымызға мән бермейміз. Демді 
біраз уақыт ішіне ұстап тұруын сұраңыз. Не бола-
ды? (Тыныс алғысы келеді.) Демді қалай ұзақ ұстап 
тұруға болады? (Бірнеше секунд қана, ал жаттыққан 
адамдарда бірнеше минутқа дейін ұстап тұруға 
болады.) Осы жаттығудың қарытындысы ретінде 
оқушыларға ауадағы оттектің барлық тірі ағзаларға 
қажет екенін түсіндіріңіз. 

Қалай дұрыс тыныс алу керек? Мұрынға 
алақанды тосып, баяу тыныс алуын сұраңыз. Нені 
сезінгендерін сұрап көріңіз? (Шыққан жылы демді 
сезеді.) Оқулықтағы сурет бойынша мұрын қуысы-
ның ерекшеліктері туралы баяндап беруін сұраңыз. 
«Әрдайым мұрынмен демалу зиянды емес пе?» – 
деп сұрап көріңіз. (Суық ауа мұрын қуысында жылы-
нады, ал ыстық ауа салқындайды және өз жылуын 
қан тамырларына береді. Барлық тыныс жолдары 
шырышты қабатпен қапталған, ол микробтарды, 
шаң-тозаң мен зиянды заттарды сүзіп тұрады.)

Тыныс алу жүйесі. Жұп болып жұмыс жасауды 
ұсыныңыз. Балалардан тыныс алу жүйесіне қандай 
мүшелер жататынын сұраңыз. (Мұрын, кеңірдек, 
ауатамырлар, сол жақ және оң жақ өкпе). Неліктен 
өкпені жұп мүше деп айтады? (Оң және сол жақ жұп-
тардан тұрады.) Тыныс мүшелері қайда және нелік-
тен олай орналасқан? (Қабырға астында, көкірек 
қуысында). Оқушылардың жауаптарын тыңдаңыз. 
Ауаның ағзада таралу бағытын кескін сызбада түрлі 
түсті нұсқарлар арқылы көрсетуді тапсырыңыз. Бей-
нелеп көрсету үшін оқушыларға мобильді сызба мен 
магнитті нұсқарларды пайдалануына болады. Кескін 
сызба жасау арқылы оқушылар тыныс алу жүйесін 
құрайтын барлық мүшелердің орналасуын жаңа 
қырынан көреді, ағзадағы үдерістер мен олардың 
жүру барысын біртұтас қабылдауға жағдай жасайды. 

Модель жаса. Оқушылар модельдеу барысында 
«Тыныс алу жүйесі қалай құрылған?» деген сұраққа 
жауап таба алады. Модельдеу жұмысын жүргізу үшін 
сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 

Барлық топқа қағаз парақтарын, поролон/киіз, 
мақта, жапсырма, фломастер таратып беріңіз. 

1-бөлім. 3-тарау. Адам
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Жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Топтасып тыныс алу жүйесінің қалай құрылға-

нын қарастырады. 
• Ватман қағазға адамның шынайы көлемдегі кеу-

десінің сұлбасын салады.
• Бір оқушы қағазға кеудесін жақындатып сүйеп 

тұрып, басқа оқушы оны айналдыра жиектеп сызып 
шығады. 

• Тыныс алу мүшелерін ұсынылған материалдар-
дан жасап, сызбаға әрқайсысының өз орындарын та-
уып орналастырады. 

• Басқа топтардың нәтижелерімен салыстырады. 
Тапсырманы орындау арқылы оқушылар дереккөз 

түрлерін анықтай алуды үйренеді, тыныс алу жүйесі 
құрылысының ерекшелігі мен орналасу ретін үй-
реніп, оларды атап көрсете алады. Модельдеу бары-
сында түсінгендерін тексеру мақсатында: «Тыныс алу 
жүйесі қандай мүшелерден құралады? Мұрынның 
қызметі қандай? Өкпе қайда орналасқан? Өкпеге ауа 
қалай жетеді? Қан оттекпен қай жерде толығады?» 
деген сұрақтарды қойыңыз.

Ойлан. Оқушылардан қабырғаның қызметі және 
өкпенің құрылысы жайлы не білетіндерін сұраңыз. 
Қаңқаның қызметі жайлы айтып беруді ұсыныңыз. 
Демді ішке тартқанда кеуде қуысы кеңейіп, 
қабырғааралық бұлшық еттер жұмыс істейтінін және 
қабырғалардың жұмсақ өкпені қорғайтынын айтып 
беріңіз. 

Сен білесің бе? Дем алу мен дем шығарудың 
уақытын бақылауды сұраңыз. Қалыпты тыныс алған-
да шамамен уақыт ұзақтығы бірдей болады. Үрмелі 
аспаптарда ойнаған кезде дем ұзағырақ шығады (кү-
шейтілген дем шығару) және ол музыкалық туынды-
ның ерекшелігіне байланысты болады. Ол өзгермелі, 
күші мен қарқындылығы әртүрлі, бірқалыпты, жыл-
дам, бәсең болуы мүмкін.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

35-жұмыс парағы. «Тыныс алу мүшелері»,  
37-б.

Тыныс алу – тыныс шығару. Оқушылар сызба не 
мәтін түрінде ағзадағы ауаның таралу бағытын түсін-
діріп береді.

Жауаптары
Тыныс алғанда ауа мұрынға өтеді. Мұнда 
ауа жылынады. Одан кейін кеңірдекке өтеді. 
Кеңірдектен ауатамырларға, одан әрі өкпеге 
жетеді. Осыған кері бағытта дем шығарады.

Тыныс алу жүйесі. Бұл тапсырма оқушылардың 
білімдерін бекітуге арналған. Оқушылар тыныс алу 
мүшелері бөліктерінің суретін салып, олардың атын 
жазады. 

Жауаптары
Мұрын қуысы, кеңірдек, ауатамырлар және өкпенің 
суретін салады.

36-жұмыс парағы. «Тыныс алу мүшелері қа-
лай жұмыс істейді?», 38-б.

Тыныс алу мүшелерінің қызметі. Оқушылар 
тыныс алу мүшелерін олардың қызметінің сипаттама-
сымен сәйкестендіреді. 

Жауаптары
1. Өкпе – б. ауадағы оттекті қанға сіңіретін мүше. 
2. Ауатамырлар – а. бірнеше тармақтарға 
тарамдалған, ауаны өкпеге өткізетін мүше.
3. Кеңірдек – ә. тыныс алғанда және тыныс 
шығарғанда ауа өткізетін мүше.
4. Мұрын – в. ауаны жылытып, ылғалдандыратын 
мүше. 

Жұмыс. Оқушылар көмекші сөздерді қолдана 
отырып, сөйлемдерді толықтыруы қажет. 

Жауаптары
Тыныс алу жүйесі дем алып, дем шығаруға 
көмектеседі. Оған мұрын, кеңірдек, ауатамырлар 
мен өкпе жатады. Әр тыныс алу мүшесінің өз 
қызметі бар. Мұрын қуысында ауа жылиды әрі 
ылғалданады. Өкпеде газ алмасу үдерісі жүреді. 

4-сабақ. Тыныс алу мүшелері
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Тыныс алу құпиялары
Оқу мақсаттары: 
• тыныс алу жүйесін және оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтау. 

Тірек сөз 
көкет

Оқулық. 1-бөлім: 
«Тыныс алу құпиялары», 56-57-бб. 

Ресурстар:
• орта көлемді бөліктерден тұратын «Тыныс алу 

жүйесі» мозаикасы;
• «Тыныс алу жүйесі» кестесі;
• 2 литрлік пластикалық бөтелке (топ санына 

қарай);
• 5 литрге жуық суға арналған пластикалық кон-

тейнер (топ санына қарай);
• жұмсақ 30 см пластикалық түтікшелер (топ 

санына қарай);
• 1 литрлік өлшеуіш;
• маркер.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Тыныс алу жүйесі ағзадағы ауа тасымалын және 

газ алмасуды қамтамасыз ететін тыныс алу мүшелері 
тобынан құралады. Ағза өзін-өзі жеткілікті мөлшерде 
оттекпен қамтамасыз етеді. Тыныс алу мүшелері шарт-
ты түрде төменгі және жоғарғы тыныс алу мүшелері-
не бөлінеді. Диафрагма мен қабырғааралық бұлшық 
еттер ауаның өкпеге жетуін қамтамасыз етеді. Тыныс 
алу тереңдігі немесе тыныс алу көлемі ағзаға енетін 
ауаның мөлшерін анықтайды. Терең тыныс алғанда 
ішке тартқан дем мен шығарылатын дем де қосымша 
артады. Өте терең дем шығарған соң өкпеде ағзаның 
дұрыс жұмыс істеуіне қажетті белгілі бір мөлшердегі 
қалдық ауа қалады. Қалдық көлемі 1,5 литрді құрайды 
және ол газ алмасуға қатыспайды. Тыныс алу көлемі, 
тыныс алу қоры мен демді шығару қоры шамамен 3,5 
литр ауадан тұратын өкпенің тіршілік сыйымдылығын 
құрайды. Ол адамның дене тұрқы мен жасына байла-
нысты. Оны тұрақты жаттықтыру арқылы ұлғайтуға бо-
лады. Өкпе сыйымдылығы барлық ауа көлемін құрай-
ды: қалыпты дем алу/ дем шығару, терең дем алу/дем 
шығару, қалдық көлемі.

Сабаққа қатысты ескертулер
«Пазлдар» кіріспе тапсырмасы. «Тыныс алу 

жүйесін қандай мүшелер құрайды?» – деп сұрақ қоя-

сыз. Бөліктерден «Тыныс алу жүйесі» тақырыбындағы 
кестені толтыруды тапсырыңыз. Бұл тыныс алу мүше-
лерінің қалай жүйе құрайтынын сұраңыз. (Тыныс алу мү-
шелері бірлесіп әрекет етеді, ортақ жұмыс атқарады.) 
Тыныс алу жүйесін шартты түрде жоғарғы (мұрын қуы-
сы, жұтқыншақ) және төменгі (кеңірдек, ауатамырлар) 
тыныс алу жолдарына бөлуге болатынын айтыңыз. 

Көкет. Оқушыларға өкпенің өздігінен кеңейіп 
әрі жиырыла алмайтынын айтып беріңіз. Олар кеуде 
қуысына байланысты болады. Бұл жағдайда диафраг-
ма мен қабырғааралық бұлшық еттер көмектеседі. 
Оқушыларға бір қолын кеудесіне, екінші қолын диа- 
фрагма аумағына қойып, мұрын арқылы дем алуды 
ұсыныңыз. Өз әсерлерімен бөлісуін өтініңіз. Дем 
алғанда және дем шығарғанда кеуде қуысының қалпы 
қандай өзгеріске ұшырайды? Кесте бойынша тыныс 
алу кезінде диафрагманың қалай өзгеретінін салыс- 
тырып көруге ұсыныс жасаңыз. (Диафрагма кішірейіп, 
төмен түседі, кеуде қуысы кеңейеді, демді ішке тар-
тамыз. Босаңсығанда диафрагма жоғарылайды, кеуде 
қуысы жиырылады, дем шығады.) 

Диаграмма. Жұппен жарыс ұйымдастыруды ұсы-
ныңыз, бір рет қалыпты дем алып, шарды үрлеу қажет. 
Шарларды салыстырыңыздар. Бойы аласа оқушылар-
дың кішкентай шарлары мен бойшаң оқушылардың 
үлкен көлемді шарлары туралы не айтуға болады?

Үлкен адамның өкпесі үлкен, сол себепті өкпе-
ден шығатын ауа да көп болады. Енді қайтадан те-
рең дем алып әрі терең дем шығарып болған соң 
қайтадан шарды үрлеуді тапсырыңыз. Не өзгергенін 
сұраңыз. (Жай үрлегенге қарағанда шар үлкенірек 
болды.) Жұптасып диаграмманы түсіндіруді сұраңыз. 
Өкпені толтыратын ауа көлемі неден құралады? Үл-
кен адамдарда барынша күш салып дем шығарған-
нан кейін де шамамен 1 литрге жуық ауаның қалдық 
көлемі қалатынын айтыңыз. Ересек адамның өкпесінің 
сыйымдылығы 3 литрді құрайды. Ол адамның дене 
тұрқы мен жасына байланысты болады. 

Зертте. Оқушылар зерттеу барысында «Те-
рең дем шығарудың көлемі қандай болады?» деген 
сұраққа жауап таба алады. Адамдар терең тыныс 
алғаннан кейін терең дем шығаратынын түсіндіріңіз. 
Әрбір адамның дем шығару көлемі әртүрлі, ол адам-
ның дене тұрқы мен дем алып және дем шығарып 
жаттығуына байланысты болады. 

Зерттеу жүргізу үшін сыныпты шағын топтарға 
бөліңіз. 

Барлық топқа ресурстарда көрсетілген қажетті 
құралдарды таратыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Бөтелкеге су толтырады.
• Бөтелкенің аузын алақанмен жабады, оның басын 

төмен қаратып, су толы ыдысқа батырады. Бөтелкенің 
ернеуі суға батып тұратындай етіп ұстайды. 

• Ақырын бөтелкенің ауызына пластикалық түтік-
шені салады. 

1-бөлім. 3-тарау. Адам
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• Терең тыныс алып, түтікше арқылы терең дем 
шығарады. 

• Өлшеп көріңіздер.
• Барлық топтың мәліметтерін жинаңыздар.
• Мәліметтерді талдап, қорытынды жасаңыздар. 
Зерттеу барысында оқушылар түтікше арқылы 

бөтелкеге кірген ауа суды итеріп шығаратынын түсі-
не алады. Олар су деңгейін өлшеу арқылы ауаның да 
көлемін өлшей алады. Оқушылар дереккөздердің 
артықшылығы мен кемшілігін анықтауды үйренеді. 
Түсінгендерін тексеру мақсатында «Түтікше арқылы 
шығарылған демнің көлемін қалай өлшедіңдер? Ты-
ныс алудың қай түрін терең тыныс алу деп атайды? 
Оқушылардың белгілеген шамалары неліктен әртүр-
лі? Айырмашылықтарын қалай түсіндіруге болады?» 
деген сұрақтарды қоюға болады.

Сен білесің бе? Оқушылар тыныс алу тереңдігінің 
көлемі денеге түскен салмаққа ғана емес, жүйелі түрде 
жаттығуға да байланысты екенін қалай түсіндіре алаты-
нына назар аударыңыз. (Тыныс алу үдерісіне қатысатын 
кеуде қуысының бұлшық еттері – қабырға бұлшық еттері 
мен диафрагма жаттығады. Жаттыққан адамдардың дем 
алғандағы ауа көлемі адам ағзасын толығымен оттекпен 
қамтамасыз ете алады. Ал жаттықпаған адамдарда ты-
ныс алу қажеттілігі артса, дем алу жиілігі де күшейеді.) 

Өкпе күтімі. Шағын топтармен жұмыс ұйымдасты-
рыңыз. Балалардың назарын тыныс алу мүшелерінің 
қызметіне аударыңыз. Денсаулықты сақтау үшін қан-
дай шараларды жүзеге асыруымыз қажет? Бірнеше 
топтың жауаптарын тыңдаңыз. (Мұрынмен дем алу 
дұрыс әрі пайдалы. Денешынықтырумен айналысу қа-
жет. Кеуде қуысы бұлшық еттерін дамытып, өкпедегі 
ауа алмасуды жақсартуға болады. Жаяу жүру және ве-
лосипед тебу тыныс алу жүйесі жұмысын жақсартады. 
Адамдар жұмыс істейтін және демалатын орындарды 
уақытылы желдетіп отырған дұрыс.) Жағымсыз әдет-
тердің тыныс алу мүшелеріне әсері қандай? (Шылым 
шегу: тікелей және жанама, шылым шекпейтін адамдар 
темекі шегілген орындарда темекі түтінімен демалуға 
мәжбүр болады. Бұл денсаулыққа зиян келтіреді.)

Ойлан. «Неліктен түшкіреміз?» деген сұраққа 
жұппен жауап беруді тапсырыңыз. Бірнеше жұптың 
жауабын тыңдаңыз. (Тыныс алу жолына түскен бөгде 
заттардың әсерінен шырышты қабат тітіркенеді. 
Оларды сыртқа шығару үшін біз түшкіреміз. 
Түшкірген кезде ауа тітіркендіргіш шаң-тозаңмен 
бірге сыртқа шығады.) 

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

37-жұмыс парағы. «Тыныс алу құпиялары», 
39-б.

Терминдер. Тапсырма оқушылардың білімін 
бекітуге бағытталады. Филвордтан тыныс алу жүйесі 
мүшелерінің атын табуы қажет.

Жауаптары
Көлденеңінен: ауатамыр, оттек, ауа, дем алу, өкпе, 
дем шығару.
Тігінен: кеңірдек, мұрын.

Біз қалай тыныс аламыз? Сөйлемдерді толықты-
ру арқылы оқушылар өкпедегі ауа алмасу үдерісін 
түсіндіре алады. 

Жауаптары
Біздің өкпеміздегі ауа үнемі жаңарады. Тыныс алу 
дегеніміз – дем алу және дем шығару. Біз тыныс 
алғанда кеуде қуысы кеңейеді және ауа тыныс 
алу жолдарымен өкпеге қарай өтеді. Біз тыныс 
шығарғанда, кеуде қуысы қысылып, ауа сыртқа 
шығады. 

38-жұмыс парағы. «Тыныс алу», 40-б.
Зерттеу. Оқушылар диаграмманы оқып, дерек-

терді жазады, қорытынды жасайды.

Жауаптары
Данияр – 4 л, Ержан – 3 л, Диас – 5 л. Ең терең 
дем шығарған – Диас, оның дем шығаруы – 5 л, 
ол – басқа балалармен салыстырғанда жаттыққан 
оқушы. Ержанның көрсеткіші – ең төменгі нәтиже 
– 3 л, себебі оның жасы кіші.
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Өкпені шынықтыру
Оқу мақсаттары: 
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтау.

Тірек сөз
тыныс алу жиілігі

Оқулық. 1-бөлім: 
«Өкпені шынықтыру», 58-59-бб.

Ресурстар:
• секундомер;
• кесте;
• зерттеушінің күнделігі;
• балаларға арналған энциклопедия.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Тыныс алу дегеніміз – ағзаға оттектің түсуі мен 

көмірқышқыл газдың шығуын қамтамасыз ететін 
үдеріс. Ауа альвеолаға түседі, оның қан тамырлары 
арқылы капиллярларға өтеді. 

Қан оттекті барлық ағзаға таратады. Көмірқышқыл газ 
бұлшық еттер мен барлық дене мүшелерінен жиналып, 
қан ағынымен бірге альвеолаға өтеді, сосын деммен бірге 
сыртқа шығады. Өкпенің көлемі адамның қаншалықты те-
рең әрі жиі тыныс алатынына байланысты әртүрлі болуы 
мүмкін. Қалыпты тыныс алған кезде өкпедегі ауа көлемінің 
бір бөлігін ғана пайдаланады. Бұлшық еттер белсендірек 
қозғалыста болғанда оттекке деген қажеттілігі күшейіп, 
тыныс алу жиілігі артады. Қалыпты жағдайда адам орташа 
есеппен минутына он алты және жиырма рет тыныс ала-
тын болса, денеге салмақ түскенде минутына қырық және 
тоқсан рет тыныс алады. Орта есеппен қалыпты жағдайда 
адамның тыныс алу тереңдігі бес жүз миллилитрге дейін 
болса, денеге салмақ түскенде ол екі-үш литрге дейін ар-
тады. Тыныс алуды жақсартуға арналған жаттығулар жиын-
тығы тыныс алу мен дем шығару күшін дамытып қана қой-
май, сонымен қатар төзімділікке де тәрбиелейді. Өкпенің 
көлемін ұлғайту аллергия мен демікпесі бар адамдардың 
тыныс алуын жеңілдетеді. Тұрақты түрде жаттығу жасау 
өкпенің тыныс алуға қажетті көлемі мен айналым қызметін 
күшейтеді. Жүйелі жаттығу жасау нәтижесінде дұрыс дем 
алу және дем шығаруға жаттыққан адамның тыныс алу жүй-
есі жаттықпаған адамға қарағанда жақсырақ жұмыс істей-
ді. Денеге салмақ түсіруді тоқтатқаннан кейін тыныс алу 
тезірек қалпына келеді. Тыныс алу жүйесінің дамуына жүзу 
жақсы әсер етеді. 

Сабаққа дайындық
Барлық жұптың зерттеу жүргізулері үшін еркін 

қозғалуға ыңғайлы орын бөлінуі қажет. 

«Дұрыс тыныс алу» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-
ларға сабақ барысында тыныс алу жүйесі жұмысының өз-
герісі туралы зерттеу жұмысын жүргізетіндерін айтыңыз. 
«Денеге салмақ түскен жағдайда тыныс алу жиілігі қалай 
өзгереді?» деген сұраққа жауап берулері қажет. Дене 
сымбаты жайлы білетіндерін есіне салыңыз. Дене сымба-
тын қалай қадағалап отыруға болады? «Денемізді еңкіш 
ұстау тыныс алуға қалай әсер етуі мүмкін? (Денемізді 
еңкіш ұстасақ, кеудемен еркін тыныс ала алмаймыз.) Ұзақ 
жүгіргенде кейбірі тұншығып, жүгіре алмай, тоқтап қала-
тынына назар аудартыңыз. Ал кейбірі оңай жүгіре ала-
ды. Неліктен бұлай болады? (Бұл жағдай денеге салмақ 
түскенде ағзаның оттекті жеткілікті мөлшерде ала алма-
уынан болады. Сондықтан адамдар жиі тыныс алады.) 
Оқушылардың тыныс алу жүйесі туралы не білетіндерін 
сұрап көріңіз. Ағзадағы қызметі қандай? (Тыныс алу жү- 
йесі ағзаны оттекпен қамтамасыз етіп, көмірқышқыл газ-
ды бөліп шығаратын мүшелерден тұрады.)

Сұрақ таңдаймыз. Оқушыларға сабақ бойы экс-
перимент жүргізілетінін айтыңыз. Топтық жұмыс ұйым- 
дастырыңыз. Оқушыларға тыныс алу жиілігін зерттеуге 
қажет сұрақты таңдауды ұсыныңыз. Олардың нені білгісі 
келеді? Нені анықтауға тырысамын? Мен нені зерттеп 
отырмын? Талқылауға және зерттеу сұрақтарын жазып 
алуға уақыт беріңіз. Барлық топтың жауабын тыңдаңыз.

Болжам жасаймыз. Оқушылардан тыныс алу жиілі-
гіне не әсер ететінін сұрап көріңіз. Сөздерін «Менің 
болжамым бойынша … осылай болады» деген үлгідегі 
тіркеспен бастауды ұсыныңыз. 

«Тыныс алу жиілігі денеге түскен күшке байланысты 
бола ма?» – деп сұрап көріңіз. Бірге болжам жасаңыз: 
егер денеге түсетін күшті арттырса, тыныс алу жиілігі де 
артады. Келесі тапсырманы орындау арқылы бұл бол-
жамды тексеріп көруді ұсыныңыз.

Тыныс алу жылдамдығы. Минутына қанша рет 
тыныс алатынын санап көруді ұсыныңыз. Нұсқау беріңіз: 
«Орындықта отырып, бір алақанын кеудесіне қояды. 
Тыныс алады. Кеуде қуысының көтеріліп-түскенін сезіну 
керек. Қанша рет тыныс алғанын санайды». 

Зерттеуді жұмысын жоспарлау. Оқушылардан 
зерттеу барысындағы өзгермелі/айнымалы шамалар-
ды анықтауды сұраңыз. «Өзгермелі/айнымалы» деген 
ұғымды қалай түсінетінін нақтылаңыз. Қандай өлшемді 
есептейді? Мысалы, «Мен (тыныс алу жиілігін) есептей-
мін. Қандай шаманың өзгеруі орын алуы мүмкін? Қандай 
өлшем тез өзгеруге бейім? «Мен шаманы өзгерттім …»

Қандай шамалар өзгеруі мүмкін? Нені оңай өзгер-
туге болады? (Отырып-тұру жаттығуының санын.) 

Дене жаттығуларының түрі мен орын алған өз-
герістерді кестеге толтыруды тапсырыңыз.

1-бөлім. 3-тарау. Адам
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Әрекет түрі 1 минуттағы 
тыныс алу саны

Қалыпты жағдайда 
(орындықта отырғанда) 
15 рет отырып-тұрғанда
25 рет отырып-тұрғанда

Зертте. Жұмысты жұппен орындайды. 
Зерттеу жасау барысында оқушылар «Адамның 

тыныс алу жиілігі дене жаттығуларына байланысты 
ма?» деген сұрақтың жауабын таба алады. 

Барлық жұпқа жұмысқа қажетті кесте, секундо-
мер, зерттеушінің күнделігі дайындалады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Қажетті құралдар тізімін жасайды. «Мен экспе-

римент жасауда мына құралдарды қолдандым …» 
• Отырған қалпында бір минутта қанша рет дем 

алғанын санайды. Ол үшін бір алақанын кеудесі-
не қойып, тыныс алады. Кеуде қуысының көтеріліп, 
төмен түскенін сезінуі қажет. Қанша рет тыныс алға-
нын санайды. Деректерді кестеге жазады. 

• 15 рет отырып-тұрады. (Тыныс алу ырғағына 
мән беру қажет: дем алғанда дене тіктеледі, дем 
шығарғанда отырады.) Бірден орындыққа отырып, 
қанша рет дем алатынын есептейді. (Қалыпты жағдай-
да 4-5 демге дейін жиілейді.) Деректерді кестеге ен-
гізеді.

Бес минут демалып, тыныс алуын қалыпқа кел-
тіреді. 

• Жүктеме санын 25 ретке көбейтіп, эксперимент-
ті қайталайды.

• Қайтадан орындыққа отырып, тыныс алу санын 
санайды. Кестеге деректерді енгізеді.

• Басқа жұптардың нәтижелерімен салыстырады.
Зерттеу барысында оқушылар дереккөздердің ар-

тықшылығы мен кемшілігін анықтап, физикалық белсен-
ділік пен тыныс алу жиілігінің арасындағы байланысты, 
оның ерекшелігін түсіндіруді үйренеді. Зерттеу нәти-
жесінен кейін: «Эксперименттен кейін нені сезіндің-
дер? (Жиі дем алады. Дем алу тереңдей түседі.) Қандай 
заңдылықты аңғардыңдар? (Жаттығу жүктемесі артқан 
сайын, тыныс алу жиілігі де артады.) Не түсіндіңдер? 
(Жылдам қозғалған соң тыныс алу жиілейді.) Неліктен 
бұлай болды? (Оттек ағзаға энергия алу үшін қажет. 
Жаттығу барысында неғұрлым көп энергия жұмсалса, 
соғұрлым ағза да оттекті көп қажет етеді. Сондықтан 
тыныс алу жиілей түседі.) 

Жоғары ынталы оқушыларға: «Осы экспериментті 
қайтадан жасайтын болсаңдар, қандай өзгерістер ен-
гізер едіңдер? Нақтырақ нәтиже алу үшін не істеу ке-
рек?» деген сұрақтар қойыңыз. (Бірнеше рет қайталап 
өлшеу керек.)

Нәтиже. Нәтижені бірден жазып алу қажеттігіне 
көңіл бөліңіз. Эксперименттен кейінгі өзгерістерді 
және оның нәтижесін енгізудің ыңғайлы түрін топта 
талқылайды, мысалы, кесте түрінде жазуға болады. 

Зерттеу жұмысы бойынша тұжырым. Оқушы-
ларға үлгіні қолдана отырып, эксперименттің қоры-
тынды есебін жазуды тапсырыңыз. 

Мен мына құралды қолданамын: …
Зерттеу жүргізу арқылы мен … білгім келеді.
Менің болжамым …
… өзгерткен шаманы таңдаймын.
Мен … өлшеймін.
Эксперимент нәтижесін кестеге жазамын. Бірінші 

эксперимент … 
Екінші эксперимент … 
Мен … деп қорытынды жасадым.
Оқушылардың жауапты толық жазуына мән 

беріңіз. Олардан эксперимент сапасын арттыру үшін 
қосымша қандай өзгерістер енгізетінін сұрап көріңіз. 
Кестені диаграмма түрінде жазуды тапсырыңыз. 

Сен білесің бе? Оқушылардан марафонға жүгіру 
туралы не білетіндерін сұрап, энциклопедиялармен 
жұмыс істеуді ұсыныңыз. 2х2 тыныс алу ырғағын тек-
серіп көруді сұраңыз. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

39-жұмыс парағы. «Өкпені қалай шынықты-
руға болады?», 41-б.

Жарыс. Бұл тапсырма білімдерін бекітуге, диа-
грамманы оқи алуға және ақпараттарды талдай білу-
ге бағытталған. 

Жауабы
Бәрінен көп жаттығу жасаған – Диас, ол жиі дем алды. 
Диас – 38, Қанат – 35, Еркеш – 25 рет тыныс алды, бір 
ырғақпен отырып-тұрды. Ең шыдамды – Диас. 
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Қанайналым жүйесі
Оқу мақсаттары: 
• қанайналым жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
• адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы 
әңгімелеу.

Тірек сөздер 
жүрек
күретамыр 
көктамыр 
қылтамыр 

Оқулық. 1-бөлім: 
«Қанайналым жүйесі», 60-61-бб.

Ресурстар:
• «Адамның қанайналым жүйесі» кестесі;
• түтіктер;
• скотч;
• ермексаз;
• жапсырмалар;
• фломастерлер;
• «Зертте» айдарының тапсырмасы үшін барлық 

топқа арналған ватман қағазы.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Қанайналым жүйесіне жүрек, күретамыр мен көк-

тамыр, қан жатады. Қанайналым жүйесі қанның барлық 
ағзаға таралуын қамтамасыз етеді. Қан үлкен және кіші 
қанайналым шеңберін жасай отырып, жүрек арқылы екі 
рет өтеді. Қан күретамыр арқылы ағзаларға оттек пен 
қоректік заттарды тасымалдайды. Ағзалардан шыққан 
көмірқышқыл газ бен қоректік заттар көктамырдың бой-
ымен жүрекке, одан әрі оттекпен қанығу үшін тағы да 
өкпеге барады. Ұсақ қылтамырлар күретамыр мен көкта-
мыр арасында байланыс орнатады. 

Қылтамырлар жұқа әрі өткізгіш қабырғалардан тұра-
ды, қандағы қоректік заттар қылтамырлардың қабырға-
лары арқылы ұлпаларға өтіп, ағзаның тіршілігін қамтама-
сыз етеді. 

Жүрек – жүрек бұлшық еттерінен тұратын автомат-
ты түрде жұмыс істейтін мүше. Жүрек жұмысының үні 
ырғақты дыбыс болып естіледі. Ол кеуде қуысындағы ке-
уде сүйегінде орналасқан. Екі бөліктен тұратын сол жақ 
өкпе үш бөліктен тұратын оң жақ өкпемен салыстырған-
да ығысып, жүрекке орын беріп тұрғандай. 

Атақты ағылшын ғалымы әрі дәрігері Уильям Гарвей 
он жетінші ғасырда ағзадағы қан тұйық қанайналым жүй-
есі арқылы қозғалатынын анықтаған.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-

ларға бүгінгі сабақта қанайналым жүйесі қандай 
қызмет атқаратынын анықтау қажеттілігін айтыңыз. 
Олардың назарын асқорыту және тыныс алу жүйесі 
тақырыбындағы сабаққа бағыттау керек. Жұппен ты-
ныс алу және асқорыту жүйелерінің қалай құрылға-
нын анықтайды. Қоректік заттар ашішектерден саусақ 
ұшына дейін қалай тарайтынын сұрап көріңіз. Бірнеше 
жұптың жауабын тыңдаңыз. 

Одан кейін тыныс алу жүйесі құрылысын есіне 
түсіре отырып: «Оттек дене мүшелерімізге қалай 
таралады?», «Көмірқышқыл газ ағзадан қалай шыға-
ды?» – деген сұрақтарға жауап беруін сұраңыз. Адам 
ағзасына не үшін қанайналым жүйесі қажет екені тура-
лы қорытынды жасауға ұсыныс білдіріңіз. Оқушылар-
дан «қан айналысы» деген ұғымды қалай түсінетінін 
сұрап көріңіз. 

Қанайналым жүйесі. Жұппен жұмыс жасауды ұсы-
ныңыз. Оқушылардан суретке сүйене отырып, қанайналым 
жүйесі қандай мүшелерден тұратынын түсіндіріп беруді 
сұраңыз. (Жүрек, күретамыр, көктамыр және қылтамыр-
лар.) Олар қайда орналасқан? (Жүрек кеуде қуысында қа-
бырғалар астына орналасқан, тамырлар барлық мүшелер 
мен бұлшық еттер арқылы өтеді.) Күретамыр қандай бо-
лады? Көктамыр ше? Қылтамырлар қандай болады? Олар 
қандай қызмет атқарады? – деп сұраңыз. Оқушылардың 
ойын тыңдап көріңіз. Оқушылар бұл сұрақтарға суретке 
сүйеніп, күретамыр қызыл, көктамыр көк түсті болады деп 
жауап беруі мүмкін. Бұл келесі сабаққа дайындықты қамта-
масыз етеді. Сондықтан бұл сабақта олар тамырлардың 
қан тасымалдайтынын түсінгені маңызды. 

Күретамыр жұқа қылтамырларға айналғанша кіш-
кентай тамырларға тармақтала беретінін нақтылаңыз. 
Қылтамырлардың қабырғаларының жұқалығы сонша, 
олар арқылы өкпеде газ алмасу және асқорыту мүше-
лерінде қоректік заттар айналымы жүреді. 

Мотор. Шағын топпен жұмыс ұйымдастырыңыз. 
Оқушылардан жүрек туралы не білетінін сұраңыз. 
Оқушыларда, әдетте, жүректің сыртқы бейнесі мен 
орналасатын орны туралы бұрыс түсінік қалыптасқан. 
Олар жүрек кеуденің сол жағында орналасқан деп 
айтуы мүмкін. Жүректі адамдар көбінесе «жүрекше» 
символы ретінде бейнелейтінін айтыңыз. Бірақ шын 
мәнінде жүректің сыртқы көрінісі басқаша болып ке-
леді. Суретке мұқият қарауын сұраңыз. Оқушылар 
жүректің қайда орналасқаны туралы не айта алады? 
Жүректің суретіне және орналасқан жеріне зер са-
луын сұраңыз. Жұдырықтарын түйіп, оған мұқият қа-
рауын сұраңыз. Әр адамның жүрегінің көлемі әртүрлі, 
жұмылған жұдырық көлеміндей болатынын айтыңыз. 
Топтарда бір-бірімен жұдырықтарын және олардың 
денеге сәйкестігін салыстыруды тапсырыңыз. Қоры-
тынды жасауы тиіс. (Ересек адамдардың жүрегі көп 
жұмыс атқаратындықтан, үлкенірек болады.) 

1-бөлім. 3-тарау. Адам



737-сабақ. Қанайналым жүйесі

Модель жаса. Оқушылар модельдеу барысында 
«Қанайналым жүйесін құрайтын мүшелер қалай орна-
ласқан?» деген сұраққа жауап іздейді. Модельдеу жұ-
мысын жүргізу үшін сыныпты шағын топтарға бөліңіз. 

Барлық топқа жұмысқа қажетті қағаздар, түтіктер, 
скотч, ермексаз, жапсырмалар, фломастерлер таратыңыз.

Жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Топ болып қанайналым жүйесі құрылымын тал-

дайды.
• Ватман қағазына адамның шынайы өлшемінің 

сұлбасын салады.
• Қанайналым жүйесі мүшелерін берілген құрал-

дардан жасайды. 
• Сұлбаның ішіне қанайналым жүйесінің мүше-

лерін орналастырады да, оларды аттары жазылған 
парақшалармен белгілейді. 

• Басқа топтардың нәтижелерімен салыстырады.
Модельдеу барысында балалар қанайналым жүйесі 

құрылымының ерекшеліктерін және мүшелердің орна-
ласу ретін түсінеді, олардың атын атап, орнын көрсетуді 
үйренеді. Модельдеу барысында түсінгендерін тексеру 
үшін «Қанайналым жүйесі қандай мүшелерден құра-
лады? Жүрек қандай қызмет атқарады? Қылтамырлар 
қайда орналасқан? Дене мүшелеріне таралған соң қан 
не істейді?» – деген сұрақтарды қойып көріңіз.

Ойлан. Оқушылардан қанайналым жүйесі мүшелерінің 
орналасуы жайлы не ойлайтындарын сұрап көріңіз. 
Неліктен жүрек кеуде қуысының ішінде орналасқан? 
Ішкі құрылыс мүшелерінің орналасуының қандай ерек-
шеліктерін атай алады? (Жүрек – өте нәзік дене мүше-
сі, оны қорғау үшін табиғат ерекше орналастырған.) 
«Жүрегі тас төбесіне шықты» тіркесі қорқыныш сезімін 
білдіреді, бұл жағдайда адам жүрек ырғағының іркілуін 
сезінеді. Бұл – ағзаның қауіптен қорғану жауабы. Кеуде 
қуысының «шынайы үлгісін» жасауды тапсырыңыз. Бір 
оқушы тізерлеп отырып жүректі, басқа екі оқушы қол 
ұстасып өкпені, олардың айналасындағы бірнеше оқушы 
қабырғаларды бейнелейді.

Қосымша тапсырма

Саралау тапсырмасы ретінде оқушыларға түрлі 
материалдарды қолданып, кеуде қуысының макетін 
құрастыруды ұсыныңыз.

  Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар

40-жұмыс парағы. «Қанайналым жүйесі», 
42-б.

Қанайналым жүйесінің мүшелері. Тапсыр-
ма оқушылардың білімдерін бекітуге бағытталған. 
Оқушылар қанайналым жүйесі мүшелерінің суретін 
салып, олардың аттарын жазады.

Жауаптары
Жүрек пен тамырларды сәйкес түспен бояйды. 

Оқушылар бастағы тамырларға назар аудармай, 
оларды бейнелемей кететінін ескеріңіз, бұл 
туралы кейінірек танысатын болса да, мұны білген 
оқушыларды мадақтап қойыңыз.

Қан қозғалысы. Оқушылар адам ағзасында қан 
қандай жолды жүріп өтетіні туралы жазады. 

Жауаптары
Қан өкпені шайып өтеді, сол арқылы оттекпен 
қанығады. Оттекпен қаныққан қан күретамыр 
бойымен барлық мүшелерге тарайды. Дене 
мүшелеріндегі көмірқышқыл газ бен зиянды 
заттарды көктамыр жүрекке алып келеді. 

41-жұмыс парағы. «Жүрек және тамырлар»,  
43-б.

Қанайналым жүйесі мүшелерінің қызметі.  
Қанайналым жүйесі мүшелерін олардың сипаттама-
ларымен сәйкестендіреді.

Жауаптары
1 – в; 2 – ә; 3 – а; 4 – б.

Жұмыс. Оқушылар тиісті сөздерді қолдана отырып, 
сөйлемдерді толықтырады. 

Жауаптары
Жүрек – сор секілді жұмыс істейтін бұлшық ет. Ол 
қанды тамырларға айдайды. Оттекке қаныққан 
қан күретамыр арқылы дене мүшелеріне тарайды. 
Олардан ол көктамыр арқылы көмірқышқыл газ 
бен зиянды заттарды алып шығады. Қылтамырлар – 
ең ұсақ қантамырлар.



Қанайналым жүйесінің жұмысы
Оқу мақсаттары: 
• қанайналым жүйесі мен оның адам ағзасындағы 
рөлін сипаттау;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөз 
тамырдың соғуы 

Оқулық. 1-бөлім: 
«Қанайналым жүйесінің жұмысы», 62-63-бб.

Ресурстар:
• секундомер;
• зерттеу нәтижесін жазуға арналған кесте;
• тіс шұқығыш (зубочистка); 
• ермексаз;
• зерттеушінің күнделігі.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жүректің жиырылуы орталық жүйке жүйесінің 

бақылауымен жүзеге асады. Жүректің жиырылуы 
нәтижесінде тамыр қабырғаларының тербелісі пайда 
болады. Мұндай тербелісті тамырдың соғуы деп 
атайды. Адамның тамыр соғуы тәулік ішінде оның 
физикалық жағдайына және көңіл күйіне қарай өзгеріп 
отыруы мүмкін. Тамыр соғуының жиілігіне адамның 
физикалық жағдайы мен дене қалпы әсер етеді. Ең 
қатты соғатын – жаңа туған сәбилердің тамыры. Өсе 
келе қалыпты күйге түсе бастайды. Елу жастан асқан 
соң тамыр соғуы жоғарылауы мүмкін. Дене белсенділігі 
кезінде тамыр соғу өзгерісі анық білінеді. Бұл өзгеріс 
ағзадағы энергия шығынының артуымен түсіндіріледі. 
Оны толтыру үшін дене мүшелері мен тіндерге 
жеткізілетін көп мөлшердегі оттек көлемі қажет. 
Денеге түсетін салмақ артқан сайын тамыр соғуы да 
жоғарылай түседі. Дене қалпының көлденеңнен тік 
қалыпқа қарай өзгеруіне байланысты қанның таралуы 
да өзгереді. Мұндай жағдайда қанайналым жүйесі 
өз жұмысын жылдам реттеп, қалыпты ағза жұмысын 
қамтамасыз етеді. Тамырдың соғуын бас бармақтан 
сәл төменірек тұсқа сұқ және ортаңғы саусақты қойып 
санайды. 

Сабаққа қатысты ескертулер 

«Жедел жауап» кіріспе тапсырмасы. Оқу-
шыларға сабақ барысында жүрек жиырылуы 
жиілігінің өзгерісін зерттеп, «Физикалық дене 
қозғалысынан кейін тамыр соғуы қалай өзгереді?» 
деген сұраққа жауап іздейтінін жеткізіңіз. Олар 
жедел жауап сұрақтарына жауап береді. Жүгіру, 
секіру, баспалдақтан көтерілу, жылдам билегеннен 

кейін жүрек қатты соға бастайтынына оқушылардың 
назарын аударыңыз. Оқушылардың бұл жөнінде 
не айта алатынына көңіл бөліңіз. Неліктен бұлай 
болады? (Белсенді қозғалыстар жұмсалатын энергия 
шығынына байланысты болады. Жұмсалған қоректік 
заттарды толықтыру қажет.) Қанайналым мен тыныс 
алу жүйелері бір-бірімен өзара қалай байланысқан? 
(Өкпеде қан оттекпен толығып, барлық дене 
мүшелеріне және бұлшық еттерге таралады.) 

Қалай жұмыс істейді? Оқушыларға қанайналым 
жүйесінің сызбасын сипаттап, қанайналым жүйесі 
арқылы ағзадағы зат алмасу қалай жүретінін айтып 
беруін тапсырыңыз. Сызбаны сипаттау арқылы 
оқушылар жүректен шыққан күретамырдағы қан 
бүкіл ағза арқылы өтіп көктамыр арқылы жүрекке 
қайта келетінін және бауыр мен өкпе арқылы тазарып 
отыратынын түсінуі тиіс.

Зерттеу мәселесі. Оқушыларға бүкіл сабақ бойы 
эксперимент жасайтындарын айтыңыз. Жұптық жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Тамыр соғуы жиілігін зерттеуге 
арналған сұрақ таңдау қажет. «Нені анықтауым 
қажет? Мен нені зерттеудемін?» сұрақтарына жауап 
бере отырып, зерттеу нысанын нақтылауы қажет. 
Талқылап және өз сұрақтарын жазуға уақыт беріңіз. 
Бірнеше жұпты тыңдаңыз. (Физикалық жаттығулар 
қанайналым жүйесіне қалай әсер етеді? Физикалық 
қозғалыстан кейін тамыр соғуы қалай өзгереді?)

Болжамыңды ұсын. Тамыр соғуының жиілеуіне 
не әсер ететініне қатысты болжам жасауға тапсырма 
беріңіз. «Мен … болады деп ойлаймын». (Жүрек 
соғу жиілігі артады). Ойлануға уақыт беріңіз. Ықтимал 
жауаптарды мұқият тыңдаңыз. Жұппен талқылап, 
зерттеушінің күнделігіне болжамдарын жазады. 

Тамыр соғуын санау. Жұппен жұмыс жасауды 
ұйымдастырыңыз. Тамыр соғуы туралы оқушылар не 
білетініне назар аударыңыз. Кішкентай балалардың 
жүрегі ересек адамдармен салыстырғанда жиі 
соғатынын айтыңыз. Бір минуттағы жүрек соғуын 
санаңыздар. Ол үшін ермексаз бен тіс шұқығыш 
қолданып, «жалауша» жасаймыз. Барлық есептеуді 
дененің бір бөлігінде жүргізу қажет. Жүрек соғуын 
санап отырған оқушы тыныш қалыпта орындықта 
отырады. 

Жоспарлау. Оқушыларға зерттеу нәтижесіндегі 
өзгерісті анықтауды тапсырыңыз. Қандай өлшемді 
өлшейді? «Мен …. өлшедім» (Тамыр соғуын). 
Олар қандай шама өзгермелі болуы мүмкін екенін 
анықтайды. Нені оңай өзгерте алады? (Дене қалпын: 
отырады, тұрады, қозғалыста болады). Әрекет түрі 
мен оған қатысты өзгерген нәтижелерді жазу үшін 
кестені ұсыныңыз. 
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8-сабақ. Қанайналым жүйесінің жұмысы

Әрекет 1 минуттағы тамыр 
соғуының саны

Орындықта отырғанда
Тұрғанда
10 рет секіргеннен 
кейін

Зертте. Жұппен жұмыс жасайды. Оқушылар 
зерттеу барысында «Қандай дене әрекеті жүрекке 
әсер етеді?» деген сұраққа жауап табады. 

Барлық топқа секундомер, кесте, зерттеушінің 
күнделігі қажет. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Қажетті құралдар тізімін жасайды. «Экспери-

мент жасау үшін мен … қолдандым».
• Орындықта отырған қалыпта бір минуттағы 

жүрек соғуын есептейді. Деректерді кестеге 
толтырады.

• Тұрған қалыпта бір минут ішіндегі жүрек соғуын 
есептейді. Деректерді кестеге толтырады. 

• 10 рет секіреді. Бірден орындыққа отырып, 
тамыр соғуын есептейді. Деректерді кестеге 
толтырады. 

• 5-6 рет терең дем алып, тынысын қалпына 
келтіреді. Тамыр соғуын өлшейді.

• Басқа жұптардың нәтижелерімен салыстырады.
Зерттеу жүргізу барысында оқушылар 

дереккөз түрлерін ажыратып үйренеді. Сонымен 
қатар физикалық белсенділік пен тамыр соғу 
қарқындылығының арасындағы байланысты түсінеді 
және оның ерекшеліктерін түсіндіре алады. Зерттеу 
нәтижесінде түсінгендерін тексеру мақсатында: 
«Тест өткізгеннен кейін нені сезіндіңдер? Қандай 
заңдылықты байқадыңдар? (Әрекеттің өзгеруіне 
байланысты тамыр соғу жиілігі де артты.) Не 
анықтадыңдар? (Жылдам қозғалыс жүрек соғуын 
күшейтеді.) Неліктен бұлай болды? (Ағзаға энергия 
қажет. Жаттығу барысында энергия қаншалықты көп 
жұмсалса, ағзаға сонша оттек қажет. Жүрек соғуы 
жиілігі күшейе түседі.) Кейбір оқушыларға: «Осы экс-
периментті қайтадан жасасаңыздар, қандай өзгеріс 
енгізер едіңдер? Қалай нақты нәтижеге қол жеткізуге 
болады?» (бірнеше рет қайталап санау) деп сұрақ 
қойыңыз. 

Эксперимент нәтижесі. Өзгеріс нәтижесін 
бірден жазып отыруы қажет екенін оқушыларға 
алдын ала ескертіңіз. Нәтижелерді және олардың 
санын кестеге толтырады. 

Эксперимент туралы есеп. Үлгіні («Өкпе 
жұмысын қалай жақсартуға болады» сабағы) 
пайдалана отырып, эксперименттің қорытынды 
есебін жазады. «Зерттеудің сапасын жақсарту үшін 
эксперимент барысында нені өзгертер едіңдер?» 
деп сұраңыз. 

Ойлан. Жұппен жұмыс жасайды. Күндіз және түнде 
адамның жүрек соғысының жиілігінде өзгеріс бола 
ма? Неліктен? Түнде жүрек соғу жиілігі баяулайды, 
өйткені адамдар аз қозғалады. Ұзақ уақыт бойы дене 
қимылсыз болады, ұйқы кезінде дененің көлденең 
қалыпта болуы жүрекке түсетін күшті азайтады.)

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар

42-жұмыс парағы. «Қанайналым жүйесі қалай
жұмыс істейді?», 44-б.
Тамыр соғу жиілігі. Бұл тапсырма бағандық 

диаграмманы оқу мен мәліметтерді талдай білу 
біліктерін бекітуге бағытталған. 

Жауаптары
Назгүлдің тамыры минутына 90 рет, ата-анасы: 
Динаш (тамыр соғуы – 71 рет) пен Диас (тамыр 
соғуы – 70 рет). Алиярдың тамыр соғуы (інісі) 
– минутына 120 рет, Думан (ағасы) – минутына  
80 рет. 

Тамаша күйде болу үшін. Оқушылар берілген 
суреттердің ішінен спорттық қалыпты сақтауды 
бейнелеген суреттерді таңдайды. 

Жауаптары
1. Спорттық ойындар – балалар футбол ойнайды;
2. Көгөніс жеу; 
4. Күн тәртібін сақтау; 
5. Таңғы жаттығуларды жасау;
6. Велосипед тебу; 
9. Жақсы көңіл күй.
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Ағза аурудан қалай қорғанады?
Оқу мақсаттары: 
• адам ағзасының ауру мен инфекциядан қорғану 
жолдарын түсіндіру; 
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтау.

Тірек сөз 
иммунитет

Оқулық. 1-бөлім: 
«Ағза аурудан қалай қорғанады?», 64-65-бб. 

Ресурстар:
• айна;
• парақтар;
• фломастерлер;

Сабаққа байланысты деректі материал 
Қоршаған ортада адам ағзасына қауіп төндіріп, 

жұқпалы аурулар тудыратын микроағзалар бар. Ағ-
заның қорғаныс қабілеті иммундық жүйеге негізде-
леді. Белсенді емес қорғаныс физикалық «бөгеттер-
ден» (тері жабыны, жоғары тыныс алу жолдарының 
шырышты қабаттары, асқазан сөлі, ішек флоралары), 
қан жасушаларынан, лимфа жүйесінің бөліктерінен 
(мүшелер, бездер, жасушалар) тұрады. Бактерия мен 
вирус ағзаға түскен сәттен бастап белсенді қорғаныс 
жұмыс істей бастайды. Иммунитеттің ерекше бөлік-
тері оларды тауып, көзін жояды. Суық тиюден қорға-
нудың ең тиімді жолдары – аурудың алдын алу және 
гигиеналық талаптарды сақтау, вирустың жұғуына 
қарсы дәке таңғышты тағу. Қозғалыс белсенділігін 
бақылай білу, күн тәртібін сақтау, ашуға берілмеу ағ-
заның қорғаныш күшін арттырады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Қорғаныс» кіріспе тапсырмасы. Оқушыларға 

бүгінгі сабақ барысында «Аурулардан ағза қалай 
қорғанады?» деген сұраққа жауап іздейтіндерін ай-
тыңыз. Ғаламшарымызда ең көп таралған тірі ағзалар 
вирустар мен бактериялар екенін жеткізіңіз. Олар 
адам ағзасына түссе, қауіп төндіріп, ауру мен ин-
фекциялар пайда болады. Ағзамыз бұлармен қалай 
күреседі? Ағзаның қорғаныс қабілеті иммунитет деп 
аталады. Үшінші сынып оқушылары иммунитет тура-
лы не білетіндеріне көңіл бөліңіз. Баланың ағзасында 
дүниеге келісімен қорғанысы болады. Оны белсенді 
емес қорғаныс деп атайды. Олар микробтар ағзаға 
түсуі мүмкін жерлерде болады.

Тері. Сұрақтарға жауап беруі үшін жұптық жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Саусақтың дөңес тұсымен айнаны 
ұстап көреді. Неліктен із қалатынын сұраңыз. Бірнеше 

жұптың жауабын тыңдаңыз. Тері зақымдалмаған күй-
інде микробтар үшін жақсы тосқауыл бола алатынын 
түсіндіріңіз. «Жәндік, яғни маса, ара, т.б. шағып алған 
тері бөлігінде не болады?» – деп сұрақ қойыңыз. 
Өз ойларын айтуға мүмкіндік беріңіз. Жәндік шағып 
алған жердегі терінің қызаруы, аздап ісінуі қан құра-
мындағы бөлшектердің қорғану жұмысына кіріскенін 
білдіретінін айтыңыз. Теріні сыдырып алғанда немесе 
теріні кесіп алғанда қандай өзгеріс байқауға болады? 
Бірнеше оқушының жауабын тыңдаңыз. Кесіп кеткен 
жерден шыққан қан микробтарды қоса алып шығады. 
Қан қоюланғанда басқа микробтардың түсуіне жол 
бермейтін тосқауыл жасайды.

Мұрын. Жұппен жұмыс жасауды жалғастыра-
ды. Мұрын ауадағы микробтарды қалай тазалайды? 
(Мұрын қуысының ішкі жағы, кеңірдек, ауатамырлар 
шырышты қабықшалармен қапталған). Суық тиіп ауыр- 
ған кезде неліктен мұрыннан су ағады? (Ол мик- 
робтарға тосқауыл болады. Шырышты қабықтағы түк-
тердің толқын тәрізді қозғалысымен түктегі бактери-
яларды сыртқа шығарады.) 

Асқорыту жүйесі. Бактериялар мен вирустар 
адам ауызына қалай түсетіні туралы сұрап көріңіз. 
(Лас қол, жуылмаған көгөніс пен жемістер түрлі ауру-
лардың көзі бола алады.) Олар үшін не тосқауыл бо-
луы мүмкін? Сілекейдің бактериялар мен вирустарға 
қарсы қорғаныс қабілеті жайлы айтыңыз. Оқушылар-
дың асқазан сөлінің микробтарды жою қасиеті тура-
лы не білетінін сұрап көріңіз. Асқазан сөлінің құрамы 
микробтарды жоя алады, бұл да жұқпалы ауруларға 
тосқауыл екенін түсіндіріңіз.

Ағзаның белсенді қорғанысы. Белсенді қорға-
ныс үдерісінің үйлесімді реттілігін талдауды тапсы-
рыңыз. Қандай деңгейге жеткенде адамның тем-
пературасы жоғарылайды? Адам ауырғаннан кейін 
неліктен өзін әлсіз сезінеді? (Ағзаның барлық күші 
микробтармен күресуге жұмсалады.) Белсенді қорға-
ныс вирустар мен микробтар ағзаға түскеннен кейін 
барып жұмыс жасай бастайтынын нақтылаңыз. Им-
мундық жүйе оларды тауып, көзін жояды. Зиянды мик- 
робтарды «жадында» сақтап, сол микробтар қайта-
дан түскен жағдайда, ағза бірден қорғана бастайды.

Зертте. Оқушылар зерттеу барысында « Адамдар 
тығыз орналасқан жерде вирустық жұқпалы аурулар 
қалай тарайды?» деген сұрақтың жауабын іздейді. 

Зерттеу жасау үшін сыныпты шағын топтарға 
бөліңіз. 

Барлық топқа қажетті құралдарды үлестіріңіз.
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Оқушылар вирустық жұқпалы аурулардың адам-

нан адамға таралу жолын бақылайды. 
• Вирустық жұқпалы аурулардың тіршілік ортасы 

(су, азық-түлік, тұрмыстық заттар) арқылы таралуын 
түсіндіріп береді.

• Жұқпалы аурулардың таралу жолын білгеннен 
кейін олардың алдын алу шараларын анықтайды. 
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Зерттеу барысында оқушылар дереккөздердің 
артықшылығы мен кемшілігін анықтап үйренеді. Олар 
жұқпалы аурулардың таралу жолдарын меңгерген 
соң, ағзаны қорғауға қатысты ережелерді ойлап таба 
алады. Оқушылар жұқпалы аурудың таралуының екі 
жолы бар екенін анықтайды: бірі жөтел мен түшкіру – 
тура жол, екіншісі – су, азық-түлік, сүлгі арқылы (жеке 
гигиеналық заттар) – сыртқы орта жағдайлары (жа-
нама). Қорытынды жасатыңыз. Гигиеналық шаралар-
ды сақтау арқылы ағзаны бактерия мен вирустардан 
қорғауға болады. 

«Вирустық жұқпалы аурулармен ауырған адам 
неге үйде жеке қалып, адамдар көп шоғырланатын 
жерге баруына болмайды?» – деген сұрақ қойыңыз. 
Адамдар көп жүретін жерде (автобуста, метро ваго-
нында, сыныпта) науқаспен тығыз қарым-қатынас жа-
сағанда және әртүрлі жағдайда (заттар, азық-түліктен) 
адамдардың сақтануы қиындайды.

Асүйде. Оқушыларға топпен жұмыс жасауды ұсы-
ныңыз. Асханада тамақ дайындағанда және тамақ 
ішкенде қандай гигиеналық талаптарды сақтауымыз 
қажет? Ішек ауруларының алдын алу неліктен осы асха-
надан басталады деп ойлайсыңдар? Неліктен тамақты 
тоңазытқышта сақтау қажет? (Алдын алу шаралары ги-
гиеналық талаптардың сақталуына, адам ағзасын ауру 
мен жұқпалы аурулардан қорғауға арналған. Микро-
ағзалар бізді қоршаған ортада толы, азық-түлікке түсу 
арқылы олар адам өміріне қауіп төндіреді.) Қай жер-
лерді таза ұстау қажет? (Жұмыс үстелін, ыдыстарды, 
турауға арналған тақтайды, көгөністі.) 

Сен білесің бе? Күн тәртібін сақтау иммунитетті 
жақсартуға қалай әсер етеді? «Уақытылы ұйықтау не 
үшін маңызды?» – деп сұраңыз. Сабақ оқу мен дема-
луды араластырып отыру, қатты шаршауға жол бермеу, 
таза ауада көбірек болу, толыққанды ұйықтау, уақы-
тылы тамақтанып, таңғы гимнастика жасау, салқын су-
мен жуынып, денені шынықтыру өте маңызды шаралар 
екенін ескертіңіз. 

Қосымша тапсырма

Дәрігердің кеңесі. Жұппен жұмыс жасауды ұсы-
ныңыз. Сұрақтардың жауабын буклет түрінде көрсе-
туге болады. (Суық тиюден сақтанудың ең тиімді жолы 
– гигиеналық талаптарды сақтап, вирустың өтуіне ке-
дергі болатын дәке таңғышты тағу. Қолды үнемі таза 
ұстау, қолды жууды әдетке айналдыру – асқорыту мен 
тыныс алу жолына түсетін жұқпалы аурулардың алдын 
алудағы ең жақсы шаралардың бірі.) 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар

43-жұмыс парағы. «Адам ағзасы аурудан қа-
лай қорғанады?», 45-б.

Иммунитеттің міндеті. Оқушылар иммунитет 
элементтері мен олардың атқаратын қызметтерін 
бағыттама арқылы сәйкестендіреді. 

Жауаптары
1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – ә, 5 – в.

44-жұмыс парағы. «Иммунитетке қалай
көмектесуге болады?», 46-б.
Аурудың алдын алу. Берілген суреттердің ара-

сынан тыныс алу жолдары ауруларының алдын алу 
шаралары бейнеленген суретті табу қажет. Алдын 
алу шараларының жоспарын құрады.

Жауаптары
2. Дәке таңғышты тағу. 
1, 5, 7 Гигиена сақтау. 
4. Көгөніс, жеміс жеу, лимон қосылған шай ішу. 
6. Таза ауада серуендеу. 
8. Тазалық сақтау. 



Оқу нәтижесін бақылау 
Бұл тарауды оқу барысында оқушылар жүйедегі 
барлық ағзалар бір-бірімен өзара тығыз байланысты 
жұмыс істейтінін түсінеді. Ағзадағы жүйелер бірлесе 
отырып, ортақ міндеттерді атқарады. 
«Адам» тарауын меңгергеннен кейін оқушылар: 
• асқорыту жүйесі мүшелері қалай аталатынын? 
(мұрын, жұтқыншақ, асқазан, ашішек, тоқішек);
• тыныс алу жүйесі мүшелері қалай аталатынын? 
(мұрын, жұтқыншақ, кеңірдек, бронхылар, өкпе);
• асқорыту, тыныс алу, қанайналым жүйесінің ішкі 
мүшелерінің қызметін; 
• иммундық жүйенің қызметін біледі әрі түсінеді.

Біз не білдік? 
1. Астың ұсақ бөліктерге ыдырау
үдерісі ... деп аталады. 
ә) асқорыту
2. Тыныс алу ... жиілейді.
ә) денеге ауыр күш түскенде
3. Қанайналым жүйесінің негізгі мүшесі – ...
б) жүрек

Қосымша тапсырма
Лото
Ресурстар:
• 3х4 квадрат ойын алаңы;
• үлестірме парақша-сұрақтар;
• қорап.

Тапсырманы оқушылар жеке-жеке орындай алады. 
Бұл тапсырма «Адам» тарауы бойынша меңгерген 
білімдерін бекітуге бағытталған. Оқушылар 
ойын алаңын, яғни жүйе мен мүшелердің суреті 
бейнеленген үлестірме парақшаларды бөліп алады. 
Ойын жүргізушісі қораптан арнайы сипаттамасы 
бар үлестірме парақшаны қолына алады. Ойын 
жүргізушісіне дұрыс жауап берген сұр үлестірме 
парақшасы оқушы суреттің сәйкес жұбын табуы 
керек. Бірінші болып ойын алаңын жапқан адам 
жеңіске жетеді. 

1-бөлім. 3-тарау. Адам78
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Заттар және олардың қасиеттері. 
Ауа мен су

Тараудың мақсаттары
Тарауды меңгеру барысында оқушылар:
• заттарды шығу тегі мен агрегаттық күйіне 

байланысты топтастырады;
• ауа құрамын сипаттайды;
• ауаның жануды қолдау қасиетін біледі;
• тірі ағзалар мен жансыз табиғатта судың 

болатынын түсіндіре алады;
• негізгі табиғи су көздерін салыстырады; 
• судың тіршілік үшін маңыздылығын 

түсіндіреді;
• ауызсуды үнемдеп қолдану қажеттілігін 

түсіндіреді;
• суды тазалаудың әртүрлі әдістерін ұсынады; 
• суды тазартуға арналған сүзгі үлгісін ұсынады;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы баяндай 
алады.

Қосымша әдебиеттер 
• Детские энциклопедии с Чевостиком. 

Увлекательная химия (2014). Издательство Манн, 
Иванов и Фербер.

• Анита ван Саан. 101 эксперимент с водой 
(2012). Издательство Ранок.

• Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Воздух вокруг 
нас (2011). Издательство Москва: Обруч.

 Ойланып көрейік!

1. Алтынды сұйыққа, ал суды қатты затқа 
айналдыруға бола ма? 

Заттар қатты, сұйық және газ күйінде болады. 
Заттардың барлығы бір күйден екінші күйге ауыса 
алады. 

2. Біз тыныс алатын ауа неден құралады? 
Ауа – газдар жиынтығы. Ауаның құрамында азот 

бен оттек көп болады. Ауадағы көмірқышқыл газ 
мен басқа да газдардың мөлшері өзгере береді. 
Мысалы, ормандағы ауа құрамында көмірқышқыл 
газ аз, су буының мөлшері көп болады. Өнеркәсіптік 
қалаларда көмірқышқыл газ мөлшері өте көп 
болады.

3. Біздің үйімізге су қайдан келеді?
Су табиғи су көздері – өзен, көл, құдықтардан 

алынады, үйімізге жетпес бұрын қалалық 
суқұбырларда тазалаудың бірнеше кезеңінен өтеді.
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Заттар қандай болады?
Оқу мақсаттары:
• заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 
бойынша жіктеу; 
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер
зат
дене

Оқулық. 1-бөлім: 
«Заттар қандай болады?», 68-69-бб.

Ресурстар:
• темір қасық;
• ағаш оқтау;
• пластикалық тәрелке;
• түкті мата;
• темір салпыншақ (брелок);
• трикотаж матаның қиындысы;
• тұз сауыттағы тұз;
• табиғи және жасанды заттар жайлы мақала 

үзінділері немесе балаларға арналған энциклопедия. 

Сабаққа дайындық
Зерттеу жұмысының нәтижелерін жазуға арналған 

кесте дайындап қойыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал 
Бізді қоршаған барлық затты денелер деп атай-

мыз. Белгілі бір денені құрайтын нәрселер заттар 
деп аталады. Белгілі бір дене әртүрлі заттардан жа-
салуы мүмкін, мысалы, қасықтың ағаштан, пластмас-
садан, темірден, алюминийден жасалған түрлері бо-
лады. Сондай-ақ бір заттан бірнеше денелер жасап 
шығаруға болады, мысалы, пластмассадан ыдыс-аяқ, 
қаламсап, сызғыш және т.б. денелер жасалады. Зат-
тар жасалуына қарай табиғаттан алынған – табиғи, 
адамдардың қолдан жасағаны – жасанды деп екіге 
бөлінеді. Таулардағы қарапайым тас, ағаш, бұлт, Күн 
–  табиғаттың бөлшегі, ал зертханада өсірілген ми-
нерал, қарындаш, үстел, кітап – бұлар адамдардың 
қолынан шыққан жасанды денелер. Барлық қарапа- 
йым заттар табиғатта жаратылған. Адамдар заттар-
дан түрлі қоспалар жасайды, мысалы пластмассалар, 
дәрілік қоспалар, химиялық тұрмыстық заттар, жа-
рылғаш заттар және т.б.

Сабаққа қатысты ескертулер  
«Неден жасалған?» кіріспе тапсырмасы. 

Оқушыларға әртүрлі материалдардан  жасалған  зат-
тарды: темір қасық, ағаш оқтау, пластикалық тәрелке, 
түкті мата, трикотаж матаның қиындысы, темір сал-

пыншақ, тұз сауыттағы тұзды көрсетіңіз. Әр дененің 
неден жасалғанын өз беттерінше ойлануды тапсы-
рыңыз. Одан кейін өз ойларын жұптарымен талқы-
лауды ұсыныңыз. Жауаптарын барлық сынып болып 
талқылаңыздар: бір оқушы жауабын айтып, қалған 
оқушылар келісетін немесе келіспейтін себептерін 
айтады. Денелердің заттардан жасалатыны туралы 
айтыңыз. «Әртүрлі заттардан бірдей денелер жасау-
ға болады ма?» – деп сұрап көріңіз. Мысал келтіру-
лерін өтініңіз. (Иә, бірдей денелер жасауға болады. 
Мысалы, ағаштан сызғыш, жиһаз, кітап жасалады.) 
«Бірдей заттардан жасалған денелер болуы мүмкін 
бе?» (Иә, мүмкін. Мысалы, алюминийден ыдыс-аяқ, 
ұшақ, сымдар жасалады.) Бұл тапсырма «дене» деген 
түсінікті бекітіп, «заттар» деген түсінікпен танысты-
руға бағытталған. Сонымен қатар талдау жасау, қоры-
тынды шығара білу қабілеттерін дамытуды көздейді.

Жауабы 
Қасық ағаштан, өшіргіш резеңкеден, ұлғайтқыш 
әйнек (лупа) шыныдан, кітап ағаштан, шелек 
темірден, шанышқы пластмассадан, мүсін мұздан 
жасалған.

Саналуан заттар. Оқушыларға жұппен жұмыс 
жасауды ұсыныңыз. Суреттерді мұқият қарап шығып, 
бейнеленген денелерді екі топқа бөлуді тапсырыңыз. 
Одан кейін қандай қағида бойынша топтастырғанда-
рын айтып беруді сұраңыз.  Барлық пікірлерді тыңдап 
шығып, олардың дұрыстығын бағалаңыз. (Оқушылар 
суреттерді әртүрлі белгілері бойынша топтастыруы 
мүмкін: жеуге жарамды – жеуге жарамсыз, түстеріне 
қарай, агрегаттық күйлеріне байланысты және т.б.) 
Одан әрі суреттерді табиғи және жасанды түрлері 
бойынша екі топқа жіктеуге тапсырма беріңіз.  Егер 
тапсырманың бірінші бөлімінде осы белгілеріне қа-
рай топтастырған жұп болса, оларды тексеріп алып, 
басқа жұптардың жұмыстарына сарапшы болуды 
тапсырыңыз. «Табиғатта жаратылған заттарды қа-
лай атауға болады?» – деп сұрақ қойыңыз. (Табиғи.) 
Адамдар жасаған заттарды ше? (Жасанды.) Бұл 
тапсырма оқушылардың заттарды жасалуы мен агре-
гаттық күйлеріне қатысты  топтастыра білу қабілетін, 
сондай-ақ талдай білу білігін дамытуды көздейді.

Жауабы
Табиғи: тұз, бор, темір, табиғи газ, бал, табиғи су. 
Жасанды: стақан, қарындаш, ұшақ, судың бөтелкесі, 
бал салынған ыдыс, тұздың қаптамасы.

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Зерттеу жүргізуге байланысты нұсқау жасаңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• «Заттар не үшін қажет? Оларды не үшін пай-

даланады?» (Әртүрлі денелерді жасау үшін 
пайдаланады.) – деп сұрақ қойылады. 
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• Оқулықтағы суреттерге назар аудартыңыз. 
• Зерттеушінің күнделігіне зерттеу нәтиже-

лерін жазу үшін кесте құрады.
• Суретте бейнеленген денелердің аттарын ке-

стедегі бағанға жазады. 
• Әрбір дене атауының қарама-қарсы бетіне 

денелердің қандай заттардан жасалғанын жа-
зады. 

• Үшінші бағанға оның табиғи немесе жасанды 
екенін белгілейді. 

Құрылған кестені оқушылар өз бетінше толықты-
руына болады. Оларды жұмыс барысында қадағалап, 
кестені дұрыс толтырып жатқанын бақылаңыз. Қажет 
болған жағдайда мынадай жетекші сұрақтар қоюға 
болады: «Дене қандай заттан жасалған? Бұл денені 
табиғатта кездестіре аламыз ба?» 

Оқушылар материалдардың қайсысы табиғи, қай-
сысы жасанды екенін анық білуі үшін энциклопедия 
мақалаларымен немесе ғаламтор дереккөздерінен 
алынған үзінділермен танысуға кеңес беріңіз. 

Бұл тапсырма дереккөздердің түрлерін анықтай 
білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. 

Саралап оқыту мақсатында қабілеті жоғары 
оқушыларға кестедегі қатарларды әрі қарай жалғас- 
тырып, денелер жасалуы мүмкін заттардың аттарын 
толықтырып жазып шығуды тапсыруыңызға болады.  
Мысалы, сызғыш – пластмасса, ағаш, темір. Өздерінде 
бар дене мен денені жасаған заттарды атап шығула-
рын сұраңыз. 

Денелер мен заттар. Оқушылар жұппен жұмыс 
жасайды. Табиғи заттардан жасалған бес нәрсенің 
атын атап беруді сұраңыз. Содан кейін көрші жұптар 
бір-бірінің жауабын тексереді. Түсініспеушілік болып 
жатса, талдауға сіз де араласып, жетекші сұрақтар 
қойып отырыңыз. Дәл осы секілді адам қолымен жа-
салған бес денеге қатысты тапсырма беріңіз. Қандай 
материалдардан жасанды заттарды жасайтыны тура-
лы ойланып көрулерін сұраңыз. Талқылау барысында 
оқушылар жасанды заттардың көбісін адамдардың 
табиғи заттар арқылы жасап үйренгені туралы қо-
рытынды жасайды. Бұл табиғи заттардың төзімді әрі 
мықты болуы үшін жасалады. 

 Ойлан. Сыныпта қандай заттардың (табиғи немесе 
жасанды) көп екенін сұраңыз. (Жасанды.) «Әлемді 
жасанды денелерсіз елестетіп көріңдерші. Қандай 
өзгеріс болуы мүмкін?» (Жарықтандыру, компьютер 
және т.б. болмайды. Өміріміз мұншалықты жайлы 
болмас еді.) «Демек, айналамыздағы денелердің 
барлығын жасанды денелермен ауыстыруға бола 
ма?) (Жоқ, өсімдіктер оттек бөледі, біз су ішеміз, 
ауамен дем аламыз және т.б.)

Сен білесің бе? «Әйнекті қарапайым пышақпен 
кесуге бола ма?» – деп сұрақ қойыңыз. (Жоқ, өте 
берік материал қажет.) Табиғаттағы ең берік зат  – 
алмаз екенін айтыңыз. Алмазға тіпті сызат түсіру де 
оңай емес. Алмаздан зергерлік әшекей бұйым – гау- 
һартас алынады. Оны өңдеу үшін лазерлік сәуле қол-
данылады. 

Қосымша тапсырма
Сабақта бастаған зерттеу жұмысын одан әрі 

жалғастырып, жасанды және табиғи заттар жайлы 
бук лет жасауды тапсырыңыз. Оқушылар мысал ретін-
де буклетке түрлі материалдың үлгілерін, мысалы, 
матаның қиындысын жапсыруларына болады. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

 45-жұмыс парағы. «Денелер мен заттар», 
47-б.

Сәйкестігін тап. Оқушылар денелер мен заттар-
ды жасалуына қарай сәйкестендіріп, сызықтармен 
қосады. Жасыл түсті қарындашпен табиғи заттар-
дың, көк түспен жасанды заттардың аттарының астын  
сызады. 

Жауабы 
Табиғи: темір – консерві қалбыры, ағаш – кітап, 
үстел. 
Жасанды: пластмасса – сызғыш, темір – көлік, 
резеңке – өшіргіш, шыны – стақан.

46-жұмыс парағы. «Заттардың шығу тегі», 
48-б. 

Таңда. Оқушылар тек жасанды денелер жазылған 
бағанды тауып, бірінші қатарға жазып қояды. Одан 
кейін табиғи денелер ғана жазылған бағанды тауып, 
төртінші қатарға жазады. 

Жауабы 
Бірінші бағанда телефон, ойыншық, кілт 
бейнеленген, олар жасанды денелер.
Төртінші бағанда табиғи денелер: қоңыз, ай, ағаш 
жапырағы бейнеленген.

1-сабақ. Заттар қандай болады?
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Қатты, сұйық және газ тәрізді 
заттар  
Оқу мақсаттары:
• заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 

бойынша жіктеу;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер 
сұйық
қатты
газ тәрізді

Оқулық. 1-бөлім: 
«Қатты, сұйық және газ тәрізді заттар», 70-71-бб. 

Ресурстар:
• шарлар;
• шөлмек тығыны (пробка);  
• стақан, шыны аяқ, кесе (немесе кез келген бір-

дей көлемдегі үш түтік);
• су;
• бір реттік қолданылатын инесіз шприц; 
• заттардың үш агрегаттық күйі туралы бей-

неүзінді. 

Сабаққа дайындық

Заттардың үш агрегаттық күйі туралы бейнеүзін-
діні алдын ала дайындап қойыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал  
Барлық заттар қатты, сұйық және газ тәрізді күйде 

бола алады. Қатты денелер пішіні мен көлемін сақтай-
ды. Мысалы, металл, мұз, ағашты қатты денелер деп 
атауға болады. Сұйық заттар пішінін оңай өзгертеді, 
бірақ көлемін сақтайды, олар аққыштық қасиетке ие, 
оны әртүрлі ыдысқа құюға болады. Сұйық заттарға 
су, өсімдік пен көлік майы және т.б. жатады. Газ пішіні 
мен көлемін оңай өзгертеді, тұрған жеріндегі барлық 
кеңістікке таралады. Егер зат бөлме температурасын-
да сұйық күйде болса, температура төмендеген кезде 
ол қатты затқа айналуы мүмкін, ал жоғарылағанда газға 
айналады. 

Заттар қатты күйден бірден газ тәрізді күйге, газ 
тәрізді күйден қатты күйге ауыса алады. Мысалы, аязда 
қатқан шалшықтар суға ауыспай, бірден буға айналады. 
Заттардың бір күйден екінші күйге алмасуы кезінде 
заттардың көптеген физикалық қасиеттері – беріктігі, 
жылуөткізгіштігі және т.б. өзгереді. Барлық зат агре-
гаттық күйін ауыстыра алмайды, температураны жоға-
рылатса, жанармай жанады, бірақ ол сол агрегаттық 
күйде қалады. 

Сонымен қатар заттардың төртінші күйі плазма 
деп аталады, ол  бірнеше мың немесе одан да жоғары 
градус температурада пайда болады. Плазма ішінара 
немесе толығымен  иондалған газдан тұрады.  Жалпы 
оның қасиеті газ тәрізді заттарға ұқсас болады.

Сабаққа қатысты ескертулер  
«Не ортақ?» кіріспе тапсырмасы. Екінші сы-

ныпта алған білімдерін белсендіру мақсатында 
оқушыларға суреттерді қарап шығып, не бейнелен-
гені жайлы сипаттама беруді тапсырыңыз. (Өзен, мұз 
түйіршіктері, қайнап тұрған шәйнек.) Ұқсастықтарын 
табуды сұраңыз. (Мұз, су және бу – барлығы  бір зат.) 
Айырмашылықтары неде? (Өзен – судың сұйық күйі; 
мұз түйіршіктері – қатты дене; шәйнек қайнаған кез-
де бу шығады.) Әртүрлі күйдегі заттардан жасалған 
денелерге мысал келтіруді ұсынып көріңіз. 

Оқушылардың барлық мысалын тақтаға жазыңыз. 
Неліктен қатты заттарға көбірек мысал айтылғанын 
сұраңыз. (Газ барлық жерге таралады, пішіні болмай-
ды; сұйық зат ағып кетеді.) Үш түрлі агрегаттық күй 
туралы бейнеүзінді көрсетіп, олардың арасындағы 
айырмашылықтарға назар аударыңыздар.

Заттың күйлері. Оқушыларға өз беттерінше 
заттарды үш топқа жіктеуді тапсырыңыз. Қандай бел-
гілері бойынша жіктегенін сұрап көріңіз. (Жеуге жа-
рамды, жеуге жарамсыз; сұйық, қатты, газ  және т.б.) 
Оқушылар жауап беруге қиналса, жетекші сұрақтар 
қойыңыз:

- Бұл зат, мысалы, оттек не үшін қолданылады? 
(Адамдар мен өсімдіктердің тыныс алуы үшін.)

- Тыныс алғанда ауаны қандай күйде жұтамыз? (Тек 
газ күйінде.) 

Талқылау жүргізіңіздер. Оқушылардың біртіндеп  
кезек-кезек заттарды атап, ал қалғандары олардың 
жауабын бағалайтынын айтыңыз.

Жауаптары 
Қатты заттар: май, кірпіш, тақтай.
Сұйық: су, сүт, апельсин шырыны. 
Газ: ауа, оттек.

Зертте. Оқушылармен жұптық жұмыс ұйымдасты-
рыңыз. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық  
• Шарды үрлейді.
• Газ шарды толығымен не жартылай толтырға-

ны туралы қорытынды жасайды. 
• Шприцке шардың газын тартады немесе жай 

ғана ауамен толтырады. 
• Ине кіргізетін саңылауды саусақпен жауып 

тұрып, шприцтің поршенін итереді. 
• Газ тартылады ма, жоқ па, қорытынды шығарады. 
• Стақаннан шыны аяққа (чашкаға), сосын кесеге 

су құяды. 

1-бөлім. 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су
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• Сұйықтың  пішінінде өзгеріс болған немесе 
болмағанына тұжырым жасайды.

• Шприцті сумен толтырып, ине тұратын саңы-
лауын жауып тұрып, шприцтің поршенін ите-
реді.  

• Сұйықтық тартылады ма, жоқ па, қорытынды 
шығарады. 

• Шөлмектің тығынын алып, алдымен стақанға, 
одан кейін шыны аяққа, содан соң кесеге са-
лады. 

• Қатты дененің пішінінде қандай өзгеріс бола-
тынын тұжырымдайды.

• Тығынды қысып көреді. 
• Қатты дене қысылады ма, жоқ па, қорытынды 

жасайды. 
• Нәтижелерін зерттеуші күнделігіне жазып қо-

яды. Кестенің үлгісі оқулықта көрсетілген.   
Оқушылардан зерттеу жүргізуге пайдаланған 

заттар туралы мәліметтерді қалай алғанын сұрап 
көріңіз. Олар жүргізген бақылаулары негізгі дерек-
көз болғанын айтуы мүмкін. 

Ойлан. Оқушылардан  өмірлік тәжірибелерімен 
бөлісулерін сұраңыз. «Егер мұз түйіршіктерін қолға 
ұстаса, не болады? (Ол еріп, суға айналады.) Егер 
ыдысқа су құйып, оны отқа қойса не болады? (Су 
қайнап, буға айналады)», – деп сұрап көріңіз. Дәл 
осылайша темірді қыздырғанда не болатынына 
болжам жасауды тапсырып көріңіз (Темір балқиды, 
содан соң буға айналады.) Оқушыларға кез келген 
металл үш түрлі күйде бола алатынын айтып беріңіз. 
«Барлық денелер бір күйден екінші күйге ауыса 
алады ма, қалай ойлайсыңдар? Мысал келтіріңдер. 
(Май мен шоколадты ерітуге болады.) Ал егер 
ағашты қыздырса, не болады? (Ағаш сұйыққа 
айналмайды, ол өртене бастайды.) Қорытынды 
шығаруды тапсырыңыз. Денелердің барлығы бірдей 
бір күйден басқа күйге ауыса алмайды.)

Заттардың өзгеруі. Оқулықта бейнеленген 
үдерісті таныстырыңыз. Шыны аяқтағы шайды көр-
сетіңіз. Бұл қандай зат екенін сұраңыз. (Сұйық.)  Қант 
түйірлерін көрсетіп:  «Олар қандай?» –  деп сұрақ 
қойыңыз. (Қатты.) Қантты шайға салып, толық ері-

генше араластырыңыз. «Енді не өзгерді?» – деп 
сұраңыз. (Қант шайда еріп кетті.) Шайдың түсі өзге-
ре ме? (Жоқ.) Мүмкін, қант жоқ боп кеткен шығар? 
Мұны қалай растауға не жоққа шығаруға болады?  
Қант жоғалған жоқ, шайдың дәмі тәтті болғанын, 
қанттың күйі өзгергенін айтуға болады.) Оқулықтағы 
екінші сурет бойынша немесе  мысал ретінде алынған 
азық-түлікпен алмастыра отырып, осыған ұқсас әңгіме 
жүргізіңіз. (Сұйық күйдегі жаңа сауылған және ашыған 
сүт, қатты күйдегі құрт.) «Сүтте қандай өзгерістер 
болды?» (Дәмі өзгерді, ашыған сүт пен құрттың дәмі 
қышқыл болады.) Оқушыларға заттардың физикалық 
және химиялық әртүрлі өзгерістерге ұшырайтыны ту-
ралы баяндап беріңіз. 

Сен білесің бе? Әңгімелесу барысында оқушы-
лар Жер бетіндегі су үнемі қозғалыста болатынын 
және күйін ауыстыратынын түсінуі қажет. Жердегі су 
айналымы туралы нақты тоқталудың қажеті жоқ.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

47-жұмыс парағы. «Заттың күйлері», 49-б.
Үш күй. Оқушылар сөздерді кестенің сәйкес 

бағандарына агрегаттық күйіне қарай орналастыра-
ды. Содан соң кестеге өз мысалдарын  жазады.

Жауаптары 
Қатты дене  – темір, пластмасса, шыны. 
Сұйық  – су, өсімдік майы, сүт. 
Газ – ауа, оттек.

48-жұмыс парағы. «Қатты, сұйық және газ 
тәрізді заттар», 50-б.

Сәйкестігін тап. Оқушылар су күйінің атауын, 
оның қасиетін және сәйкес суретін сәйкестендіреді. 
Бұл тапсырма оқушылардың топтастыра білу білігін 
дамытады.

Жауаптары 
Сұйық – көлемін сақтайды, пішінін оңай өзгертеді 
– су тамшылары. Қатты – пішіні мен көлемін сақтап 
қалады – қар қиыршығы. Газ – пішіні мен көлемі 
болмайды – ыдыстағы шайдан шығатын бу.

2-сабақ. Қатты, сұйық және газ тәрізді заттар
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Ауа неден құралады?
Оқу мақсаттары:
• ауаның құрамын сипаттау;
• ауаның жануды қолдайтын қасиетін сипаттау;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөздер 
азот 
ауаның құрамы

Оқулық. 1-бөлім: 
«Ауа неден құралады?», 72-73-бб.

Ресурстар:
• картоннан жасалған ауа құрамы диаграммасының 
үлгісі; 
• ең кіші көлемдегі банканың жартысынан кішірек 
биіктіктегі үш бірдей балауыз шам;  
• үш тәрелке;
• бір литрлік шыны құты;
• үш литрлік шыны құты.

Сабаққа дайындық
Алдын ала ресурстардың барлығын дайындап қою 
керек. Тәрелкелерді, шыны құтыны таңдағанда 
оларды төңкеріп қойғанда аударылып кетпейтініне 
көзіңізді жеткізіңіз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жер атмосферасын құрайтын ауа газдардың қо-

сындысынан тұрады, оның құрамында азот (78%), от-
тек (21%), сутек (0.01%) көмірқышқыл газ (0.03%) және 
инертті газдар (0.93%) болады. Сонымен бірге ауада 
белгілі бір мөлшерде су буы мен шаң бар. Ауа құра-
мындағы барлық газдардың түсі мен иісі болмайды.  

Азот жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігі үшін 
аса маңызды. Ол нәруыздардың құрамында кезде-
седі, нәруыздарсыз ағзаның өсуі мен жаралардың 
жазылуы мүмкін емес.

Тірі ағзалар оттекпен тыныс алады, оттек тіршілік 
үшін қажетті энергияны өндіруде қолданылады. Со-
нымен қатар ауадағы оттек көліктегі іштен жанатын 
қозғалтқыштарда жанармай жанған кезде механика-
лық энергия алу үшін қолданылады. 

Ауа құрамында аз мөлшерде озон кездеседі, ол 
биосфераны Күннің ультракүлгін сәулелерінің әсері-
нен қорғайды. 

Адамдар мен жануарлар дем шығарғанда 
көмірқышқыл газды бөледі, көмірқышқыл газ жану 
кезінде түзіледі. Ауа құрамы өзгеруі мүмкін: ірі қа-
лаларда ормандарға қарағанда көмірқышқыл газ 
көп мөлшерде кездеседі. Атмосфераның ластануына 

зауыт пен фабрикалардан, көліктен шығатын газдар, 
жанған көмірдің, мұнайдың, отынның қалдықтары, 
шаң-тозаң әсер етеді. Ауаға оттекті өсімдіктер бөліп 
тұрады, неғұрлым өсімдіктер көп болса, ауа да соғұр-
лым таза болады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Шешіп көр» кіріспе тапсырмасы.  Тапсырма 

талдай білу және қорытынды жасай алу қабілеттерін 
дамытуға арналған. Оқушылардан жұмбақты шешу-
лерін сұраңыз. Көмек ретінде жасырылған заттың 
қасиеттерінің шартты белгісі бейнеленген үлестір-
ме парақшаларды таратыңыз. Тапсырманы жұппен 
орындауды ұсыныңыз, жұмбақты өзара талдап, жа- 
уаптарын түсіндіріп берулері қажет. Содан кейін 
барлық сынып бойынша жауаптарын ортаға салады. 

Жұмбақтың шешуінің қасиеттерін сипаттау үшін 
сұрақтар қойып көріңіз:

- Біздің өміріміз үшін қандай заттар қажет? (Су, 
ауа, тамақ.)

- Жұмбақта жасырылған зат қандай күйде болады? 
(Газ күйінде.) 

- Біздің өміріміз үшін қажетті қандай зат газ күйін-
де болады? (Ауа.)

- Бірінші шартты белгі қандай қасиетті меңзейді? 
(Заттың иісі жоқ екенін.)

- Екінші белгіде не бейнеленген? (Заттың түссіз 
болатыны.)

- Үшінші белгі нені білдіреді? (Газдың дәмі жоқ 
екенін.)

Бір оқушыға барлық жауапты қорытындылауды 
тапсырыңыз. Жауаптарды тақтаға жазып қойыңыздар.

Айырмашылығын тап. Тапсырма заттардың се-
беп-салдар байланысын таба білу білігін дамытуға 
арналған. Оқушыларға оқулықтағы суретті қарап 
шығып, не бейнеленгенін анықтауды сұраңыз. (Ға-
ламшарлар.) Олар қандай ғаламшарлар екенін біле 
ме, қызығушылық танытып сұрап  көріңіз. (Солардың 
бірі Жер ғаламшары – тіршілік бар жалғыз ғаламшар. 
Мұнда су, өсімдіктер, жануарлар, адамдар тіршілік 
етеді. Қызылжұлдызды (Марсты) таба алмай жат-
са, «Оның түсі қандай?» – деп сұрақ қойыңыз. (Қы-
зыл.)   Ғаламшарлардың белгілері туралы еске түсіріп,  
«Ғаламшарлардың қайсысы қызыл түсті?» – деп 
сұрап көріңіз. (Қызылжұлдыз/Марс.) Ғаламшарлар-
ды салыстыруды тапсырыңыз. (Жерде тіршілік бар, 
ал Қызылжұлдызда тіршілік жоқ.) Әрі қарай Негеш 
пен Эвриканың суретіне назар аудартыңыз. Оқушы-
лардан «Екеуінің қайсысын Қызылжұлдызға жіберер 
едіңдер? Неліктен?» – деп сұраңыз. (Негешті жібе-
рер еді, себебі ол ауа қоры бар скафандр киген.) 

Ауаның құрамы. Оқушылар назарын картон-
нан жасалған ауа құрамы диаграммасының үлгісіне 
аудартыңыз. Бұл диаграмманы тортты елестете оты-
рып қарастыруды ұсыныңыз. «Торттың ең үлкен бөлі-
гі қайсысы?» (Азот.) «Ауадағы оттек қайдан пайда  

1-бөлім. 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су
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болады? (Оттекті фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік-
тер бөледі.) «Дем шығарғанда қандай газ бөлінеді?» 
(Адамдар, жануарлар мен өсімдіктер көмірқышқыл 
газды бөліп шығарады.) «Ауадағы басқа да газдар қа-
лай пайда болады? (Зауыттан, көлік қозғалтқышынан 
шығатын газдар және т.б.) Қосымша ретінде оқулықта 
берілген инфографиканы да қолдануға болады.) 

От пен ауа. Оқушылардың арасында ересек-
тердің қалай от тұтатқанын көргендері бар ма, сұрап 
көріңіз. «От жақсы жануы үшін не істейді? (Отты үр-
лейді, үстінен қолмен желпиді.) «Неліктен бұлай жа-
сайды?» Бұл сұраққа жауап беруі үшін жұппен бірігіп, 
оқулықтағы суреттерді қарап шығады. Одан әрі олар-
ды: отты тұтандыратын және  отты өшіретін екі топқа 
бөліңіз. Содан кейін бір-бірін бағалауды ұйымдасты-
рыңыз. Оқушылардың жұмыстарын бақылап, бақылау 
нәтижелерін қалыптастырушы бағалауға қолданыңыз.

Жауабы 
От жанып тұрады: жел соққан жерде, Күн жақсы 

түскен  жерде.
От жанбайды: жаңбыр жауған кезде, Айда, шыны 

қақпақ астында ауа болмайтындықтан, жана 
алмайды. Ормандағы алаңқай ылғал болған-
дықтан, от нашар жанады.

Зертте. Жұппен жұмыс жасауды жалғастырыңыздар. 
Қажетті ресурстарды алдын ала мұғалім үстеліне 
дайындап қойыңыз: үш балауыз шам тәрелкелердің 
дәл ортасына бекітіледі, бір литрлік және үш литрлік 
құтылар.  
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық  
• «Оттың жануына ауа қажет деген болжамды қалай 
дәлелдеуге болады?» деген сұрақ қойылады. Барлық 
топ эксперимент жүргізуге арналған жоспар дайын-
дайды. 
• Балауыз шамдарды жағады.
• Екі балауыз шамның үстіне бір уақытта бір литрлік 
және үш литрлік құтыларды қойып, біреуін ашық қал-
дырады. 
• От жану үдерісін бақылайды. 
• Қорытындыны жазып, зерттеушінің күнделігіне жа-
салған  эксперименттің суретін салады. 
• Эксперимент жүргізуге арналған жоспар мен экс-
перименттің жүру барысын салыстырады.

Оқушылар оттың жануы үшін ауа қажет деген қо-
рытындыларына дәлел таба алады. Жұмыс соңында 
кімдердің жоспары жасалған экспериментпен сәйкес 
келгенін нақтылап көріңіз. Оқушылардың арасынан 
бұл экспериментті басқаша жасау жолын білетіндер 
бар болса, пікірлерін тыңдап көріңіз. Өз ойын дәлел-
деп беруді өтініңіз. 

Бұл тапсырма оқушылардың жоспарлау, экспери-
мент жасау, қорытынды шығара білу білігін дамытуға 
мүмкіндік береді. 

Ойлан. Оқушылардан: «Қай жерде тыныс алу 
жеңіл: ауылда ма әлде өнеркәсіп орындары да-
мыған үлкен қалада ма; орманда ма әлде биік тау-
лы жерлерде ме? Неліктен?» – деп сұрап көріңіз. 
(Ауылда, орманда, өйткені ол жерлерде ауада от-
тек мол әрі зауыттар жоқ.) Ауа құрамын қалай өз-
гертуге болады? (Мысалы, көліктерді қолданбай, 
велосипедпен және басқа да тасымал құралдармен 
жүруге болады.) 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 
49-жұмыс парағы. «Ауаның құрамы», 51-б.
Ауа неден құралады? Оқушылар диаграммада 
берілген орынға сәйкес келетін газ атауын жазады; 
диаграммадан тірі ағзалар тыныс алғанда жұтатын 
газды анықтайды да, осы жерді қызыл түспен бояйды; 
адамдар мен жануарлар дем шығарғанда бөлінетін 
газды жасыл түспен бояйды.

Жауабы 
Оттек – қызыл түспен, көмірқышқыл газды – жасыл 
түспен бояйды.

Құрамының өзгеруі. Ауадағы газдың көлемін кө-
бейтетін заттардың атауын сәйкес шеңбердің тұсына 
жазып шығады.  

Жауабы 
Оттек – орман, су буы – мұхит, көмірқышқыл газ – 
зауыт, түтін – қала.

50-жұмыс парағы. «От», 52-б.
Орналастыр. Оқушылар отты тұтандыратын жағдай-
ларды тауып, сызбаның сәйкес бағандарына жазады. 

Жауабы 
Отты тұтандырады: 1) отты үрлеу, 2) желдің соғуы, 
7) желдеткіші ашық пеш.
Отты өшіреді: 3) шелекпен су құю, 4) күрекпен құм 
лақтыру, 5) көрпемен жабу, 6) аспаздың қақпақты 
оттағы табаның үстіне ұстауы.

Қосымша тапсырма 
Қауіпсіздік ережелері. Оқушылар үйде өрт шығу-
дан сақтайтын қауіпсіздік ережелері туралы сөйлем-
дер құрап, оларды жазып қояды.

Жауабы 
Сіріңкемен ойнауға болмайды. Электр тогымен 
жылытатын құрылғыларды қараусыз қосулы 
қалдырмау керек. Үйден шығарда міндетті түрде 
барлық электрлік құрылғыларды сөндіру қажет.

3-сабақ. Ауа неден құралады?
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Суды қайдан таба аламыз? 

Оқу мақсаттары:
• судың тірі ағзаларда және жансыз табиғатта 
кездесетінін түсіндіру; 
• судың негізгі табиғи көздерін салыстыру;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Тірек сөз
тұщы су

Оқулық. 1-бөлім: 
«Суды қайдан таба аламыз?», 74-75-бб.

Ресурстар:
• суқоймалардың атауы жазылған үлестірме 

парақшалар: мұхит, теңіз, өзен, тоған, көл, 
бұлақ, хауыз, құдық, арық, жылға; 

• әрбір жұпқа арналған маңызды су көздерінің 
суреті мен атауы белгіленген Қазақстанның 
физикалық картасы;

• Қазақстанның су ресурстары жайлы қосымша 
әдебиеттер. 

Сабаққа байланысты деректі материал  
Су көздері табиғи және жасанды деп бөлінеді. 

Табиғи су көздерін жерасты және жерүсті деп бөлу-
ге болады. Табиғи жерүсті сулары тұрақты немесе 
уақытша жер бетінде болуы мүмкін. Оларға мұхит, 
теңіз, өзен, көл жатады. Мұхит – жер бетінің көп 
бөлігін алып жатқан су қабаты. Теңіз – құрлық пен 
аралдар, жер бедерлері бөліп тұратын мұхиттың 
бөлігі. Өзен – өзінің табиғи арнасымен ағып жата-
тын ағынды су немесе ағып жатқан тұщы судың та-
биғи жолы. Көл – суға толы табиғи ойпат. Мұхиттың, 
теңіздің, кейбір көлдердің суы тұзды болады. Өзен, 
бұлақ және кейбір көлдердің суы тұщы болып келеді. 
Жерасты суларына топырақтағы және ғаламшары-
мыздың геологиялық жыныстарының қыртысындағы 
кез келген физикалық күйдегі су жатады. Жерасты 
сулары табиғи түрде гейзер және бұлақ болып сы-
ртқа шығады. Бұлақтың суы әрдайым суық болады 
әрі тазалығымен ерекшеленеді. Гейзер – бұрқақтың  
қысымымен әлсін-әлсін ыстық су мен бу атқылатып 
шығаратын ыстық қайнар көз. 

Жасанды су көздері дегеніміз – адамдар жасаған 
суқоймалар. Оларға бөген, тоған мен арықтар жатады. 
Су қоймасы елді мекендер мен кәсіпорындар жанын-
да, әдетте, өзен арналарында бөгет тұрғызу жолымен 
салынады. Канал – су ағынын бұруға арналған жасанды 
арна. 

Су барлық тірі ағзаларда болады. Адам ағзасының 
80%-ы, тауық жұмыртқасының 70%-ы, шабдалының  
90 %-ы судан тұрады.

Сабаққа қатысты ескертулер  
«Жұмбақ шеш» кіріспе тапсырмасы. Оқушы-

ларға өздігінен жұмбақты оқып, жауап берулерін 
сұраңыз. Содан соң олар жауаптарымен алмаса алады. 
Әрі қарай шағын топтарға бірігіп, су туралы білетіндерін 
еске түсіреді. Жауаптарын сынып болып талқылайды, әр 
топ кезек-кезегімен бір деректен айтып отырады. Бар-
лық жауаптарды тыңдап, тақтаға жазып қойыңыздар. 
Тапсырманы орындап болған соң, әдебиеттік оқу са-
бағында алған білімдерін қолдана отырып, топта су ту-
ралы жұмбақ құрып,  оны жазып алуларын тапсырыңыз.

Жауабы 
Судың дәмі, түсі, иісі, өз пішіні болмайды, су ағу 
қасиетіне ие. Су үш түрлі күйде болады және бір 
күйден екінші күйге ауыса алады.

Барлық жерде су бар. Оқушыларға суретке зер 
салып, не бейнеленгенін сипаттап беруін сұраңыз. 
Сұрақтар қойып көріңіз: 

- Су қайда болады? (Өзенде.)
- Су қандай денелерде болады деп ойлайсыңдар? 

(Бұлтта, алмада.) 
- Өсімдіктерде су болады ма? Оларға су қайдан 

келеді? (Иә, өсімдіктерде су болады. Олар суды то-
пырақ пен ауадан алады.)

- Қандай өсімдіктерде су көп болады? Қай өсімдік-
терде аз? (Жапырағы қалың өсімдіктердің суы мол, 
ал жіңішке жапырақтыларда аз.) 

- Топырақта су болады ма, қалай ойлайсыңдар? (Иә, 
құм қиыршықтарының арасында су болады.) Су тастар-
да болуы мүмкін бе, талдау жасаңыздар. Тастарда су 
болады ма? – деп сұрап көріңіз. Тастар ылғал болады 
ма? – деп сұраңыз. Тіпті ең құрғақ заттарда да су бо-
латынын айтыңыз. Адам ағзасында су болатыны жайлы 
нақтылап айтып беріңіз. (Қан, тер – сұйықтықтар.) Адам 
массасының үштен екі бөлігін су құрайтынын айтыңыз. 
Одан кейін ауадағы, бұлттағы, Күн мен Ай құрамындағы 
су туралы талқылаңыздар. Тағы қайда су болатыны ту-
ралы сұрап көріңіз. Суды ішпей-ақ тұтынуға бола ма? 
(Көгөніс пен жемістердің құрамында су бар.)

Су көздері. Оқушыларға тапсырманы топпен 
орындауды ұсыныңыз. Барлық топқа әртүрлі суқой-
малардың аты жазылған үлестірмелі парақшалар 
жиынтығын таратыңыз. Үлестірме парақшаларда мұ-
хит, теңіз, өзен, тоған, көл, бұлақ, хауыз, құдық, арық, 
жылға деген сөздер жазылады. Оларды не бірік-
тіретінін сұрап көріңіз. (Бұлардың барлығы – суқой-
малар.) Біздің тұтынатын суқоймалардың су көздері 
деп аталатынын айтыңыз. Оқушылар үлестірме па-
рақшаларды екі топқа топтастырып, жұмыстың  нәти-
жесін сыныптастарына таныстырады. 

Оқу ынтасы төмен оқушыларды саралап оқыту мақ-
сатында тапсырманы оқулықтың көмегімен орындап, 
үш суреттегі суқоймалардың қандай белгілеріне бай-
ланысты топтастырылғанын анықтауды тапсырыңыз.

1-бөлім. 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су
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Олар қандай белнілері бойынша топтастырға-
нын сыныпта талдайды, бір жұп жауабын айтады, ал 
қалғандары толықтырып отыруына болады.

Жауабы 
1-жұп. Ағынды су: бұлақ, арық, өзен, жылға – 
ағынсыз, қозғалыссыз күйдегі су: теңіз, хауыз, көл, 
мұхит, тоған, құдық.  
2-жұп. Табиғи: теңіз, бұлақ, өзен, жылға, мұхит, көл – 
жасанды: арық, құдық, хауыз, тоған. 
3-жұп. Тұзды: теңіз, мұхит – тұщы: бұлақ, арық, өзен, 
жылға, хауыз, көл, тоған, құдық.

Зертте. Оқушылармен жұптық жұмыс ұйымдасты-
рыңыз.  

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• «Картада суқоймалар қалай белгіленген? (Көк 

түспен.) Өзендер қалай берілген? (Көк сы-
зықтармен.)» деген сұрақтарға жауап береді. 

• Қазақстанның картасын қарап шығады.
• Зерттеуші күнделігіндегі кестені толтырады. 

Кесте бағандарына «Теңіз», «Өзен», «Су қой-
масы»,  «Көл» деп жазылады. 

• Қазақстанда қандай су көздері бар екені жай-
лы қорытынды жазады.

Оқушылар картамен жұмыс жасап, су көздерін 
топтастырады. Тапсырма орындалып болған соң 
толтырылған кестені көрсетіп, нәтижелерін үлгімен 
салыстырып шығуды тапсырыңыз. Одан кейін өз өл-
келеріңізде бар су көздеріне назар аудартыңыз.  Елді 
мекендердің көпшілігі тұщы суқоймаларға жақын ор-
наласқаны туралы талқылаңыздар. Талдау барысында 
оқушылар адамдардың тіршілігінде судың маңызды 
рөл атқаратыны туралы қорытынды жасайды.

Ойлан. Оқушылардан суды қалай тұщыландыруға 
болатынын сұрап көріңіз. Жауап беруге қиналса, 
мұзтаулар мұхиттың тұзды суымен көшетінін 
айтып көріңіз. «Неліктен мұхиттың суы қатпайды, 
мұзтаулар дегеніміз мұз емес пе?» (Демек, 
мұзтаудың суы тұщы болғаны.) Мүмкіндігінше, суды 
тұщыландырудың тағы да бір жолын көрсетіңіз: таза 
тұзды суды қақпағы жабылған ыдыста (сынауықта) 
қыздырыңыз. Біраздан кейін қақпақта су тамшылары 
пайда болады. Бір оқушыға қақпақтағы судың дәмін 
көруді өтініңіз (қақпақтағы су тамшылары тұщы). 

Сен білесің бе? Оқушыларға картадан Қазақстан-
ның ең үлкен көлін тауып, оның атын атауды сұраңыз. 
Көл қандай судың көзі (тұщы немесе тұзды) екенін ажы-
ратып беруін сұраңыз. Балқаш көлі –  көлемі жағынан 
екінші орындағы сарқылмайтын жартылай тұщы көл 
екенін айтыңыз. Ол жіңішке екі бұғазбен бөлінген: ба-
тыс бөлігіндегі су тұщы, ал шығыс бөлігі тұзды.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

51-жұмыс парағы. «Жердің су байлығы»,  
53-б.

Кестені толтыр. Оқушылар тірек сөздерді қол-
дана отырып, су көздерін табиғи және жасанды деп 
екі топқа топтастырады. 

Жауаптары 
Табиғи су көздері – теңіз, бұлақ, гейзер, өзен, 
жылға, көл. 
Жасанды су көздері – арық, құдық, тоған.

Қазақстанның суқоймалары. Қазақстанның 
суқоймаларының аттары жазылған тамшыларды ғана 
тауып, оларды бояйды.

Жауаптары 
Каспий теңізі, Ертіс, Балқаш көлі, Іле, Қаратал.

52-жұмыс парағы. «Су көздері», 54-б.
Сызбаны толтыр. Оқушылар берілген сөздердің 

ішінен сызбаны құрауға қатысты  сөздерді тауып жа-
зады.

Жауаптары 
Табиғи су көзі, ағынды – өзен. Табиғи су көзі, 
ағынсыз, тұзды – теңіз. Табиғи су көзі, ағынсыз, тұщы 
– көл. Жасанды  су көзі, ағынды – канал. Жасанды  су 
көзі, ағынсыз, көлемі үлкен – су қоймасы. Жасанды 
су көзі, ағынсыз, көлемі шағын – тоған.

4-сабақ. Суды қайдан таба аламыз?
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Күнделікті өмірде адамдар өздеріне қажетті су 
мөлшерінен артық суды пайдаланады. Сондықтан суды 
сақтау үшін оны үнемдеп пайдаланудың маңызы  өте зор. 

Сабаққа қатысты ескертулер  
«Суды пайдалану» кіріспе тапсырмасы. 

Оқушыларға жұппен немесе 3 адамнан шағын топ-
тарға бірігіп, бірнеше суреттен жасалған коллаж-
ды талқылауды тапсырыңыз. Олар коллаждағы 
суреттердің ұқсастықтарын анықтап, әр коллажға ат қою- 
лары керек. Оқулықтағы суреттер мен өз білімдеріне сүй-
ене отырып, оқушылар «Су не үшін қажет?» деген сұраққа 
жауап береді. Екі не үш топқа сөйлемдерді оқып беруін 
сұраңыз. Содан соң барлық оқушыларды талқылауға ара-
ластырыңыз. Оқушылар жауаптарды толықтыра алады. 

Жауаптары
Су адамдар мен жануарларға ішу үшін, тамақ 
дайындау үшін, гигиеналық шараларды орындау 
үшін, киімдерді жуу, еденді тазарту, өсімдікті 
суару, шомылу үшін қажет. Өзендер, теңіздер мен 
мұхиттарда кемелер жүзеді. Суда жануарлар мен 
өсімдіктер тіршілік етеді. Судың көмегімен электр 
энергиясы өндіріледі.

Судың жарамдылығы. Оқушылардың наза-
рын екі стақандағы суға аудартыңыз. Суды сипаттап 
беруін сұраңыз (мөлдір, түссіз, иіссіз). Содан кейін 
судың дәмін көруді ұсыныңыз. «Ауызсу ретінде қай 
стақандағы суды таңдар едіңдер? Неліктен?» – деп 
сұрақ қойыңыз. (Тұщы суды.) Қандай су адамдардың 
пайдалануына жарамды екені жайлы қорытынды жа-
сауға тапсырма беріңіз. Ол суды қайдан табуға бола-
ды? (Ауызсу үшін тұщы суды пайдаланған дұрыс. Ол 
өзендерде, кейбір көлдерде, бұлақтарда, құдықтар-
да болады, сонымен қатар суқұбырдан ағатын су да 
ауызсу үшін жарамды.) Оқушылардан тұзды емес су 
көздерінің суы қалай аталатынын сұрап көріңіз. Тұз-
ды емес  су тұщы су деп аталатынын айтыңыз. Барлық 
тұщы су ішуге жарамды ма?  Кейбір оқушылар тұщы 
су көзі ретінде жаңбыр мен шалшық суды атауы да 
мүмкін. Мұндай су көздерінен ішу өте қауіпті екенін 
түсіндіріңіз. Ауызсу – ішуге жарамды су. 

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Барлық топқа ватман қағазы мен фломастерлер 
дайындап қойыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін 
оқушыларға экология туралы балаларға арналған 
энциклопедия, суды үнемдеп пайдалану жайлы бала-
ларға арналған журналдар мен газеттердегі мақала-
лар, суды үнемдеу ережелері немесе керісінше суды 
ұқыпсыз пайдалануға қатысты көріністер бейнелен-
ген суреттер мен иллюстрациялар беріңіз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Оқушыларға «Суды үнемдеу керек пе, өздерің 

суды үнемдеу үшін не істей аласыңдар?» деген сұрақ 
қойылады. 

Судың тіршілік үшін маңызы
Оқу мақсаттары:
• судың тіршілік үшін маңызын түсіндіру;
• ауыз суды үнемді қолдану қажеттілігін түсіндіру;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер 
ауызсу
үнемдеу
тиімді пайдалану

Оқулық. 1-бөлім: 
«Судың тіршілік үшін маңызы», 76–77-бб.

Ресурстар:
•  барлық оқушыларға  тұзды және тұщы суы 

бар екі стақан; 
• барлық топқа ватман қағазы, фломастерлер;
• су ресурстарын тиімді пайдалану туралы 

мақалалар жазылған балаларға арналған энциклопе-
диялар, журналдар мен газеттер; 

• суды үнемді және ұқыпсыз пайдалану мысал-
дары келтірілген суреттер мен иллюстрациялар; 

• энциклопедия немесе басқа да қосымша әде-
биеттер. 

Сабаққа дайындық
Алдын ала ресурстардың барлығын дайындап 

қойыңыз. Суды үнемдеп пайдалану туралы әдебиет-
тер немесе мәтіндер дайындаңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жер бетіндегі тіршілік үшін  судың рөлі маңызды.  
Су: 

• ішу және тамақ дайындау үшін;  
• тазалық сақтау, денеміз бен ауыз қуысы гигиена-

сын тазалау үшін;
• өндірісте бетон, қағаз, киім тігетін мата жасау 

үшін; 
• өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік етуі үшін; 
• жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін; 
• электр қуатын алу (су жоғары биіктіктен құлаған-

да электр энергиясына айналады) үшін);
• демалыс үшін пайдаланылады.  

Пайдалануға тек тұщы су жарамды, тұщы су Жер 
бетіндегі барлық судың 2%-ын құрайды. Адамдар-
дың шаруашылық әрекетінің нәтижесінде әлемдегі 
тұщы су қоры азайып келеді. Тұщы судың барлығы 
ішуге жарамды емес. 

Суды ұқыпсыз пайдалану қиын жағдайларды туын-
датады. Мысалы, Сырдария мен Әмудария  суын ша-
руашылыққа ұқыпсыз пайдалану Арал теңізінің тар-
тылуына әкеп соқтырды. 

1-бөлім. 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су
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Қосымша тапсырма

Оқушыларға жұмбақ шешуді ұсыныңыз. Пәтердің 
сынып қалған шүмегінен 1 сағатта 1 стақан су ағады. 
Тәулігіне неше стақан таза су ағады? (Төрт стақан су 
бір литрге тең екенін ескертуге болады. Бұл ақпарат 
кейбір оқушылар үшін қажет болуы мүмкін.) Тәулік-
те 24 сағат бар екенін ескерсек, сынған шүмектен 24 
стақан немесе алты литр су ағады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

53-жұмыс парағы. «Судың маңызы», 55-б.
Су не үшін қажет? Оқушылар суды әртүрлі сала-

да қолдануға қатысты сызбаны толтырады. 

Жауаптары
Адам – ауызсу, гигиена, демалыс; жануарлар – ішу 
үшін; өсімдіктер – қоректік заттар алу үшін; кеме 
қатынасы; электр энергиясын алу үшін; жануарлар 
мен өсімдіктердің тіршілік ортасы.

54-жұмыс парағы. «Судың қажеттілігі», 56-б.
Филворд. Оқушылар суды үнемдеуге әсер ететін 

әрекеттер жасырылған сөздерді тауып, жасыл түспен 
қоршайды. Судың ластануына әсер ететін әрекет-
терді қызыл түспен қоршайды. Одан әрі оқушылар 
табылған сөздерді қатыстыра отырып, бір сөйлем 
құрайды. 

Жауаптары
Көлденеңінен: үнемдеу, қоқыс, себезгі.
Тігінен: көлік жуу, қалдықтар, тыңайтқыш, жабулы 
шүмек.
Суды үнемдеуге әсер ететін факторлар: үнемдеу, 
себезгі (душ), жабулы шүмек. 
Судың ластануына әсер ететін факторлар: көлік 
жуу, қалдықтар, тыңайтқыш, қоқыс.

• Оқушылардан «Инфографика деген не? Оның 
сырт көрініс қандай?» – деп сұраңыз. (Қысқаша 
мәліметтер жазылған сызба немесе суреттер.)

• Берілген ресурстардың ішінен зерттеу жұмы-
сын жүргізуге қажеттілерін таңдайды. 

• Суды үнемді қолдану жайлы инфографика жа-
сайды. 

• Инфографиканы постер түрінде рәсімдейді.
Зерттеу жұмысын аяқтаған соң олардан постер-

лерін таныстыруды сұраңыз. Зерттеу жұмысында 
оқушылар суды үнемдеу тәсілдерін ұсынатын бола-
ды. Олардан «Бұрын үнемдеу сөзін естідіңдер ме?» 
– деп сұрап көріңіз. Ақшаға қатысты естуі мүмкін. Мы-
салы, керек затты алу үшін ойын-сауыққа ақша шығын-
даудың қажеті жоқ. Міне, бұл үнемдеу деп аталады.

Оқушыларға заттарды үстел үстіне пайдалануға 
ыңғайлы етіп қоюларын сұраңыз. Мұндай реттілік-
тің «тиімді» деп аталатынын жеткізіңіз. Бұл тапсырма 
оқушыларға дереккөз түрлерін анықтап, жұмысқа қа-
жеттілерін таңдай білуге үйретеді.

Ойлан. Жұптасып «Егер су болмаса, Жер бетінде-
гі тіршілік қалай өзгерер еді, сусыз тіршілік болуы 
мүмкін бе?» деген сұрақ жайлы талқылауды тапсы-
рыңыз. «Су кімге қажет?» (Адамдарға, жануарларға, 
өсімдіктерге.) «Адам сусыз қанша уақыт өмір сүре 
алады?» (2-3 күн.) «Түйе туралы не білесіңдер? (Ол 
шөлге өте төзімді жануар.) Түйе сусыз 7-10 күн бойы 
өмір сүре алатынын айтып беріңіз. «Судың болма-
уы құм мен тастарға қалай әсер етеді?» (Оларға су 
қажет емес.) Оқушылар сусыз өз өлкесінің қандай 
күйде болатыны жайлы әңгіме құрастырып немесе 
бейнелеп сурет салады.

Сен білесің бе? Оқушылардан «Суды қандай 
мақсатта көп қолданасыңдар?» – деп сұрап көріңіз. 
Олар тек дене күтімі мен үй тазалығы туралы ғана 
айтса, саяжайда немесе бақшада көргендері туралы 
сұрауға болады. Талқылау барысында оқушылар мә-
дени өсімдіктерді суару үшін көп су пайдаланатыны 
туралы қорытынды жасай алады. 1 килограмм картоп 
өсіру үшін 300 литр су жұмсалатынын айтып беріңіз.

5-сабақ. Судың тіршілік үшін маңызы
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Суды қалай тазартады?
Оқу мақсаттары:
• суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну;
• суды тазартуға арналған сүзгінің/фильтрдің өз 
моделін ұсыну;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 
жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.  

Тірек сөз 
сүзгі

Оқулық. 1-бөлім: 
«Суды қалай тазартады?», 78-79 бб.

Ресурстар:
• жергілікті суқоймалардың суреттері;
• стақан немесе мөлдір ыдыстағы суға салынған 

қағаз қыстырғыштар, кепсердің (дуршлаг) тесік-
терінен өтпейтіндей күріш  немесе басқа да жарма 
дәндері;

• құм; 
• суды құюға арналған бос стақандар; 
• қасық;
• магнит; 
• кепсер (дуршлаг); 
• ұсақ елеуіш;
• барлық топқа сүзгіш қағаз немесе қалың 

мақта-дәке майлықтар.

Сабаққа дайындық
Ресурстардың барлығын алдын ала дайындап қою 

керек. Қағаз қыстырғыштардың магнитке тартылаты-
нын, «қоқыстың» бәрі де сүзгіден өтіп кетпейтінін 
тексеріп алыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал  
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәлімет-

тері бойынша жер бетіндегі аурулардың 85%-ы, яғни 
жиырма бес миллион адам ауызсу арқылы жұғатын 
аурулардан көз жұмады. Суқұбыр арқылы ағатын 
суда көптеген химиялық, механикалық қосылыстар, 
бактериялар мен вирустар бар. 

Суқоймалар мен жерасты су көздерінен алынатын 
су қалалық суқұбырларға жетпестен бұрын тазалау 
жүйесінен өтеді. Белгілі бір көлемдегі қоқыс бөлік-
терден тазарту үшін сүзгіден өткізеді, дезинфекция-
лау үшін хлорлайды. Хлорлау – арзанырақ әрі  суды 
залалсыздандыратын сенімді әдіс. Хлормен ара-
ласқан судың дәмі де, иісі де жағымсыз болады. Со-
нымен қоса хлор адам денсаулығы үшін зиянды. 

Суды тереңірек тазалау үшін мынадай әдістер 
қолданылады:

• суды қайнату кезінде бактерия мен вирустар 
өледі әрі хлор мен кейбір газдар жойылады;

• тұндырып қою. Тұндырғанда ірі бөліктері су 
түбіне шөгеді. 

• қатыру бүгінгі таңдағы ең тиімді әдіс болып 
табылады. Тұзды су тұщы суға қарағанда  төменірек 
температурада қатады, түтіктегі суды толығымен қа-
тырмай, қоспаларымен бірге  қалдығын төгіп тастай-
ды;

• сүзгілер арқылы тазарту. Сүзуші заттардың 
барлығынан өткен сұйықтық сүзгі бетіне көтеріліп, 
сол арқылы тазарып шығады. Сүзгіні таңдауда су-
дың құрамы ескеріледі.

Сабаққа қатысты ескертулер  
«Суқоймалардағы су» кіріспе тапсырма-

сы. Сабақты қалалық немесе ауылдық жерлердегі 
суқоймалардың суреттерін көрсетуден бастаңыз. 
Өз өңіріңіздегі оқушыларға таныс суқоймалардың 
суреттерін көрсеткеніңіз жөн. «Бұл суқоймалардың 
жағасында не бар, бұл жерлерде қандай жануарлар 
тіршілік етеді, қандай өсімдік түрлері өседі?» – деп 
сұрап көріңіз. Адамдар бұл суқоймалардың суын қа-
лай пайдаланатыны жайлы әңгімелеңіздер. Оқушылар 
жаз айларында адамдар суқоймаларда  шомылатынын, 
сонымен қатар ыстық күндері жануарлар келіп су ішіп, 
суға түсетінін айтуы мүмкін. Оқушыларға елді мекен-
дер жанында суқоймалардың болуы адамдар тіршілі-
гіне қажетті маңызды жағдай екені туралы қорытынды 
жасауға ықпал етіңіз. Ерте заманда адамдар бір орын-
нан екінші орынға қоныстанғанда осындай жерлерді 
таңдағанын айтып беріңіз. «Неліктен әлі күнге дейін 
бұл мәселе өзекті?» – деп сұрап көріңіз. Оқушылар 
судың өмірлік қажеттілік екенін қорытындылай ала-
ды. Адамдар ең алдымен суды ішу үшін пайдаланады. 
«Қалалық немесе ауылдық суқоймалардан су ішуге 
болады ма?» – деп сұрақ қойыңыз. (Ішуге болмайды, 
суға қоқыс түсетінін ескерсек, уланып қалуы мүмкін.) 
Көктемде суқоймаларда су неліктен көбейеді? (Қар 
еріп, жер бетіндегі су өзен мен көлдерге ағады.) Су-
мен бірге не ағып  келуі мүмкін? (Шөптер, жануарлар 
сүйектері мен жәндіктердің қалдықтары.). Суқойма-
лардың суын адамдар қалай ластауы мүмкін? (Дема-
лыс кезінде суға қоқыс немесе тұрмыстық қоқыстарды 
тастауы мүмкін.) Оқушыларға ауызсудың белгілерін 
топ ішінде талқылап, айтып беруін өтініңіз. Оқушылар 
екінші сыныпта оқығандарын еске түсіріп, ауызсудың 
түссіз, дәмсіз, иіссіз болуы тиіс екенін айтуы мүмкін. 

Ауызсу. Негеш пен Эвриканың диалогын талда-
тыңыз. «Адамдар жаздың аптап ыстығында нені сезі-
неді?» (Шөлдейді.) Денсаулыққа зияны тимес үшін 
суды не істеу қажет? (Тазарту керек.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Барлық топқа қажетті ресурстарды дайындаңыз: 

стақандар немесе басқа мөлдір ыдыстағы суға са-
лынған қағаз қыстырғыштар, кепсердің тесіктерінен 
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өтпейтіндей күріш  немесе басқа да жарма дәндері, 
құм, магнит, кепсер, ұсақ елеуіш.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• «Барлық заттарды стақандарға бөлу үшін не 

істеу қажет?» деген сұрақ қойылады. Барлық топтар 
зерттеу жұмысының жоспарын жасайды. 

• Жоспарды бүкіл сынып болып талдап, ең 
оңтайлысын таңдайды. 

• Су бетіндегі қоқыстарды қасықпен алады. 
• Суға магнит салады. «Не болды? (Магнитке 

қағаз қыстырғыштар тартылады.) «Басқа денелер 
неліктен тартылмады? (Магнит тек темірді тартады.) 

• Қоқыстары бар суды кепсермен сүзеді. 
«Кепсер тесіктерінен қандай заттар өтпей қалды? 
(Күріш дәндері). Не себепті құм әлі де судың құра-
мында жүр? (Құм кепсер тесіктерінен де ұсақ.)

• «Ненің көмегімен суды құмнан тазартуға бо-
лады? Неліктен?» (Ұсақ елеуіштің көмегімен, себебі 
елеуіштің тесіктері құмнан да ұсақ.) Суды елеуіштен 
өткізеді.  «Су алдыңғысынан тазарды ма? (Жоқ, су әлі 
де лай.) 

• Суды дәке мен сүзгіш қағаздардан өткізеді. 
Нәтижесін кестеге толтырады. Бірінші бағанға – су-
дан шыққан денелер, екінші бағанға оларды сыртқа 
шығарған құралдар.

Эксперимент жасап болған соң, алдын ала жа-
салған жоспар мен эксперимент барысын салысты-
рып көруі қажет. Кейбір оқушылар эксперимент-
тің кей тұстарын басқаша жасауды ұсынуы мүмкін. 
Дәлелдеп беруін сұраңыз. «Судан әрбір затты шыға-
ру үшін қандай құрылғыны қолдандыңдар? Неліктен? 
Басқалармен ауыстыруға болады ма?» Қолданған 
барлық құралдарды жинақтаса, сүзгі жасалатынын 
айтып беріңіз.  «Сүзгі» деген сөзді қалай түсінетінін 
сұраңыз. Кімнің үйінде су сүзгісі бар?» – деп сұрап 
көріңіз. Олар неге арналған? Оқушылар көзге көрін-
бейтін қоқысты арнайы сүзгінің көмегімен тазартуға 
болатыны жайлы қорытындыға келеді.

Ойлан. Оқушылардан ата-аналарымен бірге та-
биғат аясында демалысқа немесе сапарға шыққан-
дары жайлы сұрап біліңіз. Егер алып шыққан сулары 
таусылып қалып, жанында тек көл мен өзен ғана бол-
са не істеу қажеттігіне болжам жасауды ұсыныңыз. 
(Суды таза матадан не бірнеше қабат дәкеден өт-
кізіп қоқыстан тазартуға болады.) «Жоғары темпе-
ратурада ғана жойылатын бактериялар мен микроб-
тардан қалай тазартады?» (Суды қайнату қажет.)  

Сен білесің бе? «Үлкен қалаларда суды суқұбыр-
ларға жібермес бұрын қайнатады ма?» – деп сұраңыз. 
(Жоқ, оған ұзақ уақыт қажет.) Алдымен суды сүзгіден 
өткізеді, кейін залалсыздандыру үшін хлорды қосаты-
нын айтып беріңіз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

55-жұмыс парағы. «Суды қалай тазартады?», 
57-б.

Сүзгінің бөліктері. Оқушылар суретте берілген 
сүзгінің құрамдас  бөліктерінің атын жазады.

Жауаптары 
Төңкерілген бөтелкенің жоғарғы жағында ең 
астында мақта дискісі, содан соң ұсақ құм, содан 
кейін ірі құм, ең жоғарғы қабатында ұсақ тастар 
орналасқан.

Дұрыс – дұрыс емес. Суды тазартуға байланысты  
сөйлемдердің дұрыс нұсқаларына белгі қояды.

Жауаптары: 
Дұрыс сөйлемдер: 
«Суды бактериялардан тазарту үшін оны 
хлорлайды». 
«Суды толық тазарту үшін қалың қабатталған 
мақтаны пайдалануға болады».

56-жұмыс парағы. «Суға арналған сүзгі»,  
58-б.

Сүзгінің үлгісі. Оқушылар сүзгі үлгісін ойлап та-
уып, оның суретін салып, әр бөлігінің атауын жазады. 

6-сабақ. Суды қалай тазартады?
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орнына және атқаратын қызметіне байланысты суқұ-
бырлар ортақ, яғни қала, аудан, ауыл және өнер-
кәсіпті қамтамасыз ететін немесе жеке белгілі бір 
үйді не шаруашылықты сумен жабдықтауға арналған 
суқұбырлар болады.   

Ағын сулардың кәріз құдығына өтуі арқылы лас 
суды жоюға арналған құбырлар жүйесі кәріз жүйесі 
деп аталады. Кәріз жүйесіндегі суларды тазартқыш 
стансада залалсыздандырып, далаға ағызып жібереді. 
Қазіргі таңда кәріз жүйесі барлық қалаларда бар.

Сабаққа қатысты ескертулер 
«Судың саяхаты» кіріспе тапсырмасы. 

Оқушыларға өз беттерінше суретті қарап шығуды 
тапсырыңыз. Содан кейін жұп болып, судың суқойма-
дан сорғыға түскеннен бастап кері айналып келгенге 
дейінгі жолды бір-біріне айтып беруін сұраңыз. Бір-
неше жұп жауаптарын айтып берсін. Басқа оқушы-
лар жауапты толықтыра алады. «Адамдар жақын 
маңда суқоймалар болмаса, суды қайдан алады?» 
– деп сұрап көріңіз. (Су көзі ретінде құдықтар мен 
ұңғымалар қолданылады). Құдықтағы су қайдан пай-
да болады? (Жер астынан алынады.) Құдықтан және 
ұңғымалардан алған суды тазарту қажет пе? (Жердің 
бірнеше қабатынан өткен су тазарып шығады.) Құ-
дыққа қоқыстардың түсуі мүмкін бе? (Иә, қоқыстар 
құдықтың жоғары жағынан түсіп кетуі мүмкін. Олай 
болмас үшін құдықтың бетін қақпақпен жауып қою 
қажет.) Бұл тапсырма оқушыларды мәселені талдай 
алуға, себебі мен салдарларының арасындағы байла-
нысты таба білуге үйретеді.

Суды тазарту. Бұл тапсырма оқушыларды талдай 
білу мен қорытынды жасай алуға үйретеді. Оқушы-
лардан суқоймалардан алынған суды пайдаланбас 
бұрын неліктен тазарту қажеттігін еске түсіруін 
сұраңыз. (Ластану мен микробтардан тазарту үшін.) 
Пайдаланған су қандай болады? (Лас.) Қандай сулар-
ды сарқынды су деп атайды? (Барлық лас сулар мен 
жауын-шашын суы. Олар тазартуды қажет етеді.) Су 
пайдаланғаннан кейін қайда барады? (Қайта өзенге 
құйылады.) Лас су сол күйі өзенге құйылса, не болар 
еді? (Бұл өзеннің суын ластайды.) Неге зияны тиюі 
мүмкін? (Өсімдіктер мен жануарларға, суда тіршілік 
ететіндерге.) Мұндай жағдай болмас үшін қандай ша-
раларды сақтау қажет? (Сарқынды суларды тазарту 
қажет.) 

Модель жаса. Оқушыларды шағын топқа бөліңіз. 
Барлық топқа қажетті ресурстарды дайындаңыз: кок-
тейльге арналған әртүрлі диаметрдегі үш түтікше; 
скотч орамы; құйғыш; суы бар ыдыс; штатив; пласти-
калық төрт стақан. Пластикалық стақан – тұтынушы-
лар, ал ыдыстағы су – су көзі екенін түсіндіріңіз.  

«Ыдыстағы су бірнеше тұтынушыға жетуі үшін не 
істеу қажет деп ойлайсыңдар?» – деп сұрап көріңіз. 

Суқұбырдың қызметі 
Оқу мақсаттары:
• суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөздер
суқұбыр
сарқынды су

Оқулық. 1-бөлім: 
«Суқұбырдың құрылымы», 80-81-бб.

Ресурстар:
• коктейльге арналған әртүрлі диаметрдегі 

түтікшелер;
• скотч орамы; 
• құйғыш (воронка); 
• суы бар ыдыс;
• штатив;
• барлық топқа пластикалық төрт стақан.

Сабаққа дайындық
Ресурстардың барлығын алдын ала дайындап қою 

керек. Түтікшелер диаметрінің ыңғайлы мөлшерін 
анықтау үшін алдын ала тексеріп, зерттеу жасап 
көріңіз.

Сабаққа байланысты деректі материал  
Суқұбырлар суқоймалардағы су жинау бөгеттері-

нен  суды тұтынушыларға жеткізуге арналады. 
Суқұбыр бізге ежелгі өркениет дәуірінен бері 

белгілі. Суды табиғи биік сарқырамаларды пайдалана 
отырып, су көздеріне таратқан. Одан кейін адамдар 
су қоймасы мен арықтар жасай бастаған. Ең алғашқы 
суқұбырды ежелгі римдіктер б.з.д. 312 жылы ойлап 
тапқан. Төмпешіктердегі хауыздан көше жағалай құ-
бырлар мен астаушалар арқылы су тартып, оларды 
арнайы күмбезбен жапқан.

Қазақстан аумағындағы алғашқы суқұбыр 12-16 
ғғ. өркендеген көне Сарайшық қаласының орнынан 
табылған. Онда қаланың әр үйіне қыштан күйдіріліп 
жасалған құбырлар арқылы су келіп тұрған. Ал  1910 
жылы Семейде танымал көпес әрі өнеркәсіп иесі  
П.Ф.Плещеев Ертіс жағасында су тартатын стансы 
салды, сол арқылы өзінің, туыстарының және губер-
натордың үйіне су келіп тұрған. Стансы әлі күнге өз 
қызметін атқарып тұр.  

Заманауи суқұбырлар сорғы, су тазарту жүйесі, құ-
быр желісі мен арналарынан тұратын құрылыс жиын-
тығынан тұрады. Суды тазарту жүйесінде механика-
лық қоспалардан және микробтардан тазартылған 
су қалалық суқұбырлармен таратылады. Орналасқан 
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Сен білесің бе? Қазіргі Атырау қаласына жақын 
жердегі Сарайшық қаласының орнындағы қазба жұ-
мыстары туралы әңгімелеп беріңіз. Суқұбырлардың 
табылуы бұл қазақ жерінде қала мәдениетінің жоғары 
дамығанын көрсетеді. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

57-жұмыс парағы. «Суқұбырдың бөлшек-
тері», 59-б.

Филворд. Оқушылар кестеден суқұбырдың бөл-
шектерінің атауын тауып, сәйкес қатарларды бояйды. 
Сөзді жазбаша қолдана білуі үшін оқушылар сөздерді 
пайдалана отырып, үш сөйлем құрастырады.

Жауабы 
Көлденеңінен: кәріз, суқұбыр, құбыр.  
Тігінен: шүмек, сорғы.  

58-жұмыс парағы. «Суқұбырдың сызбасы», 
60-б. 

Тізбек құрастыр. Оқушылар судың суқұбыр 
көзінен бастап таралуы мен қайтар жолын сызықтар 
арқылы көрсетеді. Одан әрі суқұбыр құрылғылары-
ның атауын жазады.   

Жауабы 
Су жинау бөгеті – сорғы – су тазарту кешені – сорғы 
– пәтердегі шүмек – сарқынды суды сақтайтын кәріз 
– сарқынды суды тазалайтын кешен.

Әр топқа эксперимент жүргізуге арналған жоспар 
жасауды тапсырыңыз. Сыныппен талқылап, оңтайлы 
жоспарды таңдап алыңыздар. 

Нұсқаулық 
• Екі орта диаметрлі түтікшені алып, үлкен диа-

метрлі түтікшеге салады. 
• Жалғасқан жерді скотчпен орайды.
• Орта диаметрлі түтікшеге ең кіші диаметрдегі 

екі түтікшені салады. 
• Жалғасқан жерді скотчпен орайды.
• Кішкентай диаметрлі төрт түтікшенің астына 

стақандарды қояды. 
• Үлкен диаметрлі түтікшені құйғышпен бірік-

тіреді. 
• Зерттеушінің күнделігіне эксперимент бары-

сының суретін салып алады.
• Қорытынды жасайды.
Эксперимент жүргізіп болғаннан кейін, жоспары 

мен эксперименттің жүргізілу барысын салыстыра-
ды. «Басқа да материалдарды қолдануға болады 
ма? Қандай материалдарды қолдануға болады?» – 
деп сұрап көріңіз. (Скотчтың орнына резеңке шлан-
гілерді, айқастырмаларды (крестовина) және т.б. қол-
дануға болады.) 

«Шынайы суқұбыр мен үлгінің қандай айыр-
машылығы бар?» (Қалалық суқұбырды тұтынушы 
көп.) Суқұбырдың құбырлары қандай болуы керек? 
(Үлкен әрі мықты, құбыр бойымен көп көлемдегі су 
өтеді.) 

Бұл тапсырма құрылғыларды қолдана отырып, 
практикалық жұмысты орындау дағдысын қалыптас- 
тыру және талдау жасай алуға, қорытынды шығара 
білуге бағытталған. 

Ойлан. Елді мекендер мен өзендерге қатысты 
су жинау бөгеттері мен ақпа суларды ағызатын 
орындар қайда орналасуы керек екенін оқушылар 
топта талқылап, анықтауы қажет. Тапсырманы 
орындау үшін өзендер мен елді мекендердің 
орналасу сызбанұсқасын беріңіз. Талдау барысында 
төмендегі сұрақтарды қойыңыз:
- Адамдар өзенді не үшін пайдаланады? (Су бөгеті 
үшін, шомылу үшін, өсімдіктерді суару үшін.) 
- Қаладағы суқұбыр жолының соңынан су тартуға 
болады ма? (Иә болады, құбыр тазаланады.). 
- Суды қай жерге ағызған дұрыс? (Қауіпсіздік үшін  
қаланың шеткі бөлігіне.) Өзен келесі елді мекенге 
ағып барғанша, тазарады, қоқыс қалдықтары өзен 
түбіне шөгіп қалады.  

7-сабақ. Суқұбырдың қызметі
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Қосымша тапсырма
Табиғи заттар. Бұл тапсырманы оқушылар 

«Заттар қандай болады?» тақырыбындағы сабақта 
топпен орындауына болады. Оқушыларды топ-
тарға біріктіріңіз. Барлық топқа А3 пішімді парақ 
қажет.  

Қазақстаннан шығатын кез келген зат пен оның 
қолданылуы жайлы жарнама жасауды тапсырыңыз. 
Энциклопедия мен интернет-ресурстарын қолда-
нуға болады. Жұмыс жасап болған соң, оқушылар 
жарнамалық ролик пен постерлерін таныстырады. 

Тоған. Бұл тапсырманы оқушылар өз беттерін-
ше орындауына болады. «Суды қайдан алуға бо-
лады» тақырыбындағы сабақта алған білімдерін 
бекітуге бағытталған. Оқушыларға шағын тоған-
ның үлгісін жасауды ұсынып көріңіз. Материалдар, 
өсімдіктер мен балықтарды  жинап немесе оларды 
қағаздан жасайды. Жұмыстарының нәтижесін сы-
ныпқа таныстырады. Өзара нақтылаушы сұрақтар 
қоюды ұсыныңыз.

Оқу нәтижесін бақылау
«Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су» 

тарауын өтіп болған соң оқушылар: 
• шығу тегіне қарай заттар табиғи және жа-

санды болып екіге бөлінетінін және үш күй-
де: газ тәрізді, сұйық және қатты болатынын;

• ауаның газдардың қоспасы екендігін; 
• ауаның  жануды өршітетінін; 
• судың тірі ағзалар мен жансыз табиғатта 

кездесетінін;
• табиғи су көздерінің ұқсастығы мен айыр-

машылығын;
• жер бетіндегі барлық тірі ағзалар үшін су-

дың маңыздылығын; 
• ауызсуды үнемдеп қолдану керектігін;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

күнделікті адам өміріне әсері туралы баян-
дауды біледі.

• Зерттеу жұмысын жүргізу барысында 
оқушылар:

• суды тазартудың әртүрлі әдістерін зерттейді; 
• суды тазартуға арналған сүзгі үлгісін дайын-

дап ұсынады.

Біз не білдік? 
Дене – қуыршақ (6). 
Табиғи зат – қатты – тас (2). 
Табиғи зат – қатты емес – газ тәрізді – жануға 

ықпал етеді – оттек (1). 
Табиғи зат – қатты емес – газ тәрізді – жануға 

ықпал етпейді – көмірқышқыл газ (5). 
Табиғи зат – қатты емес – газ тәрізді емес – су (3). 
Жасанды зат – ермексаз (4).

1-бөлім. 4-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су
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Заттар және олардың қасиеттері. 
Табиғат ресурстары

Тараудың мақсаттары
Берілген тараудың аяғына қарай оқушылар:
• кейбір ағзалардың тіршілігінде топырақ қандай 

рөл атқаратынын;
• топырақтың негізгі құрамын (құм, саз, өсімдіктер 

мен жануарлардың қалдықтары);
• топырақтың негізгі қасиеттерін;
• топырақтың құнарлылығы оның құрамына байла-

нысты болатынын;
• ең маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне тигізетін ықпалын 
біледі және түсінетін болады.

Қосымша әдебиет
• М. Ильин, Е. Сегал. Сені қоршаған әлем туралы 
әңгімелер. М., «Школа» баспасы, 2012.
• Тірі әлем энциклопедиясы. М., «Росмэн» баспа-

сы, 1997.
• И. Леган. Көрнекті энциклопедия. Жер. М., «Вла-

дис» баспасы, 2013.

• www.ktoikak.com 

Ойланып көрейік! 
1. Топырақтың құрамында не бар? 
Топырақ құрамында қатты бөлшектер, минерал-
ды заттар, ауа, құм, саз және микроағзалар бар. 

2. Жердегі тіршілік үшін топырақ қандай рөл 
атқарады? 
Топырақ жердегі тіршілікті қамтамасыз 
етеді. Құнарлылығының арқасында топырақ 
өсімдіктерді қоректендіреді. Ол – тұқымдардың 
сақтаушысы, онда микроағзалар мен омырт- 
қасыздар, кейбір сүтқоректі жануарлар тіршілік 
етеді. Топырақ гидросфера үшін маңызды болып 
табылады. Ол арқылы жаңбыр мен еріген қар 
суы суқоймаларға түседі. Топырақ ластаушы 
заттарды ұстап, суды тазартады және оны ішуге 
жарамды қылады.

3. Адамға топырақ не үшін қажет? 
Адам ауыл шаруашылығы мен орман шаруа- 
шылығы қыз метін жүргізе отырып, топырақтан 
барлық негізгі және қосымша қоректік қорларды 
алады. Сондай-ақ топырақ құрылыс материалда-
рының шикізаты болып табылады.

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары

2-бөлім 

11
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түседі. Біраз уақыттан кейін пістенің орнына бұтақты 
ағаш пайда болады. Оның үлкендігі соншалық, оны 
құлаштап құшақтай алмайсың. Бұл ертегі емес. Ғажа- 
йып қойма шынымен де бар. Сен оның қалай аталатынын 
түсінген боларсың».

Оқушылардан әңгіменің не туралы екеніне болжау 
жасауды сұраңыз. Ғажайып қойма шындығында бар ма, 
жоқ па деп, сыныппен талқылаңыз. Оны қайдан табуға 
болады? (Мұндай қойма – біздің Жер-Анамыз, ол адам-
ды асырайды.)

Ауылға саяхат. Суретке назар аудартыңыз. Оған си-
паттама беруді тапсырыңыз. Негеш пен Эвриканың қайда 
екенін сұраңыз. (Қала сыртында.) Ауылдық елді мекеннің 
жері мен қаланың жерін салыстыруды тапсырыңыз. Қала-
да жер бетіне негізінен не төселетінін сұраңыз. (Асфальт, 
тас тақташалар.) Ал қаланың сыртқы төңірегі ше? (Жер 
ешқандай төсемелермен жабылмаған. Ондай жерлерді 
даладан, шалғындардан, жайылымдардан және т.б. көру-
ге болады.) Суретте балалар не істеп жатыр? (Жерді 
зерттеп жүр.) 

Оқушылардан жердің беткі қабаты қалай аталатынын 
сұраңыз. Зерек оқушылар жердің беткі қабаты топырақ 
деп жауап беруі мүмкін. Егер оқушыларға бұл қиындық 
келтірсе, жетектеуші сұрақтар қойыңыз: «Топырақ қайда 
орналасқан?» (Беткі қабатта.) Топырақ, мысалы, таулар-
дың беткі қабатынан несімен ерекшеленеді? (Топырақта 
әртүрлі өсімдіктер өседі, ал таулардың беті тасты болып 
келеді.) Барлық жаңа идеяларды тақтаға жазыңыз. Қажет 
сөздердің астын сызыңыз. Оқушылар олардан анықтама 
құрастырады.

Суретке тағы бір рет назар аудартыңыз. Топырақта 
тіршілік ететін жануарларды атауды сұраңыз. «Бүкіл жа-
нуарлар топырақта ұдайы өмір сүре ме?» – деп сұраңыз. 
(Көртышқандар ұдайы өмір сүреді, кейбір жәндіктер тек 
қыстайды.) Топырақты жануарлар тағы не үшін пайдала-
на алады? (Жұмыртқа салады.) Жануарлар топырақтағы 
тіршілікке қалай бейімделеді? Берілген сұрақтарды 
шағын топтар ішінде талқылауды және тұрақты мекені 
топырақ болып табылатын жануарлардың суретін са-
луды тапсырыңыз. Ол ойдан шығарылған жануар бо-
луы мүмкін. Ең бастысы, оқушылар топырақта өмір сүру 
үшін қажетті жағдайларды бейнелеуі керек. Содан кейін 
топтар өздерінің идеяларын көрсетеді. Сыныпта ортақ 
қорытындылар шығарыңыз. Жұмыс барысында үдерісті 
бақылаңыз. Қиындықтар туындаса, келесі сұрақтарды 
қойыңыз: «Топырақ қатты ма, жұмсақ па?» (Қатты.) «То-
пырақты қазу үшін дене қандай болуы керек?» (Икемді, 
жұмыр.) «Жүні қандай болуы керек?» (Қысқа\тықыр.) 
«Тырнақтары мен тістері ше?» (Өткір.) Топырақта ме-
кендейтін жануарлардың фотосуреттерін көрсетіңіз. 
Оқушыларға салған сурет пен фотосуреттегі жануарлар-
ды салыстыруды тапсырыңыз және екі түрлі мәліметтің 
артықшылығы мен кемшілігін анықтауды сұраңыз.

Мекенін тап. Жануарлардың тұратын мекен-
дерін табуды тапсырыңыз. Оқушылар жануарлардың 

Топырақ не үшін қажет?

Оқу мақсаттары:
• кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың 

рөлін түсіндіру; 
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 

анықтау.

Тірек сөз
топырақ

Оқулық. 2-бөлім: 
«Топырақ не үшін қажет?», 6-7-бб.

Ресурстар:
• топырақта тіршілік ететін жануарлардың суреті 

бейнеленген үлестірмелі парақшалар;
• жоғарыда аталған жануарлардың індерінің су-

реті бейнеленген үлестірмелі парақшалар;
• энциклопедиялар;
• адамның топырақты пайдалануы туралы интер-

нет материалдары.

Сабаққа байланысты деректі материал
Топырақ – қалыңдығы 1-1,5 метрге жететін жердің 

үстіңгі құнарлы қабаты. Топырақтың құрамында органи-
калық және бейорганикалық (қатты, сұйық, газ тәріздес) 
заттар бар. Топырақ – көптеген жануарлар үшін тіршілік 
ортасы. Олар өздеріне ін қазады, топырақты қопарып, 
қопсытады. Ол үшін жануарларда бірқатар қасиеттер 
болуы керек, яғни денесі кішірек әрі жұп-жұмыр, тығыз 
әрі қысыңқы, икемді әрі жинақы, аяқтарының тырнақтары 
қатты әрі берік, денелері сүйір пішінді, тығыз болуы тиіс. 

Өсімдіктер де топырақсыз тіршілік ете алмайды. Се-
бебі топырақ өсімдіктің сабағын ұстап тұрады және қо-
ректік заттармен қамтамасыз етеді.

 Топырақ барлық шаруашылық түрлерінде үлкен рөл 
атқарады. Адамдар азық-түлікті топырақтың арқасында 
алады. Олар жер жыртып, көгөніс пен жемістерді егеді, 
саңырауқұлақтар мен жидектер, дәрілік шөптер жинай-
ды, мал бағады.

Сабаққа қатысты ескертулер

Кіріспе тапсырма. «Ғажайып қойма». Сабақты  
М. Ильинннің «Ғажайып қойма» атты әңгімесінен үзінді 
оқып бастаңыз. 

«Әлемде бір ғажайып қойма бар. Бір қап дән салып – 
күзде қарасаң, қоймада бір дәннің орнына жиырма дән 
болады. Бір шелек картоп ғажайып қоймада жүз ше-
лекке айналады. Тұқымдардың бір шөкімі қиярлардың, 
шалғамдардың, қызанақтардың, сәбіздердің үймесіне 
айналады. Сен өміріңде екі қанаты бар пістені көрдің 
бе? Үрлесең, ол ұшып кетеді. Сол пісте ғажайып қоймаға 
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індерін қандай белгілері бойынша анықтайтынын 
талқылаңыз (өлшемі қандай, олар тереңде ме, әлде 
бетінде ме?). Содан соң суреттерді өз бетінше ор-
наластыруды және жұп бойынша талқылауды тапсы-
рыңыз. Бір жұптың пікірін тыңдаңыз, қалғандарына өз 
жауаптарын айтылған пікірмен салыстыруды тапсы-
рыңыз. 

Топырақтан алынатын қорек. Оқушылардан 
топырақтың жануарлардан басқа нелерге керек 
екенін сұраңыз. Көптеген жануарлар немен қорек-
тенеді? (Өсімдіктермен.) Өсімдіктерге өсу үшін не 
керек? (Ауа, жылу, су, қоректік заттар.) Олар қорек-
тік заттарды қайдан алады? (Оқушылар фотосинтез 
үдерісі барысында оттектің түзілуіне мысал келтіре 
алады.) Тағы қандай жолмен өз қоректерін табады? 
(Топырақтан алады.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Әр 
топқа қажетті ресурстарды дайындаңыз: адамның 
топырақты пайдалануы туралы қосымша әдебиеттер 
ұсынуға болады. Егер мүмкіндік болса, интернет-ре-
сурстарды, болмаса, кітаптағы суретті пайдаланыңыз. 
«Сен қалай ойлайсың, топырақ адамға қажет пе?» – 
деп сұраңыз. Суретке назар аудартыңыз. Суретте не 
бейнеленгенін сұраңыз. (Азық-түлік салынған себет.) 
Адам азық-түліктің әрқайсысын қайдан, қалай алады? 
(Мысалы, сиырдан сүт алады.) Сиыр сүт беруі үшін 
оған не керек? (Шөп жеу керек.) Көгөністер қайдан 
алынады? (Адам оларды бақшада өсіреді.) Нан неден 
алынады? (Адам егін егіп, бидай алады, бидайдан нан 
жасайды.)

Зерттеуді жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Түрлі дереккөздерден адамның топырақты қа-

лай пайдаланатыны туралы ақпарат табу.
• Ақпараттың постерде қалай көрінетіні жайлы 

топта талқылау.
• Адамның топырақты пайдалануын көрсететін 

постер жасау. 
Зерттеу аяқталған соң, постерді таныстырыңыз. 

Содан кейін оқушыларға олар қолданған ақпарат 
көздерін атауды тапсырыңыз. Тағы қайдан ақпарат 
алуға болатынын сұраңыз. Бұл тапсыр ма ақпарат көз-
дерінің түрлерін анықтау қабілетін қалыптастыруға 
көмектеседі. 

Сен білесің бе? Мәтінді оқуды тапсырыңыз. Мил-
лиард санының шамасын анықтауды өтініңіз (өте көп). 
«Осыншама микроб бір шөкім ғана (шамамен 5 г) то-
пыраққа қалай сыяды?» (Олар өте ұсақ, оларды тек 
микроскоппен ғана көруге болады.) «Топырақтағы 
микробтар қайда болуы мүмкін?» (Көгөніс пен жемі-
стерде.) «Микробтарды жою үшін не істеу қажет?» 
(Қолды, жеміс, көгөністерді жақсылап мұқият жуу  
керек.)

Ойлан. Оқушыларға егер топырақ жануарлардың 
тіршілігі мен өсімдіктердің қоректенуіне жарамсыз 
болып қалса, не болатынына болжау жасауды 
тапсырыңыз. Адамның қажеттіліктерінен бастауды 
ұсыныңыз. (Адам өсімдік пен жануардан алынатын 
азықты тұтынады.) Тізбек құрыңыз: топырақ болмаса, 
өсімдік өспейді, олай болса, жануарлар азықсыз 
қалады. Сонан соң, жұп бойынша қорытынды 
жасауды сұраңыз. Бұл тапсырма оқушыларға 
топырақтың барлық тірі ағзалардың өміріндегі 
маңызы мен оны қорғау қажеттігі туралы қорытынды 
шығаруға мүмкіндік береді.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға ересек адамдардан топырақты қа-

лай пайдаланатыны жайлы сұхбат алуды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

1-жұмыс парағы. «Топырақ не үшін қажет?», 
3-б.

Артығын сызып таста. Оқушылар «топырақ» 
сөзін оны баспана ретінде, қоректік зат көзі ретінде 
және азық-түлік өндіру үшін пайдаланатын нысандар-
ды сызықпен жалғастырады. Қажет болса, тірек сөз-
дерді қолданады.

Жауаптар: 
Ағаш, шұбалшын, шөп, адам, сарышұнақ.

2-жұмыс парағы. «Топырақтағы тіршілік», 4-б.
Тізбек құр. Үшінші сынып оқушылары топырақтан 

азық-түлікке дейінгі аралық буындарды белгілей оты-
рып, тізбек құрады және үш мысал келтіреді.

Жауаптар 
Топырақ-бидай-ұн-қамыр-нан. 
Топырақ-шөп-сиыр-ет-шұжық. 
Болжалды жауаптар: топырақ-қарақұмық-қарақұ-
мық жармасы-ботқа. 
Топырақ-шөп-жылқы-сүт-қымыз. 
Топырақ-шөп-сиыр-сүт-айран-сүзбе-құрт.

Сұрақтар. Оқушылар сұраулы сөздерді пайдала-
на отырып, топырақ туралы сұрақтарды құрастыра 
алады.

Ықтимал жауаптар 
Топырақ дегеніміз не? 
Көртышқанның іні қандай болады? 
Топырақта қандай жануарлар тіршілік етеді? 
Адам топырақты қалай пайдаланады?
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геш нені байқады? Барлық пікірлерді тыңдап шығып, 
тақтаға жазыңдар».
Тіршілік етуге қажет жағдайлар. «Тірі ағзаларға 
өмір сүру үшін не қажет? (Ауа, су, жылу.) Суретке қа-
раңдар. Қалай ойлайсыңдар, ауа мен су топырақтың 
құрамына кіре ме?» Топырақ үлгісіне назар аудар-
тып, сипаттауды сұраңыз. Топырақтың жұмсақтығы-
на назар аудартыңыз. «Естеріңе түсіріңдер, қай зат 
барлық жерде таралған?» (Ауа.) Ауа топырақтың 
қай жеріне «тығылуы» мүмкін? (Топырақтың ұсақ 
бөлшектерінің арасына.) Кейбір оқушыларға «То-
пырақтағы ауа мен сырттағы ауа бірдей ме?» деген 
сұраққа жауап беруді ұсынуға болады. Ақпаратты 
энциклопедиядан іздетуге болады. Оқушылар топы-
рақ ішіндегі ауа сырттағы ауадан өзгеше екенін, бірақ 
онымен де дем алуға болатынын түсінуі керек. Әрі 
қарай «Егер топырақтың үстінде шалшық пайда бол-
са, ол қайда жоғалып кетеді?» – деп сұрауға болады. 
(Топырақ бөлшектерінің арасына сіңіп кетеді.) Топы-
рақта су мен ауа бар екені дәлелденді ме? (Иә.)
Жер астындағы тіршілік. Суретке қараңдар. Не-
лер бейнеленген? Құрт не істеп жатыр? (Топырақты 
қопсытып жатыр.) Егер құрттар болмаса, неліктен 
су топырақтың беткі қабатында жиналады? (Топы-
рақ тығыз болады да, су сіңе алмайды.) Құрттардың 
рөлі өте маңызды деуге болады ма? (Иә.) Құрттар-
дың салған жолының тағы қандай пайдасы бар? (Құм 
борпылдақ топыраққа тереңірек сіңеді де, барлық 
қабаттар араласады.) Топырақтың құрамына тағы не 
кіреді? (Құм мен саз, ұсақ тастар.)

Топырақта. Суретке назар аудартыңыз. «Топы-
рақтың беткі қабатында нелер бейнеленген? (Қу-
раған жапырақтар мен шөптер.) Ағаштан түскен 
жапырақтар мен шөп қалдықтарына ұзақ уақыт ішін-
де, мысалы, бір жыл ішінде не болуы мүмкін? (Олар 
шіриді.) Шіріп кеткен өсімдіктер қайда кетеді? (То-
пыраққа.) Естеріңе түсіріңдер, шұбалшын не істейді? 
(Топырақты қопсытады.) Егер топырақ үстінде шіріп 
кеткен қалдықтар болса, қопсыту кезінде оларға не 
болады? (Араласады, құм мен саз сияқты тереңірек 
түседі.) Яғни топырақта тағы не бар? (Тірі ағзалар-
дың қалдықтары.)» Оқушылар топырақта өлген жа-
нуарлардың да, бунақденелілердің де шіріген қал-
дықтары болады деген пікірлер айтуы мүмкін. Бұл 
жағдайда әңгімені бунақденелілер мен ұсақ жануар-
ларға бұрып, жауап беруге тырысыңыз. 

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Үш 
жұмыс аймағын құруға болады, топтағы оқушылар 
үстелден-үстелге ауысады. 

Әр топқа қажеті ресурстарды дайындаңыз: су құ-
йылған стақандар, топырақ салынған стақандар, та-
яқшалар немесе бір реттік қасықтар, ас пісіруге ар-
налған жұқалтыр қағаз (фольга), үлкейткіш әйнектер. 
Зерттеуді бастамас бұрын оқушылар эксперимент 
жүргізудің жоспарын құрады.

Топырақтың құрамы 
Оқу мақсаттары:
• топырақтың негізгі құрамын зерттеу (құм, саз, 
өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су, 
ауа);
• экспериментті жоспарлау және өткізу.

Тірек сөздер 
қарашірік
топырақ құрамы

Оқулық. 2-бөлім: 
«Топырақтың құрамы», 8-9-бб.

Ресурстар:
• су құюға арналған стақандар;
• энциклопедиялар;
• таяқшалар немесе бір реттік қасықтар;
• ас пісіруге арналған қағаз;
• әртүрлі топырақтар;
• үлкейткіш әйнек (топ санына қарай).
Сабаққа дайындық
Ресурстарда көрсетілгендердің барлығын алдын ала 
дайындаңыз. Егер мүмкіндік болса, топырақтардың 
түрлерін, яғни құмды, қара, сазды топырақтардың үл-
гілерін тауып қойыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал
Топырақтың құрамына бейорганикалық заттар – 

бұзылған тау жыныстарының бөлшектері және орга-
никалық заттар – қарашірік (гумус) кіреді. Сонымен 
қатар оның құрамында тұзды су мен қоректік заттар 
бар. Ол ауамен бірге қатты топырақ бөлшектерінің 
арасындағы кеңістікті толтырады. 

Қарашірік шіріп кеткен өсімдіктердің қалдықта-
рынан, өлген бактериялардан, бунақденелілерден, 
құрттардан және т.б. тұрады. 

Сабаққа қатысты ескертулер

Кіріспе тапсырма. «Көмектес». Оқушыларға Не-
геш пен Эвриканың қазір қайда екенін еске түсіруді 
тапсырыңыз. «Екеуі ол жақта қалай демалады, не істей 
алады?» – деп сұраңыз. Сонан соң, суретке назар ау-
дартыңыз. Оны сипаттауды тапсырыңыз. «Негеш пен 
Эврика не істеп жүр? (Картоп егіп жүр.) «Сендер 
картоп отырғызып көрдіңдер ме?» Бақшада картоп 
отырғызып жатқан көріністі бейнелеп, іс-әрекеттің 
ретін анықтауға болады. Әрбір оқушыға аз ғана топы-
рақ салынған пластикалық стақан бөліп беріңіз. «То-
пырақтың не екенін естеріңе түсіріңдер. Эвриканың 
сұрағына жауап беріңдер: топырақта нелер тіршілік 
ете алады, оларды атаңдар. Қалай ойлайсыңдар, Не-

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары
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Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Эксперимент сұрағы: «Топырақтың құрамы тура-

лы болжамдарды дәлелдеу үшін не істеу қажет?» 
Әр топ қа эксперимент жоспарын құруды тапсыру.

• Бір стақан суға бір шөкім топырақ салу. «Судың 
бетінде не көрінді? (Көбіктер.) Ол нені білдіреді? 
(Топырақта ауа бар екенін.) 

• Қорытынды шығару, эксперименттің суретін 
зерттеуші күнделігіне салу. Топырақты таяқшамен 
араластыру және стақанды үстелдің үстінде біраз 
уақытқа қалдыру.

• Ас пісіруге арналған жұқалтыр қағазды (фольга) 
алып, аздаған топырақ салып, алақанмен қысу. 

• Топырақты сілкіп тастау. «Қағаздың бетінен нені 
байқауға болады? (Кішкентай дымқыл дақ.) Ол нені 
білдіреді? (Топырақта су бар екенін.)» Нәтижені 
жазу.

• Үстелдің үстінде тұрған су стақанына оны шайқа-
май қарау. «Не байқадың? (Судың бетінде өсімдік 
қалдықтары, ұсақ қоқыстар жүзіп жүр, су лай-
ланған.) Түбінде не бар? (Құм мен саз, тастар.)»

• Топырақтың жұқа қабатын үлкейткіш әйнекпен қа-
рау. Нәтижені жазу.

•  Эксперимент жоспарын оның іс жүзінде қалай 
жүргізілгенімен салыстыру.

Оқушылар өздерінің топырақ құрамында су, ауа, тірі 
ағзалардың қалдықтары бар екені туралы қорытын-
дыларына дәлелдеме таба алады. Жұмыс барысында 
оқушыларға эксперименттің кезеңдерін жоспармен 
салыстырып отыруды тапсырыңыз. Жұмыс соңында 
кімнің жоспары оқытушының жоспарымен сәйкес кел-
генін нақтылаңыз. Кейбіреулері қандай да бір кезең-
дерді басқаша орындауға болады деп есептеуі мүмкін.

Берілген жұмыс оқушылардың эксперимент жоспарын 
құру мен оны өткізу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

Ойлан. Топырақ құрамы қалай өзгере алатынына 
болжам жасауды тапсырыңыз. Қиындық туындаса, 
өсімдікке тамырлардың не үшін керек екенін 
нақтылауды сұраңыз. (Олардың көмегімен өсімдіктер 
су мен қоректік заттарды сіңіреді.) Өсімдіктер оларды 
қайдан алады? (Топырақтан.) Олар таусылып қалуы 
мүмкін бе? (Иә.) Қоректік заттардың қорларын қалай 
толтыруға болады? (Қарашірік сеуіп, тыңайту.)

Сен білесің бе? Топырақ ерте заманнан, алғашқы 
тірі ағзалар пайда болғаннан бастап өте баяу қалып-
тасқан. Бұл аралықты бір сантиметрмен көрсетуді 
сұраңыз. Бұл көп пе, аз ба? Оның қалыптасуына ша-
мамен жүздеген жылдар керек болды. Топырақты 
қорғау қажет пе? – деп оқушылардан өз ойларын ай-
туды сұраңыз.

Қосымша тапсырма
Топырақта судың бар екенін дәлелдейтін тағы бір 

эксперимент көрсетіңіз. Топырақты қаңылтыр тос-
тағанға салып, үстіне шыны қойыңыз. Тостағанды 
майшам немесе жанарғы отына қыздырыңыз. Біраз 
уақыттан кейін әйнектің бетінде топырақтан буланып 
шыққан су тамшылары пайда болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

3-жұмыс парағы. «Қабаттар», 5-б.
Пазлдарды жина. Оқушылар әр пазлдың ор-
нын зерттеу қорытындыларына негіздей отырып, 
анықтайды. 
4-жұмыс парағы. «Топырақтың құрамы», 6-б.
Топырақ. Оқушылар берілген сөздерден топырақ 
құрамына қатыстыларын таңдайды, сол бөліктердің 
суретін аяқтайды және оларды суретке орналасты-
рады. 

Жауаптар: 
Құм, ұсақ тастар, өсімдік қалдықтары, жапырақтар.



Топырақтың қандай қасиеті бар?
Оқу мақсаттары:
• топырақтың негізгі қасиетін анықтау; 
• экспериментті жоспарлау және жүргізу. 

Тірек сөздер
борпылдақ
құнарлылық 

Оқулық. 2-бөлім: 
«Топырақтың қандай қасиеті бар?», 10-11-бб.

Ресурстар:
• аз-аздан әртүрлі топырақ салынған, әр партаға 

үш-үштен қойылатын пластикалық стақандар;
• төрттен біріне дейін сумен толтырылған стақан-

дар (әр топқа екі стақаннан);
• бөлме өсімдіктеріне арналған борпылдақ топы-

рақ салынған стақандар (әр топқа екі-екіден);
• ұсақ тастар салынған стақандар (әр топқа 

екі-екіден);
• қара түсті майлықтан қиылып жасалған гүлдер 

(әр топқа екі-екіден).

Сабаққа байланысты деректі материал
Топырақтың негізгі қасиеттері:
• құрамы: қиыршық тастар, құм мен саздың арақа-

тынасы. Саздың мөлшеріне қарай топырақ сазды, 
балшықты, құмайтты және құмды болып бөлінеді. 
Сазды топырақ өсімдіктерді қоректендіруге жарам-
ды, бірақ дымқыл күйінде өте қиын өңделеді. Құмды 
топырақ оңай өңделеді, бірақ ылғалды нашар сақтай-
ды, құрамында қоректік заттар аз болады. Ауыл ша-
руашылығына ең қолайлысы – балшықты және құ-
майтты топырақтар.

• қоректік заттарға қанықтығы: топырақтың қо-
ректендіру қасиеті оның физикалық құрамы мен он-
дағы органикалық қалдықтардың мөлшеріне байла-
нысты;

• борпылдақтығы: қуыстардың – каппилярлардың 
болуы. Су капиллярлар бойымен жоғары қарай «өр-
мелейді» де, өсімдіктерді қоректендіреді. Капил-
лярлар неғұрлым жіңішке болған сайын, су соғұрлым 
жоғары көтеріле алады;

• су өткізгіштігі: топырақтың суды өткізу қабілеті; 
• ылғал сыйымдылығы: топырақтың өсімдік тамыр-

ларын қоректендіруге қажетті белгілі бір мөлшерде-
гі ылғалды сақтау қабілеті; 

• су шығарғыштығы: топырақтың суды жоғары кө-
теру қабілеті.

Топырақтың ең басты және бірден-бір қасиеті – 
құнарлылығы – өсімдіктердің тамырларын қоректік 
заттармен және сумен қанықтыру қабілеті. Сумен 

бірге өсімдіктер онда еріген минералдық тұздарды 
сіңіреді, ол өсімдіктердің тіршілігін қамтамасыз етеді. 
Тұздардың қорлары өсімдіктердің жер үсті мен жер 
асты бөліктерінің өлуі нәтижесінде қалыптасатын қа-
рашірік арқасында үнемі толықтырылып отырады. 
Қарашірік топырақта өмір сүретін бактериялардың 
әсерінен ыдырайды да, тұзға айналады. Топырақта 
неғұрлым қарашірік көп болса, ол соғұрлым құнарлы 
болады.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Не ортақ?» Оқушы-
ларға өз беттерімен сөздерді оқып, олардың іші-
нен артығын табуды, сонан соң жұп құрып, неге 
оның артық екенін анықтауды тапсырыңыз. Бір 
оқушының жауабын тыңдаңыз, қалғандары оның 
жауабын түзете алады. (Артық сөз – қант, өйткені 
ол топырақтың құрамына кірмейді. Қалғандары 
топырақтың құрамына кіреді.) Топырақтың құра-
мын естеріне түсіруді тапсырыңыз. (Қатты бөл-
шектер, ауа, су, өсімдіктер мен жануарлардың 
қалдықтары.) Топырақ құрамындағы заттардың 
арақатынасы ұдайы бірдей бола ма? Ол неге бай-
ланысты? (Орманда өсімдіктер көбірек болған-
дықтан, топырақ жақсырақ болады; даладағы то-
пыраққа ештеңе дерлік түспейді, сондықтан ол 
нашар болады.) 

Топырақтың түсі. Мүмкіндік болса, әр пар-
таға аз ғана әртүрлі топырақ салынған үш-үштен 
пластикалық стақандар таратыңыз (біреуінде 
саз көбірек, екіншісінде – құм, үшіншісінде – қа-
рашірік). Егер топырақ беруге мүмкіндік болмаса, 
сурет бойынша ұйымдастырыңыз. Топырақтардың 
түсі неге әртүрлі екенін жұп бойынша талқылау-
ды тапсырыңыз. (Түрлі мөлшердегі саз, құм және 
қарашірікке байланысты.) Әр стақанда қандай 
заттың көбірек екенін анықтауды тапсырыңыз. 
Жауаптар мен түсіндірмелерді тыңдап шығыңыз. 
Бұл тапсырма топырақтың белгілі бір қасиеттерін 
айқындауға бағытталған. 

Топырақтың борпылдақтығы. Стақандар-
дағы топырақпен эксперимент жүргізуді тапсы-
рыңыз. «Саз бен қаратопырақ стақандарынан 
бір уыс топырақ алып, екі алақаныңызға қысыңыз. 
Алақаныңызды жазыңыз. Не шықты?» (Қаратопы-
рақ қаттырақ қысылды.) Қай жерде ауа көбірек? 
(Қаратопырақта.) «Топырақтың ішінде ауа қай 
жерде болады? (Қатты бөлшектер арасындағы 
қуыстарда.) «Сазды топырақты қалай атауға бола-
ды?» (Қатты.) Құрамында ауа көп топырақты қа-
лай атайды? (Борпылдақ.) «Топырақта ауа не үшін 
керек?» (Ол тірі ағзаларға тыныс алу үшін керек.) 

Топырақтың басты қасиеті. Тақтаға «құнар-
лылық» сөзін жазыңыз. Оқушылардан осы сөздің 
түбірін сұраңыз. (Құнар.) «Қалай ойлайсыңдар, топы-

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары100



Ойлан.Топырақтың қалыптасуына не керек екенін 
еске түсіруді өтініңіз. Содан кейін біздің ғаламша-
рымыздың басқа ғаламшарларға және Айға қараған-
да қандай айырмашылықтары бар екенін сұраңыз. 
(Жерде ауа бар, су және тірі ағзалар бар.) Басқа ға-
ламшарларда топырақтың бар не жоқ болуына қо-
рытынды жасауды және оны дәлелдеуді тапсырыңыз. 
(Басқа ғаламшарлар мен Айда топырақ болмайды, 
өйткені онда су, ауа және қарашіріктің қалыптасуы 
үшін тірі ағзалар жоқ.)

Сен білесің бе? Оқушылардың қайсысының үйінде 
бақша бар екенін сұраңыз. Мүмкін, әлдекім ауылды 
аймақта бақшада болып көрген шығар. Көгөністен 
басқа бақшада не өседі? (Арамшөптер.) Олардан 
әртүрлі жерлерде бірдей арамшөптер өсе ме деп 
сұраңыз. Арамшөптің әр түрі белгілі бір қасиеттері 
бар топырақта ғана өсе алатынын айтып беріңіз. 
Арамшөптің сұрпы бойынша топыраққа ненің 
жетіспейтінін, оның құрамын қалай өзгерту керекті-
гін анықтауға болады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға үлкен адамдардан олардың сая-

жайында немесе бақшасында қандай топырақ бар 
екенін сұрауды тапсырыңыз. Онда не көбірек: құм, 
саз, қарашірік? Топырақ қасиеттерін жақсарту үшін 
не істеу қажет? Оқушылар жұмыс нәтижелерін сурет 
не «Топырақ қасиетін қалай жақсартуға болады?» 
деген жаднама түрінде дайындай алады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

5-жұмыс парағы. «Топырақтың қандай қаси-
еті бар?», 7-б.

Сөзжұмбақты шеш. Оқушылар жауаптарды тік 
шаршыларға жазады. Нәтижесінде, көлденең шар-
шылар бойында топырақтың негізгі қасиеті шығады.

Жауаптар: 
Тік сызық бойынша: 1 – қарашірік, 2 – құм, 3 – ін,  
4 – ауа, 5 – көртышқан, 6 – шұбалшын, 7 – тыңайт- 
қыш; 8 – борпылдақ; 9 – тамыр; 10 – қара. 
Көлденеңі бойынша – құнарлылық. 

раққа қатысты құнарлы топырақ деген нені білдіреді? 
(Онда құнар, яғни қорек мол, ол барлық тірі ағзалар-
ды қоректендіреді.) «Қандай топырақ ең құнарлы?» 
(Қаратопырақ.) «Неге?» (Онда ауа көп, борпылдақ, 
жұмсақ, суды жақсы өткізеді, ылғалды сақтайды.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Әр 
топқа қажетті ресурстар дайындаңыз: су құйылған 
стақандар, жұмсақ топырақ, ұсақ тастар, қағаздан жа-
салған гүлдер.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Зерттеу сұрақтары: «Топырақтағы су қай 

бағытта қозғалады?» (Жоғарыдан төмен қарай.) Ал 
төменнен жоғарыға ше? (Жоқ, ол мүмкін емес.) Бол-
жамдарды тексеру үшін не істеу керек? Әр топқа 
эксперименттің жоспарын құруды тапсыру.

• Біреуінде топырақ, екіншісінде тастар са-
лынған стақандарға аздап су құю.

• Біраз уақыттан кейін стақандардың түбіне 
қарау. Су көріне ме? (Тастар салынған стақанда көрі-
неді, ал топырақ салынған стақанда көрінбейді.)

• Қорытындыны жазу. Стақандарды үстелдің 
үстінде қалдыру.

• Су құйылған стақандарға су деңгейінен аз 
ғана жоғары болатындай етіп, біреуіне топырақ, екін-
шісіне тастарды салу.

• Топырақ пен тастардың үстіне гүлдерді салу. 
• Біраз уақыт өткен соң гүлдерді бақылау. «Не 

байқадың?» (Топырақ үстіндегі гүлдер ылғалданып 
кетті, ал тастағылар ылғалданған жоқ.) Егер гүлдер 
ылғалданбаса, сорғыш қағаз басып көру керек.

• Қорытынды шығару. Өсімдіктен жақсы өнім 
алу үшін қай топырақ ең жарамды? (Қаратопырақ.) 

• Бірінші эксперименттегі топырағы бар 
стақанның түбіне қарау. «Бір нәрсе өзгерді ме?» (Су 
топырақ арқылы стақанның түбіне түсті.) 

• Эксперимент жоспары мен оның өту бары-
сын салыстыр. Қорытынды жаса. 

Зерттеу жұмысы кезінде оқушылар оқытушының 
нұсқаулықтарын мұқият тыңдауы, бір-бірімен зерт-
теу нәтижелерімен алмасып, қорытындыларды жазуы 
қажет. Мүмкін, әлдекім өзінің зерттеу жоспарын ұсы-
нады. Сондай оқушыларға өздерінің жоспарлары 
бойынша эксперимент жүргізуге мүмкіндік беріңіз. 
Содан кейін олардың нәтижелерін басқа топтардың 
қорытындыларымен салыстырыңыз. 

Оқушылар топырақтағы су барлық бағыттарға, со-
нымен қатар жоғарыға қарай да қоғала алатынына көз 
жеткізе алады. Судың жоғарыға көтерілетін жарықта-
ры/саңылаулары капиллярлар деп аталады. Олар 
топырақта, өсімдік сабақтарында болады. Көз жет-
кізу үшін олардың түтікше арқылы шырынды, суды 
қалай ішетінін естеріне салыңыз. Берілген тапсырма 
жоспар құру, эксперимент жасау қабілетін дамытуға 
мүмкіндік береді. 

3-сабақ. Топырақтың қандай қасиеті бар? 101
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Қандай топырақ құнарлы?

Оқу мақсаттары:
• топырақтың құнарлылығын оның құрамына 

қарай зерттеу;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау. 

Тірек сөз 
қаратопырақ

Оқулық. 2-бөлім: 
«Қандай топырақ құнарлы?», 12-13-бб.

Ресурстар:

• топырақтың бірнеше түрлері салынған мөл-
дір емес пластикалық стақандар;

• тез өсетін өсімдіктердің, мысалы, мы-
сықтарға арналған шөптердің тұқымдары.

Сабаққа дайындық
Бірдей өсімдікті, мысалы, мысықтарға арналған 

шөпті әртүрлі: құмды, сазды, тасты топырақтарға 
және қаратопыраққа, т.б. отырғызыңыз. Ол өсіп үлге-
ру үшін өсімдікті ертерек отырғызыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал
Топырақтың құнарлылығы – топырақтың 

өсімдіктерді олардың қалыпты тіршілігіне қажетті 
жағдайлармен, яғни қоректік заттармен, ылғалмен 
және ауамен қамтамасыз ету қабілеті. Топырақтың ең 
басты қасиеті – оның құнарлылығы, яғни өсімдіктерді 
қоректік заттармен оңтайлы мөлшерде қанағаттан-
дыру қабілеті. Оның сапасы топырақтың жыртылатын 
қабатының қаншалықты тыңайтылуына байланысты. 

Құнарлылық табиғи, жасанды және тиімді түрлер-
ге бөлінеді. Табиғи құнарлылық адамның топыраққа 
ықпалынсыз қалыптасып дамиды. Табиғи құнарлылық 
деңгейі топырақтың механикалық немесе химиялық 
құрамына (гумустың мөлшеріне) байланысты. Жа-
санды құнарлылық ауыл шаруашылық қызметі бары-
сында адам еңбегімен жасалады. Тиімді құнарлылық 
табиғи мен жасанды құнарлылықтың жиынтығы болып 
табылады. Топырақты тиімді пайдалану оның құнар-
лылығының артуына көмектеседі. 

Құнарлылық белгілі аймақтар мен өңірлерге тән 
топырақтардың құрамы және құрылымымен шекте-
леді; қорек элементтерімен жеткіліксіз қамтамасыз 
етілу, жоғары тығыздық, тез ыдырайтын органикалық 
заттардың төмен мөлшері. Осы жайттар алынатын 
өнімнің төмендеуіне әкеледі. 

Топырақтардың құнарлылығын жақсарту үшін то-
пырақты өңдеудің рационалды жүйесін қолданады, 
органикалық және минералды тыңайтқыштарды пай-
даланады, тұқым себу кезеңдерін дұрыс ойластыра-
ды, эрозияның (мүжілу) алдын алу мен күресу бойын-
ша іс-шаралар өткізеді.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Тапсыр-

ма сұрақтарына жұптасып жауап беруді тапсырыңыз. 
Содан соң кез келген жұптың жауаптарын тыңдап 
көріңіз. Қалғандарына айтылған жауаптарды толықты-
руға немесе түзетуге болады. Бұл тапсырма өткен 
тақырыптарды қайталауға және жаңа тақырыпты мең-
геруге қажетті білімді арттыруға мүмкіндік береді.

Жауаптар 
• Топырақ саздан, құмнан, өсімдік пен 

жануарлардың шіріген қалдықтарынан тұрады.
• Құрамына қарай топырақ құрғақ немесе дымқыл, 

борпылдақ немесе тығыз болады. Топырақтың 
ең басты қасиеті – құнарлылық. 

• Құнарлылық – топырақтың өсімдіктерді сумен, 
қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиеті.

Әртүрлі топырақ. Суреттерді салыстыруды 
тапсырыңыз. «Суреттерде ортақ не бар?» (Екі су-
ретте де өсімдіктер өскен алқаптар бейнеленген.) 
«Олар несімен ерекшеленеді?» (Біріншісінде алқап-
ты су алып кеткен, келесісінде су жоқ, құрғақ.) «Бол-
жап көр, суретте қандай топырақтар бейнеленген?» 
(Біреуінде – сазды, екіншісінде – құмды.) «Олардың 
қайсысы құнарлырақ?» (Сулы алқапта кейбір өсімдік 
артық ылғалдан солып қалуы мүмкін, құмды алқапта 
кейбір өсімдікке ылғал жетіспеуі мүмкін.) «Осы алқап-
тардан бірдей өнім алынады ма?» (Жоқ.) Оқушылар 
құнарлылық тек топырақтың өзіне емес, онда өсетін 
өсімдіктерге де байланысты екенін түсінуі керек.

Зертте. Оқушыларды жұптқа бөліп, жұмысты оқу-
лықтағы суреттер бойынша ұйымдастырыңыз. Беріл-
ген кестелерді қарап, талдау жасап, келесі сұрақтарға 
жауап беруді өтініңіз:

- Кесте жолдарында қандай мағлұматтар келтіріл-
ген? (Топырақтың бірнеше түрі.) 

- Кесте бағандарында қандай мағлұматтар кел-
тірілген? (Ағаштың биіктігі.) 

- Ұзындық немен өлшенеді? (Сантиметрмен.) 
- Оны басқа өлшем бірліктерімен өлшеуге болады 

ма? Болса қандай? (Метрмен, милиметрмен.)
- Жеміс ағашының көшетін отырғызу үшін берілген 

кестедегі деректерді қалай қолданасыңдар? (Көшет-
тің биіктігін әртүрлі топырақтарда өлшеу.)

- Қай жылдарды салыстыру қажет? (Үш жылдық.)
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Берілген кестедегі мәліметтерді пайдалана 

отырып, зерттеуші күнделігіне немесе 7-жұмыс па-
рағына диаграмма салу, онда көшет биіктігін жыл-

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары
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тарды алып отырады.) Қайдан? (Ауа мен топырақтан.) 
Топырақты қоректік ерітіндімен алмастыруға бола-
тынын айтып беріңіз. Үйде жасыл пиязды оның тамы-
рын суға салып өсіруге болатынын айтыңыз және тағы 
осындай мысалдар келтіріңіз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

6-жұмыс парағы. «Топырақтың ерекше  
қасиеті», 8-б.

Ребус. Оқушылар топырақтың басты қасиетін 
анықтап, ребусты шеше алады.

Жауап
Құнарлылық.

Құнарлы топырақ. Оқушылар бос ұяшықтарға 
топырақтың құнарлылығына әсер ететін элемент-
терді жазып, сызбаны толтырады.

Жауап 
Қарашірік, су, саз, құм.

7-жұмыс парағы. «Құнарлылықты арттыру», 
9-б. 

Сәйкестікті тап. Оқушылар топырақ пен оның 
сипаттамасын сызықпен жалғайды.

Жауап 
Қаратопырақ – құнарлылығы жоғары топырақ. Саз 
– күн ысыса, тастай қатады, жаңбыр жауса, батпаққа 
айналады. Құм – ылғалды жақсы сіңіреді, бірақ оны 
ұзақ сақтай алмайды.

Кестені толтыр. Балалар топырақтың құнар-
лылығын арттыратын әрекеттерді белгілей алады. 

Жауап 
Суару, қопсыту, қарашірік қосу.

Диаграмма сыз. Балалар «Зертте» айдарының 
тапсырмасына сәйкес зерттеу нәтижесін диаграмма 
түрінде көрсетеді. 

Қосымша тапсырма

Үйде ұзақ мерзімді эксперимент жасауды тапсы-
рыңыз. Әртүрлі топыраққа бірнеше бірдей тұқым 
отырғызып, кестені толтыру керек: қашан көктеді, әрі 
қарай әрбір 3-5 күн сайынғы биіктігін белгілеу. 

дарға байланысты сантиметрмен көрсету. Әр топы-
раққа белгілі бір түсті таңдап, бағандар салу. 

• Қорытынды шығару: жеміс ағашының (өрік-
тің) көшетін отырғызу үшін қандай топырақ жарам-
ды? Неге олай ойлайсың?
Зерттеу барысында оқушылар оқытушы нұсқаула-

рын мұқият тыңдауы қажет. Топтардың жұмыстарын 
бақылаңыз. Қажет болса, оларды бағыттаңыз: «Құм-
ның түсін таңда», «Топыраққа отыр ғызылған көшеттің 
(өрік ағашының) бірінші жылғы биіктігі қандай бол-
ды?», «Таңдаған түспен баған сал», «Екі жыл өткен 
соң биіктігі қандай болды?» және т.б. Жұмыс соңында 
топтарға нәтижелері мен қорытындыларын өзара ал-
масуды тапсырыңыз. Оқушылар ең құнарлы топырақ 
– қаратопырақ екеніне көздерін жеткізе алады. «Қара-
топырақ» сөзінің мағынасын түсіндіруді сұраңыз (қара 
жер, ең құнарлы). Содан кейін алдын ала әртүрлі топы-
раққа отырғызылған өсімдікті көрсетіңіз. Оқушыларға 
өсімдіктің биіктігі бойынша қай стақанда қаратопырақ 
бар екенін анықтауды тапсырыңыз. Олардың бол-
жамдарын топырақтың бір шөкімін сеуіп тексеріңіз. 
Берілген тапсырма салыстыру, нәтижені диаграммалар 
түрінде беру, қорытындылар жасау дағдыларын қа-
лыптастыруға бағытталған.

Топырақ және адам. Оқушыларға өздері тұра-
тын аймақта қандай топырақ бар екенін сипаттауды 
тапсырыңыз. «Оның құнарлылығын көтеру керек пе? 
Кім оны істей алады?» (Топыраққа тек адам ғана ықпал 
ете алады.) Топырақты құнарландыру жолдарын ұсы-
ныңыз. Оқушылар шағын топтарда жұмыс жасай оты-
рып, құнарлылықты жақсарту жолдары бойынша сыз-
ба сыза алады. (Топырақты қопсыту, тыңайтқыштарды 
қолдану, үнемі суарып отыру.) Ынтасы төмен оқушылар 
тапсырманы оқулықтағы суретке сүйене отырып орын-
дай алады. Одан кейін адам топырақтың құнарлылығын 
нашарлата алады ма деп сұраңыз. (Иә, мысалы, далаға 
қоқыс лақтырып, әртүрлі өнеркәсіптік орындарында 
пайдаланылған суды ағыза отырып және т.б.)

Ойлан. Қыста топырақта қандай өзгеріс болатынын 
сұраңыз. (Ол қардың астында тынығады.) «Көктемде 
қар қайда кетеді?» (Қар ериді, суы топыраққа 
сіңеді.) «Адам құрғақ топырақты барынша ылғалмен 
қамтамасыз ету үшін не істеуі қажет?» (Қыс мезгілінде 
алқаптарға көбірек қар үю қажет.) Осындай әрекет 
«қар тоқтату» деп аталатынын айтыңыз.

Сен білесің бе? Өсімдіктердің тіршілігі қалай 
қамтамасыз етілетінін сұраңыз. (Олар қоректік зат-

Бақылау нәтижелерін жазуға арналған кесте

Қай күні 
көктеді?

Биіктігі (см)
№_күн №_күн №_күн №_күн №_күн №_күн №_күн №_күн 

Сазды
Құмды
Қара 
топырақ
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Егіншілік қалай өзгерді? 
Оқу мақсаттары:
• маңызды ғылыми жаңалықтар және олардың 

адамның күнделікті өміріне тигізетін әсері 
туралы айту;

• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін 
анықтау.

Тірек сөздер
егіншілік
селекция

Оқулық. 2-бөлім: 
«Егіншілік қалай өзгерді?», 14-15-бб.

Ресурстар:
• егіншілікке қажетті жағдайлар туралы мәлімет-

терді қамтитын энциклопедиялар; 
• түрлі көгөніс, жеміс, жидектер, әр жұпқа немесе 

топқа берілетін дәнді дақылдар.

Сабаққа дайындық
Ресурстарда көрсетілгендердің барлығын алдын 

ала дайындаңыз. Егер мүмкіндік болса, жемістердің 
өзін қолданыңыз, жоқ болса, олардың суреттерін 
дайындап қойыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал
Егіншілік адамдар аң аулап, жабайы жемістерді 

жинаумен айналысқан кезде пайда болды. Алғашқы-
да адамдар жабайы жемістерді теріп, азық етті, ал 
шамамен 11 мың жыл бұрын астық тұқымдастарды 
сеуіп, өнім алуды үйренді. Ғылыми зерттеу бойынша, 
халық саны тым артып кеткендіктен, азық табу үшін 
аңшылық пен терімшілік жеткіліксіз болды, сол себеп-
пен адамдарға өсімдік өсірумен айналысуға тура кел-
ді. Егіншіліктің пайда болуы жаңа және ыңғайлы еңбек 
құралдарының пайда болуына мүмкіндік берді, олар 
қарапайым қазғыш таяқтардан ағаш жалпақ күректер 
мен кетпендерге дейінгі эволюция жолымен дамып 
жетті. Егін ору үшін сүйектен жасалған жүздері бар 
орақтар ойлап табылды. Қазір ауыл шаруашылығында 
алдыңғы қатарлы техника мен ғылымның жетістіктері 
пайдаланылады. 

Белгілі қасиеттері бар өсімдіктерді өсіру үшін 
селекция (сұрыптау) ғылымы пайда болды. Селекция 
ғылымы жоғары өнім беретін және белгілі бір топы-
раққа, ауа райына және шаруашылық жағдайларына 
бейімделуге қабілетті сұрыптарды жасап шығаруға 
мүмкіндік береді. 

Селекцияның негізгі әдістері – іріктеу және будан-
дастыру. Біртекті сұрыптың таза желісін алу үшін дара 
сұрыптауды қолданады, соның нәтижесінде белгілі 

бір қасиеттерге үлгіден тұқым алынады. Айқас то-
заңданатын өсімдіктер үшін қажетті қасиеттері бар 
үлгілерді жаппай сұрыптайды. 

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Ойыңмен бөліс». Ал-
дымен тірек сөздерді түсіндіру үшін оқушылардан 
«егін егу» және «мал бағу» сөздерінің мағыналарын 
сұраңыз. Олар қандай сөздерден тұратынын тапқы-
зыңыз. Сол бойынша жауаптарын қорытындылап, 
оның анықтамасын шығарыңыз. Егіншілік – жер өң-
деумен және өсімдік өсірумен айналысатын шаруа- 
шылық, ал мал шаруашылығы малдарды азық-түлік 
пен киім алу үшін өсіруге негізделген шаруашылық 
болып табылады. «Қайсысы ертерек пайда болды: 
егін егу ме, әлде мал бағу ма?» деген сұрақ қойып, 
жұппен талқылауды тапсырыңыз. Содан кейін сынып-
ты екіге бөліңіз. Біріншісі егіншіліктің пайдасына, ал 
екіншісі мал шаруашылығының пайдасына дәлелдер 
келтіреді. Талқылаудан кейін қазіргі заман ғалымдары 
осы екі сала шамамен бір уақытта пайда болған деп 
санайтынын айтыңыз. 

Бұрын және қазір. Тапсырманы бастамас бұрын 
оқушыларға «Адамдар немен азықтанған?» деген 
сұрақ қойыңыз. (Жануарлардың етімен және өсімдік-
термен.) Адамдар тұқымдарды отырғыза алатынын 
түсінген кезде не болды? (Олар топырақты өңдеуді 
бастады.) Оқушыларды шағын топтарға бөліп, энцик- 
лопедиялар таратыңыз, интернет-қорларды ұсы-
ныңыз және «Ауыл шаруашылығын жүргізу үшін қа-
жетті жағдайлар» туралы постер жасауға тапсырма 
беріңіз. Топтардың жұмыстарын талқылаңыз, ортақ 
қорытынды шығаруды тапсырыңыз. Олар құнарлы 
топырақ, су, жылу, жарық қажет екенін айтады. Су-
реттерге назар аудартыңыз. Өз бетінше суреттерді 
екі топқа бөлуді тапсырыңыз. Содан кейін оқушылар 
жұптарымен пікір алмасады. Сыныппен оқушылар-
дың суреттерді қандай топтарға бөлгендерін талқы-
лаңыз. Егер пікірлер әртүрлі болып шықса, барлығын 
тыңдаңыз, сонан соң суреттерді бұрынғы заманның 
еңбек құралдары мен қазіргі ауыл шаруашылығы 
құралдары деп бөлуді тапсырыңыз. Жұптарымен 
пікір алмасуды тапсырыңыз, сосын бір оқушының 
жауабын тыңдап көріңіз, қалғандары өз жауаптарын 
тексереді. Оқушылар қандай ақпарат көздерін пай-
даланғанын, қажетті ақпаратты тағы қай жерден алуға 
болатынын талқылайды.

Жауаптар 
Бұрын кетпенді қолданған, тұқымдарды қолмен 
сепкен, дәнді дақылдарды орақпен жинаған; 
қазір жер жырту, себу, астық өнімін жинау үшін 
заманауи техника (трактор, тұқым сепкіш, комбайн) 
қолданылады. 

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары
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Ойлан. Болжау жасауды тапсырыңыз: неліктен 
алқаптарды жолақтармен жыртады: мысалы, осы 
жылы бір жолақты жыртып себеді, ал келесі ол 
жолаққа тиіспейді? Оқушылар жауап беруге қиналса, 
бағыттаушы сұрақтар қойыңыз: «Өсімдіктер ненің 
көмегімен өседі?» (Топырақтан алынатын қоректік 
заттардың көмегімен.) Жыл сайын тұқым сеуіп, 
өнім ала берсе, топыраққа не болар еді? (Топырақ 
азады, шаршайды.) Ондай топырақтан алынатын 
астық жылдан-жылға қандай болады? (Әр жыл сайын 
нашарлай түседі.) Мұндай жағдайдан қалай шығуға 
болатынын оқушыларға топ бойынша талқылауды 
тапсырыңыз. (Топыраққа демалуға уақыт беру 
керек.) Оқушыларға сондай тынығып жатқан 
алқап «тыңайған жер» деп аталатынын айтыңыз. 
Оқушылардан бұл сөзді естіген-естімегенін, ол 
нені білдіретінін сұраңыз. (Тыңайған сөзі демалған 
дегенді білдіреді.) Тыңайған жерлерді алдын ала 
жыртып қояды, сонда топырақтың арасына су, ауа 
кіріп, жұмсарады. Оның атауы осыдан шығады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға адамзат өміріндегі егіншіліктің даму 

жолы бойында пайдаланып келген еңбек құралдары 
туралы қосымша ақпарат табуды, болашақта адам 
еңбегін одан әрі жеңілдететін заманауи техниканың 
суретін салуды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

8-жұмыс парағы. «Егіншілік қалай өзгерді?», 
10-б. 

Сәйкестендір. Оқушылар егіншілік құралдарын 
оның атауларымен бағыттама арқылы қосады. Табуға 
қиналса, таныс құралдардан бастау керек және жат-
тығуды алып тастау әдісімен орындаған жөн.

Жауаптар
1 – соқа, 2 – кетпен, 3 – трактор, 4 – шалғы, 5 – 
комбайн.

Зертте. Оқушыларды жұптарға немесе шағын топ-
тарға біріктіріңіз. Әр топқа қажетті ресурстар (түрлі 
көгөніс, жеміс-жидек, жармалар салынған стақандар) 
дайындаңыз. Егін егу шаруашылығының салалары ту-
ралы оқулықтағы мәтінді оқуды тапсырыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Зерттеуші күнделігіне «Бақшашылық», «Астық 

шаруашылығы», «Бағбаншылық» деген үш бағаны бар 
кесте салғызыңыз. 

• Берілген тұқымдардан көгөністерді таңдау.
• Олардың аттарын бірінші бағанға жазу.
• Берілген тұқымдардан дәнді дақылдарды 

таңдау.
• Олардың аттарын екінші бағанға жазу.
• Қалған тұқымдардан қандай өнім алынатынын 

сұраңыз. Оқушылар оның жемістерге жататынын, 
олар бау-бақшада өсетінін айтады. 

• Олардың аттарын үшінші бағанға жазу.
• Қорытындыны зерттеуші күнделігіне жазу.
Зерттеу нәтижелерін сыныппен бірге талқылаңыз. 

Оқушылар егіншіліктің әр түрі белгілі бір дақыл-
дарды өсірумен айналысады деген қорытындыға 
келуі керек, ал кейбір оқушылар көгөністер бақша-
да, жеміс-жидектер бақта, дәнді дақылдар егістікте 
өсетінін айтуы мүмкін.

Сұрыптау. Суреттерге назар аударыңыз. «Су-
реттерде не бейнеленген?» (Бірдей өсімдіктер – 
қызанақ, жүгері, алма). «Көгөніс, жеміс өсіру үшін не 
керек?» (Тұқым мен құнарлы топырақ.) Қай жемістің 
тұқымын отырғызғың келеді? (Домалақ, тегіс қызанақ, 
дәндері шірімеген жүгері, дұрыс пішінді алма.) «Неге 
дәл осы тұқымдарды пайдаланасың? (Келесі жылы 
дәл сол өсімдіктерді алу үшін.) Егер адам тұқымдар-
ды пайдалану кезінде қателік жіберсе не бола-
ды? (Ол өнім алмай қалуы немесе жемістер дәмсіз, 
көріксіз және т.б. болып шығуы мүмкін.) Яғни сапалы 
тұқымдар алу үшін не істеу қажет? (Оларды сұрыптау 
қажет.) Оқушыларға жаңа сұрыптар шығарумен айна-
лысатын ғылым селекция деп аталатынын түсіндіріңіз. 
Жаңа сұрыптарды не үшін шығару керектігін талқы-
лауды тапсырыңыз. (Олар әдемі, дәмді болуы үшін.) 
Көгөністер мен жемістерді өсіру үшін Қазақстанның 
оңтүстігі мен солтүстігіндегі жағдайлар бірдей ме? 
(Жоқ, солтүстікте жаз қысқа, көктемде суық болады.) 
Өсімдіктің өсуі үшін тағы не керек? (Су. Елдің түрлі 
бөліктерінде су мөлшері әртүрлі. Кейбір аймақтарда 
өзен және тұщы көлдер бар, кейбір аймақтарда жа-
уын-шашын жиі болып тұрады.) Оқушыларға селекция- 
ның – өсімдіктерді сұрыптаудың не үшін керек екені 
туралы қорытынды шығаруды тапсырыңыз. (Әртүр-
лі аймақтардың ауа райына бейімделген өсімдік-
тер қажет, сонымен бірге олар суыққа немесе 
құрғақшылыққа төзімді болуы тиіс.) 

5-сабақ. Егіншілік қалай өзгерді? 
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Біз не білдік? 
1. Топырақ дегеніміз – …
б) жердің үстіңгі құнарлы қабаты.
2. Бақтағы өсімдіктерді … өсіруге болмайды.
а) сазтопырақта.
3.  Неліктен жерді «Жер – Ана» деп атайды? 
Жер – өсімдіктер, жануарлар мен адам тіршілігінің 
көзі. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға топырақ құрамының оның құнарлы-

лығына әсерін зерттеу үшін эксперимент жасауды 
тапсырыңыз. Оларды топтарға біріктіріңіз. Әр топ 
белгілі бір топырақтарды дайындайды: сазтопырақ, 
құмтопырақ, тасты топырақ, қаратопырақ. Бірдей 
жағдайлардың: күн сәулесінің, жылудың мөлше-
рінің, суару жүйесінің сақталуын қадағалаңыз. 
Оқушылар өсімдіктердің көктеуін, биіктігін өлшеп, 
күнделіктеріне жазып отырады. Зерттеуді аяқтаған 
соң барлық топтардың бақылауларын біріктіріп, 
ортақ қорытынды жасау қажет.

Оқу нәтижесін бақылау 
 «Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат 
ресурстары» тарауының аяғына қарай оқушылар:
• кейбір ағзалардың өміріндегі топырақтың рөлін, 

яғни топырақта көптеген жануарлар тіршілік 
ететінін, өсімдіктердің онда тамырларымен 
бекитінін және одан қоректік заттар алатынын, 
адамдар топырақты азық-түлік алу үшін 
пайдаланатынын;

• топырақтың негізгі қасиеттерін, яғни топырақ 
түсінің оның құрамына, борпылдақтығына, 
құнарлылығына байланыстылығын;

• егіншіліктің даму кезеңдері мен олардың 
адамның күнделікті өміріне тигізетін әсерін 
біледі.

Зерттеу барысында оқушылар:
• топырақтың негізгі құрамын (құм, саз, өсімдіктер 

мен жануарлардың қалдықтары, су, ауа);
• судың топырақ ішінде қалай қозғала алатынын;
• топырақтың құрамы оның құнарлылығына қалай 

әсер ететінін зерттейді.

2-бөлім. 1-тарау. Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары
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Жер және ғарыш22
Тарау мақсаттары
Тарау соңында оқушылар:
• Жердің қандай қабықтары болатынын және олар
дың неден тұратынын;
• Жер қабықтарын графикалық түрде қалай бейне
лейтінін;
• барлық тірі ағзаларға не қажет екенін;
• жердің барлық қабықтарына адам қалай ықпал 
ететінін;
• алғашқы зымырандардың ғарышқа қалай ұшырыл
ғанын;
• зымыранның қалай ұшатынын және реактивтік 
қозғалтқыштың қалай жұмыс істейтінін;
• Байқоңыр ғарышайлағының қандай қызмет атқара
тынын және қалай жұмыс жасайтынын;
• адамдардың ғарышты не үшін игеретінін;
• тәулік мезгілдерінің ауысуы Жердің өз осінен ай
налуына қалай байланысты болатынын біледі және 
түсінеді.

Ғылыми зерттеудің негізгі дағдылары  
Сабақтардың құрылымы мен мазмұны оқушылар

дың зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға және 
дамытуға бағытталған. Оқушылар Жер қабықтары
ның атауларын құрастырады және оларды таңбалау 
үшін пиктограммалар ойлап табады. Әр қабықтың  

нысандарына тән ортақ қасиеттерді ажыратады, 
олардың арасындағы өзара байланысты түсінеді 
және графикалық түрде бейнелеуді үйренеді. Оқу 
материалын жақсы меңгеру үшін ғарышты игеру 
 кезеңдерінің хронометриялық кестесін жасайды, 
 реактивтік қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін 
зерттейді. Байқоңырдағы құрылыс нысандарын, 
олардың қандай қызмет атқаратынын біледі және 
оның макетін жасайды. 

Ойланып көрейік! 
1. Тірі ағзалардың тіршілігіне не қажет? 

Тірі ағзалардың тіршілігі үшін оттек, қорек пен 
жағымды температуралық жағдайлар қажет. 
Олардың көпшілігіне күн сәулесі мен су қажет. 

2. Адам Жер бетін қалай өзгертеді? 
Адам баласы ағаштар отырғызып немесе орман
ды құртып, егістік үшін жер жыртып, жаңа қала
лар тұрғызып немесе атмосфераны, теңіздер мен 
көлдердің суын лайлап, жер бейнесін өзгертеді.

3. Неліктен ғарышкерлер ғарышта өсімдік өсіреді?
Қазіргі кезде ғарышкерлерге тамақты Жерден 
тасиды. Бірақ ұзақ мерзімге ұшу кезінде ол мүм
кін емес. Сондықтан ғарышкерлер жеуге жарам
ды өсімдікті өсіріп үйренуі қажет.
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Атмосфера (atmos – бу) – Жердің ауа қабығы. 
Оның нақты жоғарғы шекарасы жоқ. Жанартаулар
дың атқылауы мен Дүниежүзілік мұхит суының була
нуы нәтижесінде пайда болды. Төменгі қабығы тро
посфера деп аталады. Онда бұлттар түзіледі және 
онда өтетін үдерістер ауа райын реттейді. Жоғары
лаған сайын ауа температурасы алдымен төмендейді, 
сосын стратосферада арта бастайды.

Биосфера (грек. bios – тіршілік) – Жердің тірі ағ
залар мекендейтін қабығы. Оның өзгеруіне адамның 
тіршілік әрекеті әсер етеді.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Бұл тапсыр 

маны орындау оқушыларды тақырыпты зерделеу
ге ынталандырады. Сонымен қатар оқушылардың 
өсімдіктер мен жануарлар туралы білімдерін тексе
руге мүмкіндік береді. Жұмысты жұпта орындатқан 
жөн. Осылайша ұйымдастыру оқушылардың өзара  
жарысуға қызығушылығын туғызады және талқылау 
кезінде ойпікірлерімен алмасуға мүмкіндік береді. 
Оқушылар өз жауаптарын дәптерге немесе жауап 
парақтарында қысқа түрде жаза алады. Жұмыс ба
рысын бақылаңыз, бақылау нәтижелерін қалыптасты
рушы бағалау үшін пайдаланыңыз.

Оқушылар табиғат – бізді қоршап жатқан заттар 
екенін, ағзалар мен құбылыстардың, тірі ағзалардың 
жансыз табиғатқа қарағанда дем алатынын, қоректе
нетінін, көбейетінін естеріне түсіреді. 

Жер қабықтары. Бұл тапсырманы орындай 
отырып, оқушылар әр қабықтың нысандарына тән 
ортақ белгілерді айыратын болады. Бұл үшін оқушы
ларды төрт топқа бөліңіз. Әңгімені Жер қабықтары 
көптеген әртүрлі нысандарды қамтитынын айтудан 
бастаңыз. Оқулықтағы суретке қарай отырып, келесі 
сұрақтарға жауап беруді тапсырыңыз: Жердің неше 
қабығы бар? Әр қабыққа қандай нысандар кіреді? 
Олардың арасында ортақ не бар? Жұмыстың соңын
да топтардың әрқайсысы бір қабық туралы айтып бе
реді, қалғандары толықтырады.

Жауаптар
Төрт қабықтан тұрады. Бірінші қабық таулар, жанар 
таулар, жазықтар, шөл далалардан тұрады. Ортақ 
нәрсе – Жер беті. Екінші қабықта ауа, бұлт орналасқан. 
Ол ауадан тұрады. Үшінші – теңіз, мұхит, өзен, көлдер, 
бұлттар. Ортақ белгісі – су. Төртінші қабық – өсімдік
тер, жануарлар, балықтар, бунақденелілер, құстар. 
Ортақ белгісі – бұлар тірі табиғат нысандары.

Қай жерде орналасқан? Парталарға бірбірден 
парақшалар жиынтығын таратыңыз. Оқушыларға жұпта
рымен бірге жұмыс істей отырып, Қазақстанның табиғи 
нысандарымен танысуды тапсырыңыз. Олар қысқаша 
ақпаратты оқып шығып, табиғи нысандардың қандай 
қабықта орналасқанын анықтайды. Жұмыстың нәтиже

Жер сфералары дегеніміз не? 
Оқу мақсаттары:
• Жер сфераларын түсіндіру және графиктік 

кескіндеу;
• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Тірек сөздер
сфера 
литосфера 
биосфера 
гидросфера 
атмосфера

Оқулық. 2-бөлім: 
«Жер сфералары дегеніміз не?», 1819бб.

Ресурстар:
• А4 пішімді қағазда дайындалған үлестірмелі 

парақшалар жиынтығы  (жұп санына қарай);
• әрқайсысы 16 данадан тұратын пазл жиынтық

тары (А5 көлемді, топтар санына қарай және оқы
тушы үшін бір жиынтық).

Сабаққа дайындық
Суретті парақшаларды дайындаңыз. Оның бір 

жағына фотосурет орналастыру қажет. Суреттерді 
таңдағанда онда бейнеленген нысандар Қазақстан 
аумағында орналасуы немесе мекен етуі керектігін 
есте ұстаңыз. Мысалы, Бурабай көлі, қызғалдақтар 
алқабы, қарағай орманы, қоқиқаздар қонған Теңіз 
көлі, Қызылқұм шөлі, ТяньШань таулары, құрлық 
тасбақасы, бұлтты аспан. Екінші жағында сипаттамасы 
жазылады. Суретте нақты бір зат қана болуы керек. 
Мысалы, тек таулар немесе теңіз. 

Пазлдарды оларды бірбіріне қиюластыруға бо
латындай етіп қиыңыз. Олардың беттеріне жазу жа
зыңыз: био, гидро, лито, атмо, сфера (4 дана), тас, су, 
бу, тіршілік. Пиктограммаға төрт таза пазл қиыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал

Литосфера (lithos – тас) – Жердің қатты қабығы. 
Ол Жер қыртысы мен ішкі қабатының үстіңгі бөлі
гінен тұрады. Ауа, жаңбыр мен қар түріндегі жа
уыншашын, өсімдіктердің тіршілік әрекеті Жер бе
дерінің өзгеруіне ықпал етеді.

Гидросфера (hydro – су) – Жердің су қабығы. 
Теңіз, мұхит, көл, өзен суларынан тұрады. Жер асты 
суларын, атмосферадағы су буын және мұздықтарды 
қамтиды. Ғаламшарымыздағы су мөлшерінің көпшілі
гін тұзды су құрайды. Оның тек 3%ы  ғана тұщы кү
йінде кездеседі. Сондықтан кейбір елдер тек тұщы 
суға ғана тапшы емес, жалпы суға зәру. Адамның тір
шілік әрекеті судың ластануына әкеледі.

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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сі бойынша жаппай тексеру өткізіңіз. Мысалы, Жердің 
бірінші қабығында орналасқан нысан бейнеленген па
рақшаны көтеруді сұраңыз. Осы тапсырманы орындай 
отырып, оқушылар еліміздің табиғатының бірегей ны
сандарымен танысады.

Модель жаса. Жұмысты топта ұйымдастырыңыз. 
Ол үшін әр топқа пазл жиынтығын бөліп беріңіз. Мо
дельдеу жұмыстарын бастамас бұрын оқушыларға 
Жер қабықтарының атаулары грек сөздерінен шыққа
нын айтып беріңіз. Жұмысты орындау үшін оқушы
ларға әр қабатта орналасқан нысандар мен пазлдарда 
жазылған сөздер арасындағы ортақ белгілерді табу 
керек. Әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасай 
отырып, оқушылар олардың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін айқындай алады.

Жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Пазлдарды Жер қабықтарының грекше атау

лары мен оның әрқайсысында орналасқан нысандар 
сәйкес болатындай етіп жинау.

• Әр топтың жұмыс нәтижелерін салыстыру, 
талқылау, мұғалім ұсынған нәтижемен салыстыру.

• Қабықтардың грекше атаулары, «сфера» сөзі 
жазылған пазлдар мен бос пазлды қосу. Бос (таза) 
пазлда пиктограмма суретін салу.

• Тақтаға пиктограммаларды орналастырып, 
олардың әрқайсысы неге солай салынғанын түсіндіру. 

Модельдеуді орындай отырып, оқушылар қабықтар
дың аттары әр қабықтың нысандарына тән ортақ бел
гілерден шыққанын түсінеді. Пиктограммаларды құру 
әр қабықта не орналасқанын есте сақтауға мүмкіндік 
береді.

Ойлан. Бұл тапсырма оқушыларға Жер қабықтары
ның өзара байланысын және оларды графикалық 
түрде қалай бейнелеуге болатынын түсінуге көмек
теседі. Оны  жаппай жұмыс түрінде орындатқан жөн. 
Оқулықтағы суретті қараңыз. Онда бірнеше нысан
дар бейнеленген. Талқылауды кез келген нысанды 
пайдалана отырып құруға болады. Мысалы, ағаш. 
Ағаш Жердің қай қабығына кіреді? Ағаш биосфера 
өкілі бола тұрып, литосферамен, гидросферамен, 
атмосферамен қандай байланыста болады? – деп 
сұраңыз.

Жауаптар
Ағаш – биосфера нысаны. Оның литосферамен 
байланысы бар, себебі топырақ тамырлардың өсуі
не қажет; гидросферамен байланысты, себебі су 
оның өсуі үшін керек; атмосферамен байланысты, 
себебі оған тыныс алу үшін ауа қажет.

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға «Жер қабықтары» 

атты анықтамалықкітапша жасауды тапсырыңыз. Бұл 
тапсырманы орындай отырып, оқушылар өздерінің 
білім өрісін кеңейтеді және Жер қабықтары туралы 
білімдерін тереңдетеді.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар    

9-жұмыс парағы. «Жер қабықтары неден 
тұрады?», 11-б.

Жер қабықтарының сипаттамалары. Бұл 
тапсыр ма қабықтар туралы түсініктерді нығайту және 
тірек сөздерді есте сақтауға бағытталған. Оқушылар 
сөйлемдердегі бос орындарды толтырады.  

Жауаптар:
Жердің ауа қабығы атмосфера деп аталады. 
Биосфераны тірі ағзалар мекендейді.
Жердің қатты қабығы литосфера деп аталады.
Мұхит, теңіз, өзендердің суынан гидросфера құра
лады.
Гидросфера дегеніміз – Жердің су қабығы.
Литосфера дегеніміз – Жердің қатты қабығы.

Қабықтағы нысандар. Бұл тапсырма Жер қа
бықтары туралы білімдерді нығайтуға бағытталған. 
Оқушылар көрсетілген қабықта орналасқан нысан
дарды бояйды. Артық нысандарды сызып тастайды.

Жауаптар
Литосфера – тау.
Атмосфера – бұлтты аспан.
Гидросфера – кеме жүзіп жүрген теңіз. 
Биосфера – қарағай бұтағында отырған тиін. 

10-жұмыс парағы. «Жер қабықтары», 12-б.
Дұрыс-бұрыс. Бұл тапсырма оқылған мәлімет

тің логикалық тұрғыдағы мәнін түсінуге бағытталған. 
Оқушылар егер пікір дұрыс болса, (✓) таңбасымен, 
дұрыс емес болса, (×) таңбасымен белгілейді.

Жауаптар
Дұрыс № 1, 2, 4.
Дұрыс емес № 3, 5.

Жер шарына саяхат. Оқушылар сурет арқылы 
Жер қабығын анықтап, ат қояды және суретті бояйды.

1-сабақ. Жер сфералары дегеніміз не?
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ры туралы білімдерін жүйеге келтіруге, ал мұғалімге 
жалпы сынып пен әр оқушының білімді меңгеру дең
гейін байқауға көмектеседі.

Сұрақтар:
• Литосфера – Жердің қатты қабығы (жасыл па

рақша).
• Таулар, теңіздер, шөлді жерлер – барлығы ли

тосфераның бөліктері (қызыл парақша, артық сөз – 
«теңіз»).

• Атмосферада бұлттар бар (жасыл парақша).
• Атмосфера – Жердің су қабаты (қызыл парақша).
• Атмосфера сөзі «бу» сөзінен шыққан (жасыл 

парақша).
• Мұздықтар литосфераның бөлігі болып табыла

ды (қызыл парақша).
Мозаика құрастыр. Бұл тапсырманы орындау 

оқушыларға жануарлардың әрқайсысы Жердің қай 
қабатында мекендейтінін меңгеруге көмектеседі. 
Оқушылар тірі ағзаларға тіршілік ету үшін не қажет 
екенін және олар неліктен Күн жүйесіндегі басқа ға
ламшарларда мекендемейтінін түсінеді. Оқушылар
ды топтарға бөліңіз. Олардың назарын оқулықтағы 
суретке аударыңыз. Қандай жануарларды көріп 
тұрғанын сұраңыз. Олардың мекені қайда? Жануар
лардың әрқайсысы туралы не айтуға болады? Жер 
беті, суқойма, атмосфера қабығы бейнеленген слайд
тарды интерактивті тақтада көрсетіңіз немесе үлкен 
суреттерін тақтаға іліңіз. Суреттер салынған кон
верттерді таратып беріңіз (әр топ суреттердің түрлі 
жиынтығын алады). Жануарлардың суретін олардың 
тіршілік ортасына қарай  (әуеде, жерде, жер астында, 
суда) (плакат бетіне) бекітуді тапсырыңыз. Тіршілік 
ортасының литосферадағы тереңдігі атмосферадағы 
биіктігі сияқты шағын болатынына назар аудартыңыз. 
«Тірі ағзаларға тіршілік ету және өсу үшін не қажет?» 
– деп сұраңыз. (Тірі ағзалардың тіршілігіне оттек 
пен су, қорек қажет.) Басқа ғаламшарларда неліктен 
сондай жануарлар, балықтар мен құстар мекенде
мейтінін топта талқылауды тапсырыңыз. Жауапта
рын тыңдаңыз, егер қажет болса, өзіңіз түсіндіріңіз. 
(Басқа ғаламшарларда оттек пен су жоқ.)

Модель жаса. Модельдеу барысында оқушылар 
Жер қабаттарының қалай орналасқанын және олар
дың қайсылары бірбірімен өзара байланысты екенін 
түсінеді. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топ шар 
түрінде бейнеленген Жердің суреті салынған А4 үл
гідегі парақтар, жуандығы бірдей қоңыр, көгілдір, көк 
және жасыл түсті сақиналар (жасыл сақина қалғанда
рына қарағанда екі есе жуан), желім, қайшы алады. 
Модельдеу жұмысын жүргізу барысында сыныпты 
аралап жүріңіз және қажет болса, топтарға көмек
тесіңіз.

Жұмысты орындауға арналған нұсқаулық
• Әр сақинаның Жердің қай қабатын білдіретінін 

анықтау.
• Әр сақинаның екі жағынан «шашақ» жасаңдар. 

Жер қабықтары қалай орналасқан?
Оқу мақсаттары:
• Жер сфераларын түсіндіру және графиктік 

кескіндеу;
• адамның  ісәрекеттерінің өсімдіктердің сана

луандығына әсерін түсіндіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Оқулық. 2-бөлім: 
«Жер қабаттары қалай орналасқан?», 2021бб.

Ресурстар:
• жасыл және қызыл түсті 10 см х10 см көлемді 

парақшалар;
• үлкен қағаз парақ;
• жануарлардың (аю, пингвин, ағаш, балық, акула, 

шаян, қасқыр, шұбалшын, сарышұнақ) мүсіндері;
• магниттер;
• Жердің шар түріндегі суреті салынған А4 

көлемді парақ;
• қоңыр, көгілдір, көк және жасыл түсті сақина

лар;
• желім, қайшы.  
Сабаққа дайындық
Суқойма, суқойма жағасының біраз бөлігі, бұлтты 

аспан бейнеленген слайдтар немесе А1 үлгідегі су
реттерн дайындау. Су жағасына ағашты, шөпті, гүл
дерді, артқы фонға тауларды салуға болады. Жануар
лар мүсіндерін (топ санына қарай) конвертке салып 
қою керек.

Сабаққа байланысты деректі материал
Тірі ағзалар атмосфераның төменгі қабықтарын

да, гидросферада және литосфераның жұқа қабығын
да  мекендейді. Олардың тіршілік әрекеті қоршаған 
ортаны өзгертеді. Тірі ағзалар бірбірімен тығыз 
байланыста, өйткені, бір жануарлар басқаларына қо
рек болып табылады. Әр түрдің өзінің мекен ету ай
мағы бар. Өсімдіктер фотосинтез нәтижесінде басқа 
биосфера өкілдерін оттекпен қамтамасыз етеді және 
шөпқоректі жануарлардың қорегі болып табылады. 
Өсімдіктердің қалдықтары қарашірікке айналады да, 
басқа өсімдіктердің өсуіне қолайлы орта жасайды. 
Мұның барлығы тірі табиғатта айналым деп аталады.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. Қайталау мақсатында 
«Бағдаршам» ойынын өткізіңіз. Сұрақтарды айтыңыз 
(мұғалім өз қалауымен оқушылардың дайындық дең
гейіне қарай сұрақтарды қиындата алады), жауап 
ретінде берілген пікір егер дұрыс болса, оқушылар 
жасыл түсті, бұрыс болса, қызыл түсті парақшаларды 
көтереді. Бұл тапсырма оқушыларға Жер қабықта

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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• Сақиналарды Жер қабықтарының орналасу 
ретіне сай жапсырыңдар. Есте болсын! Сфералардың 
өзара байланысын көрсету үшін бір сақинаның «ша
шағын»  екінші сақинаның «шашағына» жапсырыңыз. 

Оқушылар алдымен литосфераны білдіретін 
қоңыр сақинаны, сосын көк және көгілдір сақина
ларды (гидросфера мен атмосфера) жапсырады. Жа
сыл сақина (биосфера) көк сақинаны толығымен, ал 
қоңыр мен көгілдір сақинаны жартылай жабатындай 
етіп, барлығының үстінен жапсырылады. Сақиналар
ды бұлай орналастыру сфералардың өзара байланы
сын көрсетеді. 

Биосфера басқа қабықтармен қалай байланы-
сады? Бұл тапсырманы орындай отырып, оқушылар 
биосфера өкілдерінің басқа қабықтармен байланы
сын білетін болады. Оқушыларға жұбымен бірге жұ
мыс істей отырып, жанды табиғат өкілдері басқа Жер 
қабаттарынан не алып, не беретіні туралы ойлануды 
тапсырыңыз. Алдын ала әр топ биосфераның қандай 
өкілін таңдайтыны жайлы талқылаңыз (жануарлар, 
құстар, теңізді мекендеушілер, өсімдіктер болғаны 
дұрыс). Талқылаудан кейін біртұтас көрініс шығуы 
үшін «Сұрақжауап» қағидасы бойынша сұраңыз. 
Оқушылар өздері таңдаған жануарды мысалға кел
тіре отырып, жауаптарын түсіндіре алады. Жануар
лар атмосферадан не алады? (Тыныс алу үшін оттек 
алады.) Барлық тірі ағзалар дем шығарғанда атмос
фераға қандай газ бөледі? (Көмірқышқыл газ.) Ги
дросферадан не алады? (Су ішеді, ал балықтар үшін 
ол – тіршілік ортасы). Тірі ағзалар гидросфераға 
қандай пайдасын тигізеді? Егер оқушылар қиналып 
жатса, олар суқоймалардың табиғи тазаруына ықпал 
ететінін түсіндіріп беріңіз. Тірі ағзалар литосфера
дан не алады? (Өсімдіктер, тышқандар мен құрттара, 
құмырсқалар үшін пайдалы заттар литосферада ор
наласқан, т.б. және көптеген жануарлардың тіршілік 
ортасы болып табылады.) Литосфераға не береді? 
(Өсімдіктер литосферада қарашірікке айналады.)

Ойлан. Оқушыларға сұрақ қойыңыз: «Уақыт өткен 
сайын Жердің келбеті өзгере ме?» Адам баласы
ның әр қабыққа қандай өзгерістер әкелетіні жай
лы талқылаңыз. Оң және теріс ықпалдарға көңіл 
бөліңіз. Мысалы, үй жануарларын өсіру (сиыр, қой) 
және жабайы табиғатта жануарларды (жолбарыс, ба
рыс) жою. Оқулықтағы суреттерді қараңыз. Сурет
те қандай әсердің бейнеленгені жайлы талқылаңыз 
(өсімдіктер санының биосфера өкілдері ретінде 
өсуі) және атмосфераның ластануы. 

Сен білесің бе? Оқушылардан Жер бетінде 
алғашқы тірі ағзалар оның қай қабатында пайда 
болғанын сұраңыз. Ғалымдардың нақты анықтамаға
нын, алайда алдымен бактериялар суда пайда болған 
деп есептейтінін айтып беріңіз.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға Жер қабықтары туралы жұмбақтар 

табуды тапсырыңыз. Бұл тапсырма оларға қосымша 
әдебиеттермен және білім өрісін кеңейту үшін ин
тернет қорларымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар    

11-жұмыс парағы. «Жердің төрт қабығы», 
13-б.

Қабықтардың өзара әрекеттесуі. Бұл тапсырма 
оқушыларға тірі ағзалардың тіршілік ортасын талдай 
отырып, олардың кейбіреулерінің бір мезгілде бірнеше 
қабықта тіршілік ете алатынын түсінуге мүмкіндік береді. 
Балалар биосфера өкілдерінің Жердің қай қабығында 
мекендейтінін көрсете алады. Егер олар екі қабықта тір
шілік етсе, суретті қиылысатын жерлерге салады.

Жауаптар
Мысал ретінде ұсынылады. Қыран – атмосферада, 
литосферада; шортан – гидросферада; шыбын – 
атмосферада, литосферада; бақа –  гидросферада, 
литосферада; құмырсқа – литосферада; жылан – 
литосферада, гидросферада; шаян – литосферада, 
гидросферада.

12-жұмыс парағы. «Биосфера өкілдері»,  
14-б.

Жануарды анықта. Бұл тапсырмада оқушылар 
сұрақтарға жауап бере отырып және нұсқарлар
мен жылжи отырып, қандай жануар туралы айтылып 
тұрғанын анықтайды. Тапсырманы орындау оқушы
лардан жануарлардың тіршілік ортасы, биосфера 
өкілдерінің сыртқы кескінкелбеті туралы білімдерін 
бағалауға мүмкіндік береді.

Жауап

Бұл жануар солтүстікте тіршілік етеді

Ол – бұғы Ол – қол
тырауын

Оның мүйізі бар

Ол – ақ аю Ол – нар

Бұл жануар гидросфе
рада тіршілік етеді

иә жоқ

иәиә жоқжоқ
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Ғарыш қалай игерілді?  
Оқу мақсаттары:
• ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 

туралы әңгімелеу;
• адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын түсін

діру; 
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы әң
гімелеу. 

Тірек сөздер 
серік
зымыран 
орбиталық стансы

Оқулық. 2-бөлім: 
«Ғарыш қалай игерілді?», 2223бб. 

Ресурстар:
• жұлдызды аспан бейнеленген плакат немесе 

слайдтар;
• ғарышқа ұшу, Қызылжұлдызға ұшу жоспары 

туралы бейнеролик пен ғарыш туралы энциклопе
диялар;

• А5 көлемді үлестірмелі парақшалар жиын
тығы мен жасанды серіктің, ғарышкер иттердің, 
Юрий Гагариннің, Ай бетінде зерттеу жасап жүр
ген ғарышкердің, орбиталық стансының фотосу
реттері (топ санына қарай).

Сабаққа дайындық
Әр топқа арнап парақшалар жиынтығы мен жасан

ды серіктің, ғарышкер иттердің, Юрий Гагариннің, 
Айдың үстінде жүрген ғарышкердің, орбиталық стан
сының фотосуреттерін дайындаңыз. Фотосуреттің 
астында жазуға жеткілікті жер қалдырыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал
Жердің жасанды серіктері – бұл ішінде ұшқышы 

жоқ, Жер айналасындағы орбитаға жіберілген ұшу 
аппараттары. Олар телехабар тарату, спутниктік бай
ланыс орнату, ғаламшарда болып жатқан үдерістерді 
бақылау үшін және әскери мақсатта пайдаланылады.

1960 жылдың 19 тамызында бортында екі 
ит (Белка мен Стрелка), тышқандар, өсімдіктер, 
тұқымдар болған зымыран ұшырылды.

1961 жылдың 12 сәуірінде Юрий Гагарин 
басқарған «Восток» зымыраны ұшырылды. Ғарышқа 
ұшу таңғы сағат 9да жүзеге асты. Ұшу қатаң құпи
ялықпен өтті. Ұшу кезінде ғарышкерге бірнеше қара
пайым эксперименттерді жасау қажет болды. Мыса
лы, ол тамақтануға тиіс болды.

1969 жылдың 16 шілдесінде америкалық ға
рышкерлер Айға сапар шекті. Нил Армстронг пен 
Эдвин Олдрин оның бетінде 2 сағаттан астам уақыт 
болды. Олар америкалық туды қадап, Ай топы
рағынан сынамалар алды.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Бұл тапсыр 
маны орындау оқушыларға бірінші және екінші сы
ныптарда өткен мәліметтерді қайталауға көмекте
седі. Интерактивті тақтада слайдтарды немесе жұл
дызды аспанның плакатын көрсетіңіз. Слайдта Күн, 
ғаламшарлар, Жетіқарақшы мен Кішіаю шоқжұлдыз 
дары болуы керек. Оқушыларға топ  бойынша бір
неше минут жұмыс жасауды және экраннан көріп 
тұрған нысандарды талқылауды, олар туралы не 
білетіндерін бірбіріне айтуды тапсырыңыз.

Сонан соң сұрақтар қойыңыз: 
 Өздеріңе таныс шоқжұлдыздарды атаңдар. 

(Жетіқарақшы мен Кішіаю.)
 Күн адамдарға не береді? (Жарық, жылу, энергия). 
 Күн жүйесіне кіретін қандай ғаламшарларды 

білесіңдер? (Меркурий, Шолпан, Жер, Қызылжұл
дыз, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.) 

 Айдың қозғалысы басқа ғаламшарлардың қозға
лысынан несімен ерекшеленеді? (Ай – Жер серігі. Ол 
ғаламшарды айналады, ал ғаламшарлар жұлдызды – 
Күнді айналады.)

Сұрақтарды қиындатуға да болады.
 Ғаламшарлардың өлшемдерін салыстырыңдар. 

Олардың ең үлкені қайсысы? (Юпитер.)
 Қай ғаламшар Күнге ең жақын орналасқан? Ең 

алысы қайсысы? (Бәрінен жақыны – Меркурий, ең 
алысы – Нептун.)

 Қай ғаламшарлар Жерге жақын орналасқан? 
(Шолпан мен Қызылжұлдыз).

 Неліктен басқа ғаламшарларда тіршілік жоқ? 
(Оларда оттек жоқ.)

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топқа 
фотосуреттер жапсырылған парақшалар жиынтығын 
таратып беру керек. Әр фотосурет сұрақтардың 
біреуіне сәйкес болуы тиіс. Оқушылар өздерінің 
зерттеу сұрақтарына жауап дайындаулары керек. Ол 
үшін оқулықтағы немесе ғарыш туралы энциклопе 
диядан алған ақпаратты пайдалануларына болады. 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Зерттеу сұрағын оқиды.
• Сәйкес фотосуреті бар парақшаны табады.
• Оқулықтағы және энциклопедиядағы ақпа

ратты пайдалана отырып, сұраққа жауап да
йындайды.

• Зерттеу сұрағына берген жауабымен таныс
тырады.   
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Ойлан. Егер мүмкіндік болса, оқушыларға ға
рышкерлердің Жер бетіне қонуы, ғарышкерлердің 
ғарыштағы өмірі, Қызылжұлдызға жоспарланған ұшу 
туралы бейнеролик көрсетіңіз. Егер ондай мүмкін
дік болмаса, суреттерді қолданыңыз. Ұзақ сапар жа
саған ғарышкерлер қонудан кейін қолаяқтарын әрең 
қозғалта алатындарына назар аударыңыз. Ғарыш
керлердің ондай күйлерінің себебін оқушылармен 
талқылаңыз. (Бұлшық еттер көп қимылдамағандықтан 
әлсірейді.) Ұзақ сапарлар кезінде ғарышкерлер тағы 
қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін талқы
лаңыздар. (Кейбір азықтүлікті өсіру қажеттілігі, су 
мен ауаны тазарту.)

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға интернет қорлары 

мен энциклопедияларды пайдалана отырып, ғарышты 
игеру арқасында тағы қандай заттардың пайда болға
нын оқып біліп, олардың тізімін жасауды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

13-жұмыс парағы. «Ғарыш қалай игерілді?», 
15-б. 

Ғарышты игеру кезеңдері. Бұл тапсырмада 
оқушылар оқиғаны оның мерзімімен салыстырады.

Жауаптар:
1957 жыл – Жердің жасанды серігі ұшырылды.
1960 жыл   Белка мен Стрелка ғарышқа 
ұшырылды.
1961 жыл  Юрий Гагарин ғарышқа аттанды.
1969 жыл – адам Айдың бетіне қонды. 
1986 жыл – орбиталық стансы жіберілді.

14-жұмыс парағы. «Ғарышты игеру», 16-б.
«Ғарыш» сөзжұмбағы. Бұл тапсырма оқушылар

дың сабақта меңгерген білімдерін нығайтуға бағыт
талған. Оқушылар сабақ тақырыбына қатысты негізгі 
түсініктерді пайдалана отырып, сөзжұмбақты шеше 
алады. 

Жауаптар:
Тігінен: 1. Белка. 2. Гагарин. 3 Ай. 4. Ғарышкер. 
Көлденеңінен: 1. Байқоңыр. 5. Күн. 6. Жер.

Слайдтарды қарап, ортақ талқылаудан кейін 
оқушылардың пікірін сұраңыз, олардың ойынша, ға
рышты игеру аяқталды ма әлде жалғасады ма? Адам
зат алдағы уақытта қандай қадамдар жасайды? (Басқа 
ғаламшарларды игеруге талпыныс жасайды.)

Сен білесің бе? Ғарышқа ұшу кезінде зымыран 
көтеретін жүктің салмағы өте маңызды. Ол отын 
шығынының мөлшері мен зымыранның алатын жыл
дамдығына байланысты болады. Егер ол ғарыштық 
жылдамдыққа (8 км/с) жетпесе, онда зымыран ор
битаға шыға алмайды. Нақ сол үшін ғарышкерлерге 
қойылған негізгі талаптардың бірі ғарышкердің сал
мағы мен бойының биіктігі болған. Сондай талаптар 
ғарышкер иттерге де қойылған.

Ғарыш зерттеулері бізге не берді? Оқушылар
дан сұраңыз, олар теледидар көруді ұната ма? Олар 
бейнесюжеттердің ғарыш арқылы берілетінін біле 
ме? Бұл қызметті Жер айналасындағы орбитада ор
наласқан теледидарлық серіктер атқарады. Теледи
дарлық стансы серікке сигнал жібереді, ал ол тиісті 
жерге сигналды қайта жібереді. Сонымен қатар, 
серіктердің метеорологиялық және бақылау серік
тері деген түрлері болатынын айтыңыз. Оқушылар 
ақпараттың интернет арқылы қалай берілетінін біле 
ме? Ақпарат беру жасанды серік арқылы іске асаты
нын түсіндіріңіз. Интернет тек адамзат ғарышқа жа
санды серіктер жіберуді үйренгеннен кейін ғана пай
да болғанын айтыңыз. Осының барлығына ғарышты 
игеру барысында қол жеткізілгенін оқушылардың 
түсінуі маңызды. 

Оқушыларға суреттің төмен жағында берілген 
сұрақты топ болып талқылауды тапсырыңыз. Оқушы
лардан «Йогурт жеуді жақсы көресіңдер ме?» – деп 
сұраңыз. Йогурттың сүттен жасалатынын айтыңыз. 
Сүт – тез бұзылатын тағам. Сол үшін йогуртқа бак
териялар қосады, олар тағамды тез бұзылудан 
сақтайды. Оқушылардан «Қақпағы бар кішкене қал
ташадағы немесе тюбиктегі азықтүлікті көрдіңдер 
ме?» – деп сұраңыз. Бұл жаңалықтар ғарышкерлерге 
байланысты ойлап табылған. Мұндай тағамдарды ға
рышкерлердің ғарышта өмір сүруі кезінде тамақта
нуы үшін жасалғанын айтыңыз. Кейінірек оларды 
Жерде де пайдалана бастады. Ғарышкерлер өзімен 
бірге алатын тағамдардың барлығы сондай сорғы
тылған күйде болатынын айтыңыз. Ол тағамдардың 
салмағын азайтуға мүмкіндік береді. «Өрт сөндіруші 
киімінің ерекшелігі неде? – деп сұрақ қойыңыз. (Ол 
өртте жанбайды.) Оны жасау үшін ғарыш кемесін жа
сауға пайдаланатын материалдар қолданылатынын 
айтыңыз. Бұл тапсырманы орындау оқушыларға әдет
тегі заттарға жаңа қырынан қарауға, олардың пайда 
болу тарихы мен алғашқыда неге арналғанын білуге 
мүмкіндік береді. 



114 2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш

Ғарышқа қалай ұшады?
Оқу мақсаттары:
• ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 

туралы әңгімелеу;
• адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын түсін

діру;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы әң
гімелеу.

Тірек сөз
реактивті қозғалтқыш

Оқулық. 2-бөлім: 
«Ғарышқа қалай ұшады?», 2425бб.

Ресурстар:
• жеделхаттар мәтіні салынған конверт;
• топтардың санына сәйкес үрленген шарлар; 
• жіптер, кішкентай сабан талы, скотч;
• сантиметрлік таспа, ермексаз;
• орбиталық стансы туралы бейнефильм.

Сабаққа байланысты деректі материал
Реактивті навигациядағы жоғарғы жетістікке ең 

алдымен кальмарлар қол жеткізді. Егер асықпаса, 
кальмарлар мен теңіз құрттары жүзбеқанаттарымен 
жұмыс істей отырып жүзеді. Егер дұшпанынан қашса, 
мантия қуысынан су ағынын шығара отырып, өздерін 
итеріп, жұлқына жүзеді. 

Орбиталық стансылар ғарышкерлердің Жер ай
наласындағы орбитада өмір сүрулеріне арналған. 
Оған мерзімді түрде экипаж, азықтүлік пен әртүрлі 
жабдықтар әкеліп тұратын ғарыш кемелері тоқтайды. 
Жер айналасындағы орбита бойынша ұзақ сапар
ларға арналған алғашқы орбиталық «Салют» стансы 
сы 1971 жылы 19 сәуірде ұшырылды.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма «Жеделхат». Оқушыларды 
топтарға бөліңіз. Әр топ ғарышқа ұшатын экипаж 
болады. Әрбір экипаж шифрмен жазылған жеделхат 
алады және шифрларын ашып, оны оқулары керек. 
Оқушыларға конверттер таратып беріңіз. Топтар 
шифрмен жасырылған әріптерді тауып, өздерінің же
делхаттарын оқиды. Шифр: әліпбидегі әрбір әріптің 
өз нөмірі бар. Жеделхаттың мәтіні алдыңғы сабақтың 
мәліметін қамтиды. Жеделхат мысалы:  

1 16 6 1 34 15 37 6 1 23 37 34 14 8 23
41 23 12 13 5 1 5 1 23 12 18     3 20 16 6 1 18

(Алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин болған). 

Байланысқан мәтін шығатындай сөйлемдер 
құраңыз. Содан кейін топтарға ғарыштық саяхатқа ат
тануды тапсырыңыз. 

Ұшу аппараттары. Бұл тапсырманы орындай 
отырып, оқушылар ғарышқа ұшу үшін ерекше ұшқыш 
аппараттар қажет екенін түсінеді. Тапсырма қолда 
бар өмірлік тәжірибе мен білімді пайдалана отырып, 
логикалық ойлау мен талдау қабілеттерін дамытуға 
бағытталған. Оқушылардан суретке қарауды өтініңіз. 
Олар ғарышқа немен ұшатынын таңдай алады және 
өз таңдауларын негіздейді. (Ғарышта ауа жоқ, сон
дықтан зымырандардан басқа аппараттар ұша ал
майды.) Егер оқушылар жауап беруге қиналса, оларға 
ауаның зымырандарды Жерден ұшыруға, сонымен 
қатар қозғалтқыштың жұмысына керек екенін түсін
діріңіз. Сондайақ тек зымырандар ғана ғарышқа 
ұшуға қажетті жылдамдықты үдете алады. Бұл жыл
дамдықты алғашқы ғарыштық жылдамдық деп атай
ды. Ол км/с тең.

Зымыран қалай ұшады? Үрленген шарлар қа
лай ұшатынын көрсетіңіз. Ол үшін шарды үрлеңіз де, 
жібін босатып жіберіңіз. Ол сынып ішінде айнала ұша 
бастайды. Шарды не итереді? – деп сұраңыз. (Ауа.) 
Шардың қозғалысқа түсуіне ұқсас тәсілмен зымыран 
қозғалтқышы оны итеретінін түсіндіріңіз. Оқушы
ларға зымыран ғарышқа ұшу үшін өте үлкен жылдам
дықты үдетуі қажет екенін айтыңыз. Осындай жыл
дамдыққа жету үшін зымырандарға ерекше реактивті 
қозғалтқыштар орнатылады, олардың құрылысының 
үлгісін ғалымдар табиғаттан алды. Оқушылармен 
бірге суретке қарап, кальмардың қалай қозғала
тынын айтыңыз. Зымыран мен кальмар арасындағы 
ұқсастықты анықтатыңыз: жанудан бөлінген газ өте 
үлкен жылдамдықпен төмен қарай ұшады да, со
ның әсерінен зымыран жоғары қарай итеріледі. Сол  
сияқты кальмар қармауыштарымен суды артқа итере 
отырып, алға қозғалады. 

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топ 
жұмыс істеу үшін скотч, ермексаз, құрастыруға ар
налған нұсқаулық, сопақ пішінді шарлар алу керек. 
Мұндай шарлар үлкен көлемге ие және одан ауа 
көбірек шығады. Сонымен қатар, жіптер керек бола
ды. Жібек жіптерді пайдаланған жөн (үйкеліс күшін 
азайту үшін). Зерттеу барысында оқушылар реактивті 
қозғалтқыштың жұмыс істеу қағидасын, оның жыл
дамдығы мен ұшу қашықтығының массасына тәуелді 
болатынын байқайды. Зерттеуді ойдағыдай өткізу 
үшін оқушыларға «зымыранды» құрастыру бойынша 
егжейтегжейлі нұсқаулық беріңіз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• Шарды үрлеп, жіппен байлау.
• Скотчтың көмегімен түтікшені бекіту және оған 

жіпті өткізу.
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Қосымша тапсырма
Бұл тапсырма эксперимент нәтижелерін логикалық 

тұрғыдан талдауды дамытуға арналған. Оқушылар 
зымыран мен шар пішіндері арасындағы байланыс ты 
көре алады. Оларға ұшу қашықтығының шар пішінінің 
домалақтығына немесе сопақтығына байланысты не
месе байланысты емес екенін тексеруді ұсыныңыз. 

Сұрақтарға жауап беруді өтініңіз: 
 Шардың қандай пішіні тиімдірек? 
 Қандай шар өзінің пішінімен ғарыш зымыранына 

ұқсайды?

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

15-жұмыс парағы.  «Ғарышқа қалай ұшады?», 
17-б.

Менің ғарыштағы үйім. Оқушылар ғарыштағы  
«үйді» өздерінше елестете отырып, суретін салады. 
Тапсырманы орындау үшін балалар энциклопедия
лардан немесе интернеттен қосымша ақпараттарды 
алады. Осы тапсырманы орындай отырып, оқушылар 
ғарышты игеру жолында болған маңызды оқиғалар 
туралы білімдерін бекітеді. 

16-жұмыс парағы. «Ғарышқа ұшу», 18-б.
Тұжырымдарды тексер. Оқушылар дұрыс және 

дұрыс емес пікірлерді анықтай отырып, смайликтер 
қоя алады.

Жауаптар:
Дұрыс:1, 2, 5.
Дұрыс емес: 3, 4.

Реактивті қозғалтқыш. Бұл тапсырмада оқушы
лар сыныпта өткізілген зерттеу нәтижесін диаграмма 
түрінде жазады. Тік бағандарға ұшу қашықтығын бел
гілейді, көлденең бағандарға шарлардың салмақта
рын көрсетеді.

• Жіпті қойылған орындықтардың арқалықтары
на байлау.

• Шарды орындықтардың біреуіне ығыстыру, 
жіпті шешіп жіберу. 

• Шардың ұшу ұзақтығын сантиметрлік таспамен 
өлшеу.

• Шарға ермексаздың бір үзімін жапсырып, экс
периментті қайталау.

• Өз бақылауларын зерттеушінің күнделігіне 
жазу.

Зерттеу нәтижелерін талқылаңыз. Шардың сал
мағы өскен сайын, оның ұшу қашықтығы өзгерді ме? 
– деп сұраңыз. (Өзгеріп отырды, салмағы ауырлаған 
сайын шардың ұшу қашықтығы азайды.) Оқушылар
дың естеріне алғашқы ғарышкерлердің салмағы мен 
биіктігіне қандай талаптар қойылғанын салыңыз.

Ғарыш «үйі». Алғашқы ұшу кезінде Юрий Га
гарин Жер төңірегінде тек бір айналым жасаға
нын естеріне түсіріңіз. Қазіргі кезде ғарышкерлер 
ғарышта бірнеше айлар өткізеді. Сол уақыт бойы 
ғарышкерлердің қайда болатынын сұраңыз. Егер 
оқушылар жауап беруге қиналса, олар үшін Жердің 
айналасында қозғалып жүретін орбиталық стансы 
салынғанын түсіндіріңіз. Оқулықтағы суретке бірге 
қараңыз. Орбиталық стансылардың үй ішінде бола
тын барлық қажетті жабдықтармен жабдықталғанын, 
яғни жатын бөлме, ас бөлмесі, дәретхана, жуынатын 
бөлме, экспериментке арналған зертхана бөлмесі 
қарастырылғанын түсіндіріңіз. Егер мүмкіндік болса, 
оларға бейнефильмнен үзінді көрсетіңіз, жоқ болса, 
орбиталық стансының құрылысы туралы суреттерді 
көрсетіңіз. 

Ойлан. Оқушыларға орбиталық стансыда өсімдік
терді өсіру эксперименті жайлы айтып беріңіз. 
Ондай эксперименттер не үшін өткізілетінін талқы
лаңыз. Неге ғалымдар ғарышта азық алуды маңызды 
санайды? (Қазіргі кезде ғарышкерлердің азығын 
Жерден жеткізеді. Бірақ ұзақ мерзімді сапарлар 
кезінде ол мүмкін емес болады. Сондықтан жейтін 
азықты ғарыш «үйінде» өсіруді үйрену керек.) 

 Сен білесің бе? Оқушылармен бірге орбиталық 
стансы сыртынан қалай көрінетінін қараңыз (оқу
лықтың «Ғарышты қалай игерген?» қосбеті.) Сұраңыз, 
балалар стансының бүйірлерінде не орналасқанын 
біледі ме? (Күн батареялары.) Стансыда олар не үшін 
керек? (Стансыны қуатпен қамтамасыз етеді.) Стансы
да құралжабдықтардың өте көп екеніне, сондықтан 
энергияны өте көп мөлшерде қажет ететініне көңіл 
аударыңыз. Күн батареяларының үлкендігі сонша, 
олардың жазықтығына сегіз баскетбол алаңы сыйып 
кететінін айтыңыз.
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Зымырандар қай жерден  
ұшырылады? 
Оқу мақсаттары:
• ғарышты игерудің кейбір айтулы оқиғалары 

туралы әңгімелеу;
• адамзат дамуындағы ғарыштың маңызын 

түсіндіру;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы 
әңгімелеу.

Тірек сөз 
ғарышайлақ

Оқулық. 2-бөлім: 
«Зымырандар қай жерден ұшырылады?»,  

2627бб. 

Ресурстар:
• Қазақстан Республикасының картасы; 
• парақтар, қайшы, желім, фломастерлер, Бай

қоңыр инфрақұрылымын бейнелейтін фотосуреттер 
(топ саны бойынша);

• ғарышкерлер туралы бейнефильм.

Сабаққа дайындық
Байқоңыр ғарышайлағы инфақұрылымының ны

сандары: әуежай, Байқоңыр қаласы, өлшеу кешені, 
оттеказот зауыты, ұшу алаңы, техникалық кешен, 
қону кешені бейнеленген суреттер дайындаңыз.

Ғарышайлақ құруға керекті географиялық және 
климаттық жағдайлар жазылған парақшалар дайын
даңыз. Қате пікірлері бар парақшаларды да ескеріңіз. 
Мысалы, ғарышайлақ қасында үлкен қалалардың не
месе жауыншашынның көп мөлшерде болуы. Әр па
рақшаға талаптардың біреуін жазыңыз. 

Сабаққа байланысты деректі материал

Байқоңыр – 60 жыл бойы ғарышқа зымырандар
дың ұшуын қамтамасыз етіп келе жатқан ғарышайлақ. 
Ғарышайлақтың орны кездейсоқ таңдалған жоқ. Сол 
аймақтың ауа райы зымырандарды ұшыруға қолайлы. 
Ашық күндердің көптігі, жауыншашындардың ең аз 
мөлшері, қысқа және қары аз қыс. 

Қазіргі Байқоңыр – арнайы құрылғылармен 
жабдықталған ұшыру алаңдарынан, жөндеутехника
лық кешендерінен, сондайақ әуежайлар мен тұрғын
жайлардан тұратын ірі техникалық кешен.

Тоқтар Әубәкіров  – қазақ ғарышкері. Ғарышқа 
1991 жылы 2 қазанда ұшты. Ол ғарышта жеті күн бол
ды. Қазір ол Қазақстан Рес публикасының Қорғаныс 
істері жөніндегі Мемлекеттік комитеті төрағасының 

бірінші орынбасары және Қазақстан Президентінің 
ғарышты игеру мәселелері бойынша көмекшісі болып 
қызмет етеді.

Талғат Мұсабаев ғарышта үш рет болды. Ашық 
қосмосқа жалпы ұзақтығы 30 сағаттан астам 5 рет 
шықты. Осыған орай оның аты Гиннесс рекордтар 
кітабына енгізілді. 

Айдын Айымбетов ғарышқа 2015 жылы ұшты. 
Ол 9 күннің ішінде орбиталық стансыда зерттеулер 
жүргізді, соның ішінде радиацияның адам ағзасына 
тигізетін әсерін анықтады.

Сабаққа қатысты ескертулер

Кіріспе тапсырма. Бұл тапсырманы орындау 
оқушыларды тақырыпты зерттеуге ынталандырады, 
сонымен қатар алдыңғы сабақтардан алған білім
дерін пайдалана отырып, ғарышты игерудің маңы
зын түсінуге мүмкіндік береді. Егер мүмкіндік болса, 
сабақты ғарышкерлер туралы бейнефильм көруден 
бастаңыз, егер ондай мүмкіндік болмаса, онда слайд
тардан немесе тақтаға ілінген суреттерден бастаңыз. 
Оқушылардан: «Сендер қалай ойлайсыңдар, ғарыш
кер мамандығы қауіпті ме?» – деп сұраңыз. Ғарышкер 
қандай қауіптермен кездеседі? Неліктен адамдар қа
уіпқатерге қарамастан ғарышқа ұшуды жалғастырып 
жатыр? Сапарлар кезінде ғарышкерлер орбиталық 
стансыда немен айналысады? Оқушылар қандай ға
рышкерлерді біледі? Әңгіме барысында оқушылар 
Жер бетіндегі тіршілік ғарышта, басқа ғаламшарлар
да жүретін үдерістермен тығыз байланыста болады 
деген қорытындыға келеді. Ғарышты игерумен байла
нысты ашылған жаңалықтар адамзат өміріне дендеп 
енді.

Ғарышкерлерден сұхбат ал. Оқушыларға қа
зақстандық ғарышкерлердің фотосуреттерін көр
сетіңіз. Ғарышкерлер ұшу алдында өткізетін баспасөз 
конференцияларға қатысуды тапсырыңыз. Ғарышкер 
рөлдерін ойнауға үш оқушыны таңдаңыз. Қалған 
оқушылар жұп бойынша жұмыс жасай отырып, нағыз 
ғарышкерлерге кездесу кезінде қоятын сұрақтарын 
дайындауы керек, ал ғарышкероқушылар оларға 
жауап беруге тырысады. Конференцияны сәттірек 
өткізу үшін оларға ғарышқа ұшу туралы қосымша 
мәліметті оқуға беріп, алдын ала дайындаңыз. 

Оқушылар бұл тапсырманы орындау барысында 
сұрақтар құрастыра отырып, ғарышқа ұшуға дайын
дық туралы қызықты деректермен танысады, зымы
рандар мен орбиталық стансылардың құрылысы ту
ралы білімдерін қорытады, ғарышкерлердің ғарышта 
болуы, сондайақ ғарышты игерудің алдағы жоспар
лары туралы білімдерін бекітеді. 

Байқоңырға саяхат. Оқушылардан: «Байқоңыр 
деген не?» – деп сұраңыз. (Ол қала мен ғарышай
лақтың аты.) Ол не үшін керек? (Ол жерден ғарышқа 
зымырандар ұшырылады.) Оқушыларға Байқоңыр

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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• Аппликация жасау.
• Ғарыш кешенінің барлық нысандарының атта

рын жазу.
Оқушыларға нысандардың суреттерін өздеріне 

таңдату арқылы зерттеуді кеңейтуге болады. Со
нымен қатар ғарышайлағының жұмысына қандай ауа 
райы жағдайлары кедергі келтіруі мүмкін екенін жаз
дыруға болады.

Қосымша тапсырма
Ынтасы жоғары оқушыларға Байқоңыр тарихы ту

ралы хабарлама дайындауды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

17-жұмыс парағы. «Ғарышты зерттеудің 
маңызы», 19-б.

Ғарыш адамға қалай қызмет етеді? Осы 
тапсыр маны орындау барысында оқушылар ғарышты 
игеру жайлы білімдерін бекітеді. Олар көмекші сөз
дерді пайдалана отырып, адам ғарышты қалай иге
ретінін жазады.

Ықтимал жауаптар
• Ғарыш басқа ғаламшарлар, жұлдыздар, Күнді 

зерттеуге көмектеседі.
• Ғарыш ғаламшарымыздың ауа райын бақылауға 

көмектеседі.
• Ғарыш серіктер арқылы радиобайланыс пен 

телебағдарламаларды жүзеге асырады.
• Ғарышта Жер бетінде іске асыруға болмайтын 

ғылыми эксперименттер жүргізіледі.

18-жұмыс парағы.  «Қызылжұлдызға ұшу», 
20-б.

Ғарышқа ұшуға дайындал. Тапсырманы орын
дау барысында оқушылар алдыңғы сабақтарда мең
герген білімдерін Қызылжұлдызға (Марсқа) ұшуға 
дайындық бойынша шығармашылық жұмыс арқылы 
бекітеді. Ғарышкерлердің ғарыштағы өмірі мен 
жағдайлары жайлы алынған ақпаратты талдай оты
рып, оқушылар қажетті заттардың тізімін жасайды.

Қызылжұлдызда тіршілік бар ма? Тапсырманы 
орындау Қызылжұлдыздың бетіндегі болашақ қала
ның шығармашылық жобасын жасау арқылы ғарышты 
игеру жайлы алған білімдерді бекітуге мүмкіндік  
береді.

дың іргетасы 1955 жылдың 12 маусымында қаланға
нын айтыңыз. Себебі нақ осы күні ғарыш алаңын салу 
туралы бұйрық шықты. Байқоңырдың қайда орна
ласқанын білесіңдер ме? – деп сұраңыз. (Қызылор
да облысында.) Егер оқушылар қиналса, оларға Бай
қоңыр жайлы айтып беріңіз және оның орналасқан 
жерін Қазақстанның картасынан көрсетіңіз. (Арал 
теңізінен шығысқа қарай орналасқан шөл дала, Орта 
Азияның ең ірі өзендерінің бірі болып табылатын 
Сырдарияның және МәскеуТәшкент теміржолының 
бойында.) Байқоңыр инфрақұрылымын оқушылар
мен бірге қараңыз. (Ұшу кешені – зымырандар ұшы
рылатын жер. Қазіргі уақытта зымыранның бірнеше 
түрі бар екенін түсіндіріңіз, автомобильдердің көп
теген маркалары сияқты зымырандар да әртүрлі бо
лады. Зымыранның әр түріне сәйкес өз ұшу алаңдары 
салынған. Техникалық кешенде зымырандар ұшар ал
дында дайындықтан  өтеді, ол зауыт цехы сияқты бо
лады, онда зымыранның барлық жүйелері тексеріліп 
жөнделеді. Зымырантасымалдағыштардың ұшуын 
бақылау және басқару, сондайақ ақпараттарды өң
деу үшін заманауи ақпараттықесептеу орталығы бар 
өлшеу кешені де жұмыс істейді. Байқоңырда ұшақтар 
қонатын екі әуежай, сонымен бірге ғарышкерлер
ге және сонда жұмыс істейтін мамандарға арналған 
тұрғын үй кешендері бар. 

Ойлан. Оқушыларға картадан немесе глобустан 
Байқоңырдың орналасқан жерін көрсетіңіз. Олар
дан: «Неліктен ғарышқа ұшыру алаңы дәл осы жер
ге салынған? Қалай ойлайсыңдар?» – деп сұраңыз. 
Оқушылардың ойларын тыңдаңыз. Сол аймақта шу
ақты, ашық күндердің көп болатыны, қыс мезгілінің 
қысқалығы, жауыншашынның аз түсуі, үлкен қала
лардың жақын орналаспауы, Сырдария өзені суы
ның тұщылығы жайлы әңгімемен толықтырыңыз.

Зертте. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топ
қа А4 үлгідегі парақтар, қайшы, фломастерлер мен 
желім, суреттер, ғарыш кешендерін салу үшін жер 
таңдау ға арналған сипаттамалар жазылған парақ
шалар таратып беріңіз. Жұмыс аяғында оқушылар 
ғарышқа ұшыру кешені қандай нысандардан тұраты
нын, олардың әрқайсысының қандай рөл атқараты
нын және оны салатын орынға қандай талап қойыла
тынын түсінеді.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• Ғарыш кешенін салуға болатын жердің қажетті 

сипаттамалары бар парақшаны таңдау.
• Кешенде орналасқан нысандар бейнеленген 

суреттерді таңдау.
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Оқу мақсаттары:
• Жердің өз осінен айналуының салдарын 

түсіндіру;
• ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін  

анықтау.

Тірек сөздер
ось
тәулік

Оқулық. 2-бөлім: 
«Күн мен түн неліктен алмасады?», 2829бб.

Ресурстар:
• ватмандар мен маркерлер;
• әр топқа арналған глобустар немесе бір демон

страциялық глобус;
• топтардың санына қарай дайындалған екі түсті 

шарлар немесе глобустар мен шамдар;
• жіптер мен ермексаз.
Интернет-ресурстар:
• «Егер Жер айналуын тоқтатса, не болады?» 

тақырыбындағы бейнебаян.

Сабаққа байланысты деректі материал

Күндіз – тәуліктің жарық уақыты. Түн – тәуліктің 
қараңғы уақыты.  

Тәулік  – уақыттың өлшем бірлігі, ол 24 сағатқа 
тең. 

Жер осі – Жер айнала қозғалатын көзге көрін
бейтін сызық. Ол көлбеу сызылған және полюстерде 
Жердің бетімен қиылысады. Егер жоғарыдан, сол
түстік полюстен қарасақ, Жер батыстан шығысқа қа
рай сағат тіліне қарсы бағытта айналады. Жер өз осі
нен толық бір айналымды бір тәулік ішінде жасайды.

Цунами – қауіпті табиғи құбылыс. Ол – негізінен 
суасты немесе жағалаулық жер сілкіністерінен туатын 
алып теңіз толқындары.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Жарық көздерін ата». 
Оқушылардан олардың өмірінде атааналары бір жұ
мысты істеуді тапсырып, ал олар ойнап кетіп, орында
маған жағдайлар болғанболмағанын айтуды сұраңыз. 
Эврика не істеуді өтінгенін нақтылаңыз. «Сен қандай 
жарық көздерін білесіз? Олардың ішінен тек табиғи 
жарық көздерін ғана атап шық». Қағазға мұқият қа
рап, Эвриканың тізіміндегі сөздерді табуды өтініңіз. 
Барлық табиғи жарық көздерін естеріңе түсірдіңдер 
ме? Олардың қайсылары күндіз көрінеді? Қайсылары 

түнде көрінеді? Жарық көздерінің қайсысы жақсы 
жарқырайды? (Күн)». Аталған жарық көзінің біздің 
ғаламшарымыздың өміріндегі маңызына ерекше мән 
беріңіз, осы арқылы алдыңғы тарауларда алған білім
дерін жаңғырта аласыз. Бұл оқушылардың тараулар 
арасындағы пәнішілік байланыстың мәнін түсінуіне 
көмектеседі.  

Жауаптар
Тізімде: шам, Күн, жұлдыз, батарея, жарқырауық 
қоңыз, қолшам, от, лазер, найзағай.
Табиғи жарық көздері: Күн, жұлдыз, жарқырауық 
қоңыз, от, найзағай.

Ғаламшарымыздың «құпиясы» неде? Бала
лардан Жер шарының үлгісі туралы сұраңыз. (Мұн
дай үлгі глобус болып табылады.) Глобусты көрсетіп, 
сипаттап беруді сұраңыз. Ол айналу үшін сәл қозға
лысқа келтіріңіз. «Егер глобус – Жердің үлгісі болса, 
біздің ғаламшарымыз айнала ма?» – деп сұраңыз. 
Барлық пікірлерді тыңдап көріңіз. Жер осіне назар 
аудартыңыз. Оқушылардың ойын сұраңыз, Жер ша
рының сондай сызығы бар ма? Глобуста оның көрі
нетінін, ал шындығында жоқ екенін айтыңыз. Ол ой
дан алынған болжалды сызық, оның бойымен біздің 
ғаламшарымыз қозғалады. Оның аздап қиса йып 
тұратынына назар аудартыңыз. «Қалай ойлайсыңдар, 
мұны кездейсоқ қателік деп айтуға бола ма?» – деп 
сұраңыз. (Жоқ, Жер сәл көлбеу тұрады.)

Уақытты анықта. Тапсырманы орындауды топқа 
бөліп ұйымдастырыңыз. Мүмкіндігінше, әр топқа бір
бір глобустан беріңіз. Егер мүмкіндік болмаса, онда 
демонстрациялық глобусты қолданыңыз. Оқушы
ларға глобусты айналдырып көруді тапсырыңыз. Ал
дымен глобусты тез, сосын баяу айналдырсын. «Жер 
өз осінен бір айналым жасағанда, оның бетінде қан
ша уақыт өтеді?» – деп сұраңыз. Барлық болжалдар
ды тыңдаңыз. Балалардың жауаптарын растамаңыз 
және жоққа шығармаңыз, оларға ол туралы зерттеу 
жұмыстары барысында біліп алуды тапсырыңыз. 

Зертте. Топ бойынша жұмыс істеуді жалғасты
рыңыз. Әр топқа глобуспен қатар, қолшам немесе 
үстел шамы қажет болады. Глобусты екі түсті шармен 
алмастыруға болады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Глобуста Астана орналасқан жерге жалауша не

месе жапсырма жапсыру. Сіз тұратын қала немесе об
лыс орталығын да белгілеуге болады. Егер глобустың 
орнына екі түсті шар алынса, онда кез келген жеріне 
жапсырыңыз.

• Бір оқушыға қолшам немесе үстел шамын қосып, 
оны глобусқа бүйірінен бағыттау керек (доп).

• Жапсырма глобустың қай жағында болғанын 
зерттеушінің күнделігіне белгілеу. Сұраққа жауап 
беру: ол жерде күндіз бе, әлде түн бе?

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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Қосымша тапсырма  
Кейбір оқушылар Жердің Күнді айналу үлгісін кө

гілдір түсті ермексаздан жасай алады, ортасына ұзын 
жіп өткізіп, сосын оны қию керек, бірақ соңына де 
йін емес. Сары түсті ермексаздан құрлықтарды жа
сау. Үлгінің ортасына Күнді жапсыру. Бұл үлгіні арнайы 
тұғырға немесе ағаш істікке бекітуге болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

19-жұмыс парағы. «Күн мен түн», 21-б.
Қазір қай жерде түн? Оқушылар қазір қай ел

дерде күндізгі мезгіл екенін анықтап, оны бояйды. 
Қалғандарының, яғни түнгі мезгіл болып тұрған ел
дердің аттарын жазады. Оқушылар күндізгі мезгіл 
Жердің Күнге қараған жарық жағында орналасқан 
елдерде болатынын түсінулері керек. 

Сурет бойынша анықта. Оқушылар Негеш пен 
Эврикаға арналған тапсырмаларды оқып, дұрыс жа
уаптардың нұсқаларын қоршай алады.

Жауаптар
1. а) күндіз;
2. ә) түн;
3. б) глобусты Қазақстан аумағына қарамақарсы 

жаққа жарық түсетіндей бұру керек.

20-жұмыс парағы. «Тәулік», 22-б.
Сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар бос орын

дарды толықтырып, жетіспейтін сөздерді суреттер
мен қоса алады.

Жауаптар:
1. Біз Жер ғаламшарында өмір сүреміз. 
2. Бізден алыста орасан зор жарық жұлдыз – Күн 
бар.
3. Жер өзінің осінен айналады. 
4. Бір айналым – ол бір тәулік.
5. Тәулік дегеніміз – 24 сағат.
6. Жердің Күнге қараған жағында – күндіз.
7. Қарамақарсы жағында – түн.

• Жапсырманың орнына назар аудара отырып, гло
бусты (допты) баяу айналдыра бастау. Белгілі бір елді 
мекеннің тұсына келгенде күндіз болып тұрғанына 
ерекше назар аудартыңыз. Неге олай ойлайсыңдар? 
Неліктен шардың бір жағы жарық бола қалды? (Шам
ның сәулесі түсті.) Ол жерде күндіз қанша уақытқа со
зылады? (Жапсырма шам сәулесінің астында тұрған
ша.) Күн қалай батады?

• Назар аударыңыз, глобус (доп) қанша уақытта то
лық бір айналым жасайды? Қанша уақыт өтті? (Тәулік.) 
Ол қанша сағатқа созылады?

Зерттеуден кейін қорытынды шығаруды тапсы
рыңыз. «Күн мен түннің алмасуы қалай өткен? Күн 
айналды ма? Жер қалай айналған?» деп сұрауға бо
лады. Оқушылар күн мен түннің қалай алмасатынын 
түсінулері керек.

Осы зерттеудің барысында қандай елдерде күн
діз, қандай елдерде түн екенін нақты анықтауға бола 
ма деп сұраңыз. (Шамамен, бірақ нақты емес.) Күн 
мен түннің алмасуы қашан өтетінін нақты білуге бола 
ма? (Бұл өте күрделі, тіпті мүмкін емес). Неге? (Шам 
Күн сияқты жарық түсірмейді; өлшемдерді есептеу 
мүмкін емес). Нәтижесінде оқушылар ақпарат көз
дерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау 
қабілеттерін дамытады. Нәтижелер нақтырақ болуы 
үшін не істеуге болатыны жайлы ойлануды тапсыруға 
болады. (Құралдарды айырбастау, өлшемдерді есеп
ке алуға тырысу.)

Ойлан. Глобустың көмегімен Қазақстанда түн 
болғанда қандай елдерде күндіз болатынын және, 
керісінше, Қазақстанда күндіз болғанда, қандай 
елдерде түн болатынын анықтауды тапсырыңыз. 
Егер бұл тапсырманы орындауға қиналса, онда 
құрлық немесе әлем бөлігін белгілеуге болады.

Ықтимал жауаптар
Канадада, Америка Құрама Штаттарында, 
Мексикада, Эквадорда, Чилиде, Бразилияда.

Сен білесің бе? Егер Жер кенеттен айналуын 
тоқтатса, оның әсері жылдам келе жатып кенет 
тоқтаған мәшиненің әсеріндей болады. Мықты жел 
көтеріледі, оның күші соншалық, тіпті өрттер мен цу
намилер тудырады. Цунамидің пайда болуына мысал 
келтіріңіз. Оқушыларға цунами мен құйындар туралы 
баяндама дайындауды тапсыруға болады. Егер техни
калық ресурстар тұрғысынан мүмкіндік болса, бейне
баян көрсетуге болады.
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Күн мен түн қалай ауысады?
Оқу мақсаттары:
• Жердің өз осінен айналуының салдарын 

түсіндіру;
•   жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау. 

Тірек сөздер
күннің шығуы
күннің батуы
талтүс
түн ортасы

Оқулық. 2-бөлім: 
«Күн мен түн қалай ауысады?», 3031бб. 

Ресурстар:
• теллурий немесе глобус пен үстел шамы;
• жапсырмалар/стикерлер;
Интернет-ресурстар:
• Поляр күні мен түні туралы бейнекөрініс.
Сабаққа дайындық
Егер теллурий жоқ болса, шам мен глобустың ара

сындағы ең тиімді қашықтықты анықтау үшін алдын 
ала эксперимент жасап көріңіз. Кейбір оқушыларға 
атақты ақындардың әртүрлі тәулік мезгілдеріндегі 
табиғат көрінісін сипаттайтын өлеңдерін жаттауды 
тапсырыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал
Теллурий – Жердің Күнді айналғандағы жылдық 

қозғалысы мен өз осінен айналғандағы тәуліктік айна
лымын көрнекі түрде көрсетуге арналған құрал.

Жер тұрақты түрде өз осінен айналады. Тәулік 
ішінде ол толық бір айналым жасайды. Бұрын таң Күн
нің шығуымен басталады деп есептелген. Қазір көп
теген Еуропа елдерінде тәулікті алты сағаттан бірдей 
төрт бөлікке тең бөлу қабылданған.  Тәулік түн орта
сынан басталады деп есептеледі.

Күннің көрінетін тәуліктік жолы – Күннің шығыс тан 
батысқа қарай қозғалысы. Әртүрлі жыл мезгілдерінде 
Күннің көкжиектен көтерілу биіктігі әртүрлі болады. 
Күннің жолы да өзгереді.

Сабаққа қатысты ескертулер

Кіріспе тапсырма. «Шаманы өлше». Оқушы
ларға суретте берілгендерді қандай уақыт бірлік
терімен өлшейтінін анықтауды тапсырыңыз (1 – сағат/
сағатпен, минутпен, 2 – аудармалы күнтізбе/апта
лармен, тәуліктермен, 3 – секундомер/секундпен, 
4 – жылдық күнтізбе/айлармен өлшенеді.) «Жыл не

ден құралады? (Айлар, апталар, күндерден.) Апта
лар ше? (Тәуліктерден.) Тәулікті қандай бөліктерге 
бөлуге болады? Бұл сұраққа жауап алу үшін оларға 
жетекші сұрақтар қойыңыз, мысалы, «Сендер қа
шан ұйықтайсыңдар? Таңғы асты қашан ішесіңдер?» 
Оқушылар тәулік бөліктерінің аттарын айтуы керек: 
таңертең, күндіз, кеш, түн.

Пейзаждарды салыстыр. Суреттерді сипаттау
ды тапсырыңыз. Кейбір оқушыларға дала туралы 
сипаттамаәңгіме құруды тапсырыңыз. Пейзаж – та
биғатты суреттейтін бейнелеу өнерінің жанры екенін 
естеріне салыңыз. Содан соң, мына пейзаждар немен 
ерекшеленеді деп сұраңыз. (Суреттерде әртүрлі 
тәулік мезгілдері бейнеленген.) Әрқайсысына ат қо
юды өтініңіз. (Мысалы, «Даладағы таң», «Күндіз», 
«Даладағы кеш», «Түнгі дала»). Суреттерді дұрыс 
ретпен орналастыруды тапсырыңыз. (Таң, күндіз, 
кеш, түн). Кімге қандай пейзаж және неге ұнайтынын 
сұраңыз. Адамдар таңды не үшін жақсы көреді? Кешті 
ше? Кейбір оқушылардан әртүрлі тәулік мезгілдерін
дегі табиғат туралы өлең/тақпақ айтуды сұраңыз. 

Жұп немесе шағын топ бойынша жұмыс істеуді 
тапсырыңыз. «Таң қашан басталады?» – деп сұраңыз. 
Жауаптарды тыңдаңыз. «Түнгі ауысымда жұмыс 
істейтін адамдар үшін таң қашан басталады?» – деп 
сұраңыз. Бәлкім, біреулері үшін таң олар оянған 
уақыт, ал қалғандары үшін – кеш деп айтуы мүмкін. 
Ерте заманда, жасанды жарық көздері болмаған кез
де, адамдар таңды Күннің шығуымен басталады деп 
есептегенін түсіндіріп беріңіз. Бірақ, қазіргі заманғы 
өмірге бұл жарамайды, өйткені нақтылық жоқ. Сол 
себепті, көпшілік елдерде тәулікті, яғни жиырма төрт 
сағатты өзара тең төрт аралыққа бөлу қабылданған. 
Таңғы, күндізгі, кешкі, түнгі мезгілдердің нақты уақыт
тарын және олардың қанша сағат созылатынын есеп
теуді тапсырыңыз.

Суреттердің әрқайсысындағы Күннің орналасу 
орнына назар аудартыңыз. «Не болып жатыр?» – деп 
сұраңыз. Оқушылар Күн аспан бойымен жылжып бара 
жатқандай көрінетінін айта алады. Күн жолының тра
екториясын көрсетуді тапсырыңыз. Шын мәнінде не 
жылжып жатқанын сұраңыз: Күн бе әлде Жер ме? Ал
дыңғы сабақта өткенді естеріне түсіріңіз. Оқушылар 
шын мәнінде, Жердің өз осінен айналатыны туралы 
қорытындыға келуі тиіс. Бұл Күннің көрінетін тәуліктік 
жолы деп аталатынын айтыңыз. Көрінетін дейтін се
бебі, адамдар оны байқайды. Тәуліктік дейтін себебі, 
мұндай қозғалыс әр тәулік бойы болып тұрады.

Модель жаса. Берілген тапсырманы екі нұсқада 
орындалатындай етіп ұйымдастырыңыз.

Нұсқаулық 
Бірінші нұсқа/кезең 
Сыныпты сегіз адамнан тұратын топтарға бөліңіз.

Оқушыларға парақтар таратып беріңіз. Парақтарда 
көкжиек сызығы мен жоғарғы оң жақ бұрышында көк

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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тапсырыңыз. Содан соң оларды бір кестеге «қосуға» 
болады. «Қандай сызық шықты?» (Толқынды). Ол 
нені көрсетеді? – деп сұраңыз. (Бұл диаграмма Күн
нің күнделікті тәуліктік жолын көрсетеді.) Берілген 
тапсырма жоспар бойынша жүргізілген эксперимент  
нәтижелерін диаграмма түрінде жазу, қорытынды
ларды тұжырымдау қабілетін дамытуға мүмкіндік бе
реді.

Ойлан. Оқушылардан неліктен таңның атуымен, 
кештің батуымен тәуліктің «сырғып» өтетінін 
сұраңыз. Жауаптарын тыңдаңыз. Осы пікірге 
инфографика құруды ұсыныңыз.

Сен білесің бе? Глобуста полюстерді – жер осі 
өтетін жерлерді көрсетуді тапсырыңыз. Олардың 
орналасуында қандай ерекшелік бар? (Осьтің көлбеу 
болу себебінен бұл жерлерге Күн сәулесі ұзақ уақыт 
бойы түседі немесе, керісінше, мүлде түспейді.) По
ляр күні мен поляр түні туралы айтыңыз. Поляр түні 
түн деп аталғанымен, ол көбірек ымыртқа ұқсайтынын 
айтыңыз. Күн көкжиектен көп түспейді де, сәулелері 
көрініп тұрады. Бейнекөріністі пайдаланыңыз.

Қосымша тапсырма 
Оқушыларға тәулік мезгілдері туралы жұмбақтар 

ойлап шығаруды немесе түрлі дереккөздерден іздес
тіруді тапсырыңыз. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

21-жұмыс парағы.  «Тәулік мезгілі», 23-б.
Өзіңді тексер. Оқушылар өз беттерінше 

сұрақтарға жауап беріп, тиісті бағанды бояйды.

Жауаптар
1 2 3 4 5 6 7
а а а а а а а
ә ә б ә ә ә ә
б б б б б в б
в г в г в в в

22-жұмыс парағы. «Таң атқаннан күн батқанға 
дейін», 24-б.

Тәулік мезгілдерін бейнеле. Суреттердің атта
рына қарап, Күнді бейнелейді. Содан кейін, олар су
реттерді дұрыс ретпен нөмірлей алады. 

жиек тұстары бейнеленіп, соған сәйкес тәулік мезгіл
дерінің атаулары жазылуы тиіс. 

• Әрбір топ мүшесіне парақшалардың біреуін 
таңдау қажет.

• Парақшаның тиісті бөлігіне Күннің орнала
суын бейнелеу (Күннің шығуы – шығыста, көкжиектің 
астында. Талтүс – жоғары, шамамен парақтың орта
сында. Күннің батуы – батыста, көкжиектің астында. 
Түн ортасы – Күн жоқ.)

• Әр топ жартылай шеңбер құрып, өз суреттерін 
бір сызық бойында болатындай етіп көтеруі тиіс. 
Осылайша Күннің тәуліктік жолының болжамды тра
екториясы жасалуы тиіс.

• Бірнеше тәуліктегі Күннің тәуліктік жолын 
құрастырыңыз. Ол үшін барлық оқушыларға реттілік 
бойынша жартылай шеңбер құрып (күннің шығуы, 
талтүс, күннің батуы, түн ортасы) тұруды ұсыныңыз.  

Балалар Күннің аспан бойымен тәулік ішінде қалай 
қозғалатынын түсінеді. 

Бұл жұмысты «Зертте» айдарының тапсырмасы 
ретінде төмендегідей ұйымдастыруға да болады.

Екінші нұсқа/кезең 
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
Күн мен түннің біртіндеп алмасуын көрнекі түрде 

көрсету үшін Жердің Күннің айналасындағы жылдық 
қозғалысын және Жердің өз осінен тәуліктік айна
лымын көрсетуге арналған құралды – теллурийді 
пайдаланыңыз. Егер ол жоқ болса, үстел шамы мен 
глобусты пайдаланыңыз. Осы кезеңде сұрақтар қоя 
отырып, эксперимент көрсетіңіз.

• Глобусқа Астана немесе оқушылар тұратын 
елді мекен орналасқан жерге жапсырма/жалауша 
жапсырыңыз. Шамды қосып, глобусты ақырын айнал
дыра бастаңыз.

• Жапсырма тұрған жерге шам жарығы түсе 
бастағанда глобусты тоқтату қажет. Астана қазір ті
келей Күн сәулесінің астында орналасқан деп айтуға 
болады ма? Астана тұрғындарына қазір Күн жақ
сы көрінеді ме? – деп сұраңыз. (Жоқ, Күн енді ғана  
көрініп шығып келе жатыр.)

• Глобусты Астанаға жарық барынша мол түсетін
дей етіп бұрыңыз. Қазір қалада тәуліктің қай мезгілі? 
Күн сәулесі қалай түседі? – деп сұраңыз. (Күн сәулесі 
тікелей түседі, шамамен, түс мезгілі.)

• Глобусты сәл қозғап, Астанаға жарық түспейтін
дей етіп, басқа жаққа бұрыңыз. Енді не айтуға бола
ды? Астана тұрғындары қазір Күнді қалай көріп тұр? 
– деп сұраңыз. (Күн көкжиектің астына батып бара 
жатыр, кеш түсті.)

Зерттеу жұмысынан кейін алынған Күннің тәулік
тік жолын диаграммаграфика түрінде бейнелеуді 
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Біз не білдік?  
1. Өзендер мен көлдер ... орналасқан. 
 б) гидросферада
2. Биосфера дегеніміз бұл – …
 а) тірі ағзалардың тіршілік ететін ортасы.
3. Адам ғарышқа ... ұша алады. 
 а) зымыранмен
4. Ғарышқа алғаш болып ... ұшырылды. 
 б) жасанды серік
5. Байқоңыр – бұл …
 ә) ғарышайлақтың аты.
6. Жер бетінде күн мен түн алмасады, өйткені ...
 б) Жер өз осінен айналады.

Жалпы қосымша тапсырмалар
Оқушылардың арасында ғарыштық 

зерттеулер туралы қызықты деректерді кім 
көбірек табады деген жарыс ұйымдастыруды 
ұсыныңыз. Ақпаратты А4 көлеміндегі қағазға 
сурет түрінде  немесе мәтін түрінде беріп, оны 
қабырғадағы арнайы орынға орналастыруға 
болады. Бұл тапсырма оқушылардың ғарыш 
туралы білімдерін кеңейтуге және олардың 
танымдық қызығушылықтарын арттыруға 
мүмкіндік береді.

Оқу нәтижесін бақылау    
Тарауды оқып аяқтаған кезде оқушылар:
• Жердің төрт қабаты (гидросфера, биосфера, 

литосфера, атмосфера) бар екенін;
• гидросфера  – Жердің су қабаты, литосфера – 

қатты қабаты, атмосфера – ауа қабаты екенін;
• биосфера барлық тірі ағзаларды және Жердің 

барлық қабаттарын қамтитынын;
• Қазақстанда тас көмірдің, газдың, мұнайдың, 

алтынның және т.б. пайдалы қазбалардың үлкен 
қоры барын;

• тірі ағзалардың тіршілігі үшін жылу, жарық, 
қорек, оттек қажет екенін;

• адам атмосфераны түтінмен, ал мұхит, теңіз, 
көлдер мен өзендерді қалдықтармен ластап, 
табиғатқа зиян келтіретінін;

• егіс егіп, ағаштарды кесіп, Жердің кескін
келбетін өзгертетінін;

• ғарышқа адам баласы ұшпас бұрын жасанды 
серік пен жануарлар ұшырылғанын;

• зымыранда реактивті қозғалтқыш орнатылған, 
соның көмегімен зымыран ғарыш кеңістігіне 
көтерілуге қажетті ғарыштық жылдамдықпен ұша 
алатынын;

• тәуліктің таң, күндіз, кеш және түннен 
тұратынын, ал тәуліктің ауысуы Жердің өз осінен 
айналуынан туындайтынын біледі және түсінеді. 

2-бөлім. 2-тарау. Жер және ғарыш
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Табиғат физикасы. 
Күш және қозғалыс

Тараудың мақсаттары
Тараудың соңында оқушылар:
• серпімділік күшінің пайда болу себебін, оның 

бағыты мен өмірдегі әрекетін;
• ауырлық күшінің пайда болу себебін, оның 

бағыты мен өмірдегі әрекетін;
• үйкеліс күшінің пайда болу себебін, оның 

бағыты мен өмірдегі әрекетін;
• ең маңызды ғылыми жаңалықтар мен олар-

дың адамның күнделікті өміріне тигізер ықпалын 
біліп, түсінеді.

Қосымша әдебиет
С.М. Тарг. Физическая энциклопедия. Изд.: «Боль-

шая Российская энциклопедия». М., 1994.
Г.Б. Остер. Физика. М.: «Росмэн» баспасы, 1998.

Ойланып көрейік!
• Созылған резеңке неліктен бастапқы пішініне 

қайтып келеді, ал иілген сым сол күйінде қалады?
Барлық серпімді денелер серіппе күштің әсері 

тоқтағаннан кейін өз пішініне қайта келеді. Сым, 
ермексаз, қамыр – пластикалық денелер, сыртқы 
күштердің әсерінен қалыптасқан жаңа пішіндері сол 
күйінде қалады.

• Қозғалтқышын сөндірген соң мәшине неге 
алысқа кете алмайды?

Мәшине жанасатын денелер беттерінің арасында 
туатын үйкеліс күшінің әсерінен тоқтайды.

• Денеге бір уақытта бірнеше күш әсер ете ала 
ма?

Көптеген денелерге бір уақытта бірнеше күш әсер 
етеді. Мысалы, бір орында тұрған немесе жүріп келе 
жатқан адамға ауырлық, серпімділік, үйкеліс күштері 
әсер етеді. 
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де күші қатты болғаны. Дене бастапқы қалпына қайтып 
келсе, серпімділік күші жоғалады.

Сабаққа қатысты ескертулер  
Кіріспе тапсырма. «Спорт алаңында». Оқушы-

ларға фотосуреттерді қарап, спортшылардың әрекеті-
нен кейін денелердің қандай күйге түсетіні туралы өз 
болжамдарын айтуды тапсырыңыз. Келесі сұрақтарды 
қойыңыз: 

– Денелер (шайба, доп, жебе) қалай бейнеленген? 
(Олар қозғалыста.) 

– Хоккейші шайбаны ұрған кезде қандай да бір өзгеріс 
бола ма? (Иә, шайба одан да жылдамырақ қозғалады.) 

– Теннисшінің соққысынан кейін доп қалай ұшады? 
(Ол өз бағытын өзгертеді.) 

– Үшінші суретте не болады? (Спортшы қолын жібер-
ген кезде жебе ұшады.)

– Күштің әсерінен барлық денелер қандай өзгеріске 
түсті? (Жылдамдықтары өзгерді.)

– Денелер неліктен жылдамдығын өзгертеді? Ненің 
әсерінен өзгертеді? (Күштің әсерінен.)

Талқылаудың қорытындысын шығара отырып, 
оқушыларға денелерде қандай өзгеріс болатынын 
және неліктен болатынын бір сөйлеммен жалпылау-
ды ұсыныңыз. (Денелер жылдамдығын өзгертеді, се-
бебі оларға сыртқы күш әсер етеді.)

Заттардың пішіні қандай болады? Оқушыларды 
топтарға бөліп, эксперимент жүргізуге дайындаңыз. 
Әр топқа доп, сызғыш, металл серіппе, ермексаз және 
сымдар таратып беріңіз. Бұл заттарды екі топқа бөлуді 
тапсырыңыз. Барлық топтардың жауаптарын тыңдаңыз. 
Оларға: «Денені ма йыстырса немесе қысса, содан кейін 
босатса, оған не болады?» – деген сұрақ қойыңыз. (Доп, 
сызғыш, серіппе өз қалпына келеді, ермексаз бен сым 
сол күйінде қалады.) Қандай заттарды серпімді деуге 
болады? (Доп, сызғыш, серіппе.) Бастапқы қалпына қайта 
келе алмайтын денелердің пластикалық деп аталатынын 
айтыңыз. Пластикалық сөзінің мағынасын түсіндіріңіз. 
(Ондай заттарға кез келген пішінге ие болатын, бірақ 
алғашқы қалпын қайтара алмайтын заттарды жатқызуға 
болады, мысалы, ермексаз, сым және т.б.) Серпімді және 
пластикалық денелерге мысалдар келтіруді сұраңыз. 
(Мысалы, диван – серпімді, дымқыл құм – пластикалық.) 
Бұл тапсырма оқушылардың серпімділік күшінің қалай 
көрінетінін зерттеу және денелерді белгілі бір қасиеті 
бойынша жіктеу біліктерін дамытуға бағытталған. 

Құтқарушылар қалай әрекет етеді? Оқушы-
лардың назарын суретке аударыңыз. Кімнің батутта 
секіріп көргенін сұраңыз. Батут қандай денеге жата-
ды? (Бастапқы қалпына тез келетіндіктен, ол серпімді 
денеге жатады.) Құтқарушылар оны неліктен тере-
зенің астына керіп қояды? (Батуттың серпімділігі адам-
ды қатты асфальтқа құлап, жарақаттанудан сақтайды.)  
Адам батутқа құлаған кезде не болады? (Ол керіледі.) 
Яғни қозғалысқа келіп, жылдамдығын өзгертеді. Дене 
жылдамдығын қашан өзгертеді? (Оған сырттан күш әсер 
еткенде.) Бұл күштің серпімділік күші екенін түсіндіріңіз. 

Серпімділік күші дегеніміз не? 
Оқу мақсаттары:
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау;

• серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру. 

Тірек сөздер 
серпімділік күші
серпімді
серпімсіз

Оқулық. 2-бөлім: 
«Серпімділік күші дегеніміз не?», 34-35-бб.
Ресурстар:
• доп; 
• пластикалық сызғыш;
• металл серіппе;
• ермексаз және сымдар (әр топқа);
• штатив;
• резеңке (ақшаны орауға арналған жіңішке резең-

келерді пайдалануға болады);
• полиэтилен;
• резеңке бау (мысалы, секіргіштің жібі);
• киімге арналған резеңке;
• сымның кесінділері;
• салмақты заттар.

Сабаққа дайындық
Барлық заттардың ұзындығы мен жуандығы бірдей 

болуы тиіс. Әрқайсысының екі ұшына ілгектер жасаңыз: 
біреуіне заттың өзін, екіншісіне салмақты зат ілу керек 
болады. 

Салмақ түсіретін затты таңдағанда кейбір заттарға 
көбірек ауырлық түсіретіндей, кейбірлеріне аса ауырлық 
түсірмейтіндей болуын ескеріңіз. 

Сабаққа байланысты деректі материал 
Серпімділік күші – дененің сыртқы пішіні мен 

көлемінің өзгеруі нәтижесінде пайда болатын күш. Де-
ненің қалпын өзгерту үшін оны созуға, қысуға, бұрауға 
немесе майыстыруға болады. Дененің өзгеруі сер-
пімді және пластикалық (серпімсіз) деп бөлінеді. Сер-
пімді өзгеру кезінде сырттан әсер ететін күш өз әсерін 
тоқтатқанда, дененің серпімділігі жойылып, оның пішіні 
мен мөлшері қайта қалпына келеді. Егер сыртқы күштің 
әсерін алып тастағаннан кейін де дене бұрынғы пішіні 
мен мөлшерін қайтара алмаса, дененің мұндай өзгеруі 
пластикалық /серпімсіз деп аталады. Серпімділік күші де-
нені бастапқы қалыпқа келтіруге тырысады және денені 
өзгертетін сыртқы күшке қарама-қарсы бағытталады. 
Серпімділік күші дененің өзгеруіне пропорционалды: 
егер дене қатты өзгеріске түссе, онда серпімділік күшінің 
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Оның денені бастапқы қалпына келтіруге бағытталғанын 
айтыңыз. Осындай серпімділік күшінің әсеріне күнделікті 
өмірде өз байқағандарынан мысалдар келтіруді сұраңыз.

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Әр 
топқа қажетті ресурстар: штатив, резеңке, полиэтилен, 
қағаз, киімге арналған резеңке, жуандығы мен ұзындығы 
бірдей сым кесінділері, сондай-ақ салмақты заттар.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• «Салмақты заттардың әсерінен денелер бірдей 

созылады ма, жоқ па, қалай тексеруге болады?» 
– деп сұраңыз. Әр топқа эксперимент жоспарын 
дайындауды тапсырыңыз. 

• Резеңкеде арасы 5 см болатындай етіп, екі белгі 
қойыңыз. 

• Штативке резеңкені іліңіз. «Резеңке созылды ма?» 
(Жоқ, ол жеңіл.) 

• Төменгі ілгегіне салмақты затты іліңіз. «Резеңкеге 
не болды?» (Созылды.)

• Белгілердің арасын өлшеңіз.
• Басқа денелермен де осы экспериментті жасаңыз.
• Эксперимент жоспарын оның қалай өткенімен 

салыстырыңыз.
• Бағанды диаграмма құрыңыз, диаграммада дене-

лерді белгілердің арақашықтығын өсу рету бо-
йынша орналастырыңыз. 

• Қорытынды жасаңыз.
Оқушылар денелердің арасындағы ең мықты  зат – 

сым, ал ең созылғыш зат – резеңке екеніне көз жеткізеді. 
Эксперимент жасау кезінде топтардың жұмысын бақы-
лаңыз және эксперимент шартын өзгертуге болмайты-
нын ескертіңіз. Әр денедегі белгілердің арасы бірдей 
болуы керек. Бұл зерттеу оқушылардың эксперимент 
нәтижелерін диаграмма түрінде беру, қорытындысын 
тұжырымдау дағдыларын дамытуға көмектеседі. 

Сен білесің бе? Балалардан: «Көпірмен жүрген-
дерің бар ма?» – деп сұраңыз. Көпір көліктерді қалай 
ұстап тұрады? (Көпірді мықты тіреулер ұстап тұра-
ды, ал серпімділік күші тіреулердің қысылуына жол 
бермейді.) Үлкен көпірлердің құрылысында темір 
сымдар қоланылатынын, ал олардың серпімділік күші 
өте үлкен екенін айтыңыз.

Ойлан. Оқушылардан серпімділік күшінің қандай 
жағдайда: дене қатты созылғанда немесе жай созылғанда 
күштірек болатынын болжауды сұраңыз. «Құтқарушы қа-
лай әрекет етеді?» тапсырмасына қайта оралуға болады. 
Егер терезеден бала құлап қалса, қанша құтқарушы қажет 
болар еді? Ересектерді құтқаруға қарағанда көп күш қа-
жет пе, әлде аз күш қажет пе? Жауаптарын түсіндірсін. 
(Аз күш, себебі бала жеңіл болғандықтан, батут аса қатты 
керілмейді.) Рогаткамен мысал келтіріңіз. «Оған салынған 
тастың өте алысқа ұшуы үшін резеңкесін қалай тарту ке-
рек?» – деп сұраңыз. (Резеңкесі неғұрлым қатты керіл-
се, тасы соғұрлым алысырақ ұшады.) Серпімділік күшінің 
дененің созылуына қандай байланысы бар екені туралы 
тұжырым жасауды ұсыныңыз. (Дене неғұрлым қатты со-
зылған сайын оның серпімділік күші де көп болады.)

Қосымша тапсырма 
Серпімділік күші дененің ұзындығына байланысты 

болатынын көрсететін тағы бір эксперимент жаса-
уды ұсыныңыз. Ұзындығы әртүрлі үш резеңке қол-
даныңыз. Бірдей қашықтықта белгі қойып, әр денені 
созып, серпімділік күшін сынаңыз. Дене неғұрлым 
қысқа болса, ол қатты созылмайды, сондықтан оған 
әсер ететін серпімділік күші үлкен болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

23-жұмыс парағы. «Серпімділік күші», 25-б.
Айқыштар мен дөңгелектер. Оқушылар пікір-

лерді оқып, бағалай алады: егер пікір дұрыс болса, ке-
стедегі нөмірін қоршап, дөңгелек қояды; егер дұрыс 
болмаса, айқыш белгісін қойып, оның нөмірін сызып 
тастайды. Егер оқушы өз жауабының дұрыстығына 
сенбесе, ол пікірді белгілемей кетуіне болады.

Жауап 
«Дөңгелектер» - 1, 3, 5, 6, 8. 
«Айқыштар» - 2, 4, 7, 9. 

24-жұмыс парағы. «Серпімділік күшінің 
әсері», 26-б.

Не болады? Оқушылар тіректер мен денелердің 
суреттерін сәйкестендіреді және тірек пен оның 
үстіндегі дененің суретін бейнелей алады.

Күшті бейнеле. Оқушылар нұсқардың көмегімен 
күштің бағытын көрсетеді.

Жауап 
Садақтың адырнасына әсер ететін серпімділік 
күші жебесінің ұшына бағытталған. 
Серіппеге әсер ететін серпімділік күші тігінен 
жоғары бағытталған.
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қағаз, т.б. пішінін өзгертуді тапсырыңыз. Бұл заттар/
денелер неліктен өз қалпын өзгертті? – деп сұраңыз. 
(Күштің әсерінен.) Күш әсерін тоқтатқан кезде дене-
лердің пішініне не болады? (Кейбір заттар: өшіргіш, 
сызғыш алғашқы пішіндеріне қайтып келді, ал қағаз 
бүктелген қалпында қалды.) Ал сызғыш үнемі осын-
дай серпімді ме? (Егер оны қаттырақ майыстырсақ, 
ол сынып кетуі мүмкін.) Қағаз парағымен «ойнауды» 
ұсынуға болады: парақтың шетін аздап қайырып, 
содан соң жіберу керек. Не болды? (Қағаз парағы 
қалпына келді: ол серпімді.) Осыдан соң екі шетін қо-
сып, қайтадан босатсын. Қағаз қандай қалыпқа түсті? 
(Ол өз пішініне оралды, яғни серпімді.) Қағаздың екі 
шетін бір-бірімен қосып, алақаныңызбен қысыңыз. 
Енді қандай өзгеріс болды? (Қағаз қалпына келмеді. 
Мұндай күштің әсерінен ол пластикалық/серпім-
сіз денеге айналды.) Қорытынды шығарыңыз. (Әлсіз 
күштің әсері кезінде дене серпімді болады, ал қатты 
күш әсер етсе, ол пластикалық/серпімсіз болады.)

Спортта. Оқушылардың назарын суретке ауда-
рыңыз. Спортшы тұрған тақтайша қандай күйде бола-
ды және неліктен осындай күйге түсетінін сипаттауды 
тапсырыңыз. Егер спортшы тақтайдың үстінде секір-
се, не болатынын жұбымен бірге талқылауды ұсы-
ныңыз. Ол секіріп кеткен кезде не болады? (Тақтайша 
спортшының қозғалысы әсерінен одан сайын дефор-
мацияланады, секіріп кеткен кезде біртіндеп алғашқы 
қалпына келеді.) Оқушыларға серпімділік күшінің 
әсерін байқау үшін спортпен байланысты мысалдар 
келтіруді өтініңіз.

Табиғатта. Оқушылардан серпімділік күші әсері-
не табиғаттан мысалдар келтіруді сұраңыз. Барлық 
жауаптарды тыңдаңыз, содан соң суреттерді сипат-
тауды  ұсыныңыз. Жел басылғанда, адамдар ағаштан 
алмаларды жинап алғанда, шыршалардың бұтақта-
рынан қар түскенде не болатынын сұраңыз. (Сер-
пімді бұтақтар бұрынғы қалпына қайтып келеді.) Егер 
желдің күші қатты болса, бұтақтардағы алмалар ауыр 
болса, не болар еді? – деп сұраңыз. (Бұтақтар сынып 
қалуы, яғни пластикалық болуы мүмкін.)

Тұрмыста. Оқушылардың назарын суретке ауда-
рып, не көріп тұрғандарын сұраңыз. Эврика жуылған 
киімдерді жіпке біртіндеп іле бастағанда жіпке не бо-
лады? (Жіп төмен қарай созылады.) Серпімділік күші 
қалай өзгереді? (Неғұрлым созылған сайын, соғұр-
лым серпімділік күші артады.) Киімдер кепкен кезде 
жіп қандай болады? (Жіп біртіндеп өз қалпына келе 
бастайды, себебі су буланып, ұшып кетеді де, киім 
жеңілдейді.) Бұл тапсырма себеп-салдарлық байла-
ныстарды табу дағдыларын дамытуға бағытталған.  

Аттракциондар қалай жұмыс істейді? Аттрак-
циондар жұмысының принципін жұпта талқылауды 
және олардың барлығына не ортақ екенін табуды 
тапсырыңыз. (Серпімділік күші батуттың, «боксшы» 
серіппесінің және резеңкенің  пішінін қайтарады, ал 

Серпімділік күші қайда пайда 
болады?
Оқу мақсаттары:
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау;

• серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 
мысал келтіру. 

Оқулық. 2-бөлім: 
«Серпімділік күші қайда пайда болады?»,  

36-37-бб.

Ресурстар:
• екі ұшына да ілмек жасалған (ілу үшін) бірдей бес 

резеңке;
• бес кір тасы;
• әр топқа немесе партаға штатив.

Сабаққа дайындық
Қанша кір қажет болатынын білу үшін алдын ала 

зеттеу жүргізіңіз. Эксперимент кезінде бірнеше рет 
бүктеп, бір резеңкені қолданбаңыз. Оның ұзындығын 
сақтай және бірдей резеңкелерді қолдана отырып, 
тек жуандығын ғана өзгерту қажет.

Сабаққа байланысты деректі материал  

Сыртқы күштің әсерінен дене деформациялана-
ды. Осы кезде белгілі бір уақытқа дейін деформация-
ға пропорционалды серпімділік күші пайда болады. 
Серпімділік күші деформациялаушы сыртқы күшпен 
теңескенде, дене бөліктері қозғалысын тоқтатады. 

Серпімділік күші табиғатта үлкен рөл атқарады. 
Соның арқасында адамның, өсімдіктер мен жануар-
лардың ұлпалары өте үлкен сыртқы күш әсерін көте-
реді және үзілмейді немесе сынбайды.

Көпірлер конструкциясының серпімді дефор- 
мация сы оның үстімен ауыр жүк мәшинелері мен 
пойыз дардың жүруіне мүмкіндік береді. Теміржол 
рельсі пойыз жүрген кезде сығылады әрі иіледі, содан 
кейін бұрынғы қалпына кайтып келеді. Барлық құрал-
дар, мысалы, балға, бұрағыштар серпімді деформа-
цияның әсеріне сүйенеді, соған байланысты оларды 
қандай материалдан жасауға болатыны анықталады. 
Пластикалық деформация саздан немесе ермексаз-
дан мүсін жасауда, металдарды соғу және қалыптау 
кезінде қолданылады.

Сабаққа қатысты ескертулер  

Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Оқушы-
ларға көз алдарындағы заттардың: өшіргіш, сызғыш, 
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үрілген батуттардың ішіндегі серпімді ауа оның өз 
пішінін сақтауға көмектеседі.)  

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Әр топ үшін қажетті ресурстарды дайындаңыз: 

бес бірдей резеңке, бес кір тасы,  штатив.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• «Серпімділік күші қандай денеге көбірек әсер 

етеді: жіңішке денеге ме әлде жуан денеге ме?»  
– деп сұраңыз. Олардың болжамдары мен пікір-
лерін тыңдаңыз. 

• Әр топқа эксперимент жоспарын құруды тапсы-
рыңыз.  

• Барлық резеңкелерге арақашықтығы 5 см бола-
тындай етіп, екі белгі қойыңыз.

• Бір резеңкені бір ілмегінен штативке іліңіз.
• Төменгі ілмегіне кір тасын іліңіз. Белгілеріңіздің 

арасын өлшеңіз. 
• Екінші резеңкені іске қосыңыз. Белгілер арасын-

дағы қашықтық бірінші эксперименттегі өлшеуге 
тең келетіндей етіп, екі резеңкеге де кір тастарын 
іліңіз. 

• Резеңкелерді қоса отырып, экспериментті қайта-
лаңыз.  

• Кір тастарының саны резеңке санына байланысты 
екенін көрсетуге болатын бағанды диаграмма са-
лыңыз. 

• Серпімділік күшінің резеңке жуандығына байла-
ныстылығы туралы қорытындыны жазыңыз.  

• Эксперименттің жоспары мен оның қалай өт-
кенін салыстырыңыз.

Оқушылар серпімділік күшінің материалдың 
қалыңдығына немесе жуандығына байланысты бо-
латыны туралы болжамдарына көздерін жеткізуі 
тиіс, яғни резеңке жуан немесе қалың болған сай-
ын серпімділік күші де көп болады. Жұмыс соңында 
эксперименттің кезеңдерін оның жоспарымен салы-
стыруды ұсыныңыз. Бәлкім, оқушылардың арасында 
эксперимент кезеңдерін басқаша орындауға болады 
деп есептейтіндер де болуы мүмкін. Оларға өз пікір-
лерін дәлелдеуді ұсыныңыз. Бұл жұмыс оқушылардың 
экспериментті жоспарлау, өткізу, қорытынды шығару 
және нәтижелерін ұсыну дағдыларын дамытуға көп 
көмектеседі. 

Ойлан. Егер серпімділік күші жойылса, біздің 
өміріміз қалай өзгеретінін көз алдарына елестетіп, 
болжауды сұраңыз. Оқушылар қиналған жағдайда 
олар отыратын орындықтардың неге еденге де йін 
майыспайтынын, еденнің неліктен жерге дейін жет-
пейтінін, үйдің төбесінің қабырғаларға қалай тіреліп 
тұратынын, аспашамдардың қалай ілініп тұратынын 
сұраңыз. Серпімділік күші жоқ болса, мұның бәріне 
не болар еді? (Ешқандай дене өз пішінін сақтай ал-
мас еді.)

Сен білесің бе? Серпімділік күшінің адам өмірін-
дегі қолданылуы туралы айтып беріңіз. Қосымша 
әдебиеттерден серпімділік күшін циркте, серіппенің 
қасиетіне негізделген зеңбіректен «оқ» атуда қалай 
қолданатыны туралы оқып келуді ұсыныңыз. 

Қосымша тапсырма

Қосымша әдебиеттерден серпімділік күшінің күн-
делікті өмірде қалай қолданылатыны туралы ақпа-
раттар табуды ұсыныңыз. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

25-жұмыс парағы. «Серпімді немесе пласти-
калық», 27-б.

Топтастыр. Оқушылар ребусты шешіп, алынған 
сөздерді серпімді және пластикалық деп екі топқа 
бөледі және ол сөздерді кестенің тиісті бағандары-
на жазады. Кестені өз мысалдарымен толықтыруына 
болады.

Жауаптар 
Ермексаз, май, серіппе, ауа, бұтақ. 
Серпімді – серіппе, ауа, бұтақ; пластикалық – 
ермексаз, май.

26-жұмыс парағы. «Серпімділік күшінің 
көрінісі», 28-б.

Таңда. Суретте көрсетілген денеге серпімділік 
күші әсер етсе, оны (✓) таңбасымен белгілейді.

Жауаптар 
Құс бұтақта отыр, допты ракеткамен ұрады, ұшақ 
қону алаңымен қозғалады, футболшы допты 
тебеді.

Мысал келтір. Оқушылар үйіндегі серпімділік 
күшінің көрінісіне мысалдар келтіріп, суретін салады. 
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Ауырлық күші дегеніміз не?
Оқу мақсаттары:
• ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөздер 
ауырлық күші
тірек

Оқулық. 2-бөлім: 
«Ауырлық күші дегеніміз не?», 38-39-бб.

Ресурстар:
• 0,5 л пластикалық бөтелкелер;
• су.
Интернет-ресурстар:
• зымыранның ұшырылуы және оның Жер айнала-

сындағы қозғалысы туралы бейнекөрініс.

Сабаққа дайындық
Ресурстарда көрсетілген құралдарды алдын ала 

да йындаңыз. Үш бөтелкеге түрлі мөлшерде су құ йып 
қойыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал
Кез келген зат: көлденең бағытта лақтырылған 

доп, тас, жоғары секірген адам және т.б. жоғарыдан 
төмен Жерге қарай ауырлық күшінің әсерінен құлай-
ды. Ауырлық күші дегеніміз – Жердің өзінің маңайын-
дағы не үстіндегі барлық денелерді, яғни адамдарды, 
ағаштарды, суды, үйлерді, Айды және т.б. өзіне тарту 
күші. Жерден ұшырылған жасанды серік те ауырлық 
күшінің арқасында Жерден алыстап кете алмайды, 
оны айнала қозғалады. Ауырлық күші дененің сал-
мағына және Жердің центріне қарай бағытталған. 
Суреттерде ауырлық күші төменге қарай бағытталған 
нұсқарлармен көрсетілген. Ауырлық күші дененің 
массасына тәуелді. Бірақ бұл дененің құлау уақытына 
әсер етпейді. Жер бетіндегі барлық дене массасына 
қарамастан бірдей құлайды, олардың жылдамдығы 
әр секунд сайын шамамен 9,8 м/с-ге артады. 

Дүние жүзілік тартылыс күшін ағылшын физигі  
Исаак Ньютон ойлап тапқан. Аңыз бойынша, ол бұл 
жаңалықты бақшадағы алманың құлауын бақылай 
отырып ашқан.   

Сабаққа қатысты ескертулер   

Кіріспе тапсырма. «Доп ойындары». Оқушы-
ларға суреттерді қарап, сипаттауды тапсырыңыз. 
Содан кейін суреттерде ортақ не бар деп сұраңыз. 
Әр суретте допқа не болды? (Олар өз жылдам-

дықтарын өзгертіп, соңында бәрібір жерге құлайды.) 
Не себепті денелер Жерге құлайды? – деп сұраңыз. 
(Күштің әсерінен құлайды.) Дененің Жерге құлауы-
ның себебіне болжам жасауды тапсырыңыз. (Жер 
оларды өзіне тартады.) Оқушылар жауап беруге қи-
налған жағдайда, денелер Жердің тартылыс күшінің 
әсерінен құлайтынын айтып беріңіз. Ауырлық күшіне 
анықтама беріңіз: ауырлық күші дегеніміз – Жердің 
барлық денелерді өзіне тарту күші.

Табиғат құбылыстары. Оқушыларға табиғи құ-
былыстарды атап шығуды тапсырыңыз. (Жаңбыр, 
қар, жел, тұман, бұршақ және т.б.) Олардың ішінде 
қайсысы ауырлық күшінің әсерінен болатынын айту-
ды және өз жауабын түсіндіруді тапсырыңыз. (Қар, 
жаңбыр, бұршақ, өйткені, қар ұшқындары, жаңбыр 
тамшылары мен бұршақтар Жерге тамады.) Ауырлық 
күшінің әсерінен болатын маусымдық өзгерістерді 
талқылаңыз. (Күзде жемістер мен жапырақтар жер-
ге түседі; жел екпінімен көтерілген жапырақтар мен 
ұсақ бұтақтар жерге қайта түседі.) Осы кезде Нью-
тонның тартылыс күшін ашуы туралы аңызды айтып 
беруге болады.

Зілтемір неге ауыр? Оқушыларға бір қолымен 
оқулықты, екінші қолымен – қарындашты көтеруді 
тапсырыңыз. Олардан заттарды көтеруге бірдей күш 
жұмсадыңдар ма деп сұраңыз. Оқушылар қарын-
дашқа қарағанда кітаптың ауырлау екенін айтады. 
Біз денелерді көтерген кезде қандай күшті жеңеміз? 
(Ауырлық күшін, өйткені дене неғұрлым ауыр болған 
сайын ол Жерге қарай тартылады.) Біздің күшіміз 
және сәйкесінше ауырлық күші неге байланысты? 
(Дененің массасына.) Ауырлық күші дененің масса-
сына қалай байланысты? (Дене массасы ауыр болған 
сайын, оған әсер ететін ауырлық күші де көп болады. 
Ауырлық күші дененің массасына тәуелді. Массасы аз,  
жеңіл денелерді Жерден көтеру оңай, себебі оларға 
өз массасына сай аз күш әсер етеді.)

Тірек. Парта үстінде жатқан немесе сынып-
та орналасқан заттарға қарауды өтініңіз. Сұраңыз: 
олардың барлығына ауырлық күші әсер етеді ме? 
Талқылау ұйымдастырыңыз. Ниет білдіргендердің 
жауабын тыңдаңыз, қалған оқушыларға дауысқа салу-
ды өтініңіз. Ауырлық күші қалай пайда болады? – деп 
сұраңыз. (Заттар Жерге құлайды.) Неге парта үстін-
дегі заттар құламайды, оларға қандай күш кедергі 
болып тұр? (Заттар тіректің үстінде жатыр, оларға 
серпімділік күші әсер етіп тұр.) Ал денелердің астын-
дағы тіректі алып тастаса, не болар еді? Қорытынды 
жасаңыз. (Денелер құлайды, яғни, оларға ауырлық 
күші әсер етеді.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 

Әр топқа қажет ресурстар дайындаңыз: бөтелке-
лерді түрлі мөлшерде сумен толтырыңыз.
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Сен білесің бе? Жерден ұшырылған жасанды 
серікке не болады? (Жердің айналасында ұшады.) 
Жерден зымыранды ұшыру және ғарыш стансысының 
не жасанды серіктің одан арғы Жердің айналасын-
дағы қозғалысы туралы бейнекөрініс көрсетіңіз. Неге 
жасанды серік Жерден алыстап, ашық ғарышқа қарай 
ұшып кетпейді? Оның жылдамдық бағытын не нәрсе 
өзгертеді? (Ауырлық күші.)

Қосымша тапсырма
Массасы тең бірдей екі дененің құлау уақытын 

салыстыру үшін тағы бір эксперимент жасауды тапсы-
рыңыз. Бірдей биіктіктен бір дене қолдан жіберіледі, 
ал екіншісі – көлденең лақтырылады. Денелер жерге 
бір уақытта түсетінін көрсетіңіз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

27-жұмыс парағы.  «Ауырлық күші», 29-б.
Анықтама құрастыр. Оқушылар тиісті сөздерді 

тауып, олардан ауырлық күшіне анықтама құрасты-
рып, жазады.

Жауап 
Ауырлық күші дегеніміз – Жердің денелерді өзіне 
қарай тарту күші.

Бағытты көрсет. Оқушылар бағыттаманың көме-
гімен берілген суреттердегі ауырлық күшінің Жер 
центріне бағытталғанын көрсетеді.

28-жұмыс парағы.  «Ауырлық күшінің әсері», 
30-б.

Траектория. Оқушылар дене қозғалысының, 
яғни алманың, лақтырылған доптың, трамплиннен 
секірген шаңғышының, құбырдан атқылаған судың 
сызығын – траекториясын көрсетеді. 

Жауап 
Құлаған және тігінен жоғары лақтырылған дене-
лер тура қозғалады, трамплиннен секірген адам, 
құбыр дан атқылаған су – парабола сызығымен, яғни 
қисық сызықпен қозғалады. 

Зерттеу жұмысына арналған нұсқаулық 
• «Қалай ойлайсыңдар, қай бөтелке еденге бірінші 

болып құлайды?» – деп сұраңыз. (Оқушылар ең 
ауыр бөтелке бірінші болып құлайды деп жауап 
беруі мүмкін.) «Оны қалай тексеруге болады?»

• Әр топқа эксперимент жоспарын құруды тапсы-
рыңыз.

• Бір оқушы орындықтың үстіне шығып, массалары 
әртүрлі екі бөтелкені екі қолына бір деңгейде 
ұстап, көтеріп тұрады.

• Бір мезгілде бөтелкелерді қолынан босатып жібе-
реді.

• Екінші оқушы бөтелкелердің еденге тиген сәтін 
бақылап, есептейді.

• Экспериментті басқа бөтелкелермен жалғасты-
ру.

• Қорытынды жасап, оның суретін қойын дәптерге 
салады. 

• Эксперименттің жоспарын оның іске асы-
рылуымен салыстырады.

Зерттеу жүргізу барысында оқушылардың мұқи-
ят болуын, бөтелкелердің бір уақытта жіберілуін қа-
дағалаңыз. Оқушылар массасы әртүрлі денелердің 
құлау уақытының бірдей болуы туралы өз пікірлерін 
негіздей немесе жоққа шығара алады. (Шындығында, 
заттардың құлау уақыты бірдей болады.) Бұл тапсыр-
ма эксперимент жоспарын құру және жүргізу, қоры-
тынды жасау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Ойлан. Денені құдықтың ішіне түсіріп алса, не бо-
лады? – деп сұраңыз. (Ол құдықтың түбіне құлайды.) 
Ал құдық өте терең болса ше? (Бәрібір құлайды.) 
Жер шарының арғы бетінде саған қарама-қарсы 
тұрған адам да затты терең құдыққа түсіріп алса, не 
болады? (Оның заты да құлайды.) Енді Жерді бұрғы-
лап тесіп өттік деп елестетейік. Сол кезде арғы бет-
тегі адам тастаған дене саған жете ме? (Оқушылар 
әртүрлі жауап беруі мүмкін. Сіз оларды дұрыс жа- 
уап беруге жетелеңіз.) Оған ауырлық күші әсер ете 
ме? – деп сұраңыз. (Әсер етеді.) Ауырлық күші қа-
лай әсер етеді? (Жердің тура ортасына (центріне) 
бағытталады). Құдыққа құлаған дене қайда кетеді? 
(Дене Жердің ортасына (центріне) жетіп тоқтайды.)
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Ауырлық күші қай жерде әсер етеді?  
Оқу мақсаттары:
• ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Оқулық. 2-бөлім: 
«Ауырлық күші қай жерде әсер етеді?», 40-41-бб.

Ресурстар:
• әр топқа берілетін үлкен жайпақ табақ;
• су.

Сабаққа байланысты деректі материал
Ғаламшардағы барлық денелер бір-біріне дүние-

жүзілік тартылыс күшімен тартылады. Ғаламшардың 
денелерді өзіне тарту күшін ауырлық күші деп атай-
ды. Ауырлық күші денелерді ғаламшардың үстінде 
ұстап тұрады. Ауырлық күшінің әсерінен жер бетінде 
өзен-көлдер, терезе әйнектерінен жаңбыр тамшыла-
ры төмен қарай ағады. Ауырлық күші дененің масса-
сына, дене мен ғаламшар арасындағы арақашықтыққа 
байланысты болады, дене ғаламшардың центрінен 
неғұрлым алыс болған сайын, оған әсер ететін ауыр- 
лық күші соғұрлым аз болады. Жер шары полюстерде 
кішкене жалпиған, сондықтан полюстердің маңында ор-
наласқан денелер Жер центріне жақын болады. Осыған 
байланысты ауырлық күші экватор мен басқа ендіктерге 
қарағанда полюстерде күштірек болады. Ауырлық күші 
басқа ғаламшарлар мен Айда бар. Ғаламшардың салмағы 
неғұрлым ауыр болса, соғұрлым үлкен күшпен басқа де-
нелерді өзіне тартады. Айдың ауырлық күші Жермен са-
лыстырғанда 6 есе кем, ал Юпитерде – 2,5 есе артық.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Аулада не болып жатыр?» 
Суретке назар аударыңыз. Онда не бейнеленген? 

Әткеншекті қайтадан тепе-теңдік күйге келуге не 
мәжбүр етеді? (Әткеншек жоғары-төмен қозғалады, 
бұрқақтағы су ауырлық күшінің әсерінен жерге қай-
тады.) Ауырлық күшінің әсерінен қозғалатын дене-
лерге мысал келтіруді тапсырыңыз. Таудан сырғанап, 
серіппелі секіргіштерден (тарзанка) секіріп көрген-
дер бар ма деп сұраңыз. Тапсырма ауырлық күшінің 
әсерін талдай отырып, себеп-салдарлық байланысты 
табу қабілетін дамытуға бағытталған.

Өзен қалай ағады? Жердің пішіні қандай деп 
сұраңыз. (Жер шар тәріздес.) Суретке назар аудар-
тыңыз. Картада көк түспен не көрсетілген? (Су.) Судың 
қандай табиғи көздерін білесің? (Мұхит, теңіз, өзен, көл 
және т.б.) Жер шар пішінді болса, неге теңіздер мен 
өзендер төгілмейді? (Суға ауырлық күші әсер етеді.) 
Өзендер мен көлдер арасында қандай айырмашылық 
бар? (Олар ағады.) Өзендер көпшілік жағдайда қай-

дан бастау алады? Өзендер неліктен және қайда аға-
ды? (Көпшілік өзендер таулардан бастау алып, ауыр-
лық күшінің әсерінен төмен қарай ағады.)

Ғаламшарлар. Жұппен талқылауды тапсырыңыз. 
«Қалай ойлайсың, ауырлық күші тек Жерде ғана әсер 
етеді ме?» Барлық пікірлерді тыңдаңыз. Ауырлық 
күшінің басқа ғаламшарларда бар екеніне дәлел кел-
тіруді тапсырыңыз. Қажет болса, суреттерге назар 
аудартыңыз. Неге Сатурнда мұз бен шаңнан тұратын 
сақиналар бар? (Мұз бен шаң бөлшектері ғалам-
шарға тартылады.) Неге Айда кратерлар бар? (Ай 
оның бетіне құлайтын денелерді тартады.)

Ғарышта. Жердің ауырлық күші үлкен бе? –  деп 
сұраңыз. Әркім өз жауабын дәлелдесін. (Жердің ауыр- 
лық күші үлкен, себебі, ғаламшардың массасы үлкен.) 
Оқушылардан аспаннан метеор, басқа да жұлдыз ағып 
барады деп аталатын құбылысты көрдіңдер ме деп 
сұраңыз. Ғарышта алып ғаламшарлардан басқа көпте-
ген астероид деп аталатын ұсақ денелердің қозғалаты-
нын айтып беріңіз. Онда неліктен Жер тартатын ғарыш 
денелері оның бетіне құламайды? (Олар өте алыс ор-
наласқан, сол себепті оларға әсер ететін ауырлық күші 
Жер бетінде орналасқан заттарға әсер ететін ауырлық 
күшінен кем.) Өткен материалды еске түсіріп, қорытын-
ды жасауды тапсырыңыз: ауырлық күші неге байланы-
сты? (Ауырлық күші ғаламшар мен дененің массасына 
және олардың арасындағы қашықтыққа байланысты.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. Әр 
топқа қажетті ресурстар дайындаңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• «Тік және көлденең жазықтық дегеніміз не? Кімнің 

денесі тік, ал кімдікі көлденең: аттың ба әлде адам-
ның ба?» –  деп сұраңыз. (Аттың денесі – көлде-
нең, адамдікі – тігінен.)

• Әр топқа әжірибе жоспарын құруды тапсырыңыз.
• Жайпақ табақты  үстел үстіне қойыңыз. 
• Астына қағаз парақтарын қоя отырып, табақтар-

дағы судың деңгейі бірдей болуына қол жеткізіңіз. 
• Қорытындыны зерттеушінің күнделігіне жазу керек. 
• Эксперимент жоспарын оның жүзеге асы-

рылуымен салыстыру қажет.
Экспериментті орындай отырып, оқушылар көл-

денең жазықтықтың үлгісін жасай алады. Зерттеу 
жүргізу барысында олар егер жазықтық көлбеу бол-
са, сұйықтық жылжи бастайтынын есепке алуы керек. 
Берілген жұмыс эксперимент жоспарын құру және 
оны іске асыру қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Ойлан. Егер ауырлық күшінің әсері кенеттен тоқтаса, 
әлем қалай өзгеруі мүмкін? – деген сұраққа болжам жа-
сауды тапсырыңыз. Жердің қандай қабықтары өзгеріске 
ұшырайды? – деп сұраңыз.  (Лито-, гидро-, атмосфе-
ра, ғарыш: денелер бір-біріне тартылуын жоғалтады.)

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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Сен білесің бе? Дүние жүзілік тартылыс күшін 
ағылшын физигі Исаак Ньютон ойлап тапқанын айтып 
беріңіз. Аңыз бойынша, ол бұл жаңалықты бақшадағы 
алманың құлауын бақылай отырып ашқан. Осы жаңа-
лық көптеген құбылыстарды түсіндіруге мүмкіндік 
берді. Оқушыларға ауырлық күшіне байланысты мы-
салдар ойлап келуді, энциклопедия ақпараттарын 
оқуды тапсырыңыз.

Қосымша тапсырма
Эксперимент жасауды тапсырыңыз: бос ауыр 

стақанның бетіне қағаз не қатты қағазды (картон) 
қойыңыз, оның үстіне стақанның үстінде болатындай 
етіп, металл монетаны (тиын) қойыңыз. Тез шертіп қа-
лып, қағазды тесіңіз. Монета стақанға түседі. Құбылыс  
мәнін түсіндіруді сұраңыз. (Қағазды тесу үшін күш 
жұмсалды. Монетаға ешқандай күш әсер еткен жоқ, 
ол сол қалпында қалды, содан кейін ауырлық күшінің 
әсерінен стақанға түсті.)

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

29-жұмыс парағы. «Ауырлық күшінің 
көрінісі», 31-б.

Бос орындарды толтыр. Оқушылар сөйлемдер-
дегі бос орындарды толтырады.

Жауап 
Жаңбыр тамшысы жерге тамады, себебі оған ауыр-
лық күші әсер етеді.
Дененің массасы неғұрлым ауыр болса, ауырлық 
күші соғұрлым көп болады. 
Дене Жерден неғұрлым алыстаған сайын, оған 
әсер ететін ауырлық күші соғұрлым аз болады.

Дұрыс-бұрыс. Оқушылар ауырлық күші туралы 
кестедегі сөйлемдерді оқып, дұрыстарын белгілейді.

Жауап 
«Ауырлық күші тек Жерде ғана әсер етеді» – дұрыс 
емес.
«Жердің ауырлық күші Айға қарағанда күштірек» 
– дұрыс.
«Ауырлық күшінің әсерінен барлық денелер Жер-
ге құлайды» – дұрыс.
«Массасы ауыр денелерге үлкен ауырлық күші 
әсер етеді» – дұрыс.
«Айда ауырлық  күші бар» – дұрыс.
«Жоғарыға лақтырылған зат аспанға ұшып кетеді» 
– дұрыс емес.

30-жұмыс парағы. «Ауырлық күшіне мысал», 
32-б.

Салыстыр. Оқушылар ең көп ауырлық күші әсер 
ететін денеден Жерге қарай жасыл сызық, ең аз әсер 
ететін денеден Жерге қарай қызыл сызық жүргізеді. 

Жауап:
Ең көп ауырлық күші пілге, ең аз ауырлық күші шы-
бынға әсер етеді.
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Үйкеліс күші дегеніміз не?

Оқу мақсаттары:
• үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал 

келтіру;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөздер 
үйкеліс күші
сырғанау үйкелісі
домалау үйкелісі
тыныштық үйкелісі 

Оқулық. 2-бөлім: 
«Үйкеліс күші дегеніміз не?», 42-43-бб.

Ресурстар:
• әр топқа берілетін тақталар;
• 1-топ: текше, массасы әртүрлі 3  ойыншық мәшине; 
• 2-топ: сапасы әртүрлі текше, ойыншық мәшине 

және үш жазықтық;
• 3-топ: ойыншық мәшине мен бірнеше текше.
Сабаққа дайындық
Мүмкіндік болса, 1-топқа массасы әртүрлі, бірақ 

көлемі бірдей ойыншық мәшинелер дайындаңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Үйкеліс күші бір дененің басқа дене бойымен 

қозғалуына кедергі келтіреді және үнемі қозғалысқа 
қарама-қарсы бағытталған. 

Үйкеліс күшінің пайда болу себептері:
• өзара жанасатын денелердің беттерінің 

кедір-бұдырлығы. Денелердің беттерінің кедір-бұ-
дырлығы қозғалу кезінде олар бір-бірін іліктіреді де 
кедергі келтіреді.

• денелердің өзара жанасу нүктелерінде болатын 
молекулааралық тартылыс. Жазықтық беті анағұр-
лым тегіс болса, екі дененің молекулалары соншалық 
бір-біріне тартылады.  

Тыныштық күйде тұрған дене беттерінің арасында 
пайда болатын және олардың қозғалыстарына кедер-
гі келтіретін үйкеліс тыныштық үйкелісі деп аталады. 
Сырғанайтын жазықтықтар арасындағы үйкеліс күші 
сырғанау үйкелісі деп аталады. Ол тыныштық үйкелісіне 
қарағанда әлсіз болады. Егер дене жазықтық бетімен 
сырғанамай, домаласа, онда жанасу бетінде пайда бо-
латын үйкеліс домалау үйкелісі деп аталады. Үйкелістің 
бұл түрі сырғанау үйкелісіне қарағанда айтарлықтай 
азырақ болады. Домалау үйкелісі неғұрлым аз болса, 
жол соғұрлым қатты болады.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Кімдікі дұрыс?» Фото-
суреттерге қарап, сұрақтарға жауап беруді тапсы-
рыңыз. Денені не қозғалтады? (Күш.) Күш денелердің 
қозғалысына қалай әсер етеді? (Кейде көмектеседі, 
кейде кедергі келтіреді, бірақ жылдамдық әрдайым 
өзгеріп тұрады.) Көрсетілген денелердің қозғалы-
сына әсер ететін күш қалай пайда болады? (Өзара 
әрекеттесу нәтижесінде денелер жанасады, беттері 
бір-біріне үйкеледі. Мысалы, спорттық аяқкиім таба-
ны мен жүгіру жолы, еден мен шкафтың жанасу беті, 
қар мен шананың табаны, мотордың тетіктері жана-
сып, үйкеліс пайда болады. Аяқкиімнің тайып кетуі үй-
келудің аздығынан болады.) Сол кезде пайда болатын 
күш үйкеліс күші деп аталатынын айтыңыз. 

Себебін анықта. Әртүрлі жазықтыққа (парта, 
дәптер мұқабасы, өшіргіш, алақан) қарауды тапсы-
рыңыз. Олар қандай? Тегіс пе? – деп сұраңыз. (Алақан 
мен өшіргіш – бұдырлы, бүртікті, парта мен мұқаба – 
тегіс.) Аталған заттардың бетін қолмен сипап өтуді 
және алақандарды бір-біріне үйкеуді тапсырыңыз. 
Бұл жазықтықтардың қандай екенін сұраңыз. (Бар-
лығы кедір-бұдырлы.) Оқулықтағы суретке назар 
аудартыңыз. Неліктен біз оларды көрмейміз? (Олар 
ұсақ. Оларды үлкейткіш әйнекпен көруге болады.)

Әрекет. «Кім велосипед немесе самокат те-
уіп көрді? Сендер оны қалай тебесіңдер?» – деп 
сұраңыз. (Велосипедтің педалін айналдыру керек, 
ал самокат тепкен кезде жерден итерілу керек.) Егер 
олай істемесе не болады? (Денелер тоқтайды.) Неге? 
(Үйкеліс күші әсер етеді.) Бұл күш қозғалысқа қандай 
әсерін тигізеді? (Кедергі келтіреді.) «Кімдікі дұрыс?» 
тапсырмасындағы адамның сырғанап құлап жатқаны 
бейнеленген суретке қайта келіп, сұрауға болады: 
«Егер үйкеліс күші қозғалысқа бөгет жасайтын болса, 
неге адам қозғала бастайды?» (Үйкеліс күші әлсіз.) 
Егер үйкеліс күші қозғалысқа кедергі келтірсе, онда 
ол қайда бағытталған? (Қозғалысқа қарама-қарсы.)

Эксперимент жаса. Оқушыларға қарындашты 
кітаптың үстіне оның түбіртегіне параллель қоюды 
тапсырыңыз. Содан кейін кітаптың жоғарғы шетін жай-
лап көтеріңіз. Не болып жатыр? (Қарындаш қозғал-
майды.) Қозғалмай, яғни, тыныштықта тұрған қарын-
дашқа тыныштық үйкеліс күші әсер етіп тұрғанын 
айтыңыз. Одан да жоғарырақ көтеруді тапсырыңыз. 
(Қарындаш төмен қарай сырғанай бастайды.) Кітап-
ты сәл еңкейтіп, сол  күйде ұстап тұрып, қарындашты 
қайтадан орнына қоюды тапсырыңыз. (Қарындаш 
қайтадан қозғалмайды.) Кітапты саусақпен шертуді 
тапсырыңыз. Не байқадың? (Қарындаш төмен қарай 
сырғанай бастайды.) Қарындаш сырғанайды, демек 
пайда болған күш сырғанау үйкеліс күші деп аталады. 
Сосын қарындашты көлденең қоюды тапсырыңыз. Не 

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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Ойлан. Денелер тек қатты жазықтықтардың үстімен 
ғана қозғала ма әлде су мен ауада да қозғала алады 
ма? – деп сұраңыз. (Иә, ұшақтар, сүңгуір қайықтар, 
құстар.) Бұл денелердің пішіндерінің арасында ор-
тақ нәрсе бар ма? (Олардың барлығы тегіс, денелері 
сүйірленген.) Қалай ойлайсың, неге денелер осын-
дай жұмыр, сүйір пішінге келтіріледі? (Ауа мен су 
олардың қозғалысына кедергі келтірмес үшін.)

Сен білесің бе? Оқушылардан ежелгі адамдардың 
отты қалай тапқанын білетін-білмейтінін сұраңыз. (Таяқ-
шаның ұшын тақтайға тіреп ысқылаған.) Алақандарын 
бір-біріне тез-тез үйкеуді тапсырыңыз. Не сезесіңдер? 
(Алақандар жылиды, тіпті қызады.) Олар өте ыстық бо-
луы үшін не істеу қажет? (Өте тез үйкеу керек.) Ағаш 
кесетін араның не бұрғының қызуы туралы мысал кел-
тіруге болады. Үйкеліс денелерді жылытатыны/қызды-
ратыны жайлы қорытынды жасау.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

31-жұмыс парағы.  «Үйкелістің өзгеруі», 33-б.
Сызбаны толықтыр. Оқушылар берілген мысал-

дарды өсу не кему ретімен сәйкес бағандарға бөледі, 
үйкеліске қатысы жоқ мысалдардың астын сызады. 
Сызбаны өз мысалдарымен толықтырады.

Жауап 
Үйкелістің артуы: «жүк қосу», «домалаудың 
орнына тыныштық». 
Үйкелістің кемуі: «жеңіл денені алу», 
«сырғанаудың орнына домалау», «тыныштықтың 
орнына сырғанау».   

Бағытты көрсет. Оқушылар бағыттамамен үй-
келіс күшінің бағытын көрсетеді.

Жауап
Үйкеліс күші денелердің жылдамдығына қарсы 
бағытталған.

32-жұмыс парағы.  «Үйкелістің түрлері»,  
34-б.

Сәйкестендір. Оқушылар суреттерді оларға 
сәйкес келетін үйкеліс түрлерімен сызықпен қосады. 

Жауап: 
Тыныштық үйкелісі: жүріп келе жатқан қыз бала, 
түйін байланған жіп.
Сырғанау үйкелісі:  арқанмен жүкті өрге сүйреп 
келе жатқан жұмысшы, шаңғы теуіп жүрген адам. 
Домалау үйкелісі: жүріп келе жатқан көлік, ролик 
теуіп жүрген бала.

 

көріп тұрсыңдар? (Қарындаш домалайды.) Бұл дома-
лау үйкелісі деп аталады.

Үйкеліс қандай болады? Суреттерге назар ау-
дарыңыз. Әрқайсысындағы үйкелістің түрін анықтау-
ды тапсырыңыз. (Біріншісі – сырғанау, екіншісі – до-
малау.) Үйкеліс күшінің қайсысы қозғалысқа көбірек 
кедергі келтіріп тұр? (Сырғанау.) Қандай үйкеліс 
күші қозғалысқа ең аз әсер етеді? (Домалау.) Енді 
сыныпта қозғалыссыз тұрған бір денені немесе сурет 
көрсетіңіз. Бұл денеге үйкеліс күші әсер ете ме деп 
сұраңыз. Дене тыныштық күйде болғанда оған ты-
ныштық үйкелісі әсер етеді деп айтыңыз. Тыныштық 
үйкелісін басқаларымен салыстырыңыз. (Тыныштық 
үйкелісі ең көп.) Бұл құбылыс оқушылардың түсінігіне 
қиындау тиеді. Сондықтан бөлме ішіндегі денелер-
ден мысал келтіруді ұсыныңыз. Күштерді өсу ретімен 
орналастыруды суретпен немесе үйкеліс түрлерінің 
атауы жазылған үлестірмелі парақшалар арқылы ұй-
ымдастырыңыз. (Домалау, сырғанау, тыныштық.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз.
Экспериментте нені өзгертуге болады? (Массаны, 
жанасатын бетті, тақтайдың көлбеулену бұрышын.) 
Эксперимент саны бойынша үш жұмыс аймағын 
құруға болады.

Әр топқа қажетті ресурстар дайындаңыз: тақтай-
лар, ойыншық мәшинелер, жазықтықтар, текшелер.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Өз экспериментіңде нені өзгертесің? – деп 

сұраңыз.(Ойыншық мәшинелер жүріп өткен 
қашықтықтар.) Әр топқа эксперимент жүргізу 
жоспарын құруды тапсырыңыз.

• Бірінші топ. Тақтайдың бір шетін текшеге қою. Мә-
шинені тақтайдың жоғарғы шетіне қойып, жылжы-
ту. Тоқтау нүктесіне дейінгі қашықтықты өлшеу. 
Экспериментті басқа мәшинелермен жүргізу.

• Екінші топ. Тақтайдың бір шетін текшеге қою. Үстел-
дің бетіне жазықтық болатындай затты көлбеу 
орнатыңыз. Мәшинені жіберіңіз. Тоқтау нүктесі-
не дейінгі қашықтықты өлшеңіз. Экспериментті 
басқа мәшинелермен жалғастырыңыз.

• Үшінші топ. Тақтайдың шетін текшеге қою. Мәши-
нені жіберу. Тоқтау нүктесіне дейінгі қашықтықты 
өлшеу. Текшелерді бір-бірінің үстіне орналастыра 
отырып, үш эксперимент жасау.

• Қорытындыны жазу, ал эксперименттің суретін 
зерттеуші күнделігіне салу. 

• Эксперимент жүргізу жоспарын оның іс жүзіндегі 
өту барысымен салыстыру.

Түрлі топтардың зерттеу нәтижелерін талқы-
лау. Берілген жұмыс оқушылардың жоспар құрып, 
эксперимент жүргізу қабілетін дамытуға мүмкіндік 
береді. Оқушылар үйкеліс күшінің түрлі параметр-
лерге байланысты болатыны туралы өз болжамдары-
на дәлелдемелер келтіре алады.
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Үйкеліс күшінің пайдасы мен зияны  
Оқу мақсаттары:
• үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал 

келтіру;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау. 

Тірек сөз
май 

Оқулық. 2-бөлім: 
«Үйкеліс күшінің пайдасы мен зияны», 44-45-бб. 

Ресурстар:
• бір пластикалық бөтелке су;
• сабын;
• резеңке қолғаптар;
• орамал немесе майлықтар;
• кішірек шыны бөтелке, мысалы, медициналық 

спирт құтысы;
• ағаш істіктер,
• күріш.

Сабаққа дайындық
«Ресурстарда» аталғандарды алдын ала әр топқа 

не жұпқа дайындып койыңыз. Экспериментті алдын 
ала жасаңыз, күріштің немесе басқа жарманың қажет-
ті мөлшерін анықтап алыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 

Тыныштық үйкелісі көп жағдайда пайдалы болып 
табылады. Оның арқасында адамдар жүре алады, 
жеңіл көліктер бір орында айналып тұрмайды, киім 
жіптеріе сөгілмейді, төбеге қағылған шегелер құла-
майды, аяқ киім баулары шешілмейді, жиһаз бір орын-
да тұрады және т.б. Мұндай жағдайларда үйкелісті 
арттырады. Оның бірнеше тәсілі бар:

- жүкті көбірек тиеу: жүк артылған көлік батпақтан 
жеңіл көлікке қарағанда тезірек шығады;

- кедір-бұдырлықты арттыру: мысалы, автомобиль 
дөңгелектері мен қысқы аяқ киімнің табанына терең 
протекторлар жасайды, ал көктайғақ кезінде жолға 
құм себеді;

- ерекше материалдарды пайдалану: мысалы, аяқ 
киімнің пластикалық табанын резеңкемен алмастыр-
са, үйкеліс күшін әжептәуір арттыруға болады. 

Үйкеліс күшінің кері әсерін автомобиль, велоси-
пед тетіктерінің үйкеліп, істен шығуынан байқауға 

болады. Үйкелістің әсерінен ауыр жүкті жылжыту 
қиынға соғады. Мұндай жағдайда үйкелісті кеміту ке-
рек. Ол үшін:

- бір-біріне үйкеліп жатқан денелердің бетіне май 
жағады. Сонда құрғақ үйкеліс сұйық үйкеліске алма-
сады, ол ондаған есе аз болып табылады;

- бөлшектерді, мысалы, медициналық инелерді әб-
ден тегістеп, жақсылап жонады; 

- сырғанау үйкелісін домалау үйкелісіне алмасты-
рады;

- шарикті не роликті подшипниктер қолданады;

Ұшақтардың, ғарыш кемелерінің, сүңгуір қа-
йықтардың ауаға үйкелуі олардың жылдамдықтарын 
төмендетіп, сыртқы қаптамасын ысытады. Ауа ке-
дергісін азайту үшін мұндай денелерді жұмыр, сүйір 
пішінді етіп жасайды.  

Сабаққа қатысты ескертулер  
Кіріспе тапсырма. «Пайдалы ма әлде зиян-

ды ма? «Үйкеліс пайдалы ма әлде зиянды ма?»  – 
деп сұраңыз. Оқушылардың жауаптарын тыңдаңыз. 
(Дұрысында, олар пайдасы да, зияны да бар деп 
жауап беруі тиіс.) Дұрыс жауап алу үшін оқушылар-
ды шағын топтарға бөліңіз. Бір топқа «Үйкеліс пай-
далы», екіншісіне «Үйкеліс зиянды» тақырыбына 
постер жасауды ұсыныңыз. Олар «Иә» не «Жоқ» 
екеніне дәлелдер келтіріп, көзқарастарын қорғайтын 
болады. Содан соң постерлермен алмасып, дәлел-
демелердің сенімділігін бағалауды тапсырыңыз. Бұл 
тапсырма талдау және қорытынды жасау дағдысын 
дамытуға бағытталған: үйкеліс пайдалы да, зиянды да 
бола алады. Суретке назар аудартыңыз, оқушылар әр 
суреттегі үйкелістің пайдасы мен зиянын айтып бере 
алады.

Жауап 
Үйкелістің пайдасы: жүріп келе жатқан адамның 
аяғының тайғанауына жол бермейді; үй төбесіне 
қағылған шегені ұстап тұрады; матадағы жіптердің 
тарқатылып, сөгіліп кетуіне жол бермейді. 
Үйкелістің зияны: жүкті көлденең жазықтық үстімен 
жылжыту адамдарға қиындық келтіреді, дөңгелек-
тердің мүжіліп, ескіруіне әкеліп соғады.

Үйкеліс күші  табиғатта қалай байқалады? Фо-
тосуреттерге қарауды тапсырыңыз. Суретте қандай 
үйкеліс бейнеленген? Пайдалы ма әлде зиянды ма? 
Неге? (Пайдалы, себебі: маймылдың бұтаққа жабы-
суына көмектеседі, пілдер азығын түсіріп алмайды, 
балықтар судың бетіне көтеріле алады.) Қосымша 
әдебиеттен табиғатта кездесетін үйкеліс мысалдарын 
іздеуді тапсырыңыз. Бұл тапсырма оқушылардың тал-
дау жасау дағдысын дамытады.

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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Ойлан. Оқушылардан «Дене бір мезгілде қозғала 
және тыныштық күйін сақтай ала ма?» – деп сұраңыз. 
Қиыншылық туған жағдайда, көрсетілім қойыңыз: бір 
денені басқа дененің үстіне қойыңыз да, астыңғы 
денені көлденең бағытта тартыңыз. Сұраңыз: дене 
қозғалды ма? (Иә, ол үстелдің үстімен сырғанап жа-
тыр.) Қандай үйкеліс күші оған әсер етті? (Сырға-
нау.) Ал үстіңгі мен астыңғы жанасқан денелердің 
беттері ше? (Қозғалмайды.) Үстіңгі дененің бетіне 
қандай үйкеліс күші әсер етеді? (Тыныштық үйкеліс 
күші.) Кейбір оқушыларға мәшиненің қозғалу мыса-
лын көрсетуге болады. Мәшинелерге жалпы үйкеліс 
күші әсер етеді, ал оның доңғалақтарына тыныштық 
үйкелісі әсер етеді, өйткені олар айналып жатқан 
жоқ.

Сен білесің бе? Пирамидаларды тұрғызу үшін 
мысырлықтар үлкен ауыр тастарды жоғары қарай та-
сыған. Егер дененің массасы үлкен болса, үйкеліс күші 
қандай болады? (Үлкен.) 

Олар үйкелісті азайту үшін тастың астындағы-
шаңғылардың табанына сүт құйғаны туралы айтыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

33-жұмыс парағы. «Үйкелістің пайдасы мен 
зияны», 35-б.

Сызбаны толықтыр. Оқушылар үйкеліс әсерінің 
мысалдары бейнеленген суреттердің нөмірлерін 
тиісті бағандарға жазып, өз мысалдарымен толықты-
рады.

Жауап 
Пайдасы: жүріп келе жатқан адам; мойынға 
байланған орамал; жолда тұрған көлік; 
таяқшаларды үйкеу арқылы от шығару. 
Зияны: тетік бөлшектерінің үйкелуі, ауыр затты 
жылжыту.

34-жұмыс парағы. «Сөзжұмбақ», 36-б.
Сөзжұмбақты шеш. Оқушылар сұрақтарға жа- 

уап беріп, жауаптарын сөзжұмбақтың тиісті торлары-
на жазады.  

Жауаптар: 
Көлденеңінен: 
1. Бұдырлар
2. Май  
3. Сырғанау 
 
Тігінен: 
2. Масса
4. Тыныштық 
5. Домалау   

Үйкеліс күші техникада қалай байқалады? 
Егер мүмкіндік болса, мәшиненің немесе велоси-
педтің дөңгелегін көрсетіңіз. «Неліктен оның беті 
кедір-бұдыр?» – деп сұраңыз. (Үйкеліс пайда болуы 
үшін.) Қай мезгілде үйкеліс көбірек: жазда ма әлде 
қыста ма? (Жазда.) Қыста дөңгелектердің жолға үйке-
луін қалай арттырады? (Дөңгелектің табанын бүртік-
ті етіп жасайды. Олар өткір, демек кедір-бұдыр.) Ал 
мұз басқан жолдармен қалай жүруге болады? (Құм 
себеді, ол да кедір-бұдыр.) Бұл тапсырма себеп-сал-
дарлық байланыстарды табу дағдысын дамытуға 
бағытталған.

Не ортақ? Суреттерге назар аударыңыз. Не бей-
неленген? Суреттер арасында ортақ не бар? (Әр су-
рет сұйықтыққа қатысты.) Неге көліктің қозғалтқышы-
на май құяды? Неге мәшинелер дымқыл асфальт 
үстінде жиі  тайғанайды? Неге балықты ұстап тұру 
қиын? Оқушыларды сұйықтық үйкелісті азайтады де-
ген қорытынды жасау ға жетектеңіз. 

Зертте. Оқушыларды шағын топқа не жұпқа 
бөліңіз. Әр топқа қажет ресурстарды (су толты-
рылған пластикалық бөтелке, сабын кесегі, резеңке 
қолғап, сүлгі не майлық, кішкентай шыны бөтелке, 
күріш, ағаш таяқша) таратыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• «Қалай ойлайсыңдар, су құйылған бөтелкеге әсер 

ететін қолдың үйкелісін өзгерту үшін не істеу қа-
жет?» Әр топқа эксперимент жоспарын құруды 
тапсырыңыз.

• Су құйылған пластикалық бөтелкені құрғақ қол-
мен ұстап көру. 

• Қолды сабындап, бөтелкені қайтадан ұстау. 
• Резеңке қолғаптарды киіп бөтелкені ұстап көру. 
• Қорытынды жазу, күнделікке эксперименттің су-

ретін салу. 
• Шыны бөтелкеге күріш салып, оны қатты шайқап 

тығыздау. 
• Бөтелкедегі күрішке ағаш істікті шаншып, тағы да 

сілкілеу. Таяқшаны тартып көру.
• Күнделікке нәтижесінің суретін салу. Қорытынды 

жасау.
• Эксперимент жоспарын оның іс жүзіндегі өту ба-

рысымен салыстыру.

Оқушылар зерттеу жұмысы арқылы үйкелісті 
азайту не арттыру тәсілдері туралы қорытынды жа-
сай алады. Қолды сабындау арқылы үйкелісті азай-
тады, резеңке қолғап кию арқылы үйкелісті ұлғайта-
ды. Бөтелкені сілкіген сайын күріш тығыздала түсіп, 
оның  ағаш істікпен арасындағы үйкеліс ұлғаяды.  Бұл 
жоспар құру, талдау жасау, қорытынды шығару дағ-
дыларын дамытуға бағытталған. Оқушылардың біре-
уі эксперимент жасаудың басқа жолын ұсынуы мүм-
кін. Өз экспериментінің жоспарын ұсынуды сұраңыз. 
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Күштер қалай әсер етеді?
Оқу мақсаттары:
• серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру;
• ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру; 
• үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал 

келтіру;
• күштің әсер ету бағытын анықтау.

Тірек сөз 
парашют

Оқулық. 2-бөлім: 
«Күштер қалай әсер етеді?», 46-47-бб.

Ресурстар:
• әр топқа постер жасауға арналған ватман қағаз;
• жеңіл мата немесе көлемі шамамен 15 х15 см бо-

латын жұқа полиэтилен;
• жіңішке тесьма не жуан мықты жіптер;
• әр топқа берілетін қыстырғыш.
Сабаққа дайындық
Ресурстарда аталғандардың барлығын алдын ала 

дайындаңыз. Мүмкіндік болса, парашют күмбезінің 
ең оңтайлы көлемін таңдап алу үшін зерттеуді алдын 
ала жасап көріңіз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Дене күштің әсерінен өзінің жылдамдығын не 

пішінін өзгертеді. Көпшілік жағдайда денеге бір 
ғана емес, бірнеше күш әсер етеді. Бұл жағдайда де-
неге әсер ететін барлық күш олардың бағыттарын 
ескере отырып, геометриялық тұрғыдан қосылады. 
Күштердің қосылуының нәтижесі дегеніміз – денеге 
әсер ететін барлық күшке тең күш. Тең әсер етуші 
күш деп денеге бір мезгілде әрекет ететін бірнеше 
күштің әрекетіндей әрекет жасайтын күшті айтады. 
Егер денеге әсер етіп жатқан күштердің қосындысы 
нөлге тең болса, онда дене не тыныштықта тұрады, 
не бірқалыпты тура қозғалады. 

Мысалы, бір орында тұрған адамға модулі бірдей 
және қарама-қарсы бағытталған ауырлық күші мен 
серпімділік күші әсер етеді. Тең әрекетті күш нөлге 
тең, өйткені адам бір орында тұр. Егер жол үстінде 
келе жатқан автомобильдің қозғалтқышына ауырлық 
күші мен үйкеліс күші бірдей әсер етсе, онда автомо-
биль бірқалыпты және тура қозғалады. Күштер бір-
бірінің орнын толтырады немесе өшіреді.

Сабаққа қатысты ескертулер   
Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Оқушы-

ларды шағын топтарға бөліңіз. Тапсырма жауаптарын 

жазатын постерді безендіруді тапсырыңыз. Сосын 
постерлердің қысқа көрсетілімін ұйымдастырыңыз. 
Таныстырылым соңында оқушыларға ұнаған жұмыс-
тарды түрлі түсті жалаушамен бағалауды тапсырыңыз. 
Бұл тапсырма себеп-салдарлық байланыстарды табу 
дағдысын дамытуға бағытталған.

Жауап 
Ауырлық күшінің пайда болу себебі: ғаламшар-
дың тартылысы, серпімділік күші – дене пішінінің 
өзгеруі, үйкеліс күші – жанасатын дене беттерінің 
кедір-бұдырлығы. Ауырлық күші дене мен ғалам-
шардың салмағына, серпімділік күші – деформа-
цияның шамасына, үйкеліс күші – дене беттерінің 
материалы мен кедір-бұдырлығына байланысты. 
Ауырлық күші ғаламшардың центріне, серпімділік 
күші деформация туғызған сыртқы күшке қарсы, үй-
келіс күші – дене қозғалысына қарсы бағытталған.

Бұл нені білдіреді? Жұптарға әр суреттің астын-
дағы пікірлерді оқып, олардың мағыналарын күштер 
туралы өткен материал тұрғысынан талқылауды ұсы-
ныңыз. Содан кейін бір жұпқа бірінші мәтел туралы 
өз пікірін айтуды тапсырыңыз, қалғандары жауапты 
толықтыра алады. Басқа да пікірлермен жұмысты 
осылайша ұйымдастырыңыз. 

Жауап 
«Он кісі  өрге тартқанды,  бір кісі төмен түсірер» 
– ауырлық күші төменге бағытталған, сондықтан, 
біз денені жоғары қарай сүйреткенде, біз онымен 
күресеміз, ал төмен түсірген кезде ол бізге 
көмектеседі, сондықтан денені төменге жылжыту 
оңайырақ. 
«Құлайтынымды білсем, сабан төсеп қояр едім» – 
шөпке құлаған кезде, серпімдлік күші әсер етеді, 
шөп деформацияланып, соққыны жеңілтеді. 
«Есік сықырламасын десең, топсасына май құй» – 
май дененің қозғалу кезіндегі үйкелісін азайтады.

Күштердің әсерін анықта. Суретке назар ауда-
рыңыз. «Неліктен гамак созылды?» – деп сұраңыз.  
(Адамға ауырлық күші әсер етеді, ал гамак оның жер-
ге құлауына жол бермей, созылады.) «Ауырлық күші 
қайда бағытталған?» (Төмен, Жер центріне қарай.) 
«Гамак неге жерге дейін жетпеді?» (Серпімділік 
күші пішін өзгергенде пайда болады және созылуға 
қарсы әсер етеді.) «Серпімділік күші қайда бағыт-
талған?» (Жоғары қарай, созылуға қарама-қарсы.) 
«Егер үлкен адам жатса, гамак қалай созылар еді?»  
(Күштірек, себебі үлкен адамға үлкен ауырлық күші 
әсер етеді, гамак одан да қатты созылар еді. Күш 
неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым көбірек созы-
лады.) «Адам денесінің ауырлығы әсерінен неге жіп-
тер төмен созылмайды?» (Жіптер мен ағаш діңінің 
арасында үйкеліс күші бар.) «Ол қайда бағытталған?» 

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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Қосымша тапсырма
Оқушыларға күштердің өзара әсер етуіне мысал-

дар келтіріп, оларды сызба суреттер түрінде көрсе-
туді тапсырыңыз. Балалардың жұмыстарынан «Бізге 
күштер қалай әсер етеді?» атты көрме ұйымдасты-
рыңыз. Ең бастысы, оқушылардың  бір-біріне түсінік-
теме бере отырып, өз жұмыстары туралы айтуына 
мүмкіндігі болуы керек.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

35-жұмыс парағы.   «Күш бағыты», 37-б.
Күштерді көрсет. Оқушылар шарға әсер етіп 

жатқан ауырлық күшін, балалар тапаншасының серіп-
песіне әсер ететін серпімділік күшін және шаңғыларға 
әсер ететін үйкеліс күшін көрсетеді. Олар нұсқардың 
көмегімен мәшине тіркемесіне әсер ететін барлық 
күшті белгілеп, атауларын жазады. 

Жауап 
(1) Ауырлық күші төмен бағытталған; (2) серпімділік 
күші солға қарай бағытталған; (3) үйкеліс күші солға 
қарай бағытталған; (4) мәшине тіркемесіне төмен 
бағытталған ауырлық күші, жоғары бағытталған 
серпімділік күші, солға бағытталған үйкеліс күші 
әсер етеді.

36-жұмыс парағы.   «Күштер», 38-б.
Инфографика жаса. Оқушылар ауырлық, сер-

пімділік, үйкеліс күштері туралы алған білімін пай-
далана отырып, инфографика жасайды. Күштердің 
тигізер әсерлеріне мысалдар келтіреді, қысқаша 
түсіндіреді.

(Жіптер төмен қарай сырғанайтын еді, демек үйкеліс 
күші жоғары бағытталған.)

Зертте. Оқушыларды шағын топтарға бөліңіз. 
Әр топқа қажет ресурстарды (мата қиқымы, жіңішке 
тесьма не мықты жіптер, қыстырғыштар) дайыңдаңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық  
• «Парашютті не үшін қолданады?» (Биіктен секіру 

үшін.) «Парашютпен түсу қарапайым құлаудан 
несімен ерекшеленеді? (Құлау кезінде жылдам-
дық артады, ал парашютпен түскен кезде жылдам-
дық тұрақты болып қала береді.) 

• Әр топқа берілген ресурстарды пайдалана оты-
рып, парашют жасауды тапсырыңыз.

• Парашют күмбезіне ұзындықтары бірдей тесьма-
ларды байлаңыз. 

• Тесьмалардың ұштарын біріктіріп, қыстырғышпен 
қыстырыңыз. 

• Матаны тең ортасынан ұстап, парашютті жоғары-
дан төмен қарай жіберіңіз.

• Күмбездің мөлшерін парашют тең қонатындай 
етіп таңдаңыз.

• Эксперимент суретін күнделікке салғызыңыз.
• Парашютке әсер етіп жатқан күштерді көрсетіңіз. 

(Төмен бағытталған ауырлық күші және ауа кедер-
гісі – жоғары бағытталған үйкеліс күші.)

Зерттеудің аяғына қарай оқушыларға парашютке 
әсер ететін ауырлық күші мен үйкеліс күшін салыс-
тыруды тапсырыңыз. Келіспеушілік туса, «Егер ауыр-
лық күші үйкеліс күшінен артық болса, парашютке не 
болушы еді?» – деп сұраңыз. (Ол жылдамдығын арт-
тырар еді.) «Егер үйкеліс күші ауырлық күшінен ар-
тық болса ше?» (Ол тоқтар еді.) Қорытынды жазуды 
тапсырыңыз. (Күштер тең.)

Бұл зерттеу жұмысы зерттеушілік, талдау жасау 
мен қорытынды шығару дағдыларын дамытуға бағыт-
талған.  

Ойлан. Допты жоғарыға лақтырсақ, допқа не бо-
лады? – деп сұраңыз. (Ол төмен құлайды.) Нелік-
тен? (Ауыр лық күшінің әсерінен.) Егер допты суға 
лақтырса ше? (Ол судың бетіне қалқып шығады.) 
Неге? (Күштің әсерінен.) Ол күш қайда бағытталған? 
(Жоғары.) Әуедегі дене жоғары қозғала ала ма? 
(Иә, гелиймен толтырылған шар.) Әуеде не суда 
орналасқан барлық денелерге жоғары бағытталған 
күш әсер ететінін айтып беріңіз. Онымен оқушылар 
төртінші сыныпта танысады.



138

Күшті қалай өзгертуге болады?  

Оқу мақсаттары:
• серпімділік күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру;
• ауырлық күшін зерттеу және оның білінуіне 

мысал келтіру; 
• үйкеліс күшін зерттеу және оның білінуіне мысал 

келтіру;
• күштің әсер ету бағытын анықтау;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз
механизм

Оқулық. 2-бөлім: 
«Күшті қалай өзгертуге болады?», 48-49-бб.

Ресурстар:
• көлбеу жазықтық;
• серіппеге ілуге арналған ілгегі бар кесек (брусок) 

немесе ілуге келетін жүк;
• сызғыш;
• әр топқа берілетін серіппе.
Интернет-ресурстар:
•  «Коля, Оля және Архимед» мультипликация-

лық фильмі. 
Сабаққа дайындық
Ресурстарда аталғандардың барлығын алдын ала 

дайындаңыз. Серіппені таңдағанда, затты өлшеген 
кезде серпімді болуын ескеріңіз. Сызғыштың ұзын-
дығы денені ілу кезінде серіппенің ұзындығын өл-
шеуге мүмкіндік беретіндей болуы керек. Әр топқа 
нәтижелерді жазатын кесте дайындаңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Күшті өзгертуге арналған механикалық құрылғы-

лар қарапайым механизмдер деп аталады. Оларға 
тұтқа, қалақ, клин, винт, көлбеу жазықтық, шығыр 
жатады. Тұтқа деп қандай да бір қозғалыссыз де-
нені/тіректі қозғалысқа келтіретін қатты затты айта-
мыз. Тұтқа ретінде темір таяқ, тақтай не осыларға 
ұқсас заттар пайдаланылады. Қалақ деп жіп, арқан 
не шынжыр өткізілетін астауы бар доңғалақ пішінді 
құрылғыны айтады. Шығыр цилиндрден (барабаннан) 
және оған бекітілген тұтқадан тұрады. Бұл қарапа-
йым құрылғы көне заманда ойлап табылған. Көпшілік 
жағдайда оны құдықтан су алу үшін пайдаланған. 
Көлбеу жазықтық – көлденең жазықтыққа бұрышпен 
орнатылған тегіс жазықтық болып табылады.  
Осындай қарапайым құрылғылар күшті көбірек алуға 
не оның бағытын өзгертуге көмектеседі.  

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. «Жауабын тап». Теледи-

дар экранында не көрсетілгенін сипаттауды сұраңыз. 
Пирамида тастарының көлеміне назар аударуды 
өтініңіз. Адам сондай үлкен ауыр тастарды көтере 
алады ма? – деп сұраңыз.  (Жоқ.) Адамның күші жет-
пейді. Сен бұл сөйлемді қалай түсінесің? (Адамның 
күші аз, ал тастарды көтеру үшін көп күш қажет.) Қа-
лай ойлайсың, ауыр денені көтеру үшін істеу қажет? 
(Көмек керек.) Ол үшін адам арнайы құрылғыларды – 
қарапайым механизмдерді пайдаланатынын айтыңыз. 
Егер мүмкіндік болса, «Коля, Оля және Архимед» 
мультфильмінен ежелгі грек ғалымның өнертабыста-
ры туралы айтылатын үзіндіні көрсетіңіз.

Механизмдердің құпиясы неде? Суреттер-
ге назар аудартыңыз. Оқушыларды шағын топтарға 
бөліңіз. Әр суретке байланысты адамның алдында 
тұрған мақсат пен әр механизмнің не үшін пайдалана-
тынын талқылауды тапсырыңыз. Содан соң топтарға 
өз қалауларымен әр суретке байланысты пікірлерін 
білдіруді, қалғандарына оларды толықтыруды ұсы-
ныңыз. Талқылаудан соң қорытынды жасауды тапсы-
рыңыз. (Қорытынды: Мұндай механизмдер жұмысты 
жеңілдету үшін керек.)

Жауап 
Жаңғақты шағу керек, адам оны қолымен істей 
алмайды, сондықтан арнайы құрылғыны пайда-
лана отырып, аз күш жұмсап, көп күшке иеленеді. 
Адам қолмен немесе балғамен отын ағашын шаба 
алмайды, ал өткір балтаның көмегімен көп күшті 
жұмсайды. Көтергіш кран ауыр жүктерді көтеріп 
тасымалдайды. Шығырдың тұтқасын аз ғана күшпен 
айналдыра отырып, адам құдық түбінен бір шелек 
суды көтере алады. Таяқты қолданып, ауыр тасты 
бір орыннан екінші орынға тасымалдауға болады. 
Еттартқыштың қалағы адам қолымен ұсақтай ал-
майтын етті әп-сәтте майдалап береді.  

Зертте. Балаларды жұпқа бөліп, жұмысты 
ұйымдас тырыңыз. Ол үшін қажетті ресурстарды (көл-
беу жазықтық, брусок/кесек, сызғыш, серіппе) дайын-
дап таратыңыз.

Тақтаға көлбеу жазықтық салыңыз. Оның биіктігін 
көрсетіңіз. Жүкті осы биіктікке қалай көтеруге бола-
ды? – деп сұраңыз. (Денені көтеруге болады неме-
се оны көлбеу жазықтық бойымен сүйреп биіктікке 
шығаруға болады.)

Енді «Күшті қалай салыстырамыз?» – деп сұраңыз. 
(Екі балаға серіппені созып көруді ұсыныңыз. Серіппе 
неғұрлым қатты созылса, соғұрлым күш көп болады.)

Әр топ эксперимент жоспарын құрады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
Серіппенің бастапқы ұзындығын өлшейді. 

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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Сен білесің бе? Түрлі механизмдердің жұмыс 
істеу қағидасы Архимед ойлап тапқан 5 қарапайым 
құрылғыға негізделгенін айтыңыз. «Механизмдер» 
тапсырмасына қайта оралып, суреттердегі құрылғы-
ларды топтастыруды тапсырыңыз. Тұтқа – жаңғақ 
шағатын құрал, көтергіш кран, таяқтың көмегімен 
ауыр тасты көтеретін адам. Жүз – балтаның жүзі, адам 
онымен ағаш шабады. Лебедка – шығыршықты құдық, 
шексіз винт – еттартқыш винті.

Қосымша тапсырма
Басқа серіппелермен тағы екі эксперимент жа-

саңыз. Нәтижесінде оқушылар денені көтеруден гөрі 
сүйреу оңайырақ деген қорытындыға келуі тиіс.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

37-жұмыс парағы.  «Сәйкестік», 39-б.
Сәйкестікті тап. Балалар суреттерді, күш бағыты 

мен күштің атауын сызықтармен қосады. Содан кейін 
үш түрлі күшке байланысты өз мысалдарын бос жиек-
темеге салады.

Жауап: 
Ежелгі адам таяқты ағаш кесекке үйкеп, от 
тұтатқан: «Қозғалысқа қарсы» - «Үйкеліс күші». 
Ойыншық серіппе: «Сыртқы күшке қарсы» - 
«Серпімділік күші». 
Қар ұшқындары жапалақтап түсіп жатыр: «Жердің 
орталық нүктесіне қарай» - «Ауырлық күші».

38-жұмыс парағы. «Күштің өзгеруі», 40-б.
Филворд. Оқушылар сабақ тақырыбымен байла-

нысты сөздерді қызыл түспен қоршап сызып, сол сөз-
дермен сөйлем құрайды. 

Жауаптар: 
Көлденеңінен: Архимед, домалау, сырғанау, 
тыныштық. 
Тігінен: үйкеліс, серпімділік.

Жүкті серіппеге іліп, созылуын бақылайды, серіп-
пенің ұзындығын өлшейді. Денені көтеру кезінде 
серіппе қаншалықты созылғанын анықтайды. Нәти-
жені тіркейді.

Жүкті көлбеу жазықтықтың  етегіне орнатады, 
оны серіппеге бекітіп, серіппені көлбеу жазықтық 
бо йымен жоғарыға қарай жайлап тартады. Серіп-
пенің ұзындығын өлшейді. Ол үшін сызғыштың бір 
ұшын серіппенің ұшымен сәйкестендіріп, оларды 
бірге тарту керек. Жүктің көлбеу жазықтық бойымен 
қозғалуы кезіндегі серіппенің қаншалықты созылға-
нын анықтайды. Нәтижені тіркейді.

Екі эксперименттегі денеге әсер ететін күштерді 
салыстырады.

Эксперимент суретін күнделікке салады, кестені 
толтырады, қорытындылайды. Эксперимент жоспа-
рын оның іске асырылуымен салыстырады.

Оқушылар денені биіктікке көлбеу жазықтықпен 
сүйретіп (тартып) шығару биіктікке тік көтеріп 
шығарғанға қарағанда жеңіл болатыны туралы бол-
жамдарын дәлелдейді. 

Аз күш жұмсап көбірек жұмыс істеу  үшін адам 
түрлі тәсілдерді, механизмдерді пайдаланатынын ай-
тыңыз. Мұндайда «ұту» деген ұғым қолданылатынын, 
оқушылардан бұл сөзді қалай түсінетінін сұраңыз. Ба-
лалар уақыт ұту, күшті аз жұмсау, шығын аз болады, 
аз энергия жұмсалады деген нұсқалар айтуы мүмкін. 
Ұтыс деп белгілі бір нәрсені аз жұмсап, көп нәтиже 
алатын кезді атайтынын айтыңыз. Жұмыс барысын-
да эксперимент кезеңдерін жоспармен салыстыру-
ды тапсырыңыз. Берілген жұмыс жоспарын құрып, 
эксперимент жасау, нәтижелерді жазу, қорытынды 
жасау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Ойлан
Механизмдердің көмегінсіз басқа үлкен күшті қа-
лай алуға болатыны жайлы ойлануды тапсырыңыз. 
Оқушылар қиналса, дөңгелекті қалай айналдыруға 
болатынын, судың күшін қалай пайдалануға бола-
тынын немесе Архимед туралы мультфильмдегі 
есекті немен алмастыруға болатынын сұраңыз. Жел 
қозғалтқыштарының және күн батареяларының фо-
тосуреттерін көрсетіңіз. Оларды сипаттауды тапсы-
рыңыз. Олар бәрінен бұрын қай аймаққа керек 
екенін сұраңыз.  (Қуат көзін алатын сымдар өткізіл-
меген алыс қыстақтар мен жайлауларға; жел соғып, 
күн сәулесін мол шашатын өңірлерге.)  
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болатын күш – дене қозғалады – дене домаламайды 
– мәнерлеп сырғанаушы қыз «қарлығаш» тәсілімен 
сырғанап келе жатыр (3). Денелердің жанасуы кезін-
де пайда болатын күш – дене қозғалмайды – көлбеу 
жазықтықтағы кесек (2). 
Жердің ортасына бағытталған күш – шаңғышы трам-
плиннен секіріп, ауада ұшып келе жатыр (5). Жер ор-
тасына бағытталған күш – дене пішінін қалпына кел-
тіреді – спортшы турникте жаттығу жасауда (6). Дене 
өз пішінін қалпына келтіре алмайды – спортшы жуан 
темірді майыстырып тастады (1). 

Қосымша тапсырма
Оқушыларға топырақ құрамының оның құнар-
лылығына әсерін зерттеу үшін ұзақ мерзімді 
эксперимент жасауды тапсырыңыз. Оларды топтарға 
бөліңіз. Әр топ құрамы белгілі бір топырақты дайын-
дайды: сазды, құмды, тасты, қара. Барлық топтар бір-
дей өсімдіктер отырғызады. Бірдей жағдайлардың 
сақталуын қадағалаңыз: түсетін сәуле мен жылудың 
мөлшері, жүйелі түрде суару. Оқушылар күнделік 
жүргізіп, онда өсімдіктің көктеу уақытын, биіктігін 
белгілеп отырады. Зерттеудің соңында барлық топ-
тардың бақылауын қосып, ортақ қорытынды шығару 
керек.

Оқу нәтижесін бақылау 
«Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс» тарауының 
аяғына қарай оқушылар:

• күштердің пайда болу себебін, яғни серпімділік 
күші дене пішінінің өзгеруінен, ауырлық күші 
Жердің тартылысынан, үйкеліс күші жанасатын 
дене беттерінің кедір-бұдырлығынан пайда бола-
тынын; 

• күштердің бағытын, яғни серпімділік күші сыртқы 
күшке қарсы, ауырлық күші – Жердің ортасына, 
үйкеліс күші – қозғалысқа немесе күтілетін қозға-
лысқа қарсы болатынын;

• ауырлық күшінің басқа ғаламшарлар мен Айда да 
бар екенін;

• үйкелістің тыныштық, сырғанау және домалау түр-
леріне бөлінетінін;

• күштердің табиғатта және техникада пайда болуы-
ның мысалдарын;

• адамға күшті жеңілдетуге немесе оның бағытын 
өзгертуге құрылғылар көмектесетін түсініп, біледі. 

Біз не білдік?
Денелердің жанасуы кезінде пайда болатын күш – 
дене қозғалады – дене домалайды – самокат теуіп 
жүрген бала (4). Денелердің жанасуы кезінде пайда 

2-бөлім. 3-тарау.  Табиғат физикасы. Күш және қозғалыс
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2-бөлім. 4-тарау.  Табиғат физикасы. Жарық, дыбыс, электрлік, магниттілік

Табиғат физикасы. Жарық, дыбыс, 
электрлік, магниттілік

Тарауды аяқтаған соң оқушылар: 
• жарық шағылуының түрлерін; 
• көлеңке пішіні мен мөлшерінің қалай өзгеретінін; 
• қандай денелер дыбыс көзі болып табылатынын; 
• дыбыстың дыбыс көзінен қабылдағышқа дейін 

қалай таралатынын; 
• дыбыс түрлерін; 
• дыбыс қаттылығының неге байланысты екенін; 
• дыбыс қаттылығының арақашықтыққа байланысты  

болатынын; 
• жануарлардың дыбыс шығару себептерін; 
• электр құбылысының қалай ашылғанын; 
• электр тізбегінің элементтерін; 
• найзағайдың қалай пайда болатынын; 
• электр тізбегінің қалай құрылатынын; 
• қандай металдардың магниттелетінін; 
• зерттеуді қалай жүргізетінін біледі және түсінеді. 

Ғылыми зерттеудің негізгі дағдылары   
Сабақ құрылымы мен мазмұны зерттеушілік 

дағды қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. 
Оқушылар айнаның шағылу ерекшелігін, көлеңке 
мөлшерінің заттың өзінен көлеңкесіне дейін-
гі арақашықтыққа тәуелділігін зерттейді. Сағат 
қоңырауының қаттылығы құлаққа дейінгі аралыққа 
байланысты болатынын анықтайды және дыбыс 
ұлғайтқыштың көмегімен дыбыс қаттылығын артты-
руды үйренеді. Шарлардың көмегімен электрле-
ну құбылысын зерделейді, көгөністен батарея жа-
сап, электр тізбегінің сызбасын жасауды үйренеді. 
Өздігінен зерттеулер жүргізеді.

Ойланып көрейік! 
1. Күн неге тұтылады?
Ай Күн мен Жердің арасына түскен кезде ол 

Күнді жауып қалады. Содан пайда болған құбылысты 
Күн тұтылу деп атайды. Бұл құбылысты көлеңке 
түспеген аумақта өмір сүретін адамдар бақылай  
алады. 

2. Неге ара мен маса ұшу кезінде түрлі дыбыс 
шығарады? 

Дыбыс биіктігі осы дыбысты шығаратын заттың 
тербелу жиілігіне байланысты. Ара қанаттарының 
тербелу жиілігі масаға қарағанда аз, сол себепті оның 
дыбысы төмен болады. 

3. Найзағай неге жарқылдайды?
Жауын жауып, күн күркіреген кезде бұлтта күшті 

электр разряды пайда болады, оны найзағай дейді. 
Бұл разряд өте қатты дыбыс пен жарық шығарады.
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әртүрлі агрегаттық күйде болғандықтан, оқушылар 
тек бір ғана белгісі бойынша, яғни жарықты өткізетін 
(мөлдір) және өткізбейтін (мөлдір емес) денелерге 
сұрыптауға болатынын түсінеді. Оқушыларға 2-сы-
ныпта мөлдір емес денелердің ерекшеліктері туралы 
не оқып-білгенін еске түсіруді тапсырыңыз. (Мөлдір 
денелер жарықты өткізеді, ал мөлдір емес денелер 
оны жұтады не шағылдырады.) Оқушылардан мөлдір 
емес денелердің қасиеті туралы сұраңыз. Ол үшін 
алдымен екі оқушыны шақырып, біреуіне – айнаның 
алдында, екіншісіне – ватман қағазының алдында ша-
шын тарауды тапсырыңыз. Кім шаш тарау кезінде өз 
бейнесін көре алды? Неге ватман қағазынан көре ал-
мады? – деп сұраңыз. Барлық болжамдарды тыңдап, 
оларды тақтаға жазыңыз. Оқушыларға айна мен 
ватманның қасиетін сипаттауды тапсырыңыз. Мына 
жайтқа ерекше назар аудартыңыз: айнаның беті – те-
гіс, ал ватманның беті – кедір-бұдыр. Оқушыларды 
топтарға бөліңіз. Оларға сынып бөлмесінен өз бей-
нелерін көре алатын және бейнелері көрінбейтін 
заттарды табуды айтыңыз. Жауаптарын тыңдаңыз. 
Жарықты шағылдыра алатын денелердің арасындағы 
ортақ қасиетті анықтауды ұсыныңыз. (Барлық заттар 
тегіс.) Егер оқушылар жауап беруге қиналса, оларға 
көмек ретінде фольга және қара барқыт қағаздың не-
месе матаның қиындысын көрсетіңіз.

Бейнесін тап. Бұл тапсырманы орындау бары-
сында оқушылар дененің айналық кескінін бере ала-
тын қандай да бір беттің сипаттамасын анықтай ала-
ды. Осы мақсатпен оқушылардың назарын суретке 
аударыңыз. Суреттен Эврика өз бейнесін көре ала-
тын беттерді тауып, атауды тапсырыңыз. (Сөре, тере-
зе, мәшине, айна, шалшық, есік тұтқасы, ғимараттың 
сыртын қаптайтын тақташалар, жылтыр сөмке.) Біз өз 
бейнемізді көре алатын заттардың қандай қасиеті 
бар? (Олар тегіс.)

Зертте. Берілген тапсырма заттардың жарықты 
әртүрлі дәрежеде шағылдыратынын түсінуге 
мүмкіндік береді. Зерттеуді бастамас бұрын 
сыныптың терезелерін жабыңыз. Оқушыларды 
топтарға бөліңіз. Әр топқа ресурстар (қолшам, айна, 
қара түсті парақ) таратып беріңіз. Одан бөлек тағы да 
жұқалтыр қағаз (фольга), ақ, түрлі түсті және жылтыр 
қағаз парақтарды дайындаңыз. Зерттеу екі кезеңде 
өтеді. Бірінші кезеңде оқушылар айна мен қара түсті 
қағаздың бейнені шағылдыра алатын/алмайтынын 
тексереді. Екінші кезеңде – тағы қандай заттардың 
жарықты шағылдыратынын анықтайды.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық

• Айнаны тігінен қойып, оған қолшамнан бұрыш 
жасай отырып, жарық түсіреді. 

• Қорытындысын жазады.

• Айнаның орнына қара түсті парақты алып, 
экспериментті қайталайды.

Жарықтың шағылуы дегеніміз не?
Оқу мақсаттары:
• денелердің жарықты шағылдыру қасиетін  

түсіндіру;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөз 
шағылу

Оқулық. 2-бөлім: 
«Жарықтың шағылуы дегеніміз не?», 52-53-бб.

Ресурстар:
• мөлдір және мөлдір емес денелер;
• үлкен айна;
• ватман (не қатты қағаз қиындысы, ұшқат);
• кішкентай айна (топ санына қарай);
• ақ, қара, түрлі түсті, жылтыр қағаз;
• калейдоскоп;
• 2 үлкен (А4 немесе А5 көлемді) (тікбұрышты) 

айна;
• кез келген мәтін жазылған парақ (18-22 кегль, 

қою шрифт).

Сабаққа байланысты деректі материал 

Біз денелерді жарықтың шағылуының арқасында 
көреміз. Жарық сәулесі екі ортаның шегарасына 
түскен кезде, жарықтың бір бөлігі ортаның ішіне өтеді 
де, екінші бөлігі шағылады. Жарықтың шағылу заңы 
бойынша сәуленің түсу бұрышы шағылу бұрышына 
тең. Шағылудың екі түрі бар: айналық және шашы-
ранды. Шашыранды шағылу – бұл жарықтың беті 
кедір-бұдыр заттардан шағылуы. Ақ парақтың бетіне 
түскен жарық осылай шағылады. Одан сәулелер әр 
түрлі бағытта шағылады. Айналық шағылу деп қандай 
да бір бетке түскен сәулелердің бір-біріне парал-
лель шағылуын айтамыз. Мұндай шағылу беті тегіс 
жазықтықтарда болады.

Калейдоскоптың болашақ үлгісі ежелгі Мысырда 
ойлап табылған. 1816 жылы шотландық физик Брюс- 
тер калейдоскопты ойлап тауып, патенттеді.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. Үстелдің үстіне мөлдір және 
мөлдір емес заттарды қойыңыз. Мысалы, шыныдан не 
саздан жасалған құмыра, көзілдірік, шыны кесегі, су 
және сүт құйылған стақандар, қатты қағаз қиындысы, 
полиэтилен файл. Оларды қандай да бір белгілері 
бойынша сұрыптауды тапсырыңыз. Барлық денелер 
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• Қорытындысын жазады.

• Тағы басқа қандай заттардан күн сәулесін 
түсіруге болатынын анықтайды.

• Берілген ресурстардың тізімін құрастырады. 

Эксперименттен соң заттардың барлығы бірдей 
жарық әрі анық бере алды ма? – деп сұрақ қойып, 
талқылаңыз. (Күн сәулесін жақсы шағылдырған айна 
болды.)

Адам жарықтың шағылуын қалай пайдала-
нады? Бұл тапсырма оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамытуға бағытталған. Оны орындау 
барысында оқушылар жарықтың шағылу қасиеті 
адам өмірінде қалай пайдаланылатынын біледі. 
Оқушыларды ынталандыру үшін калейдоскопты  
көрсетіңіз. Оның қалай ойлап табылғаны туралы ай-
тып беріңіз. Мүмкіндік болса, калейдоскопты бұзып, 
қалай жасалғанын көрсетіңіз. Жарықтың шағылуын 
тағы қандай жерде пайдаланатынын талқылау 
мақсатында оқушылармен бірге оқулықтағы суретті 
қарастырыңыз. Оқушыларға төмендегідей сұрақтар 
қоюға болады.

- Неліктен жол ережелері белгілерін жарық 
шағылдыратын бояумен бояйды? (Егер жай бояу пай-
даланса, түнде нашар көрінеді.)

- Велосипедке не себепті катафот тағады? (Вело-
сипедшіні алыстан байқау үшін.)

- Катафотты велосипедтің қай жеріне таққан 
дұрыс? (Дөңгелектеріне, рулінің тіреуішіне, артқы 
дөңгелегіне.)

- Неліктен киімге жарық шағылдыратын таспалар 
тігеді? Мұндай киімдер кімдерге арналған? (Поли-
ция қызметкерлері мен жол жұмысшыларына.)

- Неге мәшинеге алыстан көрсететін үш айна 
қойылады? 

Сонымен бірге оқушыларға қандай медициналық, 
техникалық құрылғыларда жарықтың шағылу қасиеті 
қолданылатынын айтып беріңіз. (Эндоскоп, перископ.)

Ойлан. Берілген тапсырманы орындау барысында 
оқушылар жарықтың шағылуы тек беттің тегістігі-
не ғана емес, оның түсіне де байланысты екенін 
түсінеді. Құрылымдары бірдей болғанымен, кей-
бір заттар, егер олар ашық түсті болса, (мәселен, 
қар) жарықты жақсырақ шағылдырады. Бұл қасиетті 
толығырақ ашу үшін ауылдағы/қаладағы қар (кір, 
шаң аралас) мен таудағы не ауылдан/қаладан алыс 
жердегі қардың (таза, аппақ) жарықты шағылдыру 
мүмкіндігін қарастырыңыз, қай жағдайда күннен 
қорғайтын көзілдірік қажет болатынын еске түсіріңіз. 
Неліктен тауда шаңғы тебу кезінде адамдар күннен 
қорғайтын көзілдірік киетінін сұраңыз.

Алдымен жұппен талқылап, содан соң басқа 
оқушылармен пікір алмасуды тапсырыңыз. Тал- 
қылаудан кейін бірнеше оқушының пікірін тыңдаңыз. 
Қандай заттардың жарықты бәрінен де жақсырақ 
шағылдыратыны туралы қорытынды жасауды 
тапсырыңыз. (Жарық, тегіс заттар.)  

Айнадағы мәтінді оқы. Бұл тапсырманы орын-
дау оқушыларға жазық айналардағы шағылу қасиетін 
түсінуге мүмкіндік береді. Олар айна заттың кері бей-
несін (айналық) беретінін анық көре алады. Тапсыр-
маны қызықты эксперимент ретінде орындаңыз. Сіз-
ге хат келгенін айтыңыз. Оның мазмұнын оқушылар 
айнаға қарау арқылы оқи алады. Үстелге хатты 
оқушыларға көрінбейтіндей етіп қойыңыз, мәтіні 
бар парақтың алдына айнаны сәл алдыға еңкейтіп 
қойыңыз. Оқушылар айнаға қарап, мәтінді көре ала-
ды. «Хатта не жазылған?» – деп сұраңыз. Оқушыларға 
мәтінді оқуға тырысуға мүмкіншілік беріңіз. Бірінші 
айнаға қарама-қарсы белгілі бір бұрышпен екінші 
айнаны орнатыңыз, бірінші айнадағы мәтін екін-
ші айнадан көрінетіндей болсын. Айналар «жар-
тылай ашылған кітап» түрінде орнатылуы керек. 
Оқушыларға мәтінді қайтадан оқуды тапсырыңыз. 
Мәтін бірінші айнада қалай көрінді? – деп сұраңыз. 
(Ол керісінше жазылған.)

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

39-жұмыс парағы. «Жарық қандай денеден 
шағылады?», 41-б.

Шағылу. Тапсырма заттың жарықты шағылдыру 
қасиеті туралы білімді бекітуге бағытталған. 
Оқушылар айналық шағылу беретін заттарды бел-
гілейді.

Жауап 
Айна, терезе, ноутбук. 

Айнаның құпиясы. Бұл тапсырмада оқушылар 
жазық айналарда жарықтың шағылу ерекшелік-
тері туралы білімдерін бекітеді. Оқушылар айнада 
Эвриканың кескінін салады. Оның кескінінде сол 
қолы көтеріліп тұруы керек.
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тапсырыңыз. Нәтижелерін салыстырсын. Осы 
жұмыстан кейін оқушылар барлық заттарды екі топқа 
бөледі. «Сендер оларды қандай белгісі бойынша 
бөлдіңдер?» – деп сұраңыз. Олар бұл заттардың 
мөлдір не мөлдір емес материалдан жасалғанын 
болжайды. Кейбіреулері олардың ішінде анық қара 
көлеңке түсіретін немесе мүлде түсірмейтін, не 
айқын емес, әрең білінетін көлеңкесі бар заттардың 
бар екенін байқайды. Егер бүкіл сынып заттарды тек 
бір ғана белгі бойынша бөлсе, оларға тағы бір белгі 
тауып, сол бойынша бөлуді тапсырыңыз. Егер сыныпта 
осы екі нұсқа да болса, әр топтағы заттарды атауды 
тапсырыңыз. Жауаптарын тақтаға жазуға болады. Енді 
салыстыруды тапсырыңыз. Оқушылар екі жағдайда 
да бірдей шыққанын түсінеді. Неге Негеш Күнді дәл 
ортаға қойды? – деп сұраңыз. (Одан барлық заттарға 
күн сәулелері тарайды, ал көлеңкені тек жарықта, со-
нымен бірге күннің жарығымен көруге болады.)

Жауап:
1-топ: қағаз стақан, шәйнек, доп, мәшине.
2-топ: аквариум, бокал, шыны стақан.

Көлеңке қалай пайда болады? Оқушылардың 
назарын тағы да суретке аударыңыз. «Қандай ма-
териалдан жасалған заттар көлеңке түсіре ала-
ды? (Мөлдір емес материалдан жасалған заттар 
көлеңке түсіре алады.) Көлеңке қараңғыда көрінеді 
ме? Егер сынып жарық болса, заттардың түсіріп 
тұрған көлеңкесіне қарауды, сосын жарықты өшіруді 
тапсырыңыз. Тағы қай кезде көлеңке көрінбейді? 
– деп сұраңыз. (Бұлыңғыр күн райында.) Демек, 
көлеңке пайда болуы үшн не қажет? (Жарық.)

Зертте. Зерттеу жұмысын жұптық жұмыс ретін-
де ұйымдастырыңыз. Оны қараңғы бөлмеде жүргізу 
керек. Әр жұпта қолшам, қатты қағаз, ермексаз 
бен қайшы болуы тиіс. Оқушылар назарын осы 
ресурстарға назарын аудартып, эксперимент жоспа-
рын (үлгілік) құруды тапсырыңыз. Содан кейін әр 
кезеңнің соңында әрі қарай не істеуге болатынын 
сұрап отырыңыз. Осылайша балалар жоспар құру, 
оны жүргізу қабілетін дамытады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• А4 көлеміндегі қатты қағазды тең екі бөлікке 

бөліп, қиюды тапсырыңыз. Содан соң екі бөлікті бір-
бірімен беттестіріп, ұзындығы 5 см, ені шамамен 2 мм 
болатындай қиық жасатыңыз. 

• Ермексаздың көмегімен қатты қағаздың 
жартысының қиығын төмен қаратып, тігінен 
орнатыңыздар. 

• Қатты қағаздың екінші жартысын да бірін-
шісінен 20 см қашықтықта екі бөліктің де қиықтары 
бір-біріне қарама-қарсы болатындай етіп тігінен 
орнатыңыз. 

Көлеңке қалай пайда болады?
Оқу мақсаттары:
• көлеңкенің пайда болу себептері мен 

ерекшеліктерін түсіндіру;
• денелердің жарықты шағылдыру қасиетін  

түсіндіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз 
көлеңке

Оқулық. 2-бөлім: 
«Көлеңке қалай пайда болады?», 54 – 55-бб.

Ресурстар:
• жұқа қатты қағаздың А4 көлемдегі парағы (кез 

келген түсті);
• қайшы, ермексаз;
• айна;қолшам.
• Интернет-ресурстар:
• «Күн мен Айдың тұтылуы» жайлы бейнемате-

риал;
• «Жарықтың түзусызықтығы» туралы бейнема-

териал.
Сабаққа дайындық
Эксперимент өткізуге ыңғайлы болу үшін 

бөлмені барынша қалай қараңғылауға болатынын 
ойластырыңыз.

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жарықтың түзусызықты таралуы туралы жаңалықты 

геометрияның негізін салушы ғалым Евклид тапқан.
Біртекті ортада жарық түзу сызық бойымен таралады. 
Жарықтың жіңішке шоғын жарық сәулесі деп атайды. 
Көлеңке дегенміз – кеңістіктің жарық түспейтін 

бөлігі.
Мөлдір емес заттардың көпшілігі жарықты 

өткізбейді, соның себебінен көлеңке пайда болады.
Егер Күн, Ай мен Жер түзу сызық бойында орна-

ласса, онда Жердің беті алакөлеңке болып тұрар еді.
Ай тұтылуы кезінде Ай Жердің көлеңкесіне ене-

ді. Күн тұтылуы кезінде Жер Ай түсіретін көлеңке 
аймағына енеді. Толық көлеңке түскен аймақта 
Күннің толық тұтылуы болады. Көлеңке жартылай 
түсетін аймақта Күн жартылай тұтылады. Жердің 
қалған бөліктерінде тұтылу болмайды. 

Сабаққа қатысты ескертулер 

Кіріспе тапсырма. «Материалдардың 
қасиетін салыстыр». Оқушылар жұбына Не-
геш пен Эвриканың суреттеріндегі заттарды атап, 
олардың қандай материалдан жасалғанын анықтауды 
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• Қолшамды жағып, бір қиық арқылы сәуле 
түсіріңіз. Қолшамды қатты қағаздан 10-15 см 
қашықтықта ұстау қажет. 

• Қолшамның сәулесі екінші қиық арқылы 
өтетінін/өтпейтініне қараңыз. Нәтижесін зерттеуші 
күнделігіне жазу керек.

• Енді қатты қағаздың екінші жартысын қиығы 
бірінші қатты қағаздың қиығына қарама-қарсы кел-
мейтіндей етіп сәл жылжытып орнатыңыз, орнын 
ауыстырыңыз.

• Екінші қиық арқылы қолшам сәулесінің өтетін/
өтпейтініне назар аудартыңыз. Нәтижесін зерттеуші 
күнделігіне жазу керек.

• Қатты қағаздың екінші жартысын орнына 
қойыңыз да, бірінші жартысын қолшам сәулесінен әрі 
қарай жылжытыңыз. Бірінші қиық арқылы жарық түсе 
ме? Екінші жартысына жарық түсті ме? 

Оқушылар бақылау тәсілімен жарық түзу сызық 
бойымен қозғалады деген қорытындыға келуі керек.

Толқын мен сәуле. Оқушылардың назарын 
екі суретке аударыңыз. Әрқайсысын сипаттауды 
тапсырыңыз. Өзен қалай ағады? Ал бұлақ ше? Егер 
оған үлкен тас тастаса, су қалай ағатын болады? (Ай-
налып ағады, тасқа тимейді.) Екінші суретте сәулелер 
қалай түсіп жатыр? (Түзу.) Неліктен? (Өйткені 
жарық түзу қозғалады.) Екі сурет несімен ұқсайды? 
(Әрқайсысында ағынның қозғалысы бейнеленген.) 
Айырмашылығы неде? (Біріншісінде – су, екіншісінде 
– жарық.) Басты айырмашылығы неде? (Су кедергіні 
айналып өте алады, ал жарық – айналып өте алмай-
ды.) Жарық түспейтін жерде пайда болатын қара дақ 
қалай аталады? (Көлеңке.) Қандай қорытындыға келу-
ге болады? (Көлеңке мөлдір емес заттардың жарық 
түспейтін сыртындағы кеңістікте пайда болады.) 

Ойлан. Егер күн райы ашық болса, көлеңкені 
бақылауды тапсырыңыз. Ал бұлыңғыр болса, бей-
нематериал пайдаланыңыз. Оқушылар бір жер-
ден екінші жерге орын ауыстырсын. Олар көлеңке 
реңкі өзгергенін, бірақ әлі қара екенін байқайды. 
Көлеңке ақшыл болса, не болады? – деп сұраңыз. 
(Ол ақшыл түсті жазықтықта көрінбейді.) Дәл осын-
дай көлеңкені кейбір нақты мөлдір емес заттардың 
артынан бақылауға болады.

Жауап
Қараңғылық – жарықтың мүлдем болмауы. Көлеңке 
– жарық түспейтін жерде пайда болатын қара дақ .

Сен білесің бе? Сабаққа арналған деректі 
мәліметтерді пайдалана отырып, Күн мен Айдың 
тұтылуы туралы айтып беріңіз. Бұл құбылысты кім 
бақылап көрді? – деп сұраңыз. Күн мен Айдың 
тұтылуы туралы бейнематериал көрсетіңіз. Осы 
құбылыстарды көрнекі түрде көрсетуге болады, 
ол үшін үш оқушыны шақырыңыз, оларға жазулары 
бар (Күн, Жер, Ай) үлестірме парақшалар беріңіз. 
Әрқайсысына тиісті орынға тұруды тапсырыңыз. 
«Күнге» қолшам беріңіз, ол оны «Жерге» бағыттауы 
керек. «Ай» рөліндегі оқушыға «Жерді» айнала 
қозғалуды тапсырыңыз. «Ай» «Жердің» көлеңкесіне 
түскен кезде «Тоқта!» деп айтыңыз. Бұл Айдың 
тұтылуы екенін түсіндіріңіз. Айнала қозғалуды 
жалғастыруды тапсырыңыз. «Ай» «Жер» мен 
«Күннің» арасына жеткен кезде, тағы да «Тоқта!» 
деп бұйрық беріңіз. Бұл Күннің тұтылуы деп аталаты-
нын айтыңыз.

Қосымша тапсырма 
Зерек оқушылар «Зертте» айдарындағы 

экспериментті жалғастыра алады. Оларға қатты 
қағаздың қиығы бар екінші бөліктің орнына айна 
қоюды ұсыныңыз. «Жарыққа не болды? (Ол шағылды.) 
Ол әрі қарай жайылды ма? (Жоқ.) 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

40-жұмыс парағы. «Көлеңке қалай пайда бо-
лады?», 42-б.

Көлеңкесі бар ма, жоқ па? Оқушылар көлеңке 
түсірмейтін немесе көлеңкесі өте ақшыл, онша білін-
бейтін заттарды (мөлдір материалдардан жасалған) 
анықтайды. Олардың маңында орналасқан әріптерді 
жазады. Содан соң көлеңке түсіретін заттарды  бо-
яйды.

Жауап 
1) Аквариум, терезе, құмыра, стақанның көлеңкесі 
түспейді.
Мәшине, шкаф, түйе, доп, теледидардың көлеңкесі 
түседі, сондықтан оларды бояйды.

41-жұмыс парағы. «Көлеңкемен ойналатын 
ойындар», 43-б.

Көлеңке жаса. Оқушылар заттардың пішініне 
сүйене отырып, әрқайсысының көлеңкесінің суретін 
салады.

Жоғалған көлеңкелер. Оқушылар көлеңкесіне 
қарап, оны түсіретін заттың суретін салады.
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Көлеңке театрын қалай жасайды?  
Оқу мақсаттары:
• көлеңкенің пайда болу себептері мен 

ерекшеліктерін түсіндіру;
• денелердің жарықты шағылдыру қасиетін  

түсіндіру;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Оқулық. 2-бөлім: 
«Көлеңке театрын қалай жасайды?», 56-57-бб.

Ресурстар:
• көлеңке театры туралы бейнефильм немесе 

суреттер;
• А5 көлемдегі парақтар (топ санына қарай);
• фломастерлер немесе қарындаштар;
• суреттер салынған ақ түсті қатты қағаз парағы;
• скотч;
• қайшы;
• таяқшалар;
• глобус;
• үстел шамы.

Сабаққа байланысты деректі материал
Көлеңке театрының отаны Орталық Азия болып 

саналады. О баста сұлбалар (фигуралар) жіңішке 
таяқшаларға бекітіліп, ақ түсті жібек матаның 
арғы жағынан көрсетілген. Кейін мұндай театр 
Қытайда, Үндістанда, ал ХХVІІІ ғасырда Еуропада 
танымалдыққа ие болды. Оны Франция мен Англия-
да өте жақсы бағалаған. Қазіргі кезде ол Индонезия 
мен оның маңындағы елдерде басты ойын-сауық 
түріне айналды. Театрды ақ экранда да (мұндай 
жағдайда актерлер экран алдында ойнайды), сондай-
ақ шымылдықтың артында да көрсетуге болады. Ак-
терлер шымылдықтың артында тұрады да, олардың 
көлеңкесі арнайы ілінген матаның бетіне түсіріледі.

Сабаққа қатысты ескертулер

Кіріспе тапсырма. Бұл тапсырманы орындауда 
оқушылардың эмоционалдық көңіл күйін көтеруге, 
қызығушылығын арттыруға тырысыңыз, бұл сабақ 
тақырыбын меңгеруге мүмкіндік береді. 

Ғалымдардың зерттеуінше, ең алғашқы көлеңке 
театрын ежелгі адамдар ойлап тапқан. Адамдар оны 
кешкілік үңгірде от жағып, соның айналасына жиналған 
кезде байқап, қолдана бастаған. Бұл көріністер не ту-
ралы болуы мүмкін еді? (Олардың аң аулаған сәттері 
мен тұрмыстарының көріністері.) «Актерлер» нені 
бейнеледі? (Аңдар мен адамдарды).

Орта ғасырларда көлеңке театры Қытай мен 
Үндістанда өте танымал болған. Ежелгі адамдардың 

көріністеріне қарағанда Қытай мен Үндістандағы 
қойылымдардың сюжеттері қалай өзгерді? (Қытай 
мен Үндістандағы адамдардың өмірінен көріністер 
көрсетілді.) Ертеде көлеңке сұлбаларын қолмен 
көрсеткен, кейіннен оларды қағаздан жасап пай-
далана бастады. Неге? (Қатты қағаздан жасалған 
сұлбаларды бірнеше рет қолдануға болады.)

Көлеңке театры. Берілген тапсырманы орын-
дау барысында оқушылар заттың көлеңкесі айқын 
көрінетін жағдайларды тұжырымдайды. Оқушыларды 
топтарға бөліңіз; оқулықтағы суретті пайдалана оты-
рып, сұрақтарға түсіндірме суреттер түрінде жауап 
беруді өтініңіз. Әр топ фломастерлер мен ақ парақ 
алады, оған оқушылар сурет салады. Жұмыстың 
соңында әр топ тақтаға өз жұмысын іліп, оны қысқаша 
түсіндіреді.

Сұрақтар:
1. Заттың көлеңкесі қай кезде пайда болады? 

(Егер зат жарық көзі мен экранның арасында тұрса.)
2. Неге көлеңке заттың артында пайда болады? 

(Жарық заттың артындағы кеңістікке түспейді.) 
3. Қандай заттар көлеңке түсіреді? (Мөлдір емес.)
Талқылаудан кейін «Жарықтың қандай қасиеті 

көлеңкенің пайда болуын қамтамасыз етеді?» – деп 
сұраңыз. (Жарықтың түзусызықты таралуы.) 

«Хайуанат бағы». Тапсырма ойын түрінде 
орындалады. Соның арқасында оқушылар қандай 
жағдайда зат көлеңкесі сұлбасының контуры айқын 
көрінетінін  түсінетін болады. Сыныпты қараңғылаңыз. 
Бірнеше үстел шамын немесе қолшамдарды қосып, 
қабырғаға бағыттаңыз. Оқушыларды бес топқа бөліп, 
оқулық суретін пайдалана отырып, қандай жағдайда 
көлеңкенің сұлбасы анық көрінетінін анықтап, бір-бір-
ден мүсін жасауды ұсыныңыз. Қолдарды қалай дұрыс 
қиылыстыру керек екенін айту үшін өзіңіз алдына ала 
жаттығыңыз. Әр топтың қорытындысын тыңдап, қажет 
болса, қорытынды тұжырымдама жасаңыз: айқын 
көлеңке алу үшін зат экранға жақын орналасуы тиіс. 

Зертте. Берілген тапсырма оқушыларға көлеңке 
кескінінің заттың пішініне байланысты өзгеретінін 
түсінуге мүмкіндік береді. Зерттеуді үлкен топтарда 
өткізген жөн, себебі мүсіндерді дайындау көп уақыт 
алады. Сондықтан бір мүсінді жасаумен 2-3 оқушы 
айналысуы керек. Әр топ сурет салынған қатты қағаз 
парақтарын, таяқшалар, скотч, қайшы алады. Оқушылар 
сұлбаларды қиып, таяқшаларға бекітеді. Олар зерттеу 
жүргізе алуы үшін шам, не қолшам қосыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық  
• Мүсіндерді қию. Оларды таяқшаларға 

скотчтың көмегімен бекіту.
• Мүсіндер көлеңкесінің сұлбасы экраннан 

қандай қашықтықта тұрғанда анық көрінетінін 
анықтап, зерттеуші күнделігіне жазу. 
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түн. Оқулықтағы суретке назар аудартыңыз немесе 
сол модельді глобуста көрсетіңіз. Күн ретінде үстел 
шамын алыңыз. Егер глобус жоқ болса, оны кәдімгі 
доппен алмастыруға болады. Жақсырақ көріну үшін 
сыныпты қараңғылаңыз. Оқушылардан: «Глобустың 
жарты бөлігінде қараңғы екенін көріп тұрсыңдар 
ма? Көлеңке неліктен пайда болды?» – деп сұраңыз. 
(Глобустың бұл бөлігіне жарық түспейді.) Ол неге 
түспейді? (Жарық түсусызықты таралады.) Осындай 
себептермен кез келген мөлдір емес денелерден 
көлеңке пайда болатынына назар аудартыңыз.

Қосымша тапсырма 
Зерттеу кезінде жасалған мүсіндерді пайдалана 

отырып, көлеңке театрына арнап қойылым ойласты-
руды және оны көрсетуді ұсыныңыз. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

42-жұмыс парағы. «Зат пен көлеңке», 44-б.
Көлеңкесін тап. Бұл тапсырма оқушыларға 

көлеңкенің зат пішініне және жарық көзінің орнала-
суына байланысы туралы білімін бекітуге мүмкіндік 
береді. Оқушылар заттың суретін және оның 
көлеңкесін қосады. Бос торларға оқушылар өз мы-
салдарын жазады және оны сыныптасына орындауды 
тапсыра алады. Астыңғы бос ұяшықтарға оқушылар 
бүйірлеп жатқан заттардың көлеңкелерін салады.  

Жауаптар 
1 – б; 2 – а; 3 – ә.

Жауаптар
1 – шаршы; 2 – пирамида; 3 – тік бүйірлі стақан.

43-жұмыс парағы. «Түрлі көлеңкелер», 45-б.
Ненің көлеңкесі? Бұл тапсырма дене пішінінің 

ерекшеліктері туралы білімді бекітуге бағытталған. 
Оқушылар сұрақтарға жауап бере отырып, нұсқар 
бойымен жылжып, қажетті сөздерді жазады.

Жауаптар:
бос шыны стақан; 
доп;
шкаф;
қыш құмыра.

• Зерттеу нәтижесін анықтау. «Көлеңке заттың 
пішініне байланысты ма? Бір заттың көлеңкесі 
әртүрлі пішінді болуы мүмкін бе?» деген 
сұрақтарға жауап жазады. 

Жұмыс соңында әр топ жасаған мүсіндерін 
көрсетіп, өз қорытындысын айтады. «Бір заттың 
көлеңкесінің пішіні әртүрлі болуы мүмкін бе?» де-
ген сұраққа оқушылардың назарын аударыңыз. Олар 
заттың көлеңкесі әртүрлі болуы мүмкін емес деп жа-
уап беруі ықтимал. Зерттеуді жазық фигуралармен 
жасағандықтан, олардың бұл пікірі дұрыс.

Оқушыларға параллелепипед фигурасын 
көрсетіңіз. Алдымен оны жарық оның бүйіріне 
түсетіндей етіп қойыңыз. Көлеңкенің пішіні қандай? 
– деп сұраңыз. (Тікбұрыш.) Затты жарық оның таба-
нына түсетіндей етіп қойыңыз. Енді көлеңкенің пішіні 
қандай? (Шаршы.) Неге бұл заттың көлеңкесі әртүрлі, 
ал сендердің мүсіндеріңнің тек бір ғана көлеңкесі 
бола алады? (Өйткені, бұл мүсін ауқымды.)

Зерттеу кезінде оқушылар көлеңке кескінінің 
экранға дейінгі қашықтық пен заттың пішініне байла-
нысты болатынын көре алады.

Ойлан. Бұл тапсырманы орындау барысында 
оқушылар көлеңкенің пішіні жарық көзінің орнала-
суына байланысты болатынын біледі. Егер мүмкіндік 
болса, терезеден ағаштардың көлеңкелеріне 
қараңыз, ондай мүмкіндік болмаса, оқулықтың су-
ретін пайдаланыңыз. Оқушылардан: «Бір тәулік 
ішінде ағаштардың көлеңкелері бірнеше рет 
өзгеретінін байқадыңдар ма? Неліктен солай бо-
лады?» – деп сұраңыз. Оқушылардың пікірін 
тыңдаңыз. Егер олар жауап беруге қиналса, дайын 
мүсіндердің біреуін алуды ұсынып, оған шаммен әр 
қырынан жарық түсіріңіз. Көлеңке қозғалатын және 
өзгеретін болады. Көлеңкенің кескіні жарық көзінің 
орналасуына байланысты өзгеретінін түсіндіріңіз. 
Осылайша, ағаштардың да көлеңкелері өзгереді, 
себебі Күн – жарық көзі болып табылады әрі тәулік 
бойы аспандағы орнын өзгертіп отырады.

Сен білесің бе? Оқушылардан басқа елдер-
ге не қалаларға саяхаттап көрген/көрмегендері, 
әртүрлі елді мекендерде уақыттың әртүрлі бола-
тынын байқаған/байқамағандары туралы сұраңыз. 
Мысалы, бізде күндіз болса, Оңтүстік Америкада 



148 2-бөлім. 4-тарау.  Табиғат физикасы. Жарық, дыбыс, электрлік, магниттілік

Дыбыс қалай пайда болады?  
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 

қабылдағыш арасындағы қашықтыққа 
тәуелділігін түсіндіру;

• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз 
тербеліс:

Оқулық. 2-бөлім: 
«Дыбыс қалай пайда болады?», 58-59-бб.

Ресурстар
• резеңкелер, қорап;
• коктейльге арналған түтікшелер; скотч;
• бірдей шыны стақандар немесе бөтелкелер;
• домбыра немесе гитара;
• ұзындығы 1 м кір жаятын жіп;
• балық аулауға арналған қармақбау немесе 

ұзындығы 1 м жіп;
• мәтін жазылған парақтар (топ санына қарай);
• түрлі түсті қарындаштар, фломастерлер неме-

се маркерлер.

Сабаққа байланысты деректі материал
Тербелістегі дене ауа молекулаларын қозғалысқа 

келтіреді. Бұл тербеліс жан-жаққа таралады. Ды-
быс толқынының таралу жылдамдығы ортаның 
тығыздығына байланысты. Өйткені тығыз ортада мо-
лекулалар бір-біріне жақын орналасады. Сондықтан 
тербеліс молекуладан молекулаға тез беріледі.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Бұл тапсырма оқушылардың 

дыбыстың адам өміріндегі үлкен рөлін, олардың 
түрлі салаларда пайдалануын түсінуіне бағытталған. 
Оқушылар адам да, жануарлар да дыбысты тек ес-
тіп қана қоймай, оны әдейі шығаратынын түсінеді. 
Сабақты әртүрлі дыбыстарды тыңдаудан бастаңыз. 
Ол жабайы жануар, музыкалық аспапр шығаратын ды-
быс, ысқырық, қоңыраулар болуы мүмкін. Балалардан 
қандай дыбыстарды естігенін сұраңыз. Дыбыстарды 
кім/не шығарды? Бұл дыбыстарды қандай белгілері 
бойынша бөлуге болады? (Табиғи және жасанды, 
қатты және бәсең.) Оқушылардан қандай музыкалық 
аспаптарды білетінін сұраңыз. Неге адамдар дыбыс 
шығаратын құралдарды, мысалы, ысқырықты ойлап 
тапты? (Ескерту немесе назар аударту үшін.)  

Жедел жауап. Оқушылар мәтіндік ақпаратты 
талдау және одан кейінгі талқылау барысында 
заттар қай кезде дыбыс шығара бастайтынын және 
олардың қаттылығын қалай өзгертуге болатынын 

біледі. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әрқайсысына 
мәтін мен қарындаштар таратып беріңіз. Жедел 
жауаптың сұрақтарына жауап тауып, оларды түрлі 
түсті қарындаштармен белгілеуді тапсырыңыз. Со-
дан кейін топтар шеңбер бойынша мәтіндермен ал-
масып, түзетулер енгізеді. Сұрақтардың жауаптарын 
талқылау және өзара бағалау жасалады.

Дыбыстар қалай таралады? Бұл тапсырма-
ны орындау нәтижесінде оқушылар дыбыстың та-
ралу жылдамдығың ортаның тығыздығына тәуелді 
екенін түсінеді. Оқушылардың назарын оқулықтағы 
тапсырмаға арналған суретке аударыңыз. (Ер Төстік 
пен Саққұлақ.) Суретке қарай отырып, ертегіні 
еске түсіруді тапсырыңыз. Оларды тыңдап болған 
соң, «Неге Саққұлақ құлағын жерге төседі?» – деп 
сұраңыз. Егер оқушылар дұрыс жауап бере алмаса, 
дыбыс ауаға қарағанда жер арқылы тез таралатынын 
айтыңыз. Сондықтан Саққұлақ жерге құлағын төсеп, 
жер астындағы хандықта Төстікті олардың улап 
өлтірмек болып жатқанын естіп қояды. Қалған екі су-
ретке назар аудартыңыз. Теңіз жануарлары бір-бірі-
мен қалай қарым-қатынас жасайды? (Дыбыстардың 
көмегімен.) Дельфин басқа дельфиндер шығаратын 
дыбысты 10 км қашықтықтан ести алады, себе-
бі дыбыс ауаға қарағанда суда тез таралады және 
жақсырақ естіледі.  Неге дәрігер науқастың жүрек 
соғуын тыңдау кезінде фонендоскопты пайдалана-
ды? – деп сұраңыз. (Қатты фонендоскопта дыбыс тез 
таралады.) Дыбыс қатты дене арқылы таралғанда ол 
қатты естілетініне назар аударыңыз.  

Жоғары – төмен. Оқушыларға домбыра не 
гитара көрсетіңіз. Олардың ішектері туралы не 
білетінін сұраңыз. (Жуандығы әртүрлі.) Әрбір 
ішектің шығаратын дыбысын тыңдатыңыз. Алды-
мен гитараның жуан ішегін, сосын жіңішке ішегін 
шертіңіз. Дыбыстардың қандай айырмашылығы бар? 
Оқушыларға дыбыстың биік және төмен болатынын 
айтыңыз. Дыбыстың түрлері көптеген себептерге 
байланысты. Жуандығы әртүрлі денелердің тербе-
луінен дыбыстың пайда болуын көрсетіңіз. Жіп пен 
қармақбауды екі парта арасына тартып, оқушыларға 
олардың шеттерін парталарға байлауды тапсырыңыз. 
Алдымен жіпті, сосын қармақбауды шертіңіз. Олар 
бірдей тербеліп жатыр ма? – деп сұраңыз. Қайсысы 
тезірек тербеледі? (Жіңішке.) Тура осылай ішектер-
ді шертіңіз. Ішек неғұрлым жіңішке болған сайын, ол 
соғұрлым тез тербеледі әрі дыбыс соғұрлым биік 
болады. Бунақденелілердің қанаттары тербелген 
кезде дыбыс шығаратынын айтыңыз. Қандай жәндік 
ең биік дыбыс не шығарады? – деп сұраңыз. (Маса.) 
Дыбыстың биіктігі дыбыс көзінің тербелу жиілігіне 
байланысты болатынына баса назар аударыңыз.

Зертте. Оқушылар дене мөлшері мен шығатын 
дыбыс биіктігі арасындағы байланыс пен ды-
быс қаттылығының қашықтыққа байланысын 
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экспериментте көреді. Эксперимент өткізу үшін 
оқушыларды үш топқа бөліңіз. Әр топ музыкалық 
аспаптардың біреуін, яғни гитара, сыбызғы, ксило-
фон жасайды. Бұл музыкалық аспаптарды жасау үшін 
арзан және қолжетімді материалдар керек, ал олар-
ды жасау оқушыларға қиынға соқпауы тиіс екенін 
ескерген жөн. Оған қоса, аспаптардың әрқайсысы 
дыбыс биіктігінің зат мөлшеріне байланыстылығын 
көрсетеді.

Зерттеу жүргізу бойынша нұсқаулық 
1-топ. Жұмысқа қорап пен резеңке жиынтығын 

алады. Олар ішектері резеңкеден тұратын гитара 
жасайды. Ол үшін:

• ұзындықтары әртүрлі бірнеше резеңкелер 
(кеңселік) дайындау;

• қораптың қарама-қарсы екі қабырғасын ішке 
қарай бүктеу;

• бүктелген қабырғаларды қысатындай етіп, 
қорапқа резеңкелерді кигізу;

• резеңкелердің әрқайсысын шерту және олар 
шығаратын дыбыстарды салыстыру;

• резеңкелерді түрлі күшпен шерту және ды-
быс қаттылығын салыстыру.

Зерттеу жұмысы барысында оқушылар дыбыс 
қаттылығы резеңке тербелісінің амплитудасына бай-
ланысты болатынын және қашықтық артқан сайын 
оның өзгеретінін, ал ұзындығы түрлі резеңкелер 
түрлі дыбыс шығаратынын байқайды.

2-топ. Эксперимент жасау үшін бірнеше коктейль 
түтікшелерін (7-10 дана), скотч, қайшыны алады. Бұл 
топ сыбызғы жасайды. Ол үшін:

• түтікшелерді бір-бірінен 1 см-ге қысқа бола-
тындай етіп, қию керек;

• түтікшелерді біртіндеп қысқару ретіне қарай 
бір қатарға орналастырып, скотчпен бекіту керек;

• сыбызғыны ерінге тақап, үрлеу керек;
• түрлі күшпен үрлеу және дыбыс қаттылығын 

салыстыру;
• дыбыстарды түтікшенің ұзындығымен салыс-

тыру;
• сыбызғының дыбысын әртүрлі қашықтықта 

тыңдап көру.

Зерттеу жұмысы барысында оқушылар дыбыс 
қаттылығы түтікшелер тербелісінің амплитудасына 
байланысты болатынын және қашықтық артқан сайын 
өзгеретінін, ал ұзындығы түрлі түтікшелер түрлі ды-
быс шығаратынын байқайды.

3-топ бірдей бөтелкелер алады. Олар ксилофон 
жасайды.  Ол үшін:

• бөтелкелерді бір қатарға қояды;
• бөтелкелерге түрлі мөлшерде су құяды;
• қарындашпен бөтелкелердің шетін дыбыс 

шығатындай етіп шертеді; 

• шығатын дыбыстарды құйылған судың 
мөлшерімен салыстырады;

• бөтелкелерді түрлі күшпен ұрып көреді және 
дыбыстардың қаттылығын салыстырады;

• ксилофонның дыбысын әртүрлі қашықтықта 
салыстырып көреді.

Зерттеу жұмысы барысында оқушылар дыбыстың 
қаттылығы бөтелкені ұру күшіне байланысты екенін 
және ішіндегі сұйықтықтың мөлшеріне қарай бөтелке 
түрлі дыбыс шығаратынын байқайды. 

Ойлан. Оқушыларға: «Ғарышта қандай дыбыстарды 
естуге болады?» – деп сұрақ қойыңыз. Пікірлерін 
тыңдаңыз. Ғарышта мүлдем тыныштық болатынын 
айтыңыз. Неге? (Дыбыстар ортада таралады, мыса-
лы, ауада, суда, қатты денеде. Ғарышта ондай орта 
жоқ, сондықтан дыбыс естілмейді.)

Сен білесің бе? Оқушылармен театр (концерт, 
спектакль) туралы әңгіме жүргізіңіз. Қандай қойылым 
көргені, залда кандай орында отырғаны мен сахнада 
айтылғандардың естілуі туралы ой бөлісіңіздер. Ал 
театр ғимаратын ерекше жобамен салатындықтан 
көрермен залына дыбыс біркелкі таралады. Яғни 
көрермен залда отырған орнына қарамай әртістердің 
даусы мен  ойналып жатқан әуенді жақсы естиді. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

44-жұмыс парағы. «Дыбыс қалай пайда бола-
ды?», 46-б.

Менің музыкалық аспабым. Оқушылар өз ойла-
рынан бір музыкалық аспап ойлап табады да, суретін 
салып көрсетеді және берілген сұрақтар бойынша өз 
аспабын сипаттайды.

Жауаптар:
1. Жауаптың нұсқалары дыбыстың сипаттамалары 

болуы мүмкін: қатты, әуезді және т.б.;
2. Ойындарда, балық аулау кезінде қармаққа бай-

лайды, оркестрде ойналатын асатаяқ аспабы кіш-
кене сылдырмақтардан/қоңыраулардан тұрады. 
Сондай-ақ ер-тұрмандар жасаған шеберлер 
сағалдырыққа кішкене қоңыраулар таққан.

45-жұмыс парағы. «Қатты дыбыстар», 47-б.
Телефон. Оқушылар өз идеяларын кестеге жа-

зады және дыбыс қаттылығын азайтуға арналған  
құрылғының суретін салады.

Ықтимал жауаптар
Телефонды әрі қарай қою, дыбыс өткізбейтін мате-
риалмен орау, құлаққап кию, мақтамен толтырылған 
жәшікке салу.
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Дыбысты қалай естиміз?  
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 

қабылдағыш арасындағы қашықтыққа 
тәуелділігін түсіндіру;

• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз 
децибел (дБ)

Оқулық. 2-бөлім: 
«Дыбысты қалай естиміз?», 60-61-бб.

Ресурстар:
• қоңыраулы сағат немесе ұялы телефон (топ са-

нына қарай);
• сантиметрлік таспа (топ санына қарай).

Сабаққа байланысты деректі материал

Дыбыс дегеніміз – дыбыс көзінен құлағымызға 
берілетін ауадағы не басқа ортадағы тербелістер. 
Адамның құлағы дыбыстарды белгілі бір диапа-
зонда ғана қабылдайды. Бәсең дыбыстар қатты 
дыбыстарға қарағанда жақсырақ естіледі. Адам үшін 
дыбыстың қалыпты деңгейі – 20-35 дБ, жеткілікті 
деңгейі (денсаулыққа зиян келтірмейтін) – шамамен 
80 Дб. Дыбыс шегі 130 дБ-ге тең. Ол құлаққа зиян. 
Қаттылығы 150 дБ дыбыстар кереңдікке, тіпті өлімге 
әкелуі мүмкін. Дыбыс қаттылығын беруш (құлаққа 
тығатын тығын) (қаттылығы 20 дБ-ге дейін) немесе 
құлаққап (қаттылығы 90 дБ-ден артық) көмегімен 
азайтуға болады.

Шыны рупорды 1670 жылы Морланд ойлап тап-
ты. Бірінші рупорлар кемелерде пайдаланылған. 
Олардың ұзындығы жарты метрден екі метрге дейін 
жеткен. Осындай құрылғы адам сөзін екі километрге 
дейінгі қашықтыққа жеткізген.

Сабаққа қатысты ескертулер 

Жедел жауап. Сабақты алдыңғы сабақта өткен 
материалды қайталаудан бастаңыз, себебі бұл сабақта 
осыған дейін алынған білімді кеңейту көзделген. 
Білімді жаңғырту, қайталау оқушылардың тақырыпты 
меңгеруге деген қызығушылығын арттырады. Мұғалім 
оқушылардың қаншалықты меңгергенін анықтай ала-
ды, ал оқушылар түсінбеген жерлерін қайта қарастыру 
мүмкіндігіне ие болады. Оқушылардан: «Заттар қай ке-
зде дыбыс шығарады?» (Тербелу кезінде.) «Дыбыстың 
қаттылығын қалай көтеруге болады?» (Тербелісті 
күшейту керек.) «Дыбыстар қандай болады?» (Бәсең, 
қатты, биік, төмен.) «Қандай ортада дыбыс жылдамырақ 

таралады? (Қатты ортада.) деген сұрақтар қойыңыз. 
Оқушыларға мысал келтіруді өтініңіз.  

Дыбыс қаттылығын өлшеу. Бұл тапсырма-
ны орындау барысында оқушылар дыбыстардың 
қаттылығы қандай болатынын және қатты 
дыбыстардың адам есту мүшесіне зиянды болуы 
мүмкін екенін түсінеді. Екі оқушыға дәлізге шығып, 
есікті қағуды тапсырыңыз. Олармен алдын ала 
келісіңіз, біреуі есікті ақырын, біреуі қатты қағатын 
болсын. «Бұл дыбыстар қалай ерекшеленеді?» – деп 
сұраңыз. (Қаттылығымен.) Естеріңе түсіріңдер, сен-
дер жақында қандай қатты дыбыстарды естідіңдер? 
(Үзіліс кезіндегі айғай-шу, мектеп қоңырауының ды-
бысы.) «Уақыттың қандай өлшем бірліктері бар?» 
– деп сұраңыз. (Секунд, минут, сағат, тәулік, ай, 
жыл.) «Ұзындықтың қандай өлшем бірліктерімен 
таныссың?» (Метр, сантиметр, километр.) Осыдан 
соң дыбыс қаттылығы да арнайы бірлікпен – деци-
белмен өлшенетінін түсіндіріңіз. Оқушылармен 
бірге дыбыстардың мысалын және олардың өлшем 
бірліктерін қарастырыңыз. Дыбыс қаттылығы 130 
дБ-ден асса, адамның құлағы шыңылдайтынын айтып, 
денсаулыққа зиянды екеніне тоқталыңыз. Мұндай ды-
быстар кезінде құлақтың ішіндегі тамырлар жарыла-
ды. Суретте бейнеленген дыбыстардың қайсылары 
адамға жайлы болатынын сұраңыз. 

Зертте. Зерттеу жұмысының алдында 
оқушылардан «Телефонмен сөйлескен кезімізде 
неліктен тұтқасын құлағымызға жақын ұстайтынымыз 
жайлы ойланып көрдіңдер ме?» – деп сұраңыз. «Неге 
қоңыраулы сағатты басқа бөлмеде емес, төсектің 
қасына қоямыз?» деген сұрақ қойыңыз. Оқушылардың 
жауабын тыңдаңыз. Олар сағат алыста тұрса, нашар 
естіледі деп жауап беруі мүмкін. Дыбыс қаттылығының 
қашықтыққа байланысты қалай өзгеретінін анықтауды 
ұсыныңыз. Оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топ 
сантиметрлік таспа мен қоңыраулы сағатты, не ұялы 
телефонды алады. Егер оқушылар ұялы телефонмен 
жұмыс істесе, онда оқушылардың біреуіне сынып-
тан шығып, бір сөйлемді қайта-қайта қайталау керек 
болады. Егер зерттеу қоңыраулы сағатпен жасалса, 
сағаттың қоңырауының дыбысы аса қатты болма-
уы керек. Зерттеуді бір оқушымен немесе топтың 
барлық мүшелерімен өткізуге болады. Бұлай істеген-
де зерттеудің орташа мәнін анықтауға болады әрі 
адамдардың есту қабілетінің әртүрлі болатыны ту-
ралы талқылау жұмысын ұйымдастыруға болады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Дыбыс жақсы естілетін арақашықтықты өлшеу. 
• Дыбыс бәсең естілетін арақашықтықты өлшеу. 
• Дыбыс естілмейтін арақашықтықты өлшеу.

Зерттеу нәтижесінде оқушылар дыбыс қаттылығы 
дыбыс көзі орналасқан қашықтыққа байланысты де-
ген қорытындыға келеді.
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Қосымша тапсырма
Бұл тапсырма оқушылардың қандай дыбыстардың 

құлаққа зиянды екенін және одан қалай қорғануға 
болатынын түсінуіне көмектеседі. Күнделікті өмірдегі 
адамға «қауіпті» және «қауіпсіз» дыбыстардың 
тізімін жасауды және олардан қорғану тәсілдерін ой-
лап табуды ұсыныңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

46-жұмыс парағы. «Дыбыстар», 48-б.
«Дыбыстар әлемінде» филворды. Бұл тап-

сырма дыбыс туралы білімді бекітуге бағытталған. 
Оқушылар филвордтегі сөздерді тауып, қоршайды, 
содан соң сол сөздерді қатыстырып, үш сөйлем 
құрайды. Зерек оқушылар мазмұны жағынан бір-бірі-
не жақын сөйлемдерден шағын әңгіме құрай алады.

Жауаптар 
Көлденеңінен: дыбыстар, домбыра, құлақ, 
децибел, тербеліс, телефон,  шу.
Тігінен: қатты, қоңырау, бәсең.

47-жұмыс парағы. «Дыбыс қаттылығы», 49-б.
Қатты – бәсең. Бұл тапсырма оқушылардың 

дыбыс қаттылығы мен оның өлшем бірліктері тура-
лы түсініктерін бекітуге бағытталған. Олар дыбыс 
көздері мен қаттылық мөлшерін салыстырады. 

Жауап
1) – в);
2) – б);
3) – ә);
4) – а).

Дыбыстың қасиеттері. Бұл тапсырма дыбыс 
туралы материалдарды қорытады. Оқушылар алған 
біліміне сүйеніп, дұрыс не дұрыс емес пікірлер-
ді таңдайды. Оқушылар дұрыс пікірдің тұсына ✓ 
(құсқанат) белгісін қоюы керек. 

Жауап:
Дұрысы: 1, 2.

Шу. Бұл тапсырманы орындай отырып, оқушылар 
есту қабілетін сақтау керектігі, оны қорғау жол-
дары туралы біледі. Қарт адамдардың нашар ес-
титінін байқадыңдар ма? – деп сұраңыз. Ол жас 
өзгерістерімен байланысты. Бірақ адам үнемі өте 
қатты дыбыстарды тыңдаса, жас болса да, оның есту 
қабілеті төмендеуі, тіпті керең болып қалуы мүмкін. 
«Адамдар қай жерлерде қатты дыбыстарға кезде-
седі?» – деп сұраңыз. Оқушылардың пікірін тыңдап, 
суретке қарауды өтініңіз. Әр жағдайда шудан қалай 
қорғануға болады? Қандай жағдайда құлаққапты, бе-
руштерді қолданатынын айтыңыз. Сырттағы шудан 
терезені жабу арқылы қорғанады. Құрылыста дыбыс 
жұтқыш материалдар пайдаланылады және үйлердің 
үлкен жолдарға қатысты орындарын есепке алады. 
Ол үшін үйлер мен жолдардың арасында жасыл бел-
деулер жасайды. Құлаққаппен қатты музыканы ұзақ 
уақыт тыңдау есту қабілетінің төмендеуіне әкелетінін 
ескертіңіз. Сыныпта, мектепте үзіліс кезінде шулы ма? 
Шуды қалай азайтуға болады? (Айғаламау, ақырын 
сөйлеу.)  

Сен білесің бе? Оқушылардан қандай жағдайда 
дыбыстың қаттылығын күшейтуге болатынына мысал 
келтіруді сұраңыз. (Мысалы, адамдар көп жиналған 
жерде бірдеңе айту үшін немесе алысырақ тұрған 
адамға сөзіңді естірту үшін дауысты күшейтуге бола-
ды.) Ол үшін қандай құрал пайдаланады? Суреттерге 
назар аудартыңыз. Рупордың осыдан 300 жыл бұрын 
ойлап табылғанын айтыңыз. 

Рупор дыбысты бір бағытта таратады, сондықтан 
ол қатты болып естіледі. Алғашқыда ол шыны не темір 
конус түрінде болған. Оны көбінесе кеме капитан-
дары теңіз бетінде кездескенде бір-бірімен тілдесу 
үшін пайдаланған. Қаншама жылдар өтсе де, бұл құрал 
біздің күнделікті өмірімізде жиі қолданылып келеді. 

Ойлан. «Кімде құлаққап бар? Оны қаншалықты жиі 
қолданасың? Құлаққап қандай жағдайда адамды 
қорғайды, қандай жағдайда адамға зиян келтіреді?»  
деген сұрақтарға жауап алыңыз. Музыканың үнін 
қатты шығарып тыңдау адамның есту қабілетін на-
шарлататынын, бөтен кісінің құлаққабын пайдалану 
құлаққа зиянды бактериялардың көбеюіне жағдай 
жасайтынын түсіндіріңіз. Сонымен қатар құлаққап 
есту қабілетін сақтауға көмектесетінін де айту 
орынды. Құрылысшылардың 96 дБ-ге тең дыбыс 
шығаратын құрылғылармен (отбойные молотки) 
жұмыс істегенде арнайы құлаққап киетіні туралы 
айта кету артық болмайды.
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Дыбыстың қасиеттерін қалай 
пайдаланады?  
Оқу мақсаттары:
• дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен 

қабылдағыш арасындағы қашықтыққа 
тәуелділігін түсіндіру;

• ақпарат көзінің түрлерін анықтау.

Оқулық. 2-бөлім: 
«Дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады?», 

62-63-бб.

Ресурстар:
• елік (косуля) туралы бейнежазба не жақыннан 

түсірілген суреттерінен жасалған слайдтар;
• жануарлар дауысы (мысықтың мияулауы, иттің 

үруі, құстың шырылы, арыстанның ақыруы, 
сарышұнақтың шиқылы), адамның сөйлеуі, 
тұрмыстық дыбыстар, мәшинелердің дыбысы, қол 
шапалақтау, жаңбыр тырсылы және т.б. «дыбыс-
тар» жазылған үнтаспа;

• жарқанат, итбалық, сауысқан , бұлбұл, ит, сиыр, 
мысық, піл, тышқанның фотосуреттері бар 
парақшалар;

• мәтін жазылған 5х5 см көлемдегі парақшалар;
• үлестірмелі парақшаларды тақтаға жапсыруға 

арналған магниттер немесе скотч.
Сабаққа дайындық
Жеке конверттерге салатын үлестірмелі парақ-

шалар дайындаңыз. Бірінші конвертте: фотосуреттер 
(жарқанат, итбалық, сауысқан, бұлбұл, ит, сиыр, мысық, 
піл, тышқан). Екінші конвертте: мәтіндер жазылған 
парақшалар (жоғары дыбыстар (адамға естілмейтін), 
ызылдау, бастапқыда ақырын, сосын үдемелі өсетін 
тыныш биік дыбыс, әуелі үдемелі түрде өсетін, сосын 
жайлап басылатын тыныш жоғары дыбыс, сайрау, қатты 
ырылдау, мөңіреу, қатты пырылдау, қатты дабылдау). 
Үшінші конвертте: жазуы бар парақшалар (қараңғыда 
бағдарлау және жемін іздеу; қауіп-қатер туралы 
ескерту, аспандағы жыртқыш жайлы ескерту, жерде 
орналасқан жыртқыш жайлы ескерту, аймақтың бос 
емес екенін ескерту, қауіп төндіру, өз табынына өзінің 
орны туралы белгі беру, қауіпсіздік жайлы белгі беру, 
табынды жинауға қатысты белгі беру).

Сабаққа байланысты деректі материал 
Жануарлар дыбысты әртүрлі мақсатта пайдала-

нады. Ол қауіп төніп тұрғаны туралы белгі беру не-
месе ескерту мақсатында болуы мүмкін. Дыбыстың 
көмегімен ұяластарына қауіп белгісін білдіреді, ал ене-
лері балаларын қасына шақыра алады. Жануарлардың 
барлығы дерлік жақсы естиді. Бұл олардың құлағының 

құрылысына байланысты. Олардың құлақтары 
қозғалғыш әрі үлкен болып келеді. Бұл жан-жақтан 
келіп жатқан дыбыстарды естуіне мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар құлақ жарғағы дыбысты күшейтіп, одан 
сайын қаттырақ қылады. Ірі денелі жануарлар үлкен 
қашықтыққа таралатын төмен дыбыстар шығарады. 
Төмен дыбыстар жоғары дыбыстарға қарағанда алыс 
қашықтықтарға дейін естіледі. Ұсақ жануарлар жоғары 
дыбыстар шығарады. Жоғары дыбыстардың ерекшелігі 
– олар алысқа бармайды, жақын қашықтықтан естіледі. 
Сондықтан алыста орналасқан үлкен жануар шиқылды, 
мысалы, сарышұнақтың шиқылын естімейді, ал оның 
маңайындағы ұяластары келе жатқан қауіп жайлы хабар 
алады.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Бұл тап-

сырма оқушылардың дыбыстарға толы әлемде 
өмір сүретінімізді түсінуіне көмектеседі. Дыбыстар 
тек адам өмірінде ғана емес, жануарлар әлемінде 
де үлкен рөл атқарады. Оқушылар дыбыстың 
қасиеттерін, яғни арақашықтық алыстаған сайын 
дыбыс қаттылығының әлсіреуі, дыбыстың таралу 
жылдамдығы ортаның тығыздығына байланысты бо-
латыны, дыбыс толқындарының барлық жаққа тара-
латыны туралы қайталайды. Сабақты үнтаспаларды 
тыңдаудан бастаңыз. Онда алуан түрлі дыбыстар 
жазылуы керек. «Қандай дыбыстарды таныдыңдар? 
Неге балық аулау кезінде шулауға болмайды?» (Суда 
дыбыс күшейіп, тезірек таралады.) «Неге біз масаның 
ызыңын қасымызға жақын келген кезде ғана естиміз?» 
(Арақашықтық артқан сайын дыбыс қаттылығы ке-
миді.) Тоқылдақтың тықылы бүкіл орманға таралады, 
алыстан естіледі, өйткені дыбыс толқындары барлық 
жаққа таралады. 

Жануарлардың дыбыстары. Бұл тапсырманы 
орындай отырып, оқушылар жануарлардың қандай 
жағдайда және қандай мақсатпен өз дыбысын пай-
даланатынын біледі. Оқушыларға жануарлардың 
«дауыстары» жазылған үнтаспаларды тыңдатыңыз. 
Жұбымен бірге ненің «дауысын» естігенін 
талқылауды тапсырыңыз. Жануарлар мұндай ды-
бысты қандай жағдайларда шығаруы мүмкін екенін 
сұраңыз. Оқушылармен бірге суретті қараңыз. Олар 
суреттерде қандай жануарларды көріп тұр? Бұл жа-
нуарлар қай кезде дыбыс шығаруы мүмкін? Жануар-
лар егер ұялары бос емес болса, қауіпті ескерту үшін, 
арақашықтықты анықтау үшін және бір-бірімен ха-
барласу, қауіп жайлы ескерту үшін дыбыстарды пай-
даланатынын айтып беріңіз. 

Жануарлар қалай естиді? Бұл тапсырманы 
орындау барысында оқушылар құлақтың жануар-
лар тіршілігінде қандай рөл атқаратынын біледі.  
Егер мүмкіндік болса, еліктің тіршілігі жайлы бей-
нежазба немесе оның фотосуреттері бар слайд-
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Мысық Қатты пырылдау Қауіпсіздік жайлы 
белгі 

Піл Қатты дабыл 
көтеру

Табынды 
жиналуға шақыру 
белгісі 

Сен білесің бе? Бұл тапсырма жануарлардың 
дыбыстарды пайдалануы туралы, сонымен қатар 
дыбыс қаттылығын өлшеу, дыбыс жылдамдығының 
ортаның тығыздығына және дыбыс қаттылығының 
қашықтыққа байланысты болатыны жайлы білімді 
бекітуге бағытталған. Дельфиндердің бір-бірімен 
дыбыстар арқылы сөйлесетінін оқушылардың есіне 
түсіріңіз. Көптеген теңіз бен мұхит мекендеушілері 
бір-бірімен солай қарым-қатынас жасайды. Мысалы, 
ең ірі теңіз мекендеушісі – көккит. Олар бір-бірін 
1600 км қашықтықтан естиді, ал олардың дыбысының 
қаттылығы реактивті ұшақтан да жоғары. Неге кит-
тер бір-бірін сондай үлкен қашықтықта естиді? – деп 
сұраңыз. (Біріншіден, олар қатты дыбыстар шығарады. 
Екіншіден, суда дыбыс күшейіп, ауаға қарағанда алыс 
қашықтықтарға таралады.)  

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

48-жұмыс парағы. «Жануарлар дыбысты 
қалай пайдаланады?», 50-б.

Жануардың «дауысы». Балалар сипаттамаға 
сай дыбысты шығара алатын жануардың суретін сала-
ды және олар сол дыбыстарды қандай жағдайда пай-
даланатынын жазады.

Ықтимал жауаптар
Сарышұнақ, маса жоғары дыбыс шығарады.
Арыстан, піл төменгі дыбыс шығарады.
Ит жоғары дыбыс шығарады.
Жылан, тышқан тыныш дыбыс шығарады.

49-жұмыс парағы. «Біз дыбыс туралы біле-
міз», 51-б.

Дыбыстың  қасиеттері. Көмекші сөздерді 
таңдап, сөйлемдерді  толықтырады. 

Жауаптар:
1. кемиді;
2. жақын;
3. қауіп;
4. қаттырақ;
5. су.

Кері кроссворд. Бұл тапсырманы орындай 
отырып, оқушылар сұрақтар құрастыру арқылы 
ұғымдардың физикалық мәнін түсінеді.  

тар көрсетіңіз. Егер ондай мүмкіндік жоқ болса, 
оқулықтағы суретті көрсетіңіз. Оның дыбыстарға 
қалай құлақ түретініне назар аудартыңыз. Оның 
құлақтары дыбыс шыққан жаққа қарай үнемі бұрылып 
тұрады. Оқушылардан «Ол неге құлақтарын үнемі 
бұрып тұрады? Ол неге жақсы ести білуі қажет?» 
– деп сұраңыз. Оқушылардың назарын барлық 
дерлік жануарлардың құлақтары үлкен болатыны-
на аударыңыз. Есту қабілеті жануарлардың өмірін 
сақтайды, себебі олар жауының жақындағанын 
дер кезінде ести алады. Оқушылардан цирктегі 
аңдарды үйрететін мамандар тек иттер ғана ес-
титін ысқырықты не үшін пайдаланатынын сұраңыз. 
Жұбымен бірге ойланып, болжамдарын ұсынуды 
тапсырыңыз. Егер оқушылар қиналса, полиция ит-
терін осылай үйрететінін түсіндіріңіз. Ысқырықпен 
итке қылмыскер білмейтін белгі беріледі. 

Зертте. Оқушылар әртүрлі жануарлардың қандай 
жағдайда қандай дыбыс шығаратынын біледі. Зерттеу 
өткізу үшін оқушыларды төрт-төрттен топқа бөліп, 
оларға конверттердегі үлестірмелі парақшаларды 
таратып беріңіз. Зерттеудің соңында әр топ тақтаға 
жануарлардың біреуі туралы парақшаларды бөлу 
нұсқасын орналастырады. Талқылау барысында тізбек 
құрылымының дұрыстығы анықталады. Оқушыларға 
топтағы жұмысқа өзара бағалау жасауды тапсырыңыз.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
Әр жануарға үш парақшадан тұратын тізбектер 

жасау: жануар – қандай дыбыс шығарады – қандай 
жағдайда (қандай мақсатпен).

Жауаптары:
Жарқанаттар,
итбалықтар

Жоғары 
дыбыстар (адамға 
естілмейтін)

Қараңғыда жемін 
іздеу, бағдарлау 

Сауысқан Шықылықтау Қауіп жайлы 
ескерту

Құстар,
сарышұ нақтар

Әуелі ақырын, 
сосын үдемелі 
өсетін бәсең 
жоғары дыбыс

Аспандағы 
жыртқыш жайлы 
ескерту

Құстар,
сарышұ нақтар

Әуелі үдемелі 
өсіп, сосын жай-
лап басылатын 
дыбыс 

Жердегі жыртқыш 
жайлы ескерту 

Құстар Сайрау Аумақтың 
қарамағында 
екені жайлы 
ескерту 

Ит Қатты ырылдау Қауіп төндіру 
Сиыр Мөңіреу Табынға өзінің 

қайда екенін 
білдіру
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Электр тогы қалай ойлап табылды?   

Оқу мақсаттары:
• электр энергиясы көздерін анықтау;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 
адамның күнделікті өміріне әсері туралы 
әңгімелеу.

Тірек сөздер 
электр тогы
электрлену

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электр тогы қалай ойлап табылды?», 64-65-бб. 

Ресурстар:
• кішкене шарлар (әр топқа екі-екіден);
• дымқыл майлық;
• жіп, ұсақ қағаздар, сым кесектері;
• жүннен жасалған зат (мысалы, шалма немесе 

тері қиындысы);
• жібек, шыт матасының қиындысы;
• электр саласындағы жаңалықтар жайлы 

мәліметтер жазылған парақшалар.  

Сабаққа байланысты деректі материал

«Электр» сөзі гректің «электрон» деген сөзінен 
шыққан. Ол грек тілінен аударғанда «янтарь» (қазақ 
тілінде янтарь кәріптас деп аталады) деген мағынаны 
білдіреді. Электрлену құбылысының ашылуын ежелгі 
грек аңызымен байланыстырады. Аңыз бойынша, ғалым 
Фалестің әдемі қызы болған. Бірде ол жіп иіріп отырып, 
янтарь ұршығын қолынан түсіріп алады. Оны көтеріп, 
сүртеді де, қайтадан иіре бастайды. Ұршыққа жүннің 
қылшықтары жабыса береді. Сонда Фалес мұның ян-
тарьмен байланысты екенін түсінеді. Кәріптастан 
жасалған заттардың барлығы осындай қасиетке ие. 
Қолмен үйкесе, олар өзіне шаң мен қылшықтарды тарта 
бастайды. 

1874 жылы инженер Александр Лодыгин «қыздыру 
шамын» ойлап тапты. Қыздыру қылы ретінде вакуумдық 
шыны баллонның ішіне орналастырылған көмір жіпше-
лер пайдаланылды. 1890 жылы Лодыгин көмір жіпшенің 
орнына сымды ойлап тапты. 

Электр батареясының тағы бір аты – «гальваникалық 
элемент» (италиялық физиолог Гальванидің құрметіне 
осылай аталған). А.Вольта электр тогы түрлі металдар 
электрондарының арасында туындайтын химиялық 
үдерістерден пайда болатынын байқады. Батареяның 
пайда болған күні 1880 жылдың 20 наурызы болып  
саналады.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. Оқушыларға жұмбақ 

жасырыңыз.
Сым бойымен жүремін, Жылу, жарық жеткізіп. 
Сымда өмір сүремін, Ымыртты жарық еткізіп.
Жұмбақ не туралы? – деп сұраңыз. (Электр, 

электр тогы туралы.) Электр тогы кенеттен жоғалса, 
адамдар қандай күйге түсер еді? – деп сұрақ қойып, 
оқушылардан мұндай жағдайда не болатынын көз 
алдарына елестетуді сұраңыз. (Мысалы, телефон, 
теледидар, компьютер, тоңазытқыш және т.б. электр 
энергиясынсыз қалай жұмыс істейтінін сипаттап бе-
руі керек.) Оларға алдағы бірнеше сабақ барысын-
да электр әлеміне байланысты көптеген қызықты 
мәліметтермен танысатынын айтыңыз.

Бұл қандай құбылыс? Оқушылармен бірге су-
реттерді қараңыз. «Олардың өмірінде осындай 
жағдай болып көрді ме? Осы суреттерге не ортақ?» 
(Шаштары жан-жаққа ұшып бара жатқандай.) Мұндай 
құбылысты түсіну үшін аталған жайтқа бірнеше минут-
тан соң қайта оралатынын айтыңыз. 

Сен білесің бе? Оқушыларға кәріптасты/янтарьды 
көрсетіңіз. Ол моншақ, сақина, білезік болуы мүмкін. 
Олар бұл тастың қалай аталатынын білетін/білмей-
тінін сұраңыз. Егер оқушыларға ол таныс болмаса, ол 
ежелгі ағаштардың қатып қалған шайыры екенін айтып 
беріңіз. Ал оны теңіз түбінен алады. Ол адамзатқа 
бағзы заманнан таныс. Фалестің ашқан жаңалығы жайлы 
аңызды айтып беріңіз. Кәріптасты жүнмен үйкеу үдерісі 
электрлену деп аталатынына, янтарь сөзі грек тілінен 
аударғанда – «электрон» деген мағынаны білдіретіні-
не назар аударыңыз. Содан соң бірінші тапсырмаға 
қайтып оралыңыз. Шаштың электрленуінің алдында не 
болғанын нақтылаңыз. (Свитердің, тарақтың, баскиімнің 
шашқа үйкелуі.)

Инфографикадан тауып көр. Оқушыларды ын-
талану дәрежесіне қарай топтарға бөліңіз. Топтарға 
электр саласында болған маңызды жаңалықтар 
жазылған парақшаларды таратып беріңіз. Со-
сын оларға электр құбылысының тарихын бірлесіп 
көрсетуді тапсырыңыз. Оқушылар материалды оқып, 
артынан не оқығаны туралы қысқаша хабарлама жа-
сайды. Содан кейін оқушыларға суреттерге қарауды 
тапсырыңыз. Осы заттардың ойлап табылуы қоғамның 
дамуында өзгерісті кезең болғанын түсіндіріңіз. 
Оқушылардан батарея мен шамдарды қашан және 
қай жерде пайдаланатынын айтып беруді өтініңіз.  

Зертте. Зерттеуді топ бойынша өткізген жөн. Әр 
топ екі кішкене шар, дымқыл майлық, ұсақтап қиылған 
қағаз, конфетти, жүннен жасалған шалма, мата 
қиындысын алады. Зерттеу барысында оқушылар 
электрленудің екі тәсілін (үйкелу мен өткізу) тек-
серіп, барлық денені электрлендіруге болатынын не-
месе болмайтынын анықтайды.
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Жауап
янтарь

Филворд. Бұл тапсырма тірек сөздерді еске 
сақтауға бағытталған. Оқушылар электр, кәріптас, 
электрон, батарея, вольт, энергия сөздерін тауып, 
оларды түрлі түсті қарындаштармен бояйды.

Жауап

Э Л Е К Т Р Э Н Е Р Г И Я
Л а а в у в у ш б я с о в
Е м в а В а к о а в а ю а
К п а к О н к е и ы л к р
Т а а а Л а н т а м п у а
Р р в а Ь а г б р а т ф а
О ц ы а Т а о л е в ф л а
Н а в в ф в т д й р я и а
а К Ә Р І П Т А С о ч г р
Б А Т А Р Е Я к а а т ш о

Оқушылар сөйлемдердегі бос орындарды толты-
рады.

Жауап:
Электр сөзі электрон деген грек сөзінен шыққан.
Батарея электр энергиясының көзі болып 
табылады. 
Біздің көшелер мен үйлер электр энергиясының 
көмегімен жарықтандырылады.

51-жұмыс парағы. «Заттардың электрленуі», 
53-б.

Электрлену. Бұл жаттығу оқушыларға электрдің 
анықтамасын жаттап алуға көмектеседі. Жиектемеге 
салынған сөздерден олар анықтама құрастырып жа-
зады. 

Жауап:
Электрлену дегеніміз– заттардың ұсақ бөлшектерді 
өзіне тарту құбылысы.

Зерттеу жаса. Бұл тапсырмада оқушылар 
заттардың қалай электрленетінін тексереді. 

Жауап:
Пластмасса қаламды пластмасса сызғышпен, тарақ-
пен, пластикалық стақанмен алмастыруға болады.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
• Шарды жүн қолғаппен үйкеп, конфеттиге 

жақындату. 
• Шарды жібек матамен үйкеп, конфеттиге 

жақындату. 
• Шарды шыт майлықпен үйкеп, конфеттиге 

жақындату. 
• Бір шарды жүн матамен үйкеп, конфеттиге 

жақындата отырып, электрленгенін тексеру. Оған 
екінші шарды жақындату (екінші шарға электр-
ді өткізу мақсатында). Екінші шарды конфеттиге 
жақындата отырып, оның электрленгенін/электр-
ленбегенін тексеру.

• Сым кесіндісін матамен үйкеп, конфеттиге 
жақындату. 

• Электрленген шарды дымқыл шүберекпен 
үйкеу. Оның қаншалықты электрленгенін тексеру 
үшін конфеттиге жақындату.

Зерттеу нәтижесінде оқушылар дымқыл 
шүберекпен сүрту арқылы дене бойындағы электр-
ді кетіруге болатынын және денені үйкеу не өткізу 
арқылы электрлендіруге болатынын түсінеді.  

Ойлан.  «Линолеум төселген еденнің өте тез шаң 
болатынын байқадыңдар ма? Неге?» – деп сұраңыз. 
(Линолеум үстімен әрі-бері қайта-қайта жүрген ке-
зде ол электрленеді. Электрлену үйкелуден пайда 
болады. Сондықтан ол шаңды тартады.) Оқушыларға 
ұқсас мысалдар ойлап табуды тапсырыңыз. Мысалы, 
монитордың экранын құрғақ матамен сүртсе, ол да 
тез шаң болады, ал дымқыл матамен сүртсе, ұзақ 
уақыт бойы таза болып тұрады.

Үйретілген жылан. Оқушыларға ойыншық жа-
сауды тапсырыңыз. Суреттерді қарап, оны қалай 
жасауға болатынын түсіндіріңіз. Жыланның құлап 
кетпей сызғышқа тартылуына не әсер етіп тұр? – деп 
сұраңыз. (Электрленудің арқасында.) Алдын ала 
дайындалған жылан шаблонын таратыңыз, оқушылар 
оны өздері қиып алатын болсын. 

Қосымша тапсырмалар
Оқушыларға «тіл алғыш су» экспериментін 

өткізіп, нәтижелерін түсіндіруді тапсырыңыз. Ол үшін 
пластмасса тарақты электрлендіріп, судың жіңішке 
ағынына жақындату керек. Экспериментті әртүрлі 
заттармен қайталауға болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

50-жұмыс парағы. «Электр тогы қалай ойлап 
табылды?», 52-б.

Ребус. Оқушылар ребусты шеше отырып, электрон 
сөзінің түпкі атауын тауып оқиды әрі бұл сөзді естеріне 
сақтайды. 
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Электр энергиясы қайдан алынады?  
Оқу мақсаттары:
• электр энергиясы көздерін анықтау;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы 
әңгімелеу.

Тірек сөз   
электр энергиясының көздері

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электр энергиясы қайдан алынады?», 66-67-бб.

Ресурстар:
• мыс сымдарына жалғанған жарықдиод (свето-

диод) (топ саны бойынша);
• лимон, алма (топ саны бойынша);
• картоп (топ саны бойынша);
• тұздалған қияр (топ саны бойынша);
• қағаз қыстырғыш немесе мырыш бұрама шеге 

(шуруп) (топ саны бойынша);  
• ЭКСПО-2017 логотипі;
• А3 үлгідегі қағаз парақтар (топ саны бойынша);
• фломастерлер (топ саны бойынша).

Сабаққа байланысты деректі материал 
Электр энергиясының көздері.
1. Электр стансалары: су электр стансылары, 

жылу электр стансылары, атом электр стансылары. 
Олардың ішінде ең қауіпсізі су электр стансысы бо-
лып саналады.

2. Күн батареялары. Артықшылығы: қауіпсіздігі, 
экологиялық тазалығы. Кемшілігі: қымбатқа түсетіні.

3. Жел генераторлары. Артықшылығы: қауіпсіздігі, 
экологиялық тазалығы, арзандығы. Кемшілігі: тек жел-
ді күндері жұмыс істейді, шулы.

4. Гальваникалық элементтер: батарея, аккумулятор. 
Артықшылығы: қолжетімді, кез келген жағдайларда 
қолдануға болады. Кемшілігі: жою қиыншылығы.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе тапсырма. «Жедел жауап». Сабақты 

бүкіл сыныппен жүргізілетін сұхбаттан бастаңыз. 
Оның мақсаты 1- және 2-сыныптарда өткен 
тақырыптарды қайталап, естеріне түсіру үшін «Үйде 
қандай электр құрылғылары бар? (Үтік, компьютер 
және т.б.) Олардың жұмыс жасауы үшін не қажет? 
(Электр тогы.) Олар іске қосылуы үшін не істеу ке-
рек?» (Батарея салу немесе тоққа қосу.) деген 
сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз.

Электр энергиясын қалай алады? Әңгімені 
оқушыларға жұмыс істемейтін қоңыраулы сағатты 
көрсетуден бастаңыз. «Сағаттың қоңырауы не себепті 

жұмыс істемеуі мүмкін?  (Батареясы жоқ немесе ол оты-
рып қалған.) Батареялардың қандай түрлері болады? 
(Саусақтық, шынашақтық.) Олар неге бұлай аталған? 
Неге құрылғыларға батарея орнатады? (Ол энергия көзі 
болып табылады.) Барлық құрылғыларға жұмыс істеу 
үшін батарея керек пе? Мысалы, теледидар энергиямен 
қалай қамтамасыз етіледі? (Токқа қосылады.) Электр 
тогы розеткаға қалай келеді? (Ол электр стансысынан 
сымдар арқылы үйге келеді.)  Электр стансыларының 
қандай түрлері бар?» деген сұрақтарды қойыңыз. 
Егер оқушылар жауап беруге қиналса, оларға су-
ретке қарауды ұсыныңыз. Электр энергиясының 
түрлерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
талқылаңыз. Қазақстандағы күн мен жел энергиясын 
пайдаланудың қолайлы жағдайлары мен болашағы тура-
лы айтып беріңіз. Бұл тапсырманы орындау барысында 
оқушылар электр энергиясының көздерімен танысады 
және олар тек пайдалы болып қана қоймай, зиянын тигі-
зетінін де түсінеді. Экологиялық тұрғыдан таза электр 
көздерін пайдаланудың маңызын бағалайды. Алдағы 
уақытта елімізде күн батареялары мен жел генератор-
ларын кеңірек қолданудың қандай мүмкіндіктері барын  
талқылайды.    

Зертте. Оқушыларды қабілеттеріне қарай топтарға 
бөліңіз. Қабілеті жоғары оқушыларды бірінші екі 
топқа, ал үлгерімі төмен оқушыларды басқа екі топқа 
бөліңіз. Әр топ кішкене шам немесе сымға жалғанған 
жарықдиодтар (светодиод), лимон, түйреуіш немесе 
мырыш бұрама шеге алады. Бірінші екі топ онымен қоса, 
картоп, тұздалған қияр мен алма алады. Оқушыларға 
өздерін ғалым ретінде сезініп, өз батареясын ойлап та-
буды тапсырыңыз. Бірақ олар әлі бала болғандықтан, өз 
үйінде болатын нәрселерден – көгөніс пен жемістер-
ден жасайды.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 
Бірінші екі топқа

• Қыстырғышты сымдардың біреуіне қыстыру.
• Жуан инемен лимонның қабығына тіліктер 

немесе тесіктер жасау. Сым мен қыстырғышты 
бір-бірінен алысырақ етіп лимонға кіргізу. Оны 
лимонның мәйегіне жететіндей етіп тығу керек. 

• Эксперименттің нәтижесін талқылау.
• Басқа көгөністерді пайдалана отырып, 

экспериментті қайталау.
• «Шам барлық жағдайда бірдей жап-жарық 

болып жанды ма?» – деп сұрақ қойып, талқылау 
жұмысына тарту.

• Қандай қиыншылықтарға тап болғанын 
талқылау.

• Эксперимент жақсырақ орындалуы үшін нені 
өзгерту керек? Талқылау.

Екінші екі топқа 
• Қыстырғышты сымдардың біреуіне қыстыру.
• Жуан инемен лимонның қабығына тіліктер 

немесе тесіктер жасау. Сым мен қыстырғышты 
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Қосымша тапсырма
Сабаққа ынтасы жоғары оқушыларға күн батарея-

лары туралы қысқаша мәлімет дайындап, сыныптаста-
рымен бөлісуді тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

52-жұмыс парағы. «Электр энергиясын қалай 
алады?», 54-б.

Электр энергиясын неден алады? Бұл тапсыр-
ма оқушылардың электр энергиясы көздерінің сан 
алуандығын және энергияның түрлерін электр энер-
гиясына айналдыру тәсілдерін түсінуіне бағытталған. 
Тапсырмада суреттерді өзіне қатысты сөздермен 
жалғау керек.

Жауап
Батарея – химиялық үдерістер энергиясы 
Су электр стансысы – су ағынының энергиясы
Күн батареясы – Күн энергиясы
Жел генераторы – жел энергиясы

53-жұмыс парағы. «Электр энергиясының 
көздері», 55-б.

Сөйлемдерді аяқта. Бұл тапсырма оқушылардың 
электр көздері жайлы білімін бекітуге бағытталған. 
Оқушылар сөйлемдерді аяқтайды.

Жауап
Электр энергиясының  көздері батареялар, күн 
батареялары, электр стансылары, жел генера-
торлары болып табылады.
Энергия көздері энергияның басқа түрлерінен 
электр энергиясын өндіру үшін қажет.
Ең қауіпсіз электр энергиясының көздері: күн ба-
тареялары мен жел генераторлары.

Болашақтың қаласын жаса. Оқушылар сурет-
терге қарап, балама энергия көздерінің қандай жер-
лерде орналасуы тиіс екенін анықтайды және өздері 
қалаған орындарға олардың суретін салады.

Жауап
Су электр стансысы – өзенде, жел генераторы – 
қаладан тыс бос кеңістікте, күн батареялары – үй 
шатырларында. 

бір-бірінен алысырақ етіп лимонға кіргізу. Оны 
лимонның мәйегіне жететіндей етіп тығу керек. 

• Эксперимент нәтижесін талқылау.
Экспериментті орындағаннан кейін оқушылардың 

назарын олар жасаған батареяның қуаты тек кіш-
кене шамның жануына ғана жететініне аударыңыз. 
Ал қолшамның жануы үшін қуатты батарея керек. 
Неге көгөністерден жасалған батареяларды пайда-
ланбайды? (Энергия аз және көгөністер бұзылады.) 
Оқушылар зерттеу кезінде қандай қиыншылықтармен 
кездес кенін талқылаңыз.

Экспериментті орындап болғаннан кей-
ін оқушылар батарея электр энергиясын оның 
құрамына кіретін заттардан өндіретінін түсінеді. 

Сен білесің бе? Оқушыларға ЭКСПО-2017 ло-
готипін көрсетіңіз. Олардан бұл оқиға туралы не  
білетінін сұраңыз. Көрмеде жаңа техникалық 
өнертабыстар көрсетілетінін айтыңыз. Лодыгиннің 
шамы мен электр розеткасы осы көрмеде 
көрсетілгеннен кейін әйгілі болды. ЭКСПО-2017 
ұраны – «Болашақ энергиясы». Қазір ғалымдар 
адамға және қоршаған ортаға қауіпсіз энер-
гия көздерін ойлап тауып жатыр. Бұл тапсырма 
оқушыларға Дүниежүзілік көрме қандай мақсатпен 
өткізілетінін түсінуге мүмкіндік береді. 

Қауіпті және қауіпсіз. Оқушылардың энергия 
көздері туралы түсініктерін кеңейту үшін олар адам 
мен қоршаған ортаға бірдей қауіпсіз бе, жоқ па деп 
сұрап, ойлануға мүмкіндік беріңіз. Ол үшін топтарға 
бөліңіз. Оқушылар инфографиканың көмегімен 
қуат көздерінің ең қауіпсізі қайсысы екенін және 
басқалары қандай қауіп төндіре алатынын көрсетеді. 

Ойлан. Оқушылармен бірге батареяларды қараңыз. 
Жарамсыз батареямен не істеу керек? – деп сұраңыз. 
Оқушылар оны қоқысқа тастауды ұсынуы мүмкін. 
Олардың назарын батарея сыртындағы суретке 
аударыңыз (айқышталып сызылған қоқыс контейнері 
мен жасыл сызықшалар). «Бұл белгілер нені біл-
діреді?» – деп сұраңыз. Олар жауап бере алмауы 
мүмкін. Батареяның ішінде қауіпті химиялық заттар ба-
рын айтып беріңіз. Егер батареяны жай лақтыра салса, 
онда Күн мен жаңбырдың әсерінен металл бүлінеді, 
ал химиялық заттар топырақ пен жер асты сулары-
на түседі. Сол аумақ уланады. Бір кішкентай батарея 
топырақты уландырып, бірнеше ағаш пен мыңдаған 
тірі ағзаларды жоя алады. Сондықтан оны жай тастай 
салуға болмайды, арнайы қоқыс салатын жәшікке салу 
керек.
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Электр құбылысы  
Оқу мақсаттары:
• электр энергиясы көздерін анықтау;
• маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың 

адамның күнделікті өміріне әсері туралы 
әңгімелеу.

Тірек сөз 
найзағай

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электр құбылысы», 68-69-бб.

Ресурстар:
• балықтардың суреттері бейнеленген кеспе 

парақшалар (топ санына қарай);
• жайпақ тәрелкелер (топ санына қарай);
• күріш (топтарға жеткілікті болатындай);
• ұсақтап туралған пияз қабығы немесе қағаз 

конфетти (топтарға жеткілікті болатындай);
• тарақ (топ санына қарай);
• жүн мата (топтарға жеткілікті болатындай).
• түймедақ (жапырақтарында электр құбылыс-

тарының суреттері салынған, ортасында сұрақ 
жазылған);

• найзағай мен оның салдары туралы бейнесю-
жет, слайдтар немесе суреттер.

Сабаққа дайындық

Ақ парақтардан түймедақ жасаңыз да, әр 
жапырағына суреттер орналастырыңыз/желімдеңіз: 
шашын тарап тұрған қыз бала, оның шаштары тараққа 
тартылып жатыр, Фалестің портреті және кәріптас 
(янтарь) кесегі, электр шамы, сымдары бар бағаналар, 
батарея, күн батареясы, ЭКСПО-2017 логотипі, суда 
жүзіп жүрген тұтасқанат (скат).

Кеспе парақшалар дайындаңыз, олардың бір 
жағында балықтың суреті, ал екінші жағында сипат-
тамасы (қайда мекендейді, қандай ерекшеліктері 
бар және т.б.) жазылады. Балықтар тізімі: тұщы суды 
мекендейтін балықтар (шортан, алабұға, мөңке, са-
зан, ақтабан), теңіз балықтары (акула, майшабақ, 
камбала, тунец, шабақ балық), электрлі (тұтасқанат, 
жыланбалық, жайын) балықтар.

Сабаққа байланысты деректі материал

Ежелгі заманда адамдар өздеріне түсініксіз 
табиғат құбылыстарына табынған. Олар найзағайдан 
да қорықққан. Сондықтан барлық елдерде Найзағай 
құдайлары болған.

Найзағайдан қорғану үшін арнайы жайтартқышты 
пайдаланады. Жайтартқыш – жерге қазылған металл  

қада. Егер оған найзағай түссе, оның разряды жердің 
астына кетіп, зиян келтірмейді. 

Теңіз мекендеушілерінің ішінде электр разрядын 
шығаруға қабілетті электрлі балықтардың екі түрі 
бар: күшті электр зарядын шығаратын (тұтасқанат, 
жайын, жыланбалық), әлсіз электр зарядын 
шығаратын (семсербалық, тұмсықты балық). Қалған 
балықтар өздері электр разрядын бөлмейді, бірақ 
кейбірі, мысалы, акула оны сезе алады. Электр разря-
дымен балықтар жемтігін өлтіреді, жыртқыштардан 
қорғанады, сонымен қатар, басқаларына белгі беріп, 
қараңғы су ішінде бағдар жасайды.

Принтердің жұмысы электрленуге негізделген. 
Баспа кезінде бояу шашырататын барабан электр-
ленеді. Ол барабанның электрленген жерлеріне 
жабысады. Мәшинелерді оған алдын ала электр за-
рядын беру арқылы бояйды. Бояу оған солай жабы-
сады, ал бұл уақытты және бояуды зор үнемдейді. 
Егеуқұм қағазы, барқыт, жасанды тері де электрлену-
ді қолданумен жасалады. Бұйым электрленеді, бояу-
мен жабылады, оған қылшықтар тартылып жабысады. 

Найзағайдан қорғану тәсілдері. Егер сіз үйде 
болсаңыз, терезе мен есіктерді қатты жабыңыз. 
Егер қаланың сыртында болсаңыз, бойыңыздағы 
барлық металл заттар мен сағатты шешіңіз. Теле-
фонды өшіріңіз. Аңғарға, жыраға тығылыңыз немесе  
жүрелеп отырыңыз. Ағаштарға сүйенуге және судың 
қасында болуға, велосипед немесе самокат тебуге 
болмайды.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Бұл тапсырманы орындау 

алдыңғы сабақтардан алған білімдерін қорытуға 
және оқушыларды жаңа материалды оқуға икемдеу-
ге бағытталған. Проблемалық жағдаят туғызыңыз, 
оны шешу үшін жаңа материалды оқу керек. Тақтаға 
түймедақты іліңіз. Оқушыларға бірнеше минут ішін-
де жұп бойынша суретте не көрсетілгенін және 
көрсетілген нысан туралы не білетінін талқылауды 
тапсырыңыз. Сосын оқушылар тақтаға шығып, 
түймедақтың бір жапырағын ашып, суреттегі зат 
туралы айтып береді. Егер нысан туралы толық 
ақпарат айтылмаса, ол түймедақта қала береді. 
Әсіресе, тұтасқанат суретімен осындай жағдай болуы 
мүмкін.  «Бұл суреттің бүгінгі сабақпен қандай бай-
ланысы бар?» – деп сұраңыз. Сабақ соңында оларға 
түймедаққа қайтып келуді тапсырыңыз.

«Жанды» электр көзі. Оқушылар балықтардың 
кейбір түрлері электр зарядын бөлетіні туралы 
түсінік алады. Оқушыларды олардың оқу ынтасының 
дәрежесіне қарай топтарға бөліңіз. Үлестірмелі 
парақшалардың жиынтығын таратып беріңіз және су-
реттерді қандай да бір белгісі бойынша топтастыруды 
тапсырыңыз. Өзара тексеріс өткізіңіз және ұсынылған 
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Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 

• Тарақты мойынорағышқа үйкеп электрлендіру.

• Тәрелкеге тимей, тарақты жайлап жақындату.

• Тарақтан қабықтарды алып тастау, бірнеше рет 
қайталау. (Күрішті қарындашпен жайлап араластыру.) 

• Электрленбеген тарақты пайдалана отырып, 
зерттеуді қайталау. 

Жұмысты орындап біткеннен кейін талқылаңыз. 
«Неге күріш электрленген тараққа пияз қабықтары 
сияқты тартылмады?» (Күріш дәндері ауыр.) Бұл 
тәсілді электрленбеген тарақпен жасауға бола ма? 
(Жоқ.)

Қосымша тапсырма

Ынтасы жоғары оқушыларға зерттеу жұмысын 
үйде жалғастырып, сабақта жасалған тәсілмен қант 
пен бұрыш, қант пен тұзды бөлуге болатын/болмай-
тынын анықтауды тапсырыңыз. Егер ол мүмкін болса, 
неліктен? – деп сұраңыз.

Жауап
Тек қант пен бұрышты бөлуге болады, өйткені 
олардың бөлшектері жеңіл.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар   

54-жұмыс парағы.  «Электр құбылысы», 56-б. 
Біздің айналамыздағы электр құбылыстары. 

Бұл тапсырма найзағай кезінде сақталатын қауіпсіздік 
ережелері жайлы білімді бекітуге бағытталған. 
Оқушылар әріптерден сөздер құрап, шыққан 
сөйлемдерді жазады.

Жауап
Найзағай кезінде биік ағаштардың астына тұруға 
болмайды.

55-жұмыс парағы. «Қауіпті электрлік 
құбылыс», 57-б.  

Өзіңді тексер. Оқушылар найзағай кезіндегі 
тәртіп сақтау мысалдары бейнеленген суреттерді 
бояйды және күн күркіреп, найзағай жарқылдаған 
кез де адам өзін қалай ұстау керектігін жазады.

Жауап
Найзағай кезіндегі сақтық шарасы: жүресінен оты-
ру, мәшинеге тығылу, ұялы телефонды сөндіру, өз 
денесіндегі металл заттарды шешу.

классификацияны талқылаңыз. Егер оқушылардың 
ешқайсысы электрлі балықтарды жеке топқа бөле 
алмаса, оларға көмектесіңіз және сол балықтардың 
ерекшеліктері туралы айтып беріңіз. Балықтар бұл 
қабілетін не үшін пайдаланады? – деп оқушылармен 
бірге талқылаңыз. (Қорғаныс үшін немесе қорек табу 
үшін.)

Сен білесің бе? Үлкен электр разрядтарын 
шығара алатын балықтар бар екенін түсіндіріңіз. 
Олар – тұтасқанат, жайын мен жыланбалық. Бұл 
балықтар адам үшін қауіпті болуы мүмкін. Электр сиг-
налдарын өзінің маңында орналасқан нысандарды 
тану үшін пайдаланатын балықтар бар. 

Күн күркіреуі және найзағай. Бұл тапсырманы 
орындай отырып, оқушылар найзағайдың қиратушы 
күшін және одан қорғану жолдарын біледі. Оның 
адамға өте қауіпті екенін түсінеді. Оқушыларға 
найзағай туралы бейнесюжет (слайдтар немесе су-
реттер) көрсетіңіз. Олардан күн күркіреу кезін-
де не сезінетінін сұраңыз. Ежелде адамдар күннің 
күркіреуінен және найзағайдан қорыққанын, себебі 
олар бұл құбылыстың сырын түсіне алмағанын ай-
тып беріңіз. Олар оны «аспан жазасы» деп санаған. 
Шын мәнінде, бұлт ішінде электр зарядының көп 
мөлшері жиналған кезде найзағай жарқылдайды. 
Оқушылардан найзағайдың неге қауіпті екенін 
сұраңыз. Сабақ тақырыбына байланысты деректі 
мәліметті пайдалана отырып, үйде, далада немесе 
қаланың сыртында найзағайдан қалай қорғануға бо-
латынын айтып беріңіз. 

Электрленудің пайдасы мен зияны. Бұл тап-
сырма оқушыларға электрдің тұрмыс пен техника-
да қолданылуын көруге мүмкіндік береді. Сурет-
терді қараңыз және қандай жағдайда электрдің 
зиянды екенін түсіндіріңіз. (Тоқыма станогында 
жіптер үйкеліп электрленеді. Нәтижесінде, олар 
шатасып үзіледі.) Қалған заттар таныс па? Оларды 
қайдан кездестіруге болады? – деп сұраңыз. Дерек- 
ті мәліметті пайдалана отырып, принтерде қалай 
қағаз басатыны, мәшинені қалай бояйтыны және 
егеуқағазды, барқытты, жасанды теріні қалай жасай-
тыны туралы түсіндіріңіз. 

Зертте. Күлшеқыз туралы ертегіні естеріне 
түсіріңіз. Оған құстар көмектесті. Ал сендерге сон-
дай тапсырма берілсе, қанша уақыт ішінде тынды-
ра алар едіңдер деп бастаңыз. Оқушылар оған бір 
күн кетеді, тіпті бір апта бойы отыратын шығармыз 
деп айтуы мүмкін. Сіз оларға бұл жұмысты бір күнде 
емес, бірнеше минут ішінде орындауды тапсырыңыз. 
Оқушылар ойлансын. Бұл жағдайда электрленудің 
көмегін қалай пайдалануға болады деп, тақырыпқа 
мән бергізіңіз. Әр топқа жайпақ тәрелкелер, 
ұсақталған пияз қабықтарымен (қағаз конфеттилер-
мен) араластырылан күріш, тарақ, жүн мата немесе 
мойынорағыш таратып беріңіз.
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Электр тізбегі дегеніміз не?
Оқу мақсаттары:
• қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
• қарапайым электр тізбегін элементтерін 

көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну; 
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз
электр тізбегі

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электр тізбегі дегеніміз не?», 70-71-бб.

Ресурсы:
• диаметрі әртүрлі және түрлі металдардан 

жасалған сымдар;
• кесте сызылған А4 үлгідегі бар парақтар;
• батарея;
• тұғырға орнатылған шам;
• кілт; 
• теннис доптары салынған шелек;
• шамдары тізбектей қосылған электрлік 

шамтізбек/(гирлянда).

Сабаққа байланысты деректі материал
Күміс және мыс сымдар жақсы электр өткізгіштер 

болып табылады. Электр тогын аллюминий нашар 
өткізеді.

Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Сабақты сымдардың адам 

өміріндегі рөлі туралы ойланудан бастауға болады, 
өйткені сымдардың арқасында электр тогын алып 
отырмыз. Оқушыларға сым кесінділерін таратып 
беріңіз. Олар қарап шықсын. Сымдарды қайда және 
не үшін пайдаланады? Өмірде сымдарды қай жерден 
кездестірдіңдер? Сымдармен нені жалғайды? деген 
сұрақтар қойыңыз. (Құрылғыларды электр көздеріне 
сымдармен жалғаймыз.) Құрылғыны ток көзіне 
жалғауға мысалдар келтіруді сұраңыз. (Мысалы, үтікті 
розеткаға қосу, т.с.с.)

Тізбектерді салыстыр. Бұл тапсырманы орын-
дай отырып, оқушылар электр тізбегі неге «тізбек» 
деп аталатынын, оның қандай элементтерден 
тұратынын және үзілген жағдайда не болатынын 
түсінеді. Оқушыларға жұбымен бірге келесі сұрақты 
талқылауды және кестеге қысқаша жауабын жазуды 
тапсырыңыз: «Эврика мен Негештің тізбектерінің 
арасында ортақ не бар? Тізбектер немен ерекше-
ленеді?». Кесте екі бағаннан тұрады. Бірінші баған – 
«ортақ белгісі», екінші баған – «айырмашылығы» деп 
аталған.

Жауап
Ортақ белгісі: тізбектің элементтері бір-бірінен 
кейін өзара жалғаса орналасып, тұйық тізбекті 
құрайды.
Айырмашылығы: электр тізбегіндегі элементтер 
әртүрлі болады.

Негештің тізбегі басқа элементтерден құрала 
ала ма? Қандай? Егер бір сымды ажыратып жіберсе, 
Негештің тізбегінде не өзгереді? (Шам сөнеді.) 

Жана ма, жанбай ма? Бұл тапсырманы орын-
дай отырып, оқушылар электр құрылғысы жұмыс 
істеу үшін тізбекке нені қосу керектігін эксперимент 
негізінде анықтайды. Тапсырманы орындау үшін 
оқушыларды топтарға бөліңіз. Әр топқа тұғырға 
орнатылған шам таратып беріңіз. Қалған электр 
құрылғыларды жеке үстелдің үстіне қойыңыз. Сол 
үстелге артық құрылғыларды да қоюға болады. 
Мысалы, амперметр, вольтметр, қосымша шамдар. 
Оқушылардан Шам неге жанбайды? – деп сұраңыз. 
Жауаптарды тыңдаңыз және үстелдің үстінен шамды 
жандыруға керекті заттарды алуды ұсыныңыз. Тағы 
нені жалғауға болады деп нақтылаңыз. Оқушылардың 
міндеті – тек құрылғыларды таңдау. Оқушылар артық 
заттарды әкелуі мүмкін. Оқулықтағы суретке назарла-
рын аударып, қай суретте және не себепті шам жан-
бай тұрғанын талқылаңыздар. (Электр көзі жоқ, сым 
үзілген.) Үстелдің үстіне тек қажетті құрылғыларды 
(ток көзі, сымдар мен шам) қалдырып, артықтарын 
үстелге қайтаруды тапсырыңыз. 

Электр тогы. Берілген тапсырма электр 
тогы туралы түсінік қалыптастыруға көмектеседі. 
Оқушыларға оқулық суреттерін қарап, оларды не 
біріктіретін табуды тапсырыңыз. Сымның ішінде не 
болатынын біле ме екен? Құбырлардың бойымен 
су қалай ақса, электр сымдары арқылы ток электр 
көзінен құрылғыларға солай өтеді. Бұл құбылыс 
электр тогы деп аталады. Электр стансыларынан 
біздің үйлерімізге электр сымдары арқылы келетіні-
не тоқталып өтіңіз. 

Электр тізбегі неден тұрады? Бұл тапсыр-
маны орындау барысында оқушылар электр 
құрылғыларымен танысады, олардың әрқайсысының 
қызметін біліп, жақын таныса алады. Сонымен қатар 
электр тізбегінің жұмысына қажетті элементтерді 
таңдай отырып, оқушылар зерттеушілік дағдысын 
дамытады, өйткені әртүрлі құрылғыларға талдау жа-
сап, тек қажеттілерін таңдайды. Осыдан соң «Енді 
сенің үстеліңде барлық қажетті заттар бар, бірақ 
шам әлі жанбайды. Неге?» – деп сұраңыз. Оқушылар 
«Құрылғылар сымдармен жалғанбаған», – деп айтуы 
мүмкін. Тақтаға бірінші қорытынды ретінде жазыңыз: 
электр тізбегі тұйық болуы тиіс. Оқулықтағы сурет-
ті қараңыз. Тізбекке қандай құрылғылар қосылған? 
Егер оқушылар жауап беруге қиналса, кілтті өзіңіз 



16110-сабақ. Электр тізбегі дегеніміз не?

айтыңыз. Оқушыларға сол құрылғыны тауып, өз 
үстелінің үстіне әкелуді тапсырыңыз. Таңдалған 
құрылғылардың аттарын атап, олардың қызметтерін 
бірге талқылаңыз. Құрылғылар: электр көзі (бата-
рея), сымдар (олар арқылы электр көзінен шамға 
жүреді), кілт (тізбекті шамды сөндіру керек кезде 
тұйықтайды), шам (электр тұтынатын құрылғы). Осы 
құрылғылардан электр тізбегі құралатынын, мұндай 
тізбек оның барлық элементтері бір-бірімен жалғасса 
әрі бірыңғай жүйеге біріксе ғана жұмыс істейтінін ай-
тып түсіндіріңіз.

Модель жаса. Модельдеу арқылы оқушылар 
электр тізбегі жұмысының физикалық мәнін түсінеді. 
Ол үшін оқушыларға электр тізбегінің «тірі үлгісін» 
жасауды тапсырыңыз. Назар аударыңыз! Бұл тап-
сырманы орындау үшін оқытушы да оқушылармен 
бірге шеңбер құрып тұруы керек. «Электр тізбегін 
құрамыз!» деңіз. Осылай айту арқылы болып жатқан 
жұмысты түсінуге көмектесе аласыз. Оқушылар қол 
ұстасып, шеңберге тұрады, оң алақанын жоғары 
қаратып, сол алақанымен келесі оқушының алақанын 
жабады. Оқушылардың біреуін «ток көзі» сайлап, 
оған теннис шарлары бар шелекті береді. Бұл оқушы 
ток көзінің рөлін атқарады, ал теннис шарлары – 
электр. «Ток көзі» шелектен шарларды алады да, 
оқушылар оны шеңбер бойымен бір-біріне береді. 
«Ток көзінің» қасында тұрған соңғы оқушы оларды 
қайтадан шелекке салып тұрады. Оқушылардың бі-
реуі кілттің рөлін ойнасын. Белгілі бір сәтте «кілт» 
қолын көтереді де, тізбек үзіледі. Оқушылар шарлар-
ды бере алмайды. Оқушылармен бірге талқылаңыз: 
Не болды? (Тізбек үзілді.) Тізбекте ток бар ма? (Жоқ.) 
«Кілт» қолын жалғайды, тізбек қайтадан жалғанады 
да, оқушылар қайтадан бір-біріне шарлар бере ба-
стайды. Қазір тізбекте ток бар ма?– деп сұраңыз.  
(Иә, бар.) Қандай маңызды шарт болуы керек? 
(Кілт тұйықталған болуы керек). Содан кейін, «ток 
көзінен» кішкене әрі шегініп, қолыңызды жіберіңіз. 
Тізбек қайтадан үзілді. Не болғанын талқылаңыз. (Сым 
ток көзінен ажыратылды.) Тізбектен ток қайтадан 
жоғалып кетті. Не істеу керек? (Сымды жалғау керек.) 
Оқушылар электр тізбегі жұмыс істеу үшін ол тұйық 
болуы керек деген қорытындыға келуі қажет.

Ойлан. Оқушыларға шырша шамтізбегін (гирлян-
дасын) көр сетіңіз. Ең жақсы нұсқасы – ол электр 
шамдары бар гирлянда. Әр жаңа жылдың алдын-
да сіз оның жұмыс істейтінін тексеретіңізді ай-
тып беріңіз. Сұраңыз, шамның біреуі жанып кет-
се, гирлянда жұмыс істей ме? Талқылаңыз, неге? 
(Тізбек тұйықталады.) Бұл тапсырманы орындау 
барысында оқушыларда функционалды сауаттылық 
қалыптасады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға сурет салу немесе электр тізбегінің 

жұмысын көрсететін модель жасауды тапсырыңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

56-жұмыс парағы. «Электр тізбегі», 58-б.
Неге шам жанбайды? Оқушылар бұл тапсырма-

ны орындай отырып, тізбектегі электр тогына қажетті 
шарттар туралы білімді бекітеді. Олар қандай тізбек-
те шам жанатынын анықтайды.

Жауап
1. Кілт тұйықталмаған. Шам жанбайды.
2. Шам мен ток көзі арасындағы тізбек үзілген. 
Шам жанбайды.
3. Кілт пен шамның арасындағы тізбек үзілген. Шам 
жанбайды.
4. Тізбек тұйықталған және шам жанып тұр.

57-жұмыс парағы. «Электр тізбегінің эле-
менттері», 59-б.

Тізбек неден тұрады? Оқушылар электр тізбегі 
элементтерінің аттарын жазып, олардың әрқайсысы 
қандай қызмет атқаратынын көрсетеді.

Жауап
1. Шам – электрлік құрылғы.
2. Кілт – тізбекті қосып ажыратады.
3. Ток көзі – электр тогын береді.
4. Сымдар – олар арқылы электр тогы жүреді.

Ребус. Бұл тапсырма электр тізбегі түсінігін бекіту-
ге бағытталған. Оқушылар жасырылған сөздерді 
шешіп, олардан сөйлем құрайды.

Ықтимал жауап
1. Кілт. 
2. Тізбек.
Кілт – электр тізбегінің элементі.



2-бөлім. 4-тарау.  Табиғат физикасы. Жарық, дыбыс, электрлік, магниттілік

Электр тізбегін қалай көрсетуге 
болады?  
Оқу мақсаттары:
• қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
• қарапайым электр тізбегін элементтерін 

көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну; 
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз 
шартты белгілер

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электр тізбегін қалай көрсетуге болады?», 72-

73-бб.

Ресурстар:
• электр құрылғыларының суреттері (батарея, 

ажыратқыш, розетка, шам, қоңырау, шәйнек, 
компьютер);

• электр құрылғылардың шартты белгілері (бата-
рея, кілт, шам, қоңырау, электр құрылғы);

• электр құрылғылардың қысқаша сипаттамасы 
(аты, қызметі) жазылған үлестірмелі парақшалар;

• батарея;
• тұғырға орнатылған кішкентай шам (лампа);
• кілт;
• сымдар;
• электр тізбектерінің суреттері бар бірнеше 

парақтар (құрылғылардың суреті) немесе 
слайдтар түріндегі электрондық нұсқа;

• кез келген электр құрылғының электр сызбасы 
көрсетілген төлқұжаты;

• электр сызбасы бейнеленген парақтар. 

Сабаққа байланысты деректі материал
Электр сызбаларында элементтердің шартты 

белгілері пайдаланады. Олардың көмегімен тізбекке 
қандай электр құрылғылары кіретінін және олар бір-
бірімен қалай жалғасқанын жазады. Барлық елдерде 
бірдей шартты белгілерді пайдалану қабылданған, 
сондықтан бұл электр сызбасын шет тілін білмей-ақ 
«оқуға» болады. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе жаттығу. Сабақты оқушыларды ойын 

түріндегі жағдаятқа қатыстырудан бастаңыз. Сіздің 
бір электр құрылғыңыз сынып қалды. Сіз шеберханаға 
барасыз. Құрылғыны жөндеу үшін техникалық құжат 
керек, ал ол шет тілінде жазылған. Не істеу ке-
рек? Оқушылар өз ойларын ұсына алады. Оларға 
түсіндіріңіз: бұл жағдайда оларға сынған құрылғының 
электр сызбасы көмектеседі. Ұстаға шет тілін білудің 

қажеті жоқ. Өйткені, тізбектің әр элементінің өз шартты 
белгісі бар. Бұл шартты белгілер барлық елдерде бір-
дей қабылданған және электр құрылғыларын жөндеу 
бойынша ұста сізді кез келген елде оңай түсінеді. 
Оқушыларға электр сызбасы көрсетілген белгілі бір 
құрылғының төлқұжатын көрсетіңіз. Оқушыларға 
электр сызбалары бейнеленген қағаз парақтарын тара-
тып беріңіз немесе слайд көрсетіңіз. Оқушыларға оны 
мұқият қарауды тапсырыңыз. Сабақтың бұлай басталуы 
оқушыларға шартты белгілерді пайдалану қажеттігін 
түсінуге мүмкіндік береді. 

Тізбек элементтері. Бұл тапсырманы орындай 
отырып, оқушылар электр құрылғыларының шартты 
белгілерімен танысады. Оқушыларға суретке қарауды 
және жұп бойынша жұмыс жасай отырып, сұрақтарға 
жауап беруді тапсырыңыз. Жұмыстың соңында қосымша 
сұрақтар қойып, талқылау ұйымдастырыңыз. Тек бір 
электр құрылғыны білдіретін шартты белгілер (мы-
салы, қоңырау) және бірнеше элементті білдіретін 
шартты белгілер болатынына назар аудартыңыз. Мы-
салы, суреттегі шәйнек, фен, үтіктің шартты белгілері 
бірдей. Неліктен? – деп сұраңыз. Оқушылар жауап 
бере алмаса, егер құрылғылар бірдей қызмет атқарса, 
олардың шартты белгілері де бірдей болатынын айтып 
беріңіз. Батареяларға қараңыз. Батареялар домалақ не 
шаршы пішінді болса да, бірдей шартты белгілерімен 
көрсетілетініне назар аудартыңыз. Себебі, олар электр 
көзі болып табылады. Шартты белгілерді не үшін пайда-
ланатынын сұрап, қорытынды шығарыңыз. (Электр сыз-
баларында электр құрылғыларды көрсету үшін.) 

Модель жаса. Модельдеу  барысында оқушылар 
электр құрылғылардың шартты белгілерін жаттап ала-
ды. Құрылғының суретін оның шартты белгісімен са-
лыстырады. Олардың сипаттамаларымен, тұрмыстағы 
қызметімен  танысады. Модельдеудің екінші кезеңін-
де электр тізбегінің фотосуретіне сүйене отырып, су-
реттерден электр тізбектерін құру керек. Жұмысты 
жүргізу үшін деңгейлері әртүрлі оқушылардан топ-
тар құрыңыз. Әр топ кеспе парақшалары бар үш кон-
верт алады: біреуінде – шартты белгілер, екіншісінде 
– құрылғылардың фотосуреттері және үшіншісінде 
– құрылғылардың сипаттамалары бар. Зерттеу екі  
кезеңнен тұрады.

Жүргізуге  арналған нұсқаулық 
Жұмыстың 1-кезеңі

• Әр құрылғының сипаттамасын оқу.
• Сол құрылғының суреті мен шартты белгісін 

табу.

Жұмыстың 2-кезеңі

Мұғалім өз қалауынша, жұмыстың 3 нұсқасын 
ұсынуына болады. Таңдалған нұсқа сыныптың жалпы 
дайындық дәрежесіне және құрылғылардың болуына 
байланысты. 
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11-сабақ. Электр тізбегін қалай көрсетуге болады?  

Ойлан. Оқушыларға «Электр тізбегі» тапсыр-
масындағы суретке қарауды тапсырыңыз. Егер шам 
мен кілттің орындарын ауыстырса, шам жанады ма? 
– деп сұраңыз. Егер оқушылар жауап беруге қиналса 
немесе жауапты түсіндіре алмаса, алдыңғы сабақта 
электр тізбегіне қандай талаптар қойылғанын еске 
түсіруді тапсырыңыз. (Электр тізбегінің көзі болуы 
керек және ол тұйық болуы керек.) Мына сұрақтар 
бойынша талқылау ұйымдастырыңыз:  Берілген тізбек-
те көз бар ма? Егер шамның орнын ауыстырса, электр 
көзі тізбекте қала ма? (Қалады.) Тізбек тұйық па? 

Шамның орнын ауыстырғаннан кейін ол тұйық бо-
лып қала бере ме? (Қалады.) Демек, егер осы екі та-
лап орындалса, тізбекке кіретін электр құрылғылар 
жұмыс істейді.

Қосымша тапсырма  
Оқушыларға үш бағаннан: құрылғының аты, су-

реті (немесе жапсырылған суреті), шартты белгісінен 
тұратын кесте құруды тапсырыңыз. Кестені картон 
қағаздың бетіне салған жөн.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

58-жұмыс парағы. «Шартты белгілер», 60-б. 
Электр тізбегінің элементтері және шартты 

белгілер. Тапсырма шартты белгілер жайлы білімді 
бекітуге бағытталған. Оқушылар бірінші бағанда бей-
неленген құрылғылардың шартты белгілерін екінші 
бағаннан табады. Сәйкес әріптерді жауап кестесіне 
жазады.

Жауап

1 2 3 4

Ә В Б А

Тізбекті аяқта. Бұл тапсырманы орындай отырып, 
сурет пен шартты белгіні салыстыру арқылы электр 
тізбегін сызба түрінде көрсету туралы білімдерін 
бекітеді, электр тізбегінде және оның сызбасында 
құрылғылардың бар-жоқтығын анықтайды.  Сонымен 
қатар электр тізбегінен түсіп қалған элементтердің су-
ретін салады. 

1-нұсқа

Оқушыларға электр тізбегін слайдтар не сурет 
түрінде көрсету. Олардың міндеті – шартты белгілер 
бейнеленген суреттерді пайдалана отырып, электр 
тізбегін құру.

2-нұсқа

Оқушыларға құрылғылардан жасалған электр 
тізбегін көрсету. Олардың міндеті – шартты белгілер 
бейнеленген суреттерді пайдалана отырып, электр 
тізбегін құрау.

3-нұсқа

Бұл нұсқаны дарынды балаларға арналған тапсыр-
ма ретінде қолдану ұсынылады. Оқушыларға электр 
сызбасы беріледі. Сол бойынша суреттерден электр 
тізбегін құрайды.

Жұмысты жасап біткеннен кейін оқушылар екі-
екіден бөлініп, бір-бірін тексереді. Модель жасау 
барысында мұғалім топтарды аралап, қажет болса 
көмектеседі.

Модельдеу нәтижесінде оқушылар сызбанұсқаны 
құру кезінде өз әрекеттерін жоспарлап, алынған 
нәтижені талдап, топ ішінде өзара бағалау өткізе ала-
ды.  

Электр тізбегі. Бұл тапсырманы орындай отырып, 
оқушылар шамның қандай жағдайда жанатынына тал-
дау жасап, электр тізбегін құру кезінде қандай та-
лаптар орындалуы қажет екенін түсінеді. Оқушылар 
тапсырманы жұбымен бірге орындайды. Оларға су-
ретке қарап, құрылғылардың әрқайсысын сызбадан 
табуды сұраңыз. Төмендегі сұрақтарға жауап беруді 
сұраңыз. 

• Тізбекте қандай элементтер бар? (Батарея, кілт, 
шам, жалғайтын сымдар.) 

• Шам қазір жана ма? Неге? (Жанбайды, өйткені, 
кілт ажыратылған.) 

• Тағы қандай себептерден шам жанбайды? (Егер 
сымдар зақымдалса жанбайды.)

Талқылаудан кейін бір сөйлеммен электр тізбе-
гіне кіретін құрылғылардың жұмыс істеуіне қажетті 
жағдайларды тұжырымдауды тапсырыңыз. (Электр 
тізбегінде электр көзі болуы тиіс және ол тұйық бо-
луы керек.)

Сен білесің бе? Оқушыларға шартты белгілер-
ге қарап, олар қандай геометриялық пішіндерден 
(шеңбер, тікбұрыш, шаршы, сызық) тұратынын айтуды 
тапсырыңыз. Бұл қарапайым белгілер электр сызбала-
рын тез әрі оңай салу үшін арнайы ойлап табылғанын 
айтып беріңіз.
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оқушылар өз тобы өкілінің жауаптарын толықтыра 
алады. Талқылау кезінде мынадай сұрақтар қойыңыз: 

• Магнит қандай заттарды тартады? (Металл 
заттарды.)

• Магнит қандай заттарды тартпайды? (Пластмас-
са, қағаз және т.б.)

• Магниттің неше полюсі бар? (Магниттің екі по-
люсі бар.) 

• Олар қалай аталады? (Солтүстік және оңтүстік.) 
• Олар қалай белгіленеді? (Солтүстік «N», 

оңтүстік «S».) 
• Олар қандай түспен боялады? (Солтүстік – көк, 

оңтүстік – қызыл.) 
• Магнит кедергінің арғы жағындағы заттарды тар-

та ала ма? (Тарта алады, мысалы, шыны, қатты қағаз 
арқылы және т.б.) 

• Магниттердің бір-бірімен әрекеттесетін/
әрекеттеспейтінін тексеріңіздер. (Біртекті полюстер 
итеріледі, әртекті полюстер тартылады.) 

• Магниттің күшін өзгертуге немесе оның магнит-
тік қасиетін жоюға болады ма? (Егер магнитті ұрса 
немесе қыздырса, оның магниттік қасиеті жоғалып 
кетеді.) 

• Магниттерді қай салада пайдаланады? (Меди-
цинада: МРТ, физиологиялық емдеу; зауыттарда, 
тұрмыста.)

Топтардың жұмыстарын бақылаңыз, оқушылардың 
талқылауын мұқият тыңдаңыз, топтық жұмыс кезінде 
енжарлық танытқан оқушыларға сұрақтар қойыңыз. 
Бақылау нәтижелерін қалыптастырушы бағалау 
жүргізуге қолданыңыз. 

Зертте. Оқушыларға бұрағышты көрсетіп, 
«Бұрағыш магнит пе?» – деп сұраңыз. Оқушылар жоқ 
деп жауап беруі мүмкін. Онда бұрағыштың ұшын кіш-
кентай шегеге тигізіп, оны бұрайтын тесікке апарыңыз. 
Бұл қалай болды? Оқушылар жауап бере алмауы 
мүмкін, бірақ бұрағыш магниттік қасиетке ие деген 
болжамдарын айта алады. Кейбір металдардың маг-
нит бола алатынан түсіндіріңіз. 

Оқушыларға жұбымен бірге затты қалай маг-
ниттеуге болатыны жайлы идеяларды талқылауды 
ұсыныңыз. Қысқа талқылаудан кейін топтарға 
бөлініп, өздерінің магниттеу тәсілдерін айтып беру-
ді тапсырыңыз. Идеяларды талқылағаннан кейін әр 
топ біреуін таңдап, оны сыныпқа ұсынады. Әр топтың 
идеяларын тыңдағаннан кейін біреуі таңдалады және 
соның негізінде зерттеу жүргізіледі. Оқушылармен 
бірге әрекеттердің алгоритмін тақтаға жаза оты-
рып, зерттеудің әр қадамын, кезеңін талқылаңыз.  
Тақтаға гипотеза мен зерттеуді жүргізуге қажетті ма-
териалдарды жазыңыз. Зерттеуді жоспарлаудың және 
оны жүргізудің бұл тәсілі барлық оқушыларды бірдей 
зерттеуді жоспарлауға қатыстыруға мүмкіндік береді. 

Әр топқа заттардың жиынтығын (қайшы, бұрама 
шеге, қыстырғыштар, кішкентай шеге, алюминий, мыс, 
болат сымдар, тиын) таратып беріңіз.

Магниттік қасиеттер 
Оқу мақсаттары:
• магнит көмегімен әртүрлі металдардың 

магниттелу қасиетін зерттеу;
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Тірек сөз 
темір

Оқулық. 2-бөлім: 
«Магниттік қасиеттер», 74-75-бб.

Ресурстар:
• жолақты немесе доға тәрізді магниттер;
• аллюминий, мыс, болат сымдарының кесектері;
• қайшы немесе бұрағыш; 
• қағазқыстырғыштар (скрепки);
• жапсырма шегелер (кнопки).
Сабаққа дайындық
Металдардың магниттелу қабілетін көрсету үшін 

сабақ басында бұрағыштың қалай магниттелетінін 
көрсетіңіз. Ол үшін бұрағыш пен жолақты магнит 
алыңыз. Магниттің шетін бұрағыштың бойымен 
өткізіңіз. Міндетті түрде бір бағытта бұрау керек! 
Магниттеу уақыты қолданылатын магниттің күшіне 
байланысты.

Сабаққа байланысты деректі материал
Тек тоғыз металл магниттеу қабілетіне ие. Олар 

ферромагнетиктер тобына жатады  (Fe (ferrum) – те-
мір). Барлық магниттер темір, кобальт және никельдің 
қортпасы болып табылады. Мыс, алюминий, алтын 
және т.б. сияқты металдар магниттелмейді.

Магниттің екі полюсі бар: солтүстік және оңтүстік. 
Олар сәйкес көк және қызыл түске боялады. Солтүстік 
полюс N (north) әрпімен, оңтүстік – S (south) әрпімен 
белгіленеді. Біртекті полюстер бір-бірінен итеріледі, 
ал әртекті полюстер тартылады.

Сабаққа қатысты ескертулер
Магнит туралы не білеміз? Берілген тапсырма-

ны орындау барысында оқушылар бірінші және екін-
ші сыныптардағы магниттің қасиеттері жайлы білім-
дерін  жаңғыртады, магниттердің өзара әрекеттесуін 
экспериментте тексереді және сұхбат барысында 
магниттің полюстерімен танысады. Оқушыларды 
топқа (топ саны жұп сан болатындай) бөліңіз. 
Оларға оқулықтағы суретке қарап, магнит туралы не 
білетінін талқылауды тапсырыңыз. Талқылаудан кейін 
екі топқа бірігіп, бір-бірімен ақпаратпен алмасуды 
тапсырыңыз. Талқылаудың нәтижесін қорытындылау 
үшін әр топтан төрт спикерден таңдаңыз. Әр оқушы 
суретте көрсетілген бір сектор туралы айтады. Қалған 
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 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

59-жұмыс парағы. «Магниттік қасиеттер», 
61-б. 

Магниттердің қасиеттері. Бұл тапсырмада 
оқушылар сөйлемдегі бос орындарды толтыра-
ды. Оны орындай отырып, магниттің қасиеті жайлы 
білімдерін бекіте алады. №1-4 сұрақтардың жа уабы 
әртүрлі болуы мүмкін, себебі оқушылар әртүрлі 
заттарды және магниттік қасиеттерді өзгертудің 
әртүрлі тәсілдерін атауы мүмкін. 

Ықтимал жауаптар
1. Қыстырғыштар, шегелер және т.б. 
2. Солтүстік және оңтүстік. 
3. Тебіледі.
4. Ұрса, қыздырса және т.б. 
5. Темір.

Магниттің полюстерін анықта. Бұл тапсырма 
магниттердің өзара әрекеттесуі жайлы білімді бекіту-
ге бағытталған. Оқушылар магниттің полюстерін «S» 
және «N» әріптерімен белгілейді.

60-жұмыс парағы. «Магниттер мен олардың 
қасиеттері», 62-б. 

Заттардың қасиетін зертте. Бұл тапсырма-
да оқушылар кестеде көрсетілген қасиеттерге ие 
заттардың суретін салып, олардың неден жасалғанын 
жазады.

Ықтимал жауаптар
Магнитке тартылады: шегелер, қыстырғыштар 
және т.б. 
Магнитке тартылмайды: өшіргіш, қағаз және т.б. 
Магниттеледі: бұрағыш, болат сым және т.б. 
Магниттелмейді: алтын сақина, алюминий сым 
және т.б.

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық (тақтаға 
жазылады) 

• Магнитті үстелдің үстіне қойыңыз.
• Магнит полюстерінің бірінің ортасынан шетіне 

қарай қайшымен жүргізіңіз. Қайшыны бірнеше рет 
әрі міндетті түрде бір бағытта: ортасынан шетіне 
қарай жүргізу қажет. 

• Қайшының магниттелгенін оны кішкентай шегеге 
жақындатып тексеріңіз.

Зерттеуден кейін оқушылармен бірге қайшының 
магниттелу нәтижесін талқылаңыз. Оқушылар қайшы 
магниттік қасиетке ие болғанына көздерін жеткізеді, 
себебі ол кішкентай шегелерді тартады.

Оқушыларға үстелдің үстіндегі басқа металл 
заттарды магниттеуді тапсырыңыз. Әсіресе, сым 
кесінділеріне назар аудартыңыз. Әр топқа зерттеу 
нәтижесін тұжырымдауды тапсырыңыз, онда олар 
тек нені білгенін ғана емес, сонымен қатар қандай  
қиыншылықтарға тап болғанын айтуы тиіс екенін 
ескертіңіз.

Зерттеу нәтижесінде оқушылар барлық метал-
дарды магниттеуге болмайтынын байқайды, демек, 
заттардың барлығы бірдей магниттеу қасиетіне ие 
емес. 

Зерттеудің барлық кезеңін: болжам ұсынудан бас-
тап, тұжырым жасауға дейінгі әрекеттерді талдау 
арқылы жүргізілген зерттеу оқушылардың зерттеуді 
жүргізу алгоритмін есте сақтауға көмектеседі.

Ойлан. Оқушылардан неге адамдар бұрағыштарды, 
қысқыштарды (пинцеттерді) магниттейді? – деп 
сұраңыз. Олар: «Мұндай бұрағышпен шегелерді 
бұрау жеңілірек, ал магниттелген қысқышпен тар 
саңылаулардан шегелерді оңай алуға болады», – 
деп жауап береді. 

Сен білесің бе? Оқушылардан ең үлкен магнит-
ті көрдіңдер ме? – деп сұраңыз және біздің Жер 
ғаламшары туралы айтып тұрғаныңызды білдіріңіз. 
Ол – өте алып магнит, компастың тілдерін өзіне 
тартады. Ғаламшарымыздың ішінде темір қоры бар. 
Соның арқасында Жердің магниттік қасиеті бар.

Қосымша тапсырма
Бұл тапсырма магнит жайлы алған білімдерін 

жалпылауға бағытталған. Оқушыларға суреттерді, 
түрлі түсті қарындаштар не түрлі түсті қағаздарды 
қолданып, сурет не аппликация түрінде кластер жа-
сау, онда магнит пен оның қасиеттері туралы білетін 
барлық ақпараттарды жазуды ұсыныңыз.
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ды тапсырыңыз. Оқушылар бұл тақырып бойынша көп 
материал меңгерді, сондықтан әр оқушының тақтаға 
шығуға мүмкіндігі болады. 

Бәрін білгім келеді! Оқушыларға «Білгіштер» 
атты ойын ойнауды тапсырыңыз. Ол үшін ойын 
алаңын дайындаңыз немесе оқулықтың суретін 
пайдаланыңыз. Ойынды екі топтың сайысы түрінде 
ұйымдастырыңыз немесе оқушыларды бір-бір-
ден шақырып өткізіңіз. Сұрақты текшені лақтыру 
немесе ойын алаңында жатқан сұрағы бар кеспе 
парақшаларды суырып арқылы таңдауға болады. 
Электр тізбектерінің сызбасына арнап бірнеше 
бөліктер/секторлар жасаңыз. Оған суреттер неме-
се сызбалар орналастырып, соған сәйкес сұрақтар 
ойлап табыңыз. Қарапайым электр тізбегі қандай 
элементтерден тұратынын атауды тапсырыңыз. (Ба-
тарея, шамдар, кілт, байланыстырушы сымдар.) Тағы 
қандай элементтерді білесің? (Қоңырау, розетка, 
электр құрылғы.) Олардың әрқайсысы қандай қызмет 
атқарады? (Батарея – электр энергиясының көзі, 
сымдар арқылы электр өтеді, кілт тізбекті қосып,  
ажыратады.) Сызбамен жұмыс жасау кезінде мы-
надай сұрақтар қоюға болады: «Қай тізбекте шам 
жарығырақ жанады? Неге?» Оқушылардан толық 
жауап беруді талап етіңіз. Мысалы, тізбекте электр 
жоқ, өйткені элементтер бір-бірінен ажыратылған 
(қай элементтер екенін нақты көрсету). Тағы қандай 
жағдайларда шам жанбайтынын нақтылаңыз. Мысалы, 
батарея жоқ кезде. 

Жауаптар 
1. Күн батареялары және жел генераторы. 
2. Энергия көзі мен байланыстырушы сымдар 

тұйықталған тізбек құрады.  
3. Шартты белгілер электр тізбектерінің суретін 

салу үшін қолданылады. 
4. Өйткені олар бірдей қызмет атқарады. Олар 

электрді жылуға айналдырады.
5. Мысалы, қыстырғыш, жапсырма шеге, шеге.
6. Мысалы, магнит тақта, ойыншықтар.

Электр құралдары. Бұл тапсырманы орындау 
барысында оқушылар электр құрылғылардың шартты 
белгілері жайлы білімдерін бекітеді. Бұл тапсырманы 
екі нұсқада орындауға болады.

1-нұсқа. Оқушылар оқулықтағы суретпен жұмыс 
істеген жағдайда.

Оқушыларды жұп сан шығатындай топтарға (2 не 
4) бөліңіз және оқулықтың суретіне қарауды өтініңіз. 
Оқушылар суреттегі электр құрылғыларды тауып, 
оларды кестедегі шартты белгілерімен салыстырады. 
Сонымен қатар берілген сұрақтарға жауап береді. 
Тапсырманы орындап біткеннен кейін олар екі топқа 
бөлініп, өзара бағалау жұмысын өткізеді.

2-нұсқа. Оқушылар сканерден өткен суреттер 
бойынша жұмыс істеген жағдайда.

Электрлік және магниттік 
құбылыстар 
Оқу мақсаттары:
• қарапайым электр тізбегінің сызбасын жинау;
• қарапайым электр тізбегін элементтерін 

көрсете отырып, сызба түрінде ұсыну; 
• экспериментті жоспарлау және жүргізу.

Оқулық. 2-бөлім: 
«Электрлік және магниттік құбылыстар»,  

154-155-бб.

Ресурстар:
• шыны құты;
• пластмасса қақпақ;
• жүн мата, мойынорағыш немесе қолғап; 
• биіктігі 2 см болатын қағаз шыршалар;
• түрлі түсті сегіз бөліктен тұратын ойын алаңы;
• «Электр құрылғылар» тапсырмасынан алынған 

сканерден өткен және үлкейтілген сурет;
• «Электр құрылғылар» тапсырмасындағы 

шартты белгілер салынған сканерленген және 
жеке үлестірме парақшаларға қиылған кесте;

• желім.
Сабаққа дайындық
Түрлі түсті сегіз бөліктен тұратын ойын алаңын 

дайындаңыз. Әр бөлікте бір сұрақ берілген. 
Сұрақтарды бөліктерге жазуға немесе тек санда-
рын белгілеуге болады, бұл жағдайда сұрақтар жеке 
қағаздарға жазылады.

Сабаққа байланысты деректі материал
Электр адам өмірі үшін аса қауіпті. Сондықтан 

розеткаға кез келген металл заттарды тыға беруге 
болмайды. Жұмыс істеп тұрған электр құрылғыларды 
су қолмен ұстауға немесе оларды судың қасында, мы-
салы, ваннада немесе себезгіде қолдануға болмайды. 
Оның себебі, су жақсы электр өткізгіш болып табы-
лады. Электр жүретін сымдарға тиісу өлімге әкелуі 
мүмкін. Сондықтан сымдарды қолмен ұстауға да, тіпті 
оның маңына жақындауға да болмайды, себебі оны-
мен жанасқан басқа заттарға байқаусызда тиіп кетуі 
мүмкін.  Мысалы, ауаға батпырауық жібергенде. 

Сабаққа қатысты ескертулер 
Кіріспе жаттығу. Берілген сабақ электр мен маг-

ниттілік жайлы өткен материалды қорытуға арналған. 
Бұл тапсырма оқушыларға өткен материалды еске 
түсіруге көмектеседі және сабақтың басында қолайлы 
көңіл күй туғызады. Тақтаға «Электр» мен «Магнит» 
сөздерін жазыңыз және оқушыларға олардың қасына 
осы сөздермен байланысты барлық нәрселерді жазу-
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Сымдар өтетін бағаналардың маңында ойнауға бол-
майды. Мысалы, батпырауық ұшыру, доп ойнау және 
т.б. Электр құрылғыларды токтан қалай дұрыс ажы-
рату керектігіне ерекше назар аударыңыз, өйткені 
оқушылар көбінесе оны өз бетінше жасайды. 
Құрылғының сымынан тартуға болмайды. Штепсельді 
берік ұстап, бір қолмен розетканы басып тұрып суы-
ру керек. «Электр құралдары» тапсырмасындағы 
суретке қараңыз. Бұл пәтердің тұрғындары қандай 
қателіктер жіберді? – деп сұраңыз. (Розеткаға көп 
сымдар қосқан, бала ноутбуктың қасында шай ішіп 
отыр, сымның бір жері зақымдалған.)  

Сен білесің бе? Оқушылармен бірге оқулықтың 
суретіне қараңыз. Неліктен аралар гүлдерге 
қонатынын талқылаңыз. Неге араның түкті денесі 
әрдайым қалың тозаңмен қапталған? – деп сұраңыз. 
Пікірлерін тыңдаңыз да, бұл жерде электрлену 
құбылысы басты рөл атқаратынын айтыңыз. Ұшу кезін-
де араның денесіндегі түктер электрленеді. Ол гүлге 
қонған кезде тозаң оған тартылады. 

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

61-жұмыс парағы. «Электрлік және магниттік 
құбылыстар», 63-б. 

Сөз құрастыр. Оқушылар магнитке тартылған 
әріптерден сөздер құрап, оны магниттің ішіне жазады.

Жауаптары
Батарея; найзағай; тізбек; темір; шам; магнит; 
электр; көз. 

62-жұмыс парағы. «Абайла, электр тогы!», 
64-б.

Мұны білу керек. Бұл тапсырманы орын-
дау барысында оқушылар электр құрылғыларын 
пайдаланудағы қауіпсіздік шараларын сақтау туралы 
білімін бекітеді. Әр суреттің қасына онда жіберілген 
қателіктерді жазады. 

Жауаптары
1.Әйел адам су қолымен электр құрылғыны ұстап 
тұр.
2. Ер адам құрылғының сымын тартып жа-
тыр, розеткаға көп құрылғылар қосылған, сым 
жалаңаштанған.
3. Балықшы қармағы электр сымдарына тиіп тұр.

Деңгейлері әртүрлі оқушыларды араластырып, 
топтарға бөліңіз. Ынтасы жоғары оқушылар суретте 
көрсетілген құрылғыларды анықтап, қасына шартты 
белгілерін салады. Ынтасы төмен оқушыларға электр 
құрылғылардың суреттерімен қоса шартты белгілер 
бейнеленген суреттер таратып беріңіз. Балалар 
бейнеленген құрылғыларды тауып, оларға шартты 
белгілер жапсырады және оларды нұсқарлардың 
көмегімен жалғайды.

Жауаптар:
розетка

аспашам мен шамдалдың шамы

+ мәшине батареясы

шәйнек, үтік
сым
теледидар

Зертте. Бұл тапсырма оқушыларға электрлену 
құбылысын ерекше қызықты түрде зерттеуге және 
денелердің үйкелудің көмегімен электрленуі жайлы 
білімдерін бекітуге мүмкіндік береді. Оқушыларды 
жұптарға бөліңіз. Әр жұпқа жүн мата немесе қолғап, 
мойынорағыш, кішкентай қағаз шыршалар, пластмас-
са қақпақпен жабылған шағын шыны құты таратып 
беріңіз. Назар аударыңыз! Құты құрғақ болуы ке-
рек. Зерттеудің алдында оны фенмен құрғатқан жөн.  

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық
• құтыға бірнеше шыршаларды салу;
• құтыны қақпақпен жауып, матамен сүрту;
• шыршалардың мұндай  «әрекеттерін» сипаттау 

және себебін түсіндіру.

Саралау тапсырмасы ретінде ынтасы жоғары 
оқушыларға зерттеуді құрғатылған емес, дымқыл 
құтымен өткізуді және электрлену үдерісінің ауа 
ылғалдығына байланыстылығы туралы қорытынды 
жасауды тапсырыңыз.

Зерттеудің соңында оқушылар қақпақтың электр- 
ленуі себебінен оған шыршалардың тартылғанын 
түсінеді. Егер құты құрғақ болса, электрлену үдерісі 
жақсы жүреді. Дымқыл құтыда электрлену пайда 
болмайды. 

Ойлан. Оқушыларға суреттерге қарауды тапсы-
рыңыз. Олардың әрқайсысында балалар не істеп 
жатқанын сұраңыз. Оқушыларға розеткаға ешқандай 
заттарды тығуға, оны бұзып көруге, сондай-ақ ол 
қабырғаға дұрыс бекітілмесе, оны қолдануға бол-
майтынан түсіндіріңіз. Электр құрылғыларды су 
қолмен ұстау, судың қасында қолдану өте қауіпті. 
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Сабаққа қатысты ескертулер
Кіріспе тапсырма. Бұл тапсырма оқушыларды 

зерттеу жұмысын өз бетінше өткізуге бейімдей-
ді. Әңгімені алдағы екі сабақтың ерекше болаты-
нын айтудан бастаңыз. Оқушылар өз зерттеулерін 
жүргізетін болады. Ол үшін оның қалай өткізілетінін 
талқылау керек. Деңгейлері әртүрлі оқушылардан 
аралас топтар құрыңыз да, әрқайсысына А4 үлгідегі 
парақтар таратып беріңіз. Әр зерттеу неден бастала-
тынын, эксперимент тақырыбын таңдауға қандай та-
лаптар қойылатынын алдымен талқылап алып, содан 
соң жазуды тапсырыңыз. Талқылау кезінде оқушылар 
өздерінің идеяларын жазып отырады, сосын кезек-
пен әр топ өз ойын айта алады. Талқылау барысында 
эксперименттің тақырыбына қойылатын талаптарды 
тақтаға жазған жөн. Сосын зерттеудің жүргізілуіне 
қойылатын тағы қандай талаптар барын сұраңыз. 
Оқушылар құралдардың қолжетімдігі, зерттеуге 
берілетін уақыттың жеткіліктілігі туралы айтуы мүмкін. 
Қиналып жатса, олар өткізе алмайтын тәжірибелерді 
мысалға келтіріңіз. Мысалы, «Оқушылар қарағайдың 
қандай биіктікке дейін өсе алатынын анықтай ала-
ды ма?» – деп сұраңыз. (Қарағай 1000 жылдай өмір 
сүреді әрі өсуін тоқтатпайды.)

Бұл тапсырманы орындай отырып, оқушылар кез 
келген зерттеу жұмысы адамның нені білгісі келетіні 
туралы сұрақты қоюдан басталатынын түсінеді. Со-
нымен қатар, зерттеу оңай жасалатындай, қызықты 
өтетіндей және белгілі бір уақыт аралығында 
үлгеретіндей болуы тиіс.

Нені зерттеуге болады? Бұл тапсырма 
оқушыларға зерттеу тақырыбын ойлап табуға 
және оны талқылау барысында зерттеу жүргізудің 
нақты мүмкіндігіне баға беруге мүмкіндік береді. 
Оқушыларға слайд (сурет) көрсетіңіз. Олардан 
не көріп тұрғанын сұраңыз. Суретте көрсетілген 
жағдайға байланысты қандай зерттеу өткізуге бо-
латынын жұбымен бірге талқылауды тапсырыңыз. 
Оқушылар жауын мөлшерін өлшеу, жел күшін өлшеу, 
бірнеше күн бойы температураны өлшеу және т.б. 
тақырыптарды ұсынуы мүмкін. Оқушылардың барлық 
жауаптарын тыңдаңыз. Қол көтергендердің бәріне 
өз ойын айтуға мүмкіндік беріңіз. Зерттеу жүргізу 
мүмкіндігі тұрғысынан ұсыныстарын талқылаңыздар. 
Егер оқушылар ұсынбаса, өз сұрағыңызды қойыңыз: 
«Қандай күртке жақсырақ?» 

Өз гипотезаңды ұсын. Жұмыс барысын-
да оқушылар келесі сабақта өткізетін зерттеудің 
мақсатын тұжырымдайды. Тағы да топқа бірігіп,  
жұмыс істеуді және неге кез келген зерттеудің ал-
дында білгің келген нәрсені нақты тұжырымдаудың 
қажет екенін ойлануды тапсырыңыз. Оқушылардың 
пікірлерін тыңдаңыз, егер олар қиналатын бол-
са, бағыттаушы сұрақ қойыңыз: «Эврика көшедегі 

Зерттеуді қалай жоспарлау керек?  

Оқу мақсаттары:
• экспериментті жоспарлау және жүргізу;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөздер  
зерттеу сұрағы 
болжам (гипотеза) 
ресурстар

Оқулық. 2-бөлім: 
«Зерттеуді қалай жоспарлау керек?», 78-79-бб.

Ресурстар:
• А4 үлгідегі парақтар (топ санына қарай);
• үлкен сурет немесе слайдтар;
• фломастерлер;
• термометрлер (парта саны бойынша);
• стақандар (партаға екі-екіден);
• жылы және суық су.
Сабаққа дайындық
Слайдтар немесе үлкен сюжеттік сурет 

дайындаңыз. Онда көктемгі мезгіл, яғни сыртта 
жаңбыр жауып тұрғаны, адамдардың жаңбыр мен 
желден қорғанып, күрте киіп, қолшатыр ұстап, көшеде 
жүргені бейнеленуі тиіс.

Сабаққа байланысты деректі материал
Зерттеу алгоритмге сәйкес өткізіледі.
1. Зерттеу нысаны таңдалып, зерттеу сұрағы 

құрылады. Оқушылар нысанның қандай шамасын/па-
раметрін зерттейтінін анықтауы керек.

2. Зерттеуге қажетті құралдар анықталады. Ол 
қолжетімді, қолдануға қауіпсіз және балалардың жа-
сына лайықты болуы керек.

3. Зерттеуді өткізуге қажетті уақыт аралығы және 
нәтижелерді көрсету формасы анықталады. 

4. Зерттеу нәтижелері жайлы гипотеза жасалады.
5. Өлшеулер мен бақылаулар жүргізіледі. На-

зар аударыңыз! Эксперимент жасау кезінде 
шамалардың біреуі ғана өзгертіледі.

6. Нәтижелерді жазу формасы анықталады. Жазба 
шамалардың байланысын көрнекі етіп көрсету керек. 

7. Зерттеу нәтижелері туралы, оның гипотезамен 
сәйкестігі жайлы қорытынды тұжырымдалады. Зерттеу 
нәтижесінде қандай қиыншылықтармен кездескені 
және егер зерттеу нәтижесі қанағаттанарлықсыз бол-
са, нені өзгерту керектігі талқыланады. 
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қойылатын үш негізгі талапты еске түсіруді ұсыныңыз: 
зерттеу мүмкіндігі, ресурстардың қолжетімдігі және 
нақты уақыт аясы. Талаптардың қайсысы жоспарда 
көрсетілмеген? (Уақыт аясы.) Сондықтан соңғы пункт 
болып: «5 минутты белгілеу» деп жазылады.

Өлшеулерді қалай жүргізуге болады? Бұл тап-
сырманы орындай отырып, оқушылар зерттеу заңын 
қайталайды: тек бір ғана параметр, бір ғана шама 
өзгеруі керек. Сонымен қоса өлшеуіш құралдармен 
жұмыс істеу дағдысын бекітеді. Өлшеу жұмыстарын 
қандай құралмен және қалай жүргізетінін 
нақтылаңыз. Оқушылардан эксперимент барысында 
қандай шамаларды өлшейтін болады, ал қандайлары 
тұрақты болып қалады? – деп сұраңыз. (Матаның 
түрлерін өзгертеді, ал температураны өлшейді.) 
Сыртқы температура тұрақты болады. Оқушыларға 
суреттерге қарап, жұбымен бірге өлшемдерді қалай 
жүргізу керектігін талқылауды тапсырыңыз. (Көз 
деңгейі термометр сұйықтығы деңгейімен сай ке-
луі керек.) Парталарға екі-екіден суық су мен жылы 
су стақандарын қойып, температураны өлшеуді 
тапсырыңыз. Өлшеу жүргізгеннен кейін өлшем 
нәтижелерін тыңдаңыз.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар 

63-жұмыс парағы. «Зерттеу», 65-б.
Негештің зерттеуі. Бұл тапсырмада оқушылар 

зерттеу нәтижелерін талдай отырып, зерттеу 
сұрағын тұжырымдап, қажетті материалдардың 
тізімін құрастырады және қорытынды жасайды.

Ықтимал жауаптар
Зерттеу сұрағы: Қандай доп басқаларынан биік 
секіреді?
Негешке зерттеу жасау үшін не қажет болды? 
Теннис, футбол доптары, шарлар, сызғыш. 
Негеш нені анықтады? Тенннис добы 
басқаларынан биігірек секіретінін білді.

64-жұмыс парағы. «Зерттеуді қалай 
жүргізеді?», 66-б.

Зерттеу жоспары. Тапсырма зерттеу жүргізудің 
жүйелілігі жайлы білімді бекітуге бағытталған. 
Оқушылар ұсынылған зерттеулердің біреуіне жоспар 
құрайды. Кестеде әрекеттердің реттілігін сипаттайды.

адамдарға қарап әртүрлі зерттеулер жүргізе ала 
ма? Немесе «Қандай күртке жылырақ, бір түсті ме 
әлде түрлі түсті ме; ұзын ба әлде қысқа ма?» – де-
ген сұраққа жауап табуды тапсырыңыз. Талқылау 
кезінде оқушылар нақты зерттеу мақсатын дұрыс 
анықтаса, зерттеу ойдағыдай өтетінін түсінуі керек. 
Зерттеу сұрағын қоюдан басқа ғалымдар зерттеу-
ді өткізу алдында гипотеза жасайтынын түсіндіріңіз. 
Оқушыларға оқулықтан гипотезаның анықтамасын 
оқып, қалай түсінгендерін айтуды тапсырыңыз. Әр 
топқа эксперимент нәтижесі туралы өз гипотеза-
ларын ұсынуды және зерттеу күнделігіне жазуды 
ескертіңіз. Мысалы, мен қандай мата бәрінен де 
жылуды аз өткізетінін білгім келеді. Мен күрткені 
жүн матадан тіксе, ол жылуды жақсы ұстамайды деп 
ойлаймын. Тапсырманың орындалуын бақылаңыз. 
Бақылау нәтижелерін қалыптастырушы бағалау үшін 
қолданыңыз. 

Ресурстар. Бұл тапсырманы орындай отырып, 
оқушылар зерттеуді жүргізуге қажетті ресурстардың 
тізімін құрайды. Оқушыларға топта талқылауды 
және зерттеуге қажетті материалдардың тізімін 
құруды тапсырыңыз. Әр топқа келіп қажет болса, 
бағыттаушы сұрақтар қойып көмектесіңіз. Мысалы: 
«Күрткені тек бір материалдан ғана тігуге немесе 
түрлі материал қолдануға болады ма? Температура-
ны немен өлшеуге болады? Суық көзі ретінде нені 
алуға болады?» Талқылаудан кейін топтарға өз пікір-
лерімен алмасуға мүмкіндік беріңіз, сосын тақтаға 
ресурстардың ортақ тізімін жазыңыз: түсі мен сапа-
сы әр түрлі маталар қиындылары, термометр, мұз, 
пластмасса стақандар.

Зерттеу жоспары. Бұл тапсырманы орындау ба-
рысында оқушылар зерттеу жоспарын құрастырады. 
Оқулықтағы зерттеу жоспарының пункттерін оқуды 
тапсырыңыз. Бұл талқылауды бір арнада жалғастыруға 
мүмкіндік береді. Неге бірнеше мата қиындыларын 
алу ұсынылған? (Салыстыру үшін.) Осы екі пунктті 
тақтаға жазыңыз. Термометрді матамен орағаннан 
кейін біз оны қайда қоямыз? Оқушылардың 
талқылауынан кейін тақтаға үшінші пунктті жазыңыз: 
«Термометрді матамен бірге стақанға салу.» Енді 
біз матаның жылулық қасиеттерін зерттеуге дайын-
быз. Суықты қалай қолдан жасаймыз? Оқушылар 
стақанға мұз салуды ұсынуы мүмкін. Бұл сөйлемді 
де тақтаға жазған жөн. Оқушыларға зерттеуге 
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грамма және қалған екеуі – мәтін мен сурет түрінде 
көрсетеді. 

Оқушыларға оқулықтың суреттеріне қарауды 
тапсырыңыз. Берілген суреттерге сүйене отырып, 
алдыңғы сабақта құрылған зерттеу жоспарын еске 
түсіріңіз. Жоспарды талқылау кезінде сұрақтар 
қойыңыз: 

• Саған қандай құралдар керек болады? 
• Сен қалай бақылайсың?
• Қанша уақыт температураны өлшейсің?
• Нәтижелер дұрыс болуы үшін термометрге қалай 

қарау керек? 
• Нәтижені қалай көрсетесің?

Оқушыларға жұмыс кезеңдерін талқылау кезін-
де олар қандай қиыншылықтармен кездесуі мүмкін 
екенін ойлауды тапсырыңыз. Зерттеу жұмысына 
арналған мата түрін өздеріне таңдауға мүмкіндік 
беріңіз. Әр топта матаның түрлі жиынтығы болуы 
мүмкін. Қай кезден бастап оқушылар уақытты бел-
гілеп отыратынын талқылаңыз. (Оңтайлысы – 5-7 
минут). Зерттеу нәтижелерін жазу үшін үлкен қағаз 
парақ пайдаланған жөн. Оған балалар зерттеудің 
жоспарын, гипотезаны, температураның сандық ша-
маларын, зерттеу нәтижелерін диаграмма, кесте не-
месе сурет түрінде жазады. Зерттеудің алдында әр 
топ өз гипотезасын алға тартып, оны параққа жаза 
алады. Бұл гипотезалар экспериментте тексеріледі. 
Гипотезалар мынандай болуы мүмкін: «Егер күрткені 
жүн матадан тіксе, ол жылыны жақсырақ ұстайтын бо-
лады». 

Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулық 

• Үш түрлі матаның қиындысын таңдау.
• Термометрді матамен тығыз етіп орау, сосын 

целлофанмен қаптау.
• Целлофанды кеңсе резеңкесінің көмегімен 

бекіту.
• Термометрді стақанға салып, мұз себу.
• Уақытты белгілеу (5-7 минут).
• Зерттеуді бір уақытта барлық мата түрлерімен 

өткізу.

Жұмыстың соңында оқушылар температура-
ны өлшеп, оның қанша градусқа төмендегенін 
анықтайды. Алынған нәтижелерге негіздей оты-
рып, оқушылар қорытынды жасайды: температура 
неғұрлым өзгерген сайын, соғұрлым мата жылыны 
нашар ұстайды. Бәрінен бұрын синтепон ең жақсы 
нәтиже көрсетуі мүмкін. Өйткені ол өзінің жұмсақтығы 
есебінен төмен жылуөткізгіштік қасиетке ие.  
Екінші орында киіз бен жүн тұрады. Бірақ бұл жерде 
матаның қалыңдығы себебінен нәтиже өзгеше болуы 
мүмкін. Нәтиженің сенімді болуы үшін оқушылардың 
термометрді мұқият орағанын және оның мұзға тиме-

Зерттеуді қалай жүргізеді?
Оқу мақсаттары:
• экспериментті жоспарлау және жүргізу;
• жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған 

жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, 
қорытынды жасау.

Тірек сөз  
зерттеу нәтижесі

Оқулық. 2-бөлім: 
«Зерттеуді қалай жүргізеді?», 80-81-бб.

Ресурстар:
• әртүрлі мата қиықтары: мысалы, жібек, жүн, син-

тепон, киіз войлок (топ санына қарай); 
• термометрлер (топ санына қарай);
• сағат (оқытушының қалауынша: сыныпқа ортақ 

немесе әр топқа берілетін);
• пластмасса стақандар (әр топқа үш стақаннан);
• целлофан қалта (әр топқа үш-үштен); 
• кеңсе резеңкелері (әр топқа үш-үштен);
• мұз.

Сабаққа байланысты деректі материал

Тығыз емес үлпілдек және жұмсақ материал жылу-
ды нашар өткізеді. Мысалы, синтепон, мақта немесе аң 
терісі жылыны жақсы ұстайды, өйткені, талшықтардың 
арасында жылу өткізгіштігі төмен ауа көп болады.

Зерттеу нәтижелерін түрлі тәсілдермен жазады. 
Мысалы, бағанды немесе дөңгелек диаграмма, су-
рет, сызба немесе мәтін түрінде. Нәтижені көрсету 
формасы не нәрсеге назар аударылатынына байла-
нысты. Егер нәтижелерді көрнекі түрде салыстыру 
керек болса, диаграмманы таңдайды. Егер мәтіндік 
ақпараттың көлемін азайту керек болса, сурет неме-
се сызба жасайды.

Сабаққа қатысты ескертулер 
Зертте. Оқушыларға бұл сабақтың толықтай 

зерттеу жұмысына арналатынын түсіндіріңіз. Сабақ 
барысында балалар зерттеу өткізеді, алынған 
нәтижелерді түрлі тәсілдермен жазады, оларды 
талдайды, диаграмма, кесте немесе сурет түрінде 
көрсетеді. Бұл тапсырманы орындау кезінде 
оқушылар зерттеу жүргізудің барлық кезеңдерін 
еске түсіреді. 

Сыныптағы деңгейлері әртүрлі балаларды ара-
ластырып, топтарға бөліңіз. Егер мүмкіндік болса, 
төрт топқа бөліңіз. Нәтижелерді көрсету кезінде 
бір топ нәтижелерді кесте түрінде, екіншісі – диа-
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уін қадағалаған жөн. Талқылау барысында оқушылар 
жылы күрткеге жарайтын ең жақсы матаны таңдайды. 

Нәтижені жаз. Бұл тапсырманы орындай оты-
рып, оқушылар зерттеу нәтижелерін әртүрлі форма-
да көрсетуге және қойылған мақсат пен эксперимент 
түріне байланысты нәтижені ұсыну формасын таңдауға 
үйренеді. 

Зерттеу өткізгеннен кейін талқылау жүргізіңіз. 
Әр топ өз нәтижесін көрсетеді. (Кесте толтыра-
ды, диаграмма, мәтін түрінде көрсетеді немесе 
сурет пайдаланады.) Оқулықтағы суретке назар 
аудартыңыз. Алынған нәтижені көрсету тәсілдерін 
талқылаңыз. Нәтижені түрлі тәсілдермен көрсетуге 
болатынын айтыңыз. Әрқайсысының артықшылықтарын 
талқылаңыз (көрнекілігі, деректерді салыстыру 
мүмкіндігі). Оқушылар өз нәтижелерін танысты-
ру кезінде өз зерттеу жұмысын неліктен дәл осылай 
көрсеткенін дәйектей алады. Кестенің бірінші мен 
екінші бағандарына не жазылатынын, диаграмманың 
әр бағаны нені көрсететінін, олардың биіктігін қалай 
белгілейтінін нақтылаңыз. Бағандардың қандай түспен 
боялатынын талқылаңыздар. (Мысалы, ең биігі қызыл, ең 
төмені жасыл түспен және т.б.)

Ойлан. Оқушылардан өз зерттеу нәтижелері жай-
лы тағы қалай (мысалы, басқа мектеп оқушыларына) 
айта алатынын сұраңыз. Егер оқушылар қиналса, 
оларға нұсқа ретінде эксперимент өткізу туралы 
фото немесе бейнеклип жасауды тапсырыңыз. 

Қорытынды жаса. Бұл тапсырманы орындау ба-
рысында оқушылар әр зерттеуді гипотезамен бастап, 
қорытындымен аяқтау керектігін түсінеді. Олардың 
зерттеуді неден бастағанын естеріне түсіріңіз. (Сұрақ 
қою мен гипотезаны тұжырымдаудан.) «Алынған 
нәтиже гипотезамен үйлесті ме?» – деп сұраңыз. 
Егер оқушылар жауап бере алмаса, оларға сұрақты 
нақтылай, жеке-жеке қойыңыз.

- Басқасына қарағанда қандай материалдың тем-
пературасы өзгерді? 

- Бұл материалдың қандай ерекшеліктері бар? 
- Жылы күрткені қандай материалдан тіккен 

жақсы? 
- Зерттеу жүргізу кезінде қандай қиыншы-

лықтармен кездестіңдер?
- Дұрыс нәтиже алу үшін экспериментте нені 

өзгерту керек? Үлгерімі төмен оқушыларды сұхбатқа 

тартыңыз. Бұл оларға өз пікірін айтуға мүмкіндік бе-
реді, өйткені олар зерттеуді басқалармен тең орын-
дады. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылар 
өз әрекеттерін кезең-кезеңмен талдап, алынған 
нәтижені сынап, бағалауға мүмкіндік алады.

Қосымша тапсырма
Оқушыларға жазғы демалыс кезінде зерттеу 

өткізіп, нәтижесі жайлы есепті кесте, диаграмма, су-
рет немесе мәтін түрінде беруді тапсырыңыз. Егер 
мүмкіндік болса, бейнеесеп беруді тапсырыңыз. 
Есеп гипотезадан, зерттеу жоспарынан және 
қорытындыдан тұруы тиіс. Зерттеу нәтижелерін 
кітапша түрінде жасауды тапсыруға болады.

 Өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 
арналған ұсыныстар  

65-жұмыс парағы «Менің зерттеуім», 67-б.
Шүйке жіптердің құпиясы. Оқушылар зерттеу 

жүргізу дағдысын бекіте алады, оның кезеңдерінің 
сабақтастығын сақтауға үйренеді.

Ықтимал жауаптар
1. Сұрақ қою.
2. Ресурстар таңдау.
2. Зерттеу жүргізу.
3. Нәтижелерді жазу. 
4. Нәтижелерді көрсету.

66-жұмыс парағы. «Зерттеу нәтижесін жазу», 
68-б.

Негештің зерттеу нәтижесі. Бұл тапсырмада 
оқушылар зерттеу нәтижелерін диаграмма, кесте 
және суреттің көмегімен көрсету дағдысын жетіл-
діреді.

Жауап 
Диаграммада бағандардың биіктігі сандық 
шамаларға сәйкес болады (өлшемдерді оқушылар 
өз бетінше жүргізе алады). 
Кестеде бірінші бағанға «доптар», екіншісіне 
– «биіктік» деп жазылған. Бірінші бағанға доп 
түрлерін: теннис добы, футбол добы, шарды жаза-
ды, ал екіншісіне – сандық шамаларды жазады.
Суретте балалар доптарды әртүрлі биіктікте 
көрсетіп салады және сандық деректерді жазады. 
Бәрінен де биігі теннис добы болуы керек.
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Біз не білдік?   
1. Жарықтың айналық шағылуы … пайда болады. 
а) тегіс беттерден
2. … көлеңкесін түсірмейді.
а) мөлдір заттар
3. Дыбыс қаттылығы ... байланысты.
ә) заттың тербелісіне 
4. Дыбыс ... жылдам таралады. 
ә) суда.
5. ... электр көзі болып табылады. 
б) батарея 
6. Құрамында ... бар заттарды магниттеуге бола-

ды. 
а) темір

Оқу нәтижесін бақылау 
Тарауды аяқтағанда оқушылар:
• айналық шағылу жазық беттерден, күңгірт шағылу 

кедір-бұдыр беттерден пайда болатынын;
• жарық көзі затқа неғұрлым жақын орналасса, 

оның көлеңкесі соғұрлым үлкен болатынын;
• тербелістегі заттар дыбыс көзі болып табылаты-

нын;
• дыбыс биіктігі дене тербелісінің жиілігіне байла-

нысты болатынын;
• арақашықтық ұлғайған сайын дыбыс қаттылығы 

әлсірейтінін;
• жануарлардың қауіп-қатерді ескерту, жиналуды 

хабарлау үшін дыбыс шығаратынын;
• үйкелу кезінде дененің электрленетінін;
• электр тізбегі элементтерінің шартты белгілері 

болатынын;
• магниттің солтүстік, оңтүстік полюстері болаты-

нын;
• біртекті полюстер тебіліп, әртекті полюстер бір-

біріне тартылатынын;
• темір қоспасын және одан басқа сегіз металды 

магниттеуге болатынын, ал қалған металдарды маг-
ниттеуге болмайтынын;

• зерттеу жүргізу кезінде жоспар құруды және 
барлық кезеңдерін біртіндеп орындауды біледі және 
түсінеді.
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Түсіндірме сөздік

Азот – жанбайтын және тыныс алуға жарамай
тын,                       өсімдіктердің өсуін қамтамасыз 
ететін, ауа құрамына кіретін түссіз, иіссіз газ.

Асқорыту – асты нәруыз, май, көмірсу секілді 
жеке элементтерге бөлшектеу арқылы энергияны 
қалпына келтіру және ағзаға қажетті құраушы зат
тарды сіңіру.

Асқорыту жүйесі –  асты қабылдау, қорыту, 
сіңіру қызметтерін атқаратын мүшелердің жүйесі.

Атмосфера – тропосфера, стратосфера, мезо
сфера, термосфера және экзосфера қабаттарынан 
тұратын Жердің газды қабаты.

Ауатамырлар –  тыныс алу жолдары.  Оң жақ 
және сол жақ өкпеге жалғасып, оң және сол жақ ау
атамырлар болып бөлінеді.

Ауызсу – тірі ағза мен адамдардың күнделікті 
ішуіне қауіпсіз, жарамды су.

Ауырлық күші –  кез келген ғаламшарлардың 
денелерді өзіне тарту күші.

Батпақтану – топырақтың шектен тыс ылғалда
нуы, өзен және тоғандарды батпақ өсімдіктерінің 
басуы, жерасты суларының көтерілуі.

Бәсеке – үздік нәтиже мен көрсеткішке қол 
жеткізу үшін болатын күрес. Сондайақ ортақ ре
сурсты пайдаланудағы адамдар, жануарлар ара
сында болатын өзара күрес, талас.

Бейімделу –  өсімдіктер мен жануарлардың 
қоршаған орта жағдайларына үйреніп, қалыптасуы.

Биосфера –  Жердің тіршілік қабаты. Оның 
шегарасы тірі ағзалардың өмір сүруіне қажетті 
жағдайлардың болуымен анықталады, мысалы, от
тек, құнарлы заттар мен температураның  болуы.

Борпылдақ топырақ – қопсытылған топырақ.

Булану – ылғалдың бөлінуі (мысалы, өсімдік жа
пырақтары арқылы).

Газ тәрізді – белгілі бір пішіні мен көлемі бол
майтын және кез келген кеңістікті толтыратын  зат
тың күйі.

Гидросфера – Жердің су қабаты.

Гипотеза (болжам) –  тәжірибе мен бақылау 
нәтижесі туралы ғылыми болжам. Зерттеу бары

сында болжам дәлелденеді, түзетіледі немесе 
теріске шығарылады.

Глюкоза – фотосинтез үдерісі кезінде түзілетін 
қоректік зат.

Ғарышайлақ –  зымырандар мен жасанды 
серіктерді ғарышқа ұшыруға арналған нысандар 
орналасқан аумақ.

Децибел – дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі.

Дыбыс толқындары – дыбыс шығару көзінен 
жанжаққа таралатын серпімді орта бөлшектерінің 
тербелісі.

Егіншілік –  өсімдік өсірумен (астық дақылда
рын, көгөніс, жемістерді) өсіру мақсатында жерді 
пайдалану кәсібі.

Жарықтың шағылуы – жарықтың екі ортаның 
бөліну шегарасына түскен кезде затпен әсерлесуі 
нәтижесінде бөліну шегарасынан кері қарай тара
луы.

Жасанды бірлестіктер – адам қолымен өсіріл
ген өсімдіктер бірлестігі, мысалы, жеміс бағы, кар
топ егісі, гүлзар.

Жасанды серік – ғарышта ғылыми зерттеулер 
жүргізу үшін Жер орб итасына шығарылған аппа
рат.

Жойылып бара жатқан өсімдіктер –  саны 
жағынан едәуір азайып бара жатқан өсімдіктер. 

Жүрек –  қанайналым жүйесінің басты мүшесі. 
Жүрек бұлшық еттен тұрады. Босау әрі жиырылу 
арқылы қанды ағзаға айдайды. 

Зат – табиғаттағы барлық жандыжансыз нәрсе
лер.

Зымыран – ғарышкерлер басқаратын  ғарышқа 
ұшу  аппараты.

Иммунитет – ағзаның ауруларға қарсы тұруы.

Инфографика – ақпараттарды, мәліметтерді, 
зерттеу нәтижесін қысқаша түрде суреттер, сыз
балар арқылы беру тәсілі. 

Калория –  адамның белгілі бір тағам арқылы 
алатын энергиясының  өлшем бірлігі.

Капиллярлар – топырақтағы жерасты сулары 
көтерілетін кішкентай саңылаулар.

Кеңірдек – жұтқыншақ пен бронхыларды 
жалғайтын түтік.

Түсіндірме сөздік
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Кеңістік – қандай да бір нәрселер мен нысандар 
орналасқан орын, ара қашықтық.

Көлеңке – кеңістіктің жарық көзі түспейтін бөлігі.

Көмірқышқыл газ – түссіз, иіссіз, аздап қышқыл
тым дәмі бар газ. Адамдар мен жануарлар дем 
шығарғанда көмірқышқыл газын бөліп шығарады, ал 
өсімдіктер оны жұтады. 

Көмірсулар – құрамы көміртек, оттек және су
тектен тұратын органикалық қосылыстар.

Көктамырлар –  көмірқышқыл газына қаныққан 
қанды тасымалдайтын тамырлар. 

Күй – заттың белгілі бір қасиеттерге тән темпера
тура мен қысым аралығында болуы.

Күннің батуы – Күннің көкжиекке батуы, жасы
рынуы.

Күннің шығуы – көкжиектен Күннің көрінуі.

Күретамырлар –  оттекке қаныққан қанды тасы
малдайтын тамырлар.

Қаратопырақ – гумусқа бай қара түсті құнар
лылығы жоғары топырақ.

Құрғақшылық – ауаның ыстық температурасы 
кезінде ұзақ уақыт бойы жауыншашынның болмауы.  

Ластану – қоршаған ортаға табиғи тепетеңдікті 
бұзатын заттарды тастау.

Литосфера – құрлықтар мен мұхит түбін жабатын  
Жердің үстіңгі қатты қабаты.

Май – үйкеліске кедергі келтіретін зат.

Майлар – энергияның  таптырмас көзі. Бұл энер
гия қуаты болмаса, ағзаға қажетті энергияны алу үшін 
денедегі бұлшық ет пен ағза тіні бұзыла бастайды.

Найзағай (жасын, жай) – күн күркірегенде 
жарқыл түрінде пайда болатын электрлі разряд. Най
зағайлар бұлт арасында, сондайақ бұлттар мен жер 
арасында да пайда болуы мүмкін.

Нәруыздар – ағзаны құраушы негізгі зат. Нәруыз
дардан бұлшық ет, ішкі ағза, қанайналым жүйесі және 
иммундық жүйе, тері, шаш, тырнақ құралады.

Омыртқалы жануарлар  –  ішкі қаңқасы болатын 
жануарлар. 

Омыртқасыз жануарлар  – омыртқа жотасы жоқ 
жануарлар тобы. Оларға қарапайымдылар, губкалар, 
ішекқуыстылар, құрттар, моллюскалар, буынаяқты
лар, тікенектерілілер, т.б. жатады.

Орбиталық стансы – ғарышкерлердің ғарышта 
ұзақ уақыт бойы тәжірибе мен зерттеу жұмыстарын 
жүргізуіне арналған ұшу аппараты.

Ось – Жер ғаламшарының айналу білігі. Ол көлбеу 
орналасқан, оңтүстік және солтүстік полюстердің 
арасын қосатын ойша алынған сызық. 

Оттек – барлық тірі ағзаның тыныс алуына және 
оттың жануына қажетті  түссіз және иіссіз газ. Ауа
да 21% оттегі, 78% азот, 0,03%  көмірқышқыл газы,  
0,07 % басқа да газдар бар.

Өкпе – газ алмасу үдерісі жүретін басты тыныс 
алу мүшесі.

Өрт – адамдар, жануарлар және өсімдіктердің 
өміріне қауіп туғызатын табиғи түрде оттың жану 
үдерісі.

Парашют – ауадағы дененің қозғалысын бәсең
дететін матадан жасалған құрылғы.

Пластикалық зат – сыртқы әсердің күшінен кейін 
алғашқы пішініне келмейтін дене.

Реактивті қозғалтқыш – отынның жану әсерінен 
алынатын жылу энергиясын қозғалыстың кинетикалық 
энергиясына айналдыратын қозғалтқыш.

Селекция – егін өнімін және сапасын арттыру 
үшін белгілі бір қасиеті бар өсімдіктердің жаңа сорт 
тарын, гибридтерін алу ісімен айналысатын ғылым  
саласы.

Серпімділік – әсер ету күші тоқтағаннан кейін 
дененің бастапқы қалпына түсе алу қабілеті.

Сирек кездесетін өсімдіктер – саны жағынан аз 
кездесетін өсімдіктер.

Сырғу, сырғанау – дененің басқа дене бетімен 
қозғалуы, жылжуы.

Сүзгі – әртүрлі жүйелерді қалдықтан тазалауға 
арналған құрал.

Су тасқыны – суқоймалардағы судың кенеттен 
көтерілуі.

Табиғи бірлестік – ұзақ уақыт бойы  белгілі бір 
аймақтың табиғи жағдайларына бейімделген өсімдік
тер тобы.

Тамырдың соғуы – жүрек соғысына байланысты 
қантамырдың серпінді қозғалысы. 

Темір – Жер бетінде ең көп тараған металл түрі. 
Жұмсақ болуына байланысты таза күйінде кездеспей
ді, дегенмен болат пен шойын құрамында кездеседі. 
Магниттелу қасиетіне ие.

Түсіндірме сөздік
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Тербелістер – бірдей уақыт аралығында дене
лердің қайталанатын қозғалыстары.

Тетік – бір денелер арқылы басқа денелерді қа
жетті қозғалысқа келтіретін  құрылғы.

Топырақ – Жердің үстіңгі құнарлы қабаты.

Тұщы су – құрамында тұз мөлшері барынша аз, 
ішуге жарамды су.

Тыныс алу – тыныс шығару  –  ағзаның 
көмірқышқыл газды сыртқа шығарып, оттекті ішке 
тарту әрекеті.

Тыныс алу жиілігі – бір минуттағы тыныс алу 
мөлшері.

Тыныштықтағы күй (өсімдіктерде) – өсімдік
тердің өсуі баяулайтын күйі, барлық мұндай күйде 
үдеріс баяулайды немесе тоқтайды.

Үйкеліс – бірбірімен жанасатын денелердің өза
ра әрекеттесуі.

Үнемдеу – ресурстарды  үнемдеп жұмсау.

Шіру  (қарашірік) – өсімдік, бактерия, жәндік
тер мен құрттардың шіріген қалдығынан тұратын то
пырақтың органикалық бөлігі.

Ырғақ – табиғаттағы өзгерістерге қатысты қозға
лыстардың қайталануы. 

Фотосинтез – өсімдік жасушаларында жарық 
энергиясының зат энергиясына айналу үдерісі.  
Үдеріс жарықтың, яғни Күн сәулесінің жасыл пиг
ментке (хлорофилге) түсуінен басталады, одан әрі 
биохимиялық реакциялар нәтижесінде жапырақтар
да көмірқышқыл газ бен су сіңіріледі, соның нәтиже
сінде оттек пен глюкоза түзіледі. Оттек атмосфераға 
түсіп, глюкоза тотығады, осылайша тірі ағзалардың 
өсуі мен дамуына қажетті энергия пайда болады. Ар
тық глюкоза крахмал ретінде жиналады. 

Хлорофилл – өсімдік жапырақтарына жасыл түс  
беретін пигмент. Онсыз фотосинтез үдерісі жүзеге 
аспайды.

Электр тогы – электр зарядтары мен  олардың 
өткізгіш ішіндегі қозғалысы.

Электрлену – диэлектрик бетіндегі статикалық 
электрдің пайда болу құбылысының әсерінен де
ненің өзіне майда бөліктерді тартуы.

Электр тізбегі – өткізгіш сымдармен біріктіріл
ген электр көзі, кілт және электрлік құралдардан 
тұратын тізбек.

Электр энергиясының көздері – түрлі энергия 
түрін электр энергиясына айналдыратын құрылғы. 
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