
   «Балдәурен» РОСО филиалы 

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Биосфера және оның құрамдас бөліктері» 

 

Бөлім:  3.Физикалық география       

3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы: 7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.1 - биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін 

анықтайды 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерімен 

танысады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін біледі 

Кейбір оқушылар үшін: 

Биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін сипаттап 

бере алады.  

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

қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық және 

сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-қатынас жасау 

қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу 

етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері 

 

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

 

1.Биосфера 

ұғымының мазмұны 

неде? 

2. Биосфераны 

зерттеумен 

айналысқан 

ғалымдардың 

аттарын атаңдар? 

3.Қай ғылым  

биосфера ғылымы 

туралы ілімнің 

негізін қалады? 

4.Биосфера қандай 

қабаттардан тұрады? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікп

ен қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзіменынтал

андыру.   

Сабақтың Оқулықтағы жаңа Оқулықты оқып 1. Биосфераның ДК, оқулық, 



ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. 

құрамын, 

құрылымын, 

шекаралары мен 

қасиеттерін 

сипаттап көрсетеді. 

жұмыс 

дәптерлері 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1- 

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-тапсырма 

1.Биосфера 

ғылымының негізі 

болып табылатын 

фактілерді іріктеп 

алып, оларды  

түсіндіреді. Кестені 

толтырады. 

1. Тапсырманы  

іріктеп алып  

түсіндіреді. 

Кестені толтырады 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2- 

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-тапсырма 

1. Оқулық мәтінін 

қорытындылай   

отырып,биохимиялы

қ айналымда жаңа 

тіршілік пайда 

болатындығын 

түсіндіреді. 

Биосфераның 

шегарасы сызбасын 

құрастырады. 

1.Тапсырманы 

түсіндіріп, сызбаны 

құрастырады. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына қарай, 

өз түсінгенін, пікірін,  

өз ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы:  «Топырақ және оның құрамы мен құрылымы. Топырақ және оның 

құрамы мен құрылымы».  

Бөлім:  3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:  Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ және оның құрамы мен құрылымы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

7.3.4.2-топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде 

көрсетеді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық 

ерекшеліктерімен танысады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Білім алушылар топырақ құрамын, түрлерінің маңызын біледі. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Білім алушылар топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын 

графикалық түрде көрсетеді. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

1.Топырақ 

құрамы неден 

тұрадф? 

2. Топырақтың 

түзілуі туралы 

айтып беріңідер? 

3. Қай ғалым 

топырақты 

зерттеп, 

топырақтану 

ғылымының 

негізін қалады? 

4. Топырақтың 

сулы бөлігінің 

маңызын 

анықтап 

жазыңдар? 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және сабақтың 

тақырыбы мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып 

шығады. Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады.  

 

1. топырақ құрамын 

сипаттайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

топырақ 

құрамымен 

танысады. 

 Тапсырмалар 1-тапсырма 1. Өз тұжырымдарын ДК экраны 



айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

1.Топырақ 

ұғымын кеңінен 

ашып, өз 

түсініктеріңмен 

айтуға  болады? 

2.Оқулық 

мәтәнін 

пайдаланып, 

топырақтың 

түзілу моделін 

жасайды. 

 

негіздейді. 

2.Тапсырманы 

орындайды. 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

2-тапсырма 

1.В.В. Докучаев 

тек қана 

топырақтану 

ғылымы емес, 

физикалық 

географияның 

негізінде қалады 

дегенге дәлелдер 

келтіреді. 

1.Тапсырмаға дәлелдер 

келтіреді. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп 

береді.  

Мұғалім оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

әр оқушының өзіне тиісті 

баллын қойып бағалайды. 

Сонымен қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру үшін   

«Қошеметтеу» әдісі 
арқылы бағалайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   «Балдәурен» РОСО филиалы  
Қысқа мерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Топырақ және оның құрамы мен құрылымы Топырақ және оның құрамы 

мен құрылымы.».  

Бөлім:  3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы: 7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ және оның құрамы мен құрылымы Топырақ және оның құрамы мен 

құрылымы. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.2-топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде 

көрсетеді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық 

ерекшеліктерімен танысады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Білім алушылар топырақ құрамын, түрлерінің маңызын біледі. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Білім алушылар топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық 

түрде көрсетеді. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

Тиімділігі: оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады, көңіл күйін 

көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі сұрақтар 

және жаттығу 

түрлері  беріледі. 

Әр оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

1Топырақ бойындағы 

суды .... деп атайды. 

2.Топырақтың 

газтәрізді бөлігі -....... 

 

3. Топырақтың сулы 

бөлігі - ...... 

 

4. Топырақтың 

құрылымы -..... 

 

5. Топырақ 

тығыдығына қарай 

.......... .... ... .. болып 

келеді. 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. Оқулықтағы 

сызбаны сызып 

1. топырақ құрамын, 

түрлерін анықтайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

топырақ 

құрамын, 



алады. түрлерімен 

танысады. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

1-тапсырма 

Суреттерді 

пайдалана отырып, 

топырақтың 

механикалық 

құрамын сырт көзбен 

анықтайды. 

 

 

1Тапсырманы 

орындайды. 

2. Зертханалық 

әдістерді қолданады 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

2-Тапсырма 

1.Топырақтың негізін 

қалыптастыратын 

денелердің маңызын 

түсіндіреді. 

2. Топырақтың 

негізгі қасиеті, 

құнарлығ дегенді 

дәлелдеп береді. 

1. Тапсырманы 

орындап, түсіндіреді. 

2. Тапсырманы 

орындап, дәлелдейді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Бас бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қазақстанның топырақ түрлері» 

Бөлім:  3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:7а,7ә Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қазақстанның топырақ түрлері». 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.3- Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтайды; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын  біледі. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын түсіндіре алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын сипаттап береді. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу түрлері  

беріледі. Әр оқушы 

өз оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

1. Қазақстан аумағына 

топырақтың қандай 

үрлері тән? 

2.Қазақстан аумағының 

топырақ ерекшелігі 

қандай? 

 

3.Өздерің тұратын 

жердің топрағын 

сипаттаңдар. Ұандай 

түрге жатады? 

4. Өздерің тұратын 

жерде топырақты 

қорғауға байланысты 

қандай шаралар 

жүргізіледі? 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. Тірек 

сөздермен танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. Оқулықтағы 

сызбаны сызып алады. 

1.Топырақтың 

құрамын 

ажыратады. 

Видеоролик 



 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

1. Топырақ жамылғысының зоналық 

заңдылығы деген не түсініктеме береді. 

«Қазақстанның топырақ түрлері» кестесін 

талдап, қорытыны шығарады.  

 
Дескриптор:                    Жалпы - 4 балл 

1.Тапсырманы сипаттайды. Кестені талдап 

қорытынды шығарады. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

2-Тапсырма 

Қазақстанның жазық жерлерінде қандай 

топырақ зонасын түсіндіреді. 

 
1.Тапсырмаларды талдап сипаттайды 

2.Дайындалған тест сұрақтарын орындайды. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

болуын қадағалайды. 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін тапсырмалар 

орындауына қарай, өз 

түсінгенін, пікірін,  өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды.   

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  
Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қазақстанның топырақ түрлері».  

Бөлім:  Қозғалыс 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның топырақ түрлері 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.4 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарына 

баға береді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарына баға 

беруді. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарын 

ажырата алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарынтуралы 

түсінік қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Топ ережесін еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыр 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

1.Қазақстанныі 

жазықты 

аймақтарында  

негізгі неше 

топырақ зонасы 

дамыған? 

2.Қара топырақты 

зона неше топқа 

бөлінед? 

3.Биіктік белдеулік 

дегеніміз не? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады 

1.Топырақ 

ресурстарына баға 

береді. 

Видеоролик 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

1-Тапсырма 

1.Қартаға қарап, Қазақстан бойынша және 

өздерінің тұртын жерлерінде қандай 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 



орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

топырақ түрлері бар екенін айтады. 

2.Физикалық және топырақ карталарын 

салыстырады. 

 
1.Картамен жұмыс орындайды және 

түсіндіреді. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-Тапсырма 

Жәндіктер қозғалысы 

қалай аталады және 

қозғалу ерекшелігін 

түсіндіреді. 

Оқулықтың мәтінін 

қолдана отырып, 

Сауыр-Тарбағатай 

және Батыс Алтай 

аймақтарының 

топырақ 

белдеулерінің 

құрылымын 

құрастырады. 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

1.Тапсырманы 

орындайды және 

құрылымын 

құрастырады. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір ауыз 

сөзбен сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп береді.  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып бағалайды.  

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  
Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Топырақтың экологиялық проблемалары». 

Бөлім:  3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың экологиялық проблемалары. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.5- топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын 

ұсынады 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын түсінеді. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын сипаттай 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын біледі. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама 

төмендегі сұрақтар 

және жаттығу 

түрлері  беріледі. 

Әр оқушы өз оймен 

бөліседі. 

1.Су ағындары 

топыраққа қандай 

зиянды тигізеді? 

2.Жыралар 

топыраққа қандай 

зардаптарды тигізеді? 

3. Топырақ 

энергиясын 

болдырмау үшін 

қандай шаралар 

қолданады? 

4. Адам мен топырақ 

арасындағы іс-

әрекетке байланысты 

қандай кереғар 

проблеманы 

анықтадыңдар? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!»д

еген мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

1.Топырақтардың 

экологиялық 

проблемаларын жіктеп 

түсіндіреді.  

Презентация 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

1-Тапсырма  

Қазақстанның қандай топырақ түрлері 

ауылшаруашылығы үшін тиімді? Оған дәлел 

келтіреді? 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 



 
 

Дескриптор:           Жалпы - 3 балл 

1.Тапсырманы орындайды және дәлел 

келтіріеді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

2-Тапсырма 

1.Топырақ картасын пайдаланып, 

Қазақстаннығ қандай аумақтарында топырақ 

эрозиясы бар екендігін анықтап, оны 

түсіндіреді? 

2.Жайылымды тиімсіз пайдалану қандай 

проблемаға алып келетінін түсіндіреді? 

 
Дескриптор:                    Жалпы - 4 балл 

1.Картаны пайдаланып талдау жасайды 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Бас бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Балдәурен» РОСО филиалы 

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Топырақтың экологиялық проблемалары».  

Бөлім:  3.4 Биосфера 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы:7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың экологиялық проблемалары. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.4.5- топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын 

ұсынады 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын түсінеді. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын сипаттай 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын біледі. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу. 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

 

 

1.Эрозияның болу 

себептері? 

2. Қазақстанның 

қандай аймақтарында 

екпінді желдің әрекеті 

байқалады? 

3. Топырақтың жүйесіз 

пайдаланудың 

нәтижесінде неге 

ұшырайды? 

4. Топырақ 

жамылғысына зор зиян 

тигізетін жағдай? 

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру

.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады 

1. Топырақтардың 

экологиялық 

проблемаларын 

жіктейді. 

Презентация 



 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-Тапсырма 

Оқушылар белсенді 

оқу арқылы оқулықпен 

жұмыс жасай отырып, 

бірлескен оқу арқылы 

өзіне берілген 

тақырып бойынша 

оқиды және талдайды.  

1.Оқулықтағы 

деректерді 

материалдарды 

оқушылар оқиды, 

талдайды, бір-

біріне түсіндіреді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-Тапсырма  

«Семантикалық кесте» Оқулық бойынша 

климаттық факторлардың топырақ 

қабатының пайда болуына әсерін зерттеп, 

кестені толтырады.  

 
1.Тапсырманы орындайды. 

2. Кестені дәптерге толтырадыды. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына қарай, өз 

түсінгенін, пікірін,  өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Балдәурен» РОСО филиалы 

Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы.».  

Бөлім:  3.5 Табиғи-аумақтық кешендер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы:7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.5.1- географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, 

ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын  түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, 

ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерін біледі. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, 

ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерін сипаттап бере алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, 

ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінайтып бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері 

Кітап, дәптер, 

қалам  

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

 

1.Географиялық 

қабықтың мәнін 

қалай түсінесіңдер? 

2. Географиялық 

қабықтың басқа 

қабықтардан не 

айырмашылығы бар? 

3. Табиғи кешен 

деген не? 

 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады 

1.Географиялық 

қабық, мұхиттар 

және материктер, 

зоналар және 

белдеулер, 

ландшафтар табиғи-

аумақтық кешендерін 

талдайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

Географиялы

қ қабық, 

мұхиттар 

және 

материктер, 

зоналар және 



белдеулер, 

ландшафтар 

видеороик 

көреді.  

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-Тапсырма  

Барлық табиғи 

кешендердің 

маңыздылығын рет-

ретімен жазады. 

1.Тапсырманы 

орындайды 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-Тапсырма 

«Табиғи аумақтық 

кешен» қалай пайда 

болады? Сызбасын 

құрастырады. 

1.Тапсырманы 

орындайды және 

сызбаны 

құрастырады. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір ауыз 

сөзбен сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп береді.  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын қойып 

бағалайды. Сонымен 

қатар, оқушыларды 

ынталандыру үшін   

«Қошеметтеу» әдісі 
арқылы бағалайды. 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы.» 

Бөлім:  3.5 Табиғи-аумақтық кешендер 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:7 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.3.5.1- географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және 

белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын  

түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты:  Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және 

белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерін біледі. 

 Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және 

белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерін сипаттап бере 

алады. 

 Географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және 

белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінайтып бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

Тиімділігі: оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады, көңіл күйін көтереді, 

бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» әдісі 

арқылы өткен тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға жалпылама 

төмендегі сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр оқушы өз 

оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін толықтырады. 

 

 

 

1. 

«Ландшафт» 

дегендә қалай 

түсінесіңдер? 

2. Неге 

табиғи 

кешенді 

аумақтық деп 

атайды? 

3. 

Географиялы

қ қабықтың 

негізгі 

заңдылықтар

ын аптап 

өтіңдер? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа сабақтың 

мәтінін оқуға тапсырма береді 

Оқулықты 

оқып 

танысып 

шығады. 

Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады 

1.Ландшафтар 

табиғи-аумақтық 

кешендеріне 

мысаладр келтіріп 

түсіндіреді. 

 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

ландшафтар 

табиғи-

аумақтық 

кешендері 

туралы 



видеороик 

көреді. 

 Тапсырмалар айдарындағы 1-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-Тапсырма 

Әрбір табиғи 

аумақтық 

кешеннің 

маңыздылығ

ын талдайды.  

1.Маңыздылығын 

талдайды.  

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар айдарындағы 2-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-Тапсырма 

1.Географиялық қабықтың біріңғай 

және бір тұтас екенін дәлелдейді. 

2.Оқулықтағы гографиялық 

қабықтың зоналылығын 

қорытындылайды. 

 
1.Тапсырманы орындайды және 

дәлелдейді. 

2. Талдау жасап қорытындылайды. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты қорытындылау 

мақсатында оқушылардың 

сабаққа деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсатына 

жеткізетін 

тапсырмалар 

орындауына 

қарай, өз 

түсінгенін, 

пікірін,  өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды.   

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқа мерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Менің өлкемнің визит карточкасы: өлкетанулық деректер қорын 

дайындау».  

Бөлім:  3.5 Табиғи-аумақтық кешендер 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Менің өлкемнің визит карточкасы: өлкетанулық деректер қорын дайындау. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 
7.3.5.2 туған өлкенің табиғи-аумақтық кешендерін жоспар бойынша 

сипаттайды және өлкетану деректер базасын әртүрлі формада ұсынады 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Туған өлкенің табиғи-аумақтық кешендерін жоспар бойынша сипаттайды және 

өлкетану деректер базасын біледі. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Туған өлкенің табиғи-аумақтық кешендерін жоспар бойынша сипаттайды және 

өлкетану деректер базасын түсіндіре алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Туған өлкенің табиғи-аумақтық кешендерін жоспар бойынша сипаттайды және 

өлкетану деректер базасын  түсіндіреді және сипаттайды. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

1.Сендердің 

табиғатты қорғауға 

қосқан үлестерің? 

2. Өсімдік жіне 

жануарлар 

әлемі,маусым 

бойынша 

өсімдіктердің 

өзгеруі? 

3. Топырақтың 

пайдалануы, 

құнарлықтың 

артуына бағытталған 

іс-шаралар? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзіменынт

аландыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады 

1.Өлкетану 

деректер базасын  

түсіндіреді. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

өлкетану 

деректер 

базасытурал

ы 



видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

1-Тапсырма 

1.Тұратын 

жерлеріндегі табиғи 

кешеннің 

компненттерін және 

олардың арасындағы 

байланыстарды мына 

жоспар бойынша 

сипаттайды: 

1.географиялық 

жағдайы(координаты

, жарық 

белдеуі,теңізден 

арақашықтығы) 

 

2.Суреттен жүйке 

ұлпасы жасушаларын 

анықтайды. 

 

1.Тапсырманы 

орындайды және 

сипаттайды 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы орындатады, 

бақылайды, мысал, үлгі 

көрсетеді. 

2-Тапсырма. 

Тұрғылықты 

жерлердің табиғи 

кешені қалай 

өзгереді, егер: 

а)жауын-шашынның 

жылдық мөлшері екі 

есе азайса; 

б)жерасты 

суларының деңгейі 

қатты көтерілсе; 

 

1.Тапсырманы 

орындайды және 

түсіндіреді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір ауыз 

сөзбен сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп береді.  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып бағалайды.  

 

 

 



 «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 

 

Бөлім:  4. Әлеуметтік география 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж. А 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                     Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 

Дүниежүзі халқы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.1 -дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін  атап бере алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіре алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін біледі 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал 

қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

1.Тақырыптыі 

негізгі ұғымдарын 

атап өтіңдер? 

2. Мына 

ұғымдарға 

анықтама 

беріңдер «ұлт», 

«халық», «этнос»? 

3.Қандай тілді ана 

тілі деп атайды? 

4. Д.үние жүзілік 

тіл әлеуетін 

анықтаңдар? 

 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  
талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру

.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады 

Дескриптор:                    

Жалпы - 3 балл 

Дүниежүзі 

халқықтарының 

этнолингвистикалық 

жіктелінуін 

сипаттайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

дүниежүзі 

халқықтарын

ың 

этнолингвист

икатуралы 



видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

1-Тапсырма 

Тіл тобы және 

этниклық шығу 

тек ұғымдарының 

арасындағы 

айырмашылықтар

ды түсіндіреді. 

1. Тапсырманы 

орындайды, 

түсіндіреді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 

 

Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады, 

бақылайды, мысал, 

үлгі көрсетеді. 

2-Тапсырма 

1.Бір тілді және 

екі тілділдерді 

салыстырыңдар, 

Оларға мысал 

келтіреді. 

2.Қазақстанның 

физикалық 

картасын қолдана 

отырып, еліміздегі 

этностардың 

таралуын 

түсіндіреді. 

1.Тапсырманы 

салыстырады жіне 

мысал келтіреді. 

2. Картаны колданып 

түсіндіреді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

 

Мұғалім 

оқушыларды  «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  
Қысқамерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары».  

Бөлім:  4. Әлеуметтік география 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.1 -дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін  атап бере алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіре алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін біледі 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың 

қатыстырылуы арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

 

 ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу түрлері  

беріледі.  

1. Қазақстан 

Республикасында 

Қазақстан халқы 

Ассамблясы қашан 

құрылды? 

2. Алтай тіл әулеті 

қандай топтарға 

бөлінеді? 

3. Бірде-бір тіл тобына 

жатпайтын тілдерді 

атаңдар? 

 

 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Қалыптаст

ырушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. 

1. Дүниежүзі 

халқықтарының 

этнолингвистикалы

қ жіктелінуін 

сипаттайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

дүниежүзі 

халқықтары

ның 

этнолингви

стика 

туралы 

видеоролик 



көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1- 

тапсырманы 

орындатады 

1-Тапсырма 

Тіл тобы және 

этниклық шығу тек 

ұғымдарының 

арасындағы 

айырмашылықтарды 

түсіндіреді. 

 

1. Тапсырманы 

орындайды, 

түсіндіреді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2- 

тапсырманы 

орындатады 

2-Тапсырма 

1. Саяси картаны 

пайдалана отырып, 

бір ұлтты, екі ұлтты 

және көп ұлтты 

елдерді кескін 

картаға түсіреді. 

Дескриптор: 

Жалпы - 3 балл 

1. Карта мен жұмыс 
жасайды 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы бойынша өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы 

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Дүниежүзі халқының діни құрамы».  

Бөлім:  4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-

жөні: 
Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:   Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Дүниежүзі халқының діни құрамы 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.2 -дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын 

анықтайды 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын атап бере 

алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын  сипаттай 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын ажарата алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу үшін 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

 

 

 

1.Дін деген не? 

2. Қандай әлемдік 

діндерді білесіңдер? 

3.Әлемдік діндерден 

басқа тағы қандай 

ұлттық діндер бар?  

 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Қалыптасты

рушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Видео  «Әлемдік 

діндер» 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. Оқулықтағы 

сызбаны сызып 

Дескриптор: 

1. Діндердің таралу 

аймақтарын 

сипаттайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

діндердің 

таралу 



алады. аймақтары 

туралы 

видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады 

1-Тапсырма 

Оқушылар тақырып 

аясында пікір 

алмасып, негізгі 

деректерді дәптерге 

түсіреді 

Дескриптор: 

Оқулықтағы 

мәтінмен танысып 

дәптермен жұмыс 

жасайды, ойын 

ортаға салады 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады 

2-Тапсырма 

1.Неліктен христиан 

діні үш тармаққа 

бөлінеді? Ислам діні 

неге кең тарауда 

деген сұрақтарға 

пікір алмасып, мысал 

келтіреді. 

2.Мәтіндегі 

мәліметтерді және 

диаграммаларды 

қолдана отырып, 

әлемдік діндердің 

кестесін құрады.  

Дескриптор: 

1.Тапсырманы 

орындайды, мысал 

келтіреді. 

2.Диаграммаларды 

колданып, кесте 

құрады. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір ауыз 

сөзбен сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады ұнады, 

пайдалы, қажет, 

білдім, үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып бағалайды.  

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Дүниежүзі халқының діни құрамы».  

Бөлім:  Координация және реттелу 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзі халқының діни құрамы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.2 -дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын 

анықтайды 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын атап бере 

алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын  сипаттай 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын ажарата 

алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) “Гүлмен тілек” әдісі арқылы оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы 

жағымды ахуал қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» әдісі 

арқылы өткен тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі сұрақтар 

және жаттығу түрлері  беріледі. 

Әр оқушы өз оймен бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

 

 

1. Пайда болу 

уақыты 

жағынан қай 

дін екінші 

орында? 

2. Ислам қай 

ғасырда 

Арабия 

түбегінде 

пайда болған? 

3. Ислам 

дінінің негізін 

салушы? 

 

 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Қалыптас

тырушы 

бағалау: 
Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауғ

а 

белсенділі

кпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсы

ң!» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталанды

ру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа сабақтың 

мәтінін оқуға тапсырма береді 

Оқулықты 

оқып танысып 

шығады. Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады. 

Дескриптор: 

Жалпы балл-3 

1. Діндердің таралу 

аймақтарын 

сипаттайды. 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=XfSQW

R2XGl0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfSQWR2XGl0
https://www.youtube.com/watch?v=XfSQWR2XGl0
https://www.youtube.com/watch?v=XfSQWR2XGl0
https://www.youtube.com/watch?v=XfSQWR2XGl0
https://www.youtube.com/watch?v=XfSQWR2XGl0


Оқулықтағы 

сызбаны сызып 

алады.Видеоро

лик көреді. 

 Тапсырмалар айдарындағы 

 1 тапсырманы орындатады 
1-Тапсырма. 

 Допты 

лақтыру 

арқылы 

діндердің қай 

мемлекетке тән 

екенін айтады 

 

 

 

-видеоролик көреді. 

-діндердің таралу 

аймақтарын біледі. 

-ойланады. 

- қай мемлекеттің 

діні екенін айтады. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері

. 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=XfSQW

R2XGl0 

 Тапсырмалар айдарындағы 

 2 тапсырманы орындатады 
2-Тапсырма. 

1.Кескін 

картаға 

дүниежүзі 

халқының 

ұстанатын 

діндерін 

түсіндіреді. 

2. Дүние 

жүзінің саяси 

картасынан 

зайырлы 

мемлекеттерді 

көрсетіңіз? 

1.Діни құрамын 

анықтайды. 

-атласпен жұмыс 

жасайды. 

-кескін картаға 

түсіреді. 

-шекараларын 

сызады. 

-түрлі-түсті 

қарындашпен 

бояйды. 

-шартты 

белгілермен 

белгілейді. 

-түсінеді. 

-жеке жұмыс 

жасайды. 

2. атласпен жұмыс 

жасайды. 

-ізденеді. 

-зайырлы 

мемлекеттерді 

атайды. 

-картадан көрсетеді. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері

. 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=XfSQW

R2XGl0 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Аяқталмаған сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау мақсатында 

оқушылардың сабаққа деген 

көзқарасын, рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс:  

- бүгінгі 

сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

 

Қысқа мерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары.» 

Бөлім:  Координация және реттелу 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.3 -халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің 

тарихи-мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын  түсіндіріп бере алады.   

Көпшілік оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын біледі. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын сипаттап бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу түрлері  

беріледі. Әр оқушы 

өз оймен бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

 

 

1. Мәдениет деген 

не? 

2. Этнография 

нені зерттейді? 

 

3.Қандай тарихи – 

мәдени 

аймақтарды 

білесіңдер? 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Қалыптаст

ырушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады. 

Оқулықтағы 

сызбаны сызып 

алады. 

Дескриптор: 

Жалпы балл-3. 

 

1. Халықтың 

этникалық және діни 

құрамына байланысты 

дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік 

аймақтарын 

сипаттайды. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

дүниежүзіні

ң тарихи-

мәдени/ 

өркениеттік 

аймақтарын



а 

байланысты  

видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады 

1-Тапсырма 

Ежелгі дүниенің жеті кереметіне сипаттама 

береді. 

 
Дескриптор:  Жалпы балл-4 

1.Тапсырманы  орындайды, сипаттайды. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады 

2-Тапсырма 

Суретте қандай дүниежүзілік кереметтер  

көрсетілген сипаттайды. 

 
Дескриптор:  Жалпы балл-3 

1.Тапсырмаларды сипаттайды 

2.Дайындалған тест сұрақтарын 

орындайды. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз ойын 

айту арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Жапондық бағалау» 

әдісі арқылы 

бағалайды. бойынша 

бағаланады.  

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

 

Сабақтың тақырыбы: «Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары».  

 

Бөлім:  4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-жөні: Абуов Ж.А 

Күні:  

Сыныбы:7а,7ә Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.3 -халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің 

тарихи-мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын  түсіндіріп бере алады.   

Көпшілік оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын біледі. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-

мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын сипаттап бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Қауіпсіздік ережесін еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

 

 

1.Қай ғасырларда 

мідениет сөзңн 

адамдарға 

қатысты 

пайдалана 

бастады? 

2. Мәдениет 

латын тілінде 

қандай мағына 

береді? 

3. Этнография 

дегеніміз не? 

 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Қалыптаст

ырушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып шығады. 

Тірек сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады 

Дескриптор: 

1. дүниежүзінің 

тарихи-мәдени/ 

өркениеттік 

аймақтарын 

түсіндіреді. 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

вегетативті 

дүниежүзіні



ң тарихи-

мәдени/ 

өркениеттік 

аймақтарын

а 

байланысты  

видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы орындатады 

1-Тапсырма 

1.Қазақстанның 

жеті кереметін 

сипаттайды.Кесте

ні дәптерге 

толтырады. 

Дескриптор: 

1.Тапсырманы 

орындайды, кестені 

толтырады. 

 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы орындатады 

2-Тапсырма 

Өз өлкелерінің 

табиғи 

кереметтері 

туралы сөз 

қозғайды 

Дескриптор: 

Тапсырманы 

орындайды 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Бір ауыз сөз» әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен сабақ 

туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп береді.  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

бағалайды. Сонымен 

қатар, оқушыларды 

ынталандыру үшін   

«Қошеметтеу» әдісі 
арқылы бағалайды. 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Ұлтаралық және дінаралық келісім». 

Бөлім:  4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ұлтаралық және дінаралық келісім. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын 

ұсынады 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық 

келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын біледі. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық 

келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын  сипаттап бере 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық 

келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын айтып бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал қалыптастыру 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын 

теңестіру. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» әдісі 

арқылы өткен тақырыппен 

жаңа сабақты  

байланыстыру мақсатында 

ой қозғау сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Оқушыларға жалпылама 

төмендегі сұрақтар және 

жаттығу түрлері  беріледі. 

Әр оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

1.Негізгі 

ұғымдарына 

түсініктеме 

беріңдер? 

2. Қазақстан 

аумағында 

қанша этнос 

тұрып жатыр? 

3. Қазақстан 

халқы 

ассамблясы 

қай жылы 

құрылды? 

 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Қалыптастыр

ушы бағалау: 
Өз ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты 

оқып 

танысып 

шығады. 

Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

жазып алады 

1. ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің 

қажеттілігін 

түсіндіреді. 

 

Видеоролик 

 Тапсырмалар айдарындағы 

1-тапсырманы орындатады 
1-Тапсырма 

1.Мәтіндегі диаграммадан және 

ДК экраны 

7-сынып 



Қазақстанның тұрғындар картасынан 

ислам және христиан дінінің басты 

таралу аудандарын көрсетеді. 

 
2.Оқулықта берілген сұрақтарға жауап 

береді. 

Дескриптор:  Жалпы балл-4 

1.Талдап, диаграмманы діптерге 

орындайды. 

2.Тапсырманы орындайды. 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар айдарындағы 

2-тапсырманы орындатады 

2-Тапсырма 

1.Мәтінді 

қолдана 

отырып , 

Қазаұстан 

халқы 

Ассамбясыны

ң басты 

міндеттерін 

атап , 

дәптерге 

кесте құрады. 

Дескриптор: 

Жалпы балл-3 

Талдап, кестені 

толтырады. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Аяқталмаған сөйлем» 

әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

Жеке 

жұмыс:  - 

бүгінгі 

сабақта 

мен....түсінді

м, ...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін 

сабақта 

қуантқаны..... 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Бас бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 

 

 

  



   «Балдәурен» РОСО филиалы  

Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Ұлтаралық және дінаралық келісім».  

Бөлім:  4.1 Халық географиясы 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ұлтаралық және дінаралық келісім. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.4.1.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын 

ұсынады 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын 

біледі. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын  

сипаттап бере алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын 

айтып бере алады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын дамытуға 

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға шабуыл» 

әдісі арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой қозғау 

сұрақтарын ұжымдық 

талқылау. Оқушыларға 

жалпылама төмендегі 

сұрақтар және жаттығу 

түрлері  беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Жаттығу жасайды. 

 

 

 

1 Қазақстанда 

қандай ұлт 

өкілдері тұрады  

2.Қазақстанда 

ұлттық бірлік 

күні қай күнге 

белгіленген? 

3. «Қазақстан 

халқы 

Ассамблеясы» 

ұғымын қалай 

түсінесіз?  

4.Ассамблеяның 

эмблемасы 

жайлы өз 

ойыңыз ? 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде 

сыни ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байланысын 

көрсетеді және сабақтың 

тақырыбы мен мақсатын 

анықтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Қалыптаст

ырушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділік

пен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!

» деген 

мадақтау 

сөзімен 

ынталандыр

у.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін оқуға 

тапсырма береді 

Оқулықты оқып 

танысып 

шығады. Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне 

1. қазақстандық 

компонентті қосымша 

қамту негізінде 

ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің 

қажеттілігін дәлелдейді 

Тақырыпқа 

байланысты 

интернет 

көздерін 

пайдаланып 

ұлтаралық 



жазып алады және қалыптастыру 

жолдарын түсіндіреді. 

және 

дінаралық 

келісім 

туралы   

видеоролик 

көреді. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 1-

тапсырманы 

орындатады 

1-Тапсырма 

1Діни саладағы 

қақтығыстардың 

пайда болу 

себебін 

түсіндіреді. 

2.Жаһанданудың 

жағымды және 

жағымсыз 

қандай жақтары 

атап, дәптерге 

кесте 

толтырады? 

1.Тапсырманы 

түсіндіреді. 

2.Кестені сызады 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 Тапсырмалар 

айдарындағы 2-

тапсырманы 

орындатады 

2-Тапсырма 

1.Қосымша 

дерктерді 

пайдалана 

отырып, діни 

сенім 

бостандығы 

туралы өз 

ойларыңмен эссе 

жазыңдар 

Дескриптор: 

Жалпы балл-3 

1. Талдау жасап өз 

ойларымен эссе жазады. 

ДК экраны 

7-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

 

Оқушылар 

бүгінгі сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім оқушыларды  

«Жапондық бағалау» 

әдісі арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс келісемін», 

«Толықтырамын, басқа 

көзқарасым бар», «Менің 

сұрағым бар».  

 

 

 


