
3   токсан 
 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.4.1 Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне салыстырмалы талдау жасайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

 - Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасу жолдарын         сипаттайды. 

 -Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерді салыстырып, ерекшеліктерін  анықтайды 

 - Жер шарындағы ендік зоналылық пен биіктік белдеуліктің  қалыптасу заңдылықтарын талдап,оған мысалдар келтіре алады 

Бағалау критерииі  Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне салыстырмалы талдау жасай алады  

Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасу жолдарын сипаттай алады; 

-Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерді салыстырып, ерекшеліктерін ажыратады 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру.Оқушылармен  амандасу, түгелдеу. 

Психологиялық жағымды ахуал туғызу. 

Сынып оқушыларын  табиғат зоналарына тән өсімдіктер мен 

жануарлардың суреттері бойынша 3 топқа бөлу 

Бейне көрсетілім  (Табиғат зоналары мен биіктік белдеулердың 

қалыптасу заңдылықтары) 

Түрткі сұрақ: Жер шарындағы табиғат зоналары мен биіктік 

белдеулерінің қалыптасу заңдылықтары туралы не білеміз? (оқушылардың 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 

 



ойы тыңдалады).  

Жер бетіндегі табиғат барлық жерде бірдей ме? 

Неліктен әртүрлі деп ойлайсыңдар? 

Табиғат зоналары деген не? 

Оқушылар сабақтың тақырыбын   видеоролик көрсетілімі арқылы ашады. 

ҚБ: Мадақтау 

Ширату жаттығуы: Оқушыларды сыни тұрғыдан ойландырту үшін «Ой 

қозғау» әдісі арқылы сұрақ қоямын. Осы сұрақтар арқылы сабақтың 

тақырыбын айқындаймын.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ортасы  Мәтінмен жұмыс «Ойлан,жұптас,пікірлес» әдісі. 

(Оқушылар тақырыпты  арнайы таратылған жәнеарнайыслайдттардың 

көрсетілім арқылы өздігінен оқып, түсінеді, керегін өзіне жазып алады, 

есінде сақтайды, топпен талқылап пікірлеседі.) 

ҚБ «Бағдаршам» (өзін-өзі бағала) 

Тақырыпты меңгерулеріне байланысты әр топқа тапсырма 

таратылады. Берілген тапсырмалар арқылы өз түсінімдерін талдау  

арқылы бір біріне  түсіндіріп постер арқылы  талдап көрсетеді  

1 Тапсырма ТЖ «Мені түсін» әдісі 

1.Сурет бойынша  табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің 

қалыптасуын түсіндіріңіз. 

 
 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Бағалау критерийі:  

-Табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасу жолдарын 

сипаттайды 

Дескриптор        

  -Табиғат зоналарының қалыптасу жолын түсіндіреді; 

  -Биіктік табиғат зоналарының қалыптасу жолын түсіндіреді; 

 -Қалыптасуына әсер ететін сыртқы факторларды атайды; 

ҚБ «Басбармақ»  

2-тапсырма  ТЖ  Топтық жұмыс  

«Қазақстанның табиғат зоналары» бойынша салыстырмалы 

кестенітолтырыңдар 

Сипаттама жоспары Орманды 

зона 

дала Шөл  

Географиялық 

жағдайы 

   

Аудан %    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



ІІ-топ  
.Суретте берілген таулардың биіктік белдеулерін салыстырып,биіктік 

белдеулеріндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтап, биіктік 

зоналары санының өзгеруіне мысалдар келтіріңіз. 

 

 
 

 Экваторл. 

Анд тауы 

Гималай 

тауы 

Ұқсас 

Биіктік 

белдеулерінің 

санын 

анықтаңыз 

   

Биіктік 

белдеулеріндегі 

ұқсастықтарды 

жазыңыз 

   

Биіктік 

белдеулеріндегі 

айырмашылықта

рды анықтаңыз 

   

биіктік 

зоналарының 

сандық өзгерісіне 

мысал келтір 

   

 

ІІІ-топ  

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



 
 

Бағалау критерийі:  

-Ендік табиғат зоналарын және биіктік белдеулерді салыстырып, 

ерекшеліктерін  ажыратады; 

Дескриптор    

-Экваторлық орман зонасы мен қоңыржай белдеудің орман зонасын 

салыстырып, ерекшеліктерін ажырата алады; 

-Екі табиғат зонасының ұқсастығын анықтайды; 

-Ендік табиғат зоналарының  өзгерісіне мысалдар келтіріп, түсіндіреді; 

 --Көп нүктенің орнына дұрыс жауаптар жазды  

-; 

ҚБ «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» топтық жұмыстың әрқайсысына екі жақсы 

жағын және бір ұсыныс айтылады 

  Жұптық жұмыс  

3-тапсырма: ЖЖ. «Құрастыр және жауап бер» әдісі 

Кестеде берілген бақылау пунктінің ылғалдылық коэффицентін 

есептеп,сол пункт тиесілі болатын ылғалдылық зонасы мен болуы мүмкін 

табиғат зонасын анықтаңдар 

Бақылау 

пункті 

Жылд. 

орт. ж-ш 

мөлш.мм 

Буланғыш 

тық,мм 

Ылғалд. 

коэффиц. 

 300 125  

 750 450  

 400 400  

 238 1250  



 

Бағалау критерийі: Табиғат зоналарының  қалыптасу шарттарын 

сипаттай алады; 

Дескриптор    

- Ылғалдылық коэффицентін таба алады; 

-Жер беті ылғалдану зонасының ерекшелігінажыратады; 

-Ылғалдылық коэффицентіне сәйкес,болуы мүмкін табиғат зоналарын 

анықтай алады; 

ҚБ «Дәптер алмасып, смайлик сыйлау» 

  Жеке жұмыс»Кім жылдам» әдісі бойынша  

 Сұрақ жауап  

1 жұмыс  

Табиғат зоналары дегеніміз не? 

 Қазақстанда қанша табиғат зонасы бар? 

 Табиғат зоналарының орналасуы қандай заңдылыққа тәуелді? 

 Қазақстандағы ең үлкен табиғат зонасын ата? 

 Өтпелі табиғат зоналарын ата? 

  2 жұмыс 

1- карточка 

Топырағы қара және қызыл қоңыр топырақ типіне жатады. Зонаның 

солтүстігінің топырақ қабатында жоғарғы өнім жинауға жеткілікті 6% ға 

жуық шірінді бар. 

2- карточка 

Мұнда көршілес зоналардың жануарларындай саршұнақтар, қосаяқтар, 

ақкіс, қояндар, сусар, түлкі, қасқыр т.б. кездеседі. Соңғы кезде бұл жерде 

бұландар мен сібір еліктері мекен ауыстырған. 

 

  Бағалау «Сен маған- мен саған» әдісі бойынша бағаланады  

) Кестемен жұмыс. Орманды дала және дала зоналары туралы мәлімет 

беретін кестені оқушылар ауызша толтырады. 

Табиғат 

зоналары 

Аумағы Климаттық 

жағдайлар 

Топырағы Өсімдіктер  Жануарлар 

Орманды      



дала 

Дала      

Шөл      

Шөлейт      

4) «Тапқыр болсаң, тауып көр». Сәйкестендіру  

 

             

 

Орманды дала               Дала                    Шөлейт                  Шөл 

 



                                

 

    Түлкі                            Қарсақ                     Бозторғай           Жамансары 

                            

 

   Сұнқар                          Шағала                 Құм қоян                  Қырғауыл 



                                

 

   Ор қоян                       Қосаяқ                    Құм тышқан        Қарақұйрық 

 

Топ алдында өз презентацияларын ұсынады. 

Бағалау жүргізіледі. 

Таблица толтыру; көл, тау, қорық, өзендерді анықтау». 

Көлдер 

Көлдің аты Орналасқан 

жері 

Ауданы 

км/кв 

Ең терең 

жері, м 

Каспий теңізі    

Арал теңізі    

Балқаш    

Алакөл    



Сілетті теңізі    

Сасықкөл    

Құсмұрын    

Марқакөл    

Қорғалжын      

 

Тау 

№ Табиғаты  Іле 

Алатауы 

Алтай 

1 Географиялық орны   

2 Биік шыңы   

3 Жоталары   

4 Қатпарлығы   

5 Климаты   

6 Өсімдігі   

7 Биіктік белдігі   

8 Табиғатын қорғау   

 

Географиялық диктант  (сұрақтардың тұсына иә, жоқ белгілерін қояды) 

 1.Шөлейтте қой және жылқы шаруашылығы басым дамыған (иә) 

 2. Шөлейт зонасы Қазақстан жерінің 117 млн га жерін алып жатыр(жоқ) 

3. Дермене дәрілік өсімдігі дала зонасында кездеседі? (жоқ) 

4. Ойыл ,Жем, Торғай шөлейт зонасының өзені (иә) 

5. Сарышұнақ тұқымдасынан ірі суырлар дала зонасында кездеседі (иә)   



 

 

Сабақтыңсоңы 

 

 «Құпия хат»  әр түрлі фигуралар тізбегі оқушыларға  таратылады. 

 

 
1. Сабақта қандай бөлімді қарастырдық? 

2. Оқу мақсатына  жету үшін біз қандай іс –әрекеттер  жасадық? 

3. Жұптық жұмыс түрінен алған әсеріңізбен бөліссеңіз? 

4. Сөздік  қорын қандай жаңа сөздермен толықтырдық? 

5. Жеке жұмыс қаншылықты қиын болды? 

 

Кері байланыс «БББ» әдісі 

«Б»-білемін 

«Б»-білдім 

«Б»-білгім келеді? (Оқушылардың сұрағы үйге тапсырма ретінде 

беріледі) 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Ерекше қорғала тын табиғи аумақ тардың түрлері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.4.2 қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар ерекше қорғалатын аумақтарының құрылу мақсатын түсіндіреді 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар: ерекше қорғалатын табиғи аумақ түрлерін және олардың арасындағы айырмашылықты біледі. 

Оқушылардың басым бөлігі:Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 

орналасуын табады. 

Кейбір оқушылар:ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың Қазақстан Республикасы халқының өміріндегі және олардың болашақ 

ұрпақ үшін маңызына баға береді. 

Бағалау критерииі  Ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының табиғи аймақтарын анықтайды. 

Ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының табиғи аймақтарының өсімдіктері мен жануарларын сипаттайды. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру: сәлемдесу. 

 «Бүгінгі сабаққа тілек».  

Өткен сабақты еске түсіру.  

Үй тапсырмасын тексеру:«Шынжыр»әдісі 

Оқушылар екі қатарда бір – бірлеріне қарама – қарсы отырып, жұбына 

сұрақ қояды, сағат тілі бағытымен орындарын ауыстырып әр кім өзінің 

бастапқы жұбына қайтып келгенге дейін сұрақтар жалғаса береді. 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 
 

 «Кіру 
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Мысалы өткен тақырып бойнша мынандай сұрақтың төңірегі қамтылады: 

1.Эко жүйе деген не? 

2.Экожүйеге адамның іс әрекетінің қалай әсер ететінін мысалдармен 

дәлелде? 

3.Неліктен Жер шарында өсімдіктер мен жануарлардың көптеп жойылу 
қаупі бар? 
4.Қазіргі кезде тірі табиғатты сақтау үшін қандай іс-шаралар 
ұйымдастырылуда? 
Қалыптастырушы бағалау: 
Жапондық бағалаутәсілі арқылы. 

Топқа бөлу:«Мозайка»  

Суреттерді құрастыру арқылы 4 топқа бөлу. (Қазақстанда ерекше 

қорғалатын аймақтардағы өсімдіктермен жануарлардың суреттері беріледі) 

«Бес минуттық эссе»әдісі арқылы төмендегі сөздерді қатыстырып эссе 

жазады.Осы сөздердің ішінен бүгінгі сабаққа қатысы бар сөзді 

табады,жазған эсселерін топта  оқиды.(қорық,мұз,мысық,қазан) 

Мадақтау,қолпаштау. 

билеттері» 

 

 

 



Ортасы   

 Тапсырма   Қолданылатын әдіс-тәсіл: «Кинолента»   

1 топ Қазақстан қорықтары 

2 топ Қазақстан ұлттық саябақтары 

3 топ Жергілікті аймақтың Қызыл кітапқа енген өсімдіктері 

4 топ Жергілікті аймақтың Қызыл кітапқа енген өсімдіктері жануарлары 

«Бас бармақ» әдісі арқылы бағалау2 тапсырма 

Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер мен жануарларын қорғау туралы жоба 

жазу 

 

О.Ж:Ойлан*Жұптас*Бөліс әдісі 

1. Жеке мәтінді оқиды 
2. Жұппен талдайды 
3. Топпен талқылап, бөліседі. 

Ойлан,жұптас,бөліс әдісін мәтінде жұмыс жасаған кезде алған мәліметтерін 

топта бөлісу үшін қолданамын. 

1 – тапсырма:«Парақшадағы сұрақтар »  (мұғалім 1-2 топқа ) 

Оқушыларға қорықтар мен орналасқан жері жазылған парақшалар 

таратылады, сол орналасқан жеріне байланысты қорықтарды анықтаған соң, 

әр жұпқа қорықтардың атауы, эндемиктер(жер шарының шағын 

аймақтарына ғана таралған өсімдіктермен жануарлар)мен жойылып кету 

қаупі бар жануарларды зерттеп, кестеге толтыру ұсынылады.  

 

Қорықтың атауы, 

орналасқан жері 

Қорықтағы 

эндемиктер  

Жойылып кету қаупі 

бар жануарлар 

   

   

   

Жұптар өздерінің толтырған кестесі арқылы басқа жұптармен өзара пікір 
алмасады. 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Флипчарт,  

фломастер 



Әр жұптардан бір оқушыдан шығып өз тұжырымдарын жазып, қысқаша 

түсінік береді.    

Бағалау. «Бағдаршам»тәсілі арқылы. 

2 – тапсырма:«Картамен жұмыс»  (мұғалім 3-4 топқа ) 

 
1. Картаныпайдаланып,жергіліктіжердегіерекшеқорғалатынтабиғиайма

қтыанықтаңыз. 

2. Жергіліктіжердіңерекше 

қорғалатынтабиғиаймағынатәнфлораменфаунасынсипаттаңыз. 

Бағалау критерийі: 

Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың орналасуын ажырата алады. 

Дескриптор:  

1. Жергіліктіжердегіерекшеқорғалатынтабиғиаймақтыатайды; 

2. Ерекше қорғалатынтабиғиаймаққа 

тәнөсімдіктерменжануарлардысипаттайды. 

Қалыптастырушы бағалау:Басбармақ тәсілі арқылы. 

Тапсырма 1.Оқушылардың білім деңгейін анықтау 

Қолданылатын әдіс-тәсіл: «Сұрақты қағып ал».  

- Экожүйеге адамның кері әсері туралы не білесің?    

- Жайылымдарды қарқынды пайдалану неге алып келуі мүмкін? 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



- Ауаның ластану себебі не болып табылады? 

- Экожүйе терминінің мәнін түсіндір. 

«Қол шапалақтау» әдісі арқылы сәтті шыққан топты бағалау 

Тапсырма 2. Мәтінмен жұмыс, жаңа сөздерді топқа әкелу.  

Қолданылатын әдіс-тәсіл:«Жүгірмелі диктант» 

Тапсырма 3.  Қолданылатын әдіс-тәсіл: «Рольдік ойын» 

Экологтар -Қорықтар мен Қызыл кітап туралы  таныстырылым жасау 

Зерттеушілер – Қорықтар мен Қызыл кітап туралы  агитбригаданың үндеуі 

Корреспонденттер – Қорықтар мен Қызыл кітап туралы  интервью алып 5 

сұрақ дайындау   

Саяхатшылар – Контур картаға Қазақстан қорықтарын және Қызыл кітапқа 

енгізілген өсімдіктер мен жануарларды белгілеу. (Модельдеу) 

«Жапсырмалы смайликтер» арқылы бағалау 

«Табиғат зонасын анықта» 

1 карточка 

Кейбір аудандарда жылдық жауын-шашын 100 мм-ге де жетпейді. Жазда 

жаңбыр өте сирек жауады. Қысы суық. Аяз -40С – қа дейін жетеді. 

2- карточка 

Топырағы қара және қызыл қоңыр топырақ типіне жатады. Зонаның 

солтүстігінің топырақ қабатында жоғарғы өнім жинауға жеткілікті 6% ға 

жуық шірінді бар. 

3- карточка 

Мұнда көршілес зоналардың жануарларындай саршұнақтар, қосаяқтар, 

ақкіс, қояндар, сусар, түлкі, қасқыр т.б. кездеседі. Соңғы кезде бұл жерде 

бұландар мен сібір еліктері мекен ауыстырған. 

4- карточка 

Өсімдік жамылғысы негізінен бетеге, жусан, түймедақ, боздан 

өсімдіктерінен құралады. Кейде жусан көлемді жерді алып жатады. Мұндай 

жерлердің түсі біркелкі ашық болып келеді. 

«Табиғат зоналарының ішкі сулары»кестені толтыр 

1 топ – Орманды дала зонасы 



өзендер қоректенуі Шаруашылық маңызы 

   

   

   

   

2 топ- Дала зонасы 

3 топ-Шөлейт зонасы 

4 топ- Шөл зонасы 

 Табиғат зоналары дегеніміз не? 

● Қазақстанда қанша табиғат зонасы бар? 

● Табиғат зоналарының орналасуы қандай заңдылыққа тәуелді? 

● Қазақстандағы ең үлкен табиғат зонасын ата? 

● Өтпелі табиғат зоналарын ата? 

2. Оқушылардың бұрынғы алған білімдерін анықтау үшін 

 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Жаңа сабақты бекіту. 

1. Табиғат зоналары дегеніміз не? 

2. Қазақстанда қанша табиғат зонасы бар? 

3. Табиғат зоналарының орналасуы қандай заңдылыққа тәуелді? 

4. Қазақстандағы ең үлкен табиғат зонасын ата? 

5. Өтпелі табиғат зоналарын ата? 

6. Орманды дала, дала зоналарының басты-басты өсімдіктерін  

Орманды дала мен дала зоналарында қандай жануарлар мекендейді 

 

Рефлексия:  

Не білдім? 

Не үйрендім? 

Не қиын болды? 

 Бағалау: Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының 

жұмысын бағалау  критерийлері бойынша бағалай алады.  

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанның табиғи мұрасы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

9.3.4.3 Қазақстанның табиғи мұрасына баға береді 



бағдарламасына 

сілтеме) 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар: 

 Қазақстан табиғаты туралы мәлімет бере отырып оның құндылықтары жайлы түсініктерін кеңейту 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Тақырыптың  маңызы туралы  дәлелдеп айтып бере алады. 

Кейбір оқушылар: 

Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс ресурстар қоса алады. 

Бағалау критерииі  1.Қазақстанның табиғатымен танысады,нәтижелі оқытуға қол жеткізеді.                                                                                           2.Өз 

ойын, пікірін еркін жеткізе алады. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Топқа бөлу 2 минут 

Себетпен конфет әкелу. Оқушыларға себеттен конфет алуларын сұраймын. 

Конфеттің түрлеріне қарай 3 топқа бөлініп отырады. 

Сәлемдесу. Бүгінгі сабаққа мен сендер үшін тосын сый дайындап әкелдім. 

Ол мына әдемі қорапшаның ішінде. Не екенін білгілерің келе ме? Ондай 

болса өздерің табуға тырысыңдар.Сендер маған әр түрлі сұрақтар 

қойыңдар, ал мен сендерге «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап беріп, 

көмектесемін. 

(қораптың ішінде-жазу) 
«СИҚЫРЛЫ САНДЫҚ»(сұрақтарға ия, жоқ деп жауап береді) 

1. Ертіс өзені Қ.ғы ең ұзын өзен ,ия 
2. Қызыл қоңыр топырақта қарашірік көп болады, жоқ 
3. Мұғалжар  Қ.ғы ең биік тау, жоқ 
4. Емдік қасиеті бар сулар Қ.ның батысында көп орналасқан , жоқ 
5. Балқаш теңіз, жоқ 
6. Аралдың суының деңгейі көтерілуде, жоқ 
7. Тұрар ауылы солт.Қ.да орналасқан , жоқ 
8.  Мен саяхатшымын, көрініс 
9. Мен сатушымын 
10. Мен мұғаліммін 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қалыптастыр

ушы бағалау 

Кері байланыс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 

 



«ЕҢ-ЕҢ» 
1. Ең ұзын өзен-Ертіс 

2. Ең үлкен құмды шөл-Қызылқұм 

3. Ең  кіші таб. Зонасы-орманда дала 

4. Ең  құнарлы топырақ -  қара 

5. Ең ірі бөген- Бұқтырма  

6. Ең  өсімдікке, жануарларға бай таб. Зонасы-биіктік белдеулер 

7. Ең  үлкен таб.зонасы-шөл 

8. Ең  үлкен дала зонасының құсы-дуадақ 

Ең  жауын-шашын көп түсетін жер- орманды дала зонасы 

Ортасы Оқулықтағы тапсырмаларды орындау 

Топтарға тапсырма:  

Жаңа сабаққа шығу үшін оқушыларғаҚазақстанның табиғаты туралы 

бейнеролик көрсетіледі.  

-Балалар, мына бейнероликті мұқият тыңдап, мағынасын түсінуге 

тырысыңдар және қарап естеріңе сақтап отырыңдар.  

-Балалар,бейнероликті көрдіңдер, тыңдадыңдар осы не жайында  

көрдіңдер?  

Балалар: -Тау, су, көл өзен, өсімдік, жануарлар туралы болды. 

Осы айтқандарыңды біз бір сөзбен қалай айтамыз ? 

Балалар: -Табиғат!-деп айтады.  

-Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? 

 Балалар: «Қазақстанның табиғаты»- деп аталады.  

Мәтінмен жұмыс. Оқушылар 2 топқа бөлінген, әр топта 5 баладан, мәтінді 

екі топқа таратамын, оқушылар оқып танысады, түсінуге тырысады.Сосын 

әр топтан 1 бала шығып басқа топтарға барып сол топтың мәтінімен 

танысып, түсініп өз топтарына қайтып оралады, алған мәліметті ортаға 

салады бір тұтас мәтін жинайды.  

Осы мәтіннен түсінгендеріңді қағаз бетіне түсіресіңдер.  

кластер жасап оны қорғайды.  

Мәтінге диалог құрастырады, 2 сұрақ, жауап.  

 

1 топтың мәтіні  

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

Бағалау 

критерийлер 

1.Ертегідегі 

негізгі 

кейіпкерлердің 

портретін 

жинақтайды. 

2.Кейіпкердің 

образына 

қызмет етіп 

тұрған 

маңызды 

әрекеттерін 

талдайды. 

3.Жинақталған 

ақпараттар 

негізінде 

кейіпкер 

образына 

қатысты өз 

көзқарасын 

білдіреді 

Дескрипторла

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



Қазақстанның жері бай, табиғаты өте әдемі. Қазақстан жерінде таулар, өзен-

көлдері бар жерлер көп. Қазақстан жерін 10% таулар алып жатыр. Іле 

Алатау, Қаратау, Алтай, Баянауыл, Тарбағатай таулары бар.Табиғат пен 

адам бір –бірімен тығыз байланысты. Адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. 

Сондықтан табиғатымызды ластамай, қорғайық.  

 

2 топтың мәтіні  

Қазақстанның жері бай, табиғаты өте әдемі. Қазақстан жерінде таулар, өзен-

көлдері бар жерлер көп.Өзендері: Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық. Көлдері: 

Балқаш, Зайсаң,Алакөл, Марқакөл,т.б. Каспи және Арал теңізі де 

бар.Табиғат пен адам бір –бірімен тығыз байланысты. Адам табиғатсыз 

өмір сүре алмайды. Сондықтан табиғатымызды ластамай, қорғайық.  

  

Дескрипторлар: 

-  Мәтінді оқып отырып, мәліметтерді түртіп отырады; 

 -  Жинақталған мәліметтерден 4 маңызды ақпаратты анықтайды;   

-  Анықталған ақпараттарды кластерге түсіреді.  

 

 (жеке жұмыс, топқа бөлінген бойынша 

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап"РАФТ" 

әдісін қолданып хабарландыру, хат, жарнама құрастырып жазады. 

Р-рөл  

А-аудитория 

Ф-форма(мәтіннің түрі) 

Т-тақырып 

Рөл  Аудитория  Форма  Тақырып  

  Хат  

Жарнама  

Хабарланды

ру  

 

  

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

р 
1.Әр оқушы 

ертегіден өзіне 

тиісті 

кейіпкерлердің 

портретіне 

қатысты сөз 

тіркестері мен 

сөйлемдерді 

анықтайды. 

2.Әр оқушы 

кейіпкердің ең 

маңызды үш 

әрекетін 

анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 



 ҚБ 

Бағдаршам 
 

Сабақтыңсоңы 

 

Ойтолғаныс 

 «3-2-1» 

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет Кері байланыс  

«3 минуттық үзіліс» 

1. Маған ұнады 

2. Маған қиындық туғызды 

3. Мен хабардар болдым 

      4.Мені таңқалдырды 

Рефлексия   

«Екі жұлдыз, бір тілек» 

- Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім 

алушыларға дескрипторлар арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізуді ұсынамын. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 1.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Табиғи хороним дердің (ерекше қорғауға алынған аумақтар) мағынасы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.4.4 тақырыпқа қатысты қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде 

ұсынады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтартуралы ақпараттарды жинақтау, ерекшеліктеріне тоқталу, пікірлесу арқылы ойларын жүйелеу. 

Қорытынды жасай білуге үйрету 

Бағалау критерииі  Сұраққа жауап береді, жауаптарын дәлелдейді. Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  

тыңдаушының назарын өзіне аудара алады 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  



Басы Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Жағымды атмосфералық ахуал. 

Мұғалім: 

- Оқушылар, бүгінгі сабаққа жақсы көңіл-күймен келсеңіздер оң 

қолдарыңызды көтеріңіздер; 

- Сабаққа дайындалып келсеңіздер сол қолдарыңызды көтеріңіздер; 

- География сабағын ұнататындар қолдарын шапалақтасын. 

Жағымды атмосфералық ахуал құра отырып, 

оқушыларға әлеуметтік желілердің (instagram, 

facebook, vk, twitter, whatsapp) суреттері бар 

карточкалар  таратылып, топтарға бөлінеді. 

Карточкалардың артында сөздер беріледі, оларды 

құрастыру арқылы жаңа сабақтың тақырыбы 

анықталады. 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слайд 6-7 

Дидактикал

ық 

материалдар 

№1 

 

Ортасы Сабақтың тақырыбы және мақсаттарымен таныстыру. 

 «Табиғи мұра» ұғымының мағынасын ашу 

 І тапсырма. Табиғи, мәдени, тарихи мұралардың айырмашылығын 

талдаңыздар. 

І топ. Табиғи мұра  

ІІ топ. Мәдени  мұра 

ІІІ топ. Тарихи мұра 

IV топ. ЮНЕСКО тізіміне ену үшін табиғи мұраны бағалау критерийлері 

және Қазақстанның ЮНЕСКО тізіміне енген табиғи мұралар тізімі 

 

Дескриптор Білім алушы 

 - Табиғи мұра туралы түсіндіріп, 

ерекшелігін сипаттайды; 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Мәдени мұра туралы түсіндіріп, 

ерекшелігін сипаттайды; 

- Тарихи мұра туралы түсіндіріп, 

ерекшелігін сипаттайды; 

- ЮНЕСКО тізіміне ену үшін 

табиғи мұраны бағалау 

критерийлері және 

Қазақстанның ЮНЕСКО 

тізіміне енген табиғи мұралар 

тізімін сипаттайды 

Берілген уақыт аяқталғанда әр топтан баяндаушылар кезекпен сөз алады. 

Топ ұжымы бірігіп жұмыс жасайды, қорытындылайды. Топтар бірін-бірі 

бағалайды. 

(Ж) ІІ тапсырма. «Қазақстанның табиғи мұрасы» тақырыбында шартты 

белгілерді қолданып, картосхема  әзірлеңіз: 

 
Картосхема – көрнекі, эстетикалық, функционалды, түсінікті түрде әр түрлі 

географиялық ақпараттарды көрсететін, жалпылама түрде берілген бейне. 

Картосхема бір парақта бірнеше ақпаратты орналастыру мүмкіндігін береді. 

Картосхемаға қойылатын талаптар: 

 ұқыптылық, жүйелілік; 

 мәліметтерді сызба, сурет, шартты белгілер арқылы бейнелеу; 

 түрлі-түсті қарындаштарды қолдану; 

 ақпараттардыықшамдапұсыну. 

 

Дескриптор Білім алушы 

 - «Қазақстанның табиғи мұрасы» 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



тақырыбында шартты 

белгілерді қолданып, картосхема 

дайындайды 

Тапсырманы орындап болған соң, оқушыларға ауызша және смайликтер 

арқылы кері байланыс беріледі. 

 ІІІ тапсырма. Табиғи хоронимдердің ішінен таңдауыңыз бойынша 

бесеуінің мағынасын түсіндіріп, транслитерациясын орыс және ағылшын 

тілінде ұсыныңыз: 

№ Хоронимдер Орыс 

тілінде 

Ағылшын 

тілінде 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Дескриптор Білім алушы 

 - табиғи хоронимдердің ішінен 

бесеуінің мағынасын түсіндіріп, 

транслитерациясын орыс және 

ағылшын тілінде ұсынады 

Тапсырманы орындап болған соң оқушыларға кері байланыс беріледі. 

Топтарға  тапсырма:  

1-топ:  Раушан 

1. Қазақстандағы қорықтар, табиғат ескерткіштері, ботаникалық бақ, 

табиғат резервацияларының тізімін жасап, шолу   жасаңдар. 

2-топ: Тұңғиық 

2. Қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар мен табиғат ескерткіштері 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



арасындағы айырмашылықтарды түсіндіріңдер. 

3-топ: Түймедақ 

1. Сендер тұратын жерде табиғат нысандары мен ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар бар ма? Бар болса, оларды атаңдар және сипаттама 

беріңдер. Сендер тұратын жерде мемлекеттік қорғауды қажет ететін 

нысандар бар ма? Себебін түсіндіріңдер. 

Талдау 

«Ыстық орындық» орындық әдісі 

(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала қоршай 

орналастырылады. 

Жаттығудың сипаттамасы: 

Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып және тақырып бойынша сұрақтарға 

жауап береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін, оқушылар белгілі 

бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей алады. 

Пікірталас: 

1. Қызыл кітаптың дүниежүзіндегі және Қазақстандағы  маңызына баға 

беріңдер. Қазақстанның Қызыл кітапты жасаушылары көрші 

мемлекеттердің Қызыл кітапты жасаушыларымен қарым-қатынас жа- сауы 

керек пе? Бұл бірлестік сендердің ойларың бойынша неден көрінуі керек?  

Сабақтыңсоңы 

 

Рефлексия. 

 «Идея авторы» тәсілі. Оқушыларға төмендегідей сұрақтар қоямын: 

- Сабақты қалай атар едіңіздер? 

- Сабақтың мақсатына жеттік пе?Неліктен олай ойлайсыздар? 

- Сабақтан кейінгі көңіл күйлеріңіз қандай? 

- Сабақта ең маңызды не болды? 

- Өзіңізді не үшін мақтар едіңіз? 

- Кімнен жақсы көмек алдыңыз? 

- Алған біліміңізді әлеуметтік желіде қалай бөлісе аласыз? 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 



 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Ноосфераның қалыптасуы  Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.4.5 ноосфераның қалыптасу шарттарын зерттейді 

9.3.4.6 Қазақстанның ноосфера дамуына қосқан өзіндік үлесін бағалайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

1. Ноосфераның қалыптасу шарттарын зерттейді. Қазақстанның ноосфера дамуына  қосқан өзіндік үлесін бағалайды. 

2. Қазіргі таңдағы ноосфера ғылымының  даму ерекшеліктерін талдайды. 

3.  Ноосфера ғылымының болашағына тұжырым жасайды. 

Бағалау критерииі  - ноосфера ғылымының қалыптасуын, Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесін түсінеді; 

- адамзаттың табиғатқа ықпалын анықтауға тапсырмалар орындайды; 

- қазіргі ноосфера ғылымының даму ерекшеліктерін талдайды; 

- оқушыларноосфера ғылымының адамзат дамуындағы маңызын жіктейді, болашағына тұжырым жасайды.; 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Оқушыларды түгелдеу, ұйымдастыру. 

Сабақ тақырыбын және мақсатын жариялау. 

Берілген суреттер бойынша сынып оқушылары  4 топқа біріктіріледі. 

1- Топ « Табиғат», 2-топ « Шаруашылық», 3- топ « Минералдар», 4- топ 

« Адамзат» 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

Қол шапалақ 

 

 

 

 

Слайд 6-7 

Дидактикал

ық 

материалдар 

№1 



 
 

 
 

« Иә», «Жоқ» әдісі. 

Берілген сұрақтарға әр топ жауап береді. 

1.Табиғат ресурстары екі топқа бөлінеді. 

2. Күн энергиясы -сарқылатын ресурс. 

3. Минералдар - қалпына келмейтін ресурстар. 

4. Топырақ – сарқылмайтын ресурс. 

5. Экология – жануарлар мен өсімдіктер әлемін зерттейді. 

6. Адамзат – табиғаттың бір бөлшегі. 

Қалыптастырушы бағалау- «бас бармақтар» сады 

орындайды  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ортасы Ноосфера концепциясы 

Ноосфера - «Ноос» грек тілінен аударғанда сана дегенді білдіреді, 

 

Слайдта 

Смаликтер 

арқылы  
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сонымен «Ноосфера» сана сферасы деген сөз. 

В.И. Вернадский табиғаттағы зат айналымының тұрақты дамуы 

үрдісіндегі адамның рөліне айрықша мән берді. Оның дәлелдеуінше адам 

баласы теңдесі жоқ биосферадағы ең қуатты геологиялық күш ретінде 

бағалады. Яғни, болашақта биосфераның тағдыры адамзаттың ақыл-ой 

сапасында немесе деңгейінде екенін болжай келе өзінің  өте маңызды 

теорияларының бірін тұжырымдады. Ол – биосфераның жаңа тұрғыдағы 

ұғымы мен сипаты – ноосфера туралы болжам жасады. Ноосфера – сана, 

ақыл-ой қабаты. Ал ноосфера деген терминді ең алғашқы 1927 жылы 

ғылымға енгізген француз математигі, философ, антрополог және 

палеонтолог Эдуард Леруа болды. Ноосфера ақыл-ой  сферасы екендігін 

одан әрі зерттеулер жүргізген В.И. Вернадский, Э. Леруа, ТеьярШарден 

сынды ғалымдар. адамның ақыл-ойы, мемлекеттің саясаты, ғылым жетістігі 

т.б. адамзаттың биік адами  табиғат пен қоғамның гормониялық дамуын 

жүзеге асыратын ноосфера – ноосфера деген қорытындыға келді. 

Ноосфераны француз ғалымдары адамның санасы пайда болған кездегі 

табиғаттын эволюциялық  сатысы деп атады. ТеьярШарден өзінің 1959 

жылы жарық көрген «Адам феномені»  деген еңбегінде ноосфераны жаңа 

қабат ойлайтын қабат деп анықтады. 

Академик Вернадский өзінің 1944 жылы жазған еңбегінде ... « болашақ 

планетаның ұсқыны мен тыныс тіршілігі адам баласының ақыл-ойы мен 

парасатына байланысты дамиды және тәуелді болады.  Ең бастысы 

адамзаттың санасыз ақыл-ойының нәтижесінде байланысты биосфера 

тағдыры шешіледі» - деген болжам айтқан болатын. 

Небәрі 70-100 жыл ішінде адам баласының іс-әрекеті мен ықпалы 

табиғаттың геологиялық жылдар бойы қалыптасқан ұсқының мүлдем 

өзгертті. Жер бетінде шөлді және тақырлы аудандар ұлғайды. Ауа райы 

өзгеріп, табиғи ресурстар сарқылуда. Нәтижесінде адам баласы өзіне орасан 

зор нұсқан келтіруде. 

 

1-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз (кілт 

сөздердің астын сызыңыз). 

1. Ноосфера деген не? 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



2. Эдуард Леруамен Тейяр де Шарден Пьер ноосфера 

дамуынақосқанатаңыз? 

3. В.И. Вернадскийдің ноосфера дамуына қосқан үлесін сипаттаңыз? 

4. Ноосфераның қазіргі кездегі экологиялық мәселелері қандай? 

Дескриптор, оқушы: мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береді. 

 

2-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, кестені толтырыңыз. 

 
Дескриптор, оқушы: мәтінді оқып, кестені толтырады 

Кемпірқосақ әдісі. 

1-топ. Ноосфера ғылымының негізін салушы ғалымдар. 

2-топ. Ноосфера ғылымына түсініктемелер. 

3-топ. Адам – табиғаттың құрамдас бөлігі. 

4-топ. Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі. 

Жұмыс алгоритмі: 

Әр топ мүшелері берілген тақырыппен танысады.Топта өзара талдайды. 

Мұғалім таратқан түстер бойынша жаңа топ құрылады. Жаңа топта әркім өз 

тақырыбын түсіндіреді, өзара талдайды. 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



Дескриптор:( 1 критериге) 

1.Ноосфера ғылымының негізін салушылар туралы мәліметтермен 

танысады. 

2. Ноосфера ғылымының мақсаттары мен қоғам үшін маңызын түсінеді. 

3. Қазақстанның ноосфераға қосқан үлесін талдайды. 

Қалыптастырушы бағалау- топтарға ауызша кері байланыстар. 

 «Адамның табиғатқа ықпалы» тақырыбын өзара талдап, кесте 

толтыру. 

Биосфера  

Жер беті  

Гидросфера  

Жер шарының жеке 

аймақтары 

 

Қ.Б- өзара бағалау. 

 «Шағын эссе» әдісі. 

 « Адамзаттың ноосфераға енуі» тақырыбына шағын эссе жазады. 

Эссеге критерилер: 

1.10-12 сөйлем. 

2. Нақты деректер қолдану. 

3. Ноосфера болашағына болжам жасау. 

4. «Мен» сөзімен бастау. 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді. 

Сабақта маған не пайдалы болды? 

Сабақта маған не қызықты болды? 

Сабақта маған не қиын болды? 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары  Қазақтың табиғи хоронимдері (физикалық-географиялық аудандардың 

атауы) 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.5.1 Қазақстанның ірі табиғи кешендерін жоспар бойынша сипаттайды 

9.3.5.2 қазақтың табиғи хоронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіріп, транслитерациясын үш тілде ұсынады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Қазақстанның физика- геграфиялық экономикалық ауданының экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат ресурстары, халқы 

туралы білімдерінің негізінде, ауданның өнеркәсібі  мен шаруашылығының маманданған салалары туралы түсіндіру. 

 

Бағалау критерииі  еліміздің пайдалы қазбалары, соның ішінде жанатын пайдалы қазбалар олардың таралу заңдылықтары жөніндегі түсініктері 

кеңейеді. 

 Оқыту үрдісінде оқушылардың әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, өздеріне деген сенімдері, оқушының білімге  ынтасы 

артады.  

Топтық жұмысқа қалыптасады, өз ойларын еркін жеткізеді, мақсатқа жетуге  топ болып ұмтылады, бірін-бірі бағалайды, 

шығармашылыққа ұмтылады, пәнге деген қызығушылықтары артады. 

 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы : Кіріспе сөз 

1. Биік таулы өлкеге қандай таулар жататынын сұрау және оны 

картадан таптыру  

2. Алтай тау жоталарын картадан таптыру оның биік шыңы қалай 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Қол шапалақ 

 

 

 

дидактикалы

қ 

материалдар

. 



аталады биіктігі  

      қанша?  ( Неге Батыс немесе кенді Алтай деп аталады?) 

3. Сауыр мен Тарбағатайдың ұқсастығы мен айырмашылығын сұрау 

4. Жоңғар немесе Жетісу Алатауы  таулы өлкесі жайлы түсініктерін 

сұрау 

5. Солтүстік, Батыс Тянь-Шань тау ларын картадан табу. 

Өткенді қайталау:  «крестик-нөлдік-үшбұрыш» ойыны» бойынша жұмыс. 

«Х» (крестиктер), «О» (нөлдіктер), «Δ» (үшбұрыштар) ойыны арқылы. Әр 

топ өзінің белгісіндегі сұрақтарды таңдай отырып жауап береді. Дұрыс 

жауап берсе, өз белгілерін қояды. Ал жауап бере алмаса, басқа топ жауап 

беріп өз белгілерін қоюға болады. Қай топтың белгісі көп жиналса және көп 

ұпай жинаса сол топ жеңіске жетеді. 

Крестиктер «Х» Нөлдіктер 

«О» 

Үшбұрыштар «Δ» 

10 10 10 

20 20 20 

30 30 30 
 

Сұрақ жауап  

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Интерактивт

і тақ 

Ортасы . «Мағынаны тану» кезеңі 

“ЖИГСО” әдісімен әрбір топқа мәтіндер үлестіріледі, топ басшылары өз 

тобына түсіндіріп болғаннан кейін келесі топқа түсіндіреді. 

1-топқа: :  Қазақстанның өнеркәсібі,тамақ және жеңіл өнеркәсіптері 

2-топқа. Ауыл шаруашылығы,көлік кешені 

3-топқа: Қалалары,негізгі маманданған өнеркәсіп салалары,даму 

проблемасы және болашағы,экологиясы. 

Соңында әрбір топ өз тақырыбын топта талқылап алып, топтан 1 оқушы 

қорғап шығады. 

«Ой шақыру» стратегиясы . 

Деңгейлік тапсырма. 

І топ: Сіздің ойыңыз....(19 слайд) 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 
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Не себепті Қазақстан ауданында ірі қара мал шаруашылығы жақсы 

дамымаған. Оның өнімдерімен өзін-өзі қамтамасыз ете ала ма? Бұл 

өнімдерді қандай экономикалық аудандардан алады. 

ІІ топ: Анықтаңыз...(20 слайд) 

Суретке баға беріп  Қазақстандағыэкономикалық белсенді халықтың үлес 

салмағын анықтаңыздар.Негізгі халық жұмысының қандай түрінде қызмет 

етеді? Қандай қорытынды жасар едіңіз.. 

ІІІ топ: Табыңыз (21 слайд) 

Орталық Қазақстан қандай минералды  ресурстарға бай? Картаны 

пайдаланып мыс кенорындарын табыңыздар. 

Ой толғаныс. «Бұл мәлімет шындық па, жалған ба?» стратегиясы 

1-топ. 

1.Еліміз жер қойнауында Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 70-нің мол 

қоры барланған және 60-тан астамы өндіріледі.  

2. Мұнай елімізде бірінші рет Маңғыстаудағы Жетібай ұңғымасынан 

алынды.  

3. Екібастұз көмір алабы ашық әдіспен өндірілетін болғандықтан, еліміздегі 

ең арзаны болып табылады.  

2-топ 

1. Мұнайдың мол қоры Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе, Батыс 

Қазақстан аймақтарында шоғырланған.  

2. Алтын қорынан Қазақстан дүние жүзінде 3-орын алады.  

3. Қарағанды көмірі кокстелетіндіктен сапасы өте жоғары.  

3-топ 

1.Дүние жүзіндегі ең ірі «Алып» кеніші Қарағанды көмір алабында 

орналасқан.  

2. Республикамыз дүние жүзінде уран, хром, марганец қорынан 2-орын 

алады.  

3. Елімізде уранның 20-ға жуық кен орны барланған.  

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

Сабақтыңсоңы 

 

Білімді бекіту: 

  «Серпілген сауал» әдісі бойынша оқушылар бір-біріне доп лақтыра 

отырып сұрақтар қояды.  

 

Кері байланыс:  

Оқушыларға рефлексия парағын ұсынамын.Сабақ  барысында алған 

білімдері туралы кері байланыс жазады. 

 «3.2.1.» 

3 факт 

2 көзқарас  

1 тұжырым 

. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

Қосымша ақпарат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 2. . 

3.  

Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Табиғат кешенде ріне әсер ететін антропогендік факторлар  Антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдары 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.3.5.3 жергілікті компонент негізінде антропогендік факторлардың табиғат кешендеріне әсерін зерттейді 

9.3.5.4 антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдарын ұсынады: рекультивация, мелиорация ландшафттық дизайн 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлығы: 

Антропогендік факторлар ұғымын айтады, сипаттама береді. 

Басым бөлігі: 

Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру салдарынан бүлінген жерлерді анықтайды, картадан көрсетеді, оны қайта қалпына 

келтіру жолдарын анықтайды. 

Кейбірі: 

Антропогендік факторлардың қоршаған  ортаға әсерін түсіндіреді, мысал келтіреді. 

Бағалау критерииі  1. Антропогендік факторлардың ұғымын айтады. 

2.Ашық әдіспен өндіру салдарынан бүлінген жерлерді анықтайды, оны қалпына келтіру жолдарын анықтайды. 

3.Антропогендік факторлардың қоршаған ортаға қандай әсерін тигізетінін  түсіндіреді. 

4.Антропогендік факторлардың кері әсерінен өзгеріске ұшыраған аймақтарға мысал келтіреді. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру Оқушы  өз жұбын Қол шапалақ Ұялы 



Қызығушылықты ояту.  

 Адам қоршаған ортаға әсер қалай ықпал етеді? 

Миға шабуыл:бейнеролик  

1.Табиғат кешені дегеніміз не? 

2.Табиғат компоненттері дегеніміз не? 

3.Антропогендік кешен дегенімізді қалай түсінесіңдер? 

Видеофильм көрсету. Бейнеролик «Адам және табиғат» 

Антропогендік факторлардың қандай әсерлерін білесіздер? 

 Бұл бейнефильм бойынша ой 

 Сабақты бастамас бұрын топқа бөліп алу 

 Сыныптағы бала санына қарай бөлу 

 Әр оқушы өзіне ұнаған түсті алады 

 Суреттерінде не бейнеленгенін сипаттайды 

 Берілген суреттерді біріктіріп, мәтін құрастырады. 

Өткен сабақты пысықтау: 

Ширату жаттығуы: Оқушыларды сыни тұрғыдан ойландырту үшін «Ой 

қозғау» әдісі арқылы сұрақ қоямын. Осы сұрақтар арқылы сабақтың 

тақырыбын айқындаймын.  

 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 

 

Ортасы  Жер ғаламшары-кеме,ал адамзат оның шолушысы.Кеме апатқа 

ұшараса,адамзатты аман сақтау үшін бірінші жер ғаламшарын,сондағы 

табиғатты сақтаумыз керек.Табиғат адамсыз өмір сүре алады,ал адам 

табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес.Әрбір адамнің туған жері бәрінен де 

қымбат,өйткене сол жердің топырағында өсіп,суын ішіп ауасынмен 

тыныстайды,табиғатымен біте қайнасып,адам болыпқалыптасады. 

 Алғашында адамның іс-әрекеті ірі хайуанаттарды жойып,ормандарды 

өртеп жіберумен шектелсе,бертін келе қала салу,өнеркәсіпті,ауыл 

шаруашылығын дамыту ғылым мен техниканы меңгеру т.б. кәсіптермен 

шұғылдана бастады. 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 



Адам қоректену немесе өмір сүру үшін аңдар мен құстарды т.б.аулап 

жояды.Оның азық-түлек құрамына-өсімдіктер,жануарлар және өсімдік 

қоректілер кіреді.Осыған орай өзінің азық-түлік проблемасын шешу үшін 

жерді игереді,аң мен құсты аулап,санын азайтуға мәжбүр болады. 

Антропогендік факторлар әсер ету сипатына қарай бірнеше түрге бөлінеді. 

 

 

 

 

 

Адам табиғатқа дос та және жау да бола алатынын кесте арқылы 

түсіндіремін. 

Адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсерлері. 

Радиактивті сәулелер,көліктен бөлінген істер,Зауыт-н бөл.түтін,Нитрат-ң 

әсері 

 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 

Тікелей әсер 

Жанама  әсер 
Кешенді әсер 

Ойланбай істеметін әрекеттер 

Саналы түрде істелетін әрекеттер 



Қышқылды жаң-р Орман-ң жойы-ы,Аралдың құлдырауы,Ауыз судың 

ластан. 

 
 

Семей ядролықполигонындағы сынақтардыңжалпы саны 456ядролық және 

термоядролық жарылысты құрады.Невада-Семей экологиялық қозғалысы 

Семей ядролық полигонында сынақтар өткізуге толық тыйым салды.1991ж 

29-тамызда Қазақстан Президенті Н.Назарбаев Семей полигонын жабу 

туралы жарлыққа қол қояды бұл біздің әлемдегі бірінші жеңісіміз болды. 

-Денсаулық үшін ең қажетті өмір өзегі ол – ауа. 

-Ластанған ауа және тамақпен адам ағзасын улау арқылы көптеген аурулар 

көбейіп кетті. Мысалы: рак, жүрек ауруы, анемия, қан қысымының жоғары 

болуы, психикалық аурулар, қант диабеті,туберкулез,кемтар балалардың 

туылуы сияқтыаурулардың келіп шығуына-ядролық жарылыстардан 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



бөлінген сәулелер және көкеністердің құрамында нитраттардың көп 

болуынан болады. 

Көлектен бөленген газдар ауаны ластаудың 80% тін құрайды.Сондықтан 

кейінгі уақытта бензиннің орнына экологиялық таза бутан газын қолдана 

бастайды. 

Заводтан бөлінген түтіндер ауаны ластайды оны болдырмау үшін 

трубаларға қондырғалар қою арқылы химиялық улы газдар ұланып қалады. 

1-Тапсырма. 

1. «Топтық зерттеу» әдісі бойынша оқулықтағы мәтінді пайдаланып, 

антропогендік фактор ұғымына сөйлемді жалғастырыңыз , парақшасын 

пайдаланып, антропогендік факторларға сипаттама береді.   

1.Антропогендік фактор --------------------------------- 

2.Антропогендік ландшафт ------------------------------- 

3.Өзгертілген ландшафт ------------------------------------- 

Дескриптор: 

1.Антропогендік факторға сипаттама бере алады. 

2. Антропогендік ландшафтты талдай алады. 

3.Өзгертілген ландшафт түрлері қалай пайда болатынын айта алады. 

ҚБ. «Допты лақтыру» әдісі.  

2-тапсырма."Академиялық дау-дамай" әдісі арқылы жұптық диалогқа 

түсіру.Кен орнын қазған кезде қоршаған ортаға тигізетін оң және теріс 

әсерін жұптаса отырып салыстырады .  Оқушылар антропогендік 

факторлардың оң-және теріс әсерін атайды, теріс әсерін жою жолдарын 

ұсынады . Тапсырмаларды ортаға сала отырып , тақырыпты кең көлемде  

ашады. 



 
Дескриптор: 

1.Кен орындарын қазған кезде қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін айтады. 

2. Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру салдарынан бүлінген жерлерді 

анықтайды. 

3.Табиғи тепе-теңдік бұзылған аймақтарды картадан көрсетеді, оны қайта 

қалпына келтіру жолдарын анықтайды 

Қ.Б «Допты лақтыру» әдісі. 

3-тапсырма.  "Спираль" әдісі арқылы оқушылар антропогендік 

факторлардың ғаламшарға әсерін талқылайды, оған мысал келтіреді. 

 
Дескриптор: 

1. Атмосфераның ластануын сипаттайды. 

2. Литосфераның ластануын талдайды. 

3. Биосфераның ластануы сипаттайды. 

4. Гидросфераның ластануын анықтайды. 

5. Анторопогендік факторлардың қоршаған ортаға әсерін түсіндіреді, 

мысал келтіреді. 



ҚБ «Серпілген сауал» тәсілі 

Сұрақ   жауап  

1-сұрақ Саналы түрде істелетін әрекеттер туралы не білсің? 

2-сұрақ Ойланбай істелетін әрекеттер дегеніміз не? 

                                  Атмосфера тобының Биосфера тобына сұрақтары 

1-сұрақ Каспий теңізінде жойылып кету қауіпі бар балық түрі? 

2-сұрақ Адамның табиғи бірлестіктерге қандай әсері болады? 

 

 

 

 

Жауапта

рын табу 

Ағаш және гүл көшеттерін отырғызу,сенбіліктер ұйымдастыру. 

Қазақ даласының құнарлы жайылымдарының миллиондаған гектары 

топырақ,жел эрозиясына үшырады. 

 

 Жасыл желектер ауаны шаң мен улы газдардан  

жәнеайналадағы шуды 

бәсеңдетеді. 

Табиғи биоценоздың орнына 

мәдені өсімдіктерді өсіру. 

 

 

.Сурет-жұмбақ 

1.Ауыз судың ластану себептері? 

1.Табиғатты аялау жәнеқорғау үшін қандай шаралар жүргізу 

керек? 

2.Қазақстандағы тың игеру кезіңде экологияға қандай әсері 

болды? 

1.Жасыл желектердің маңызы? 

2.Агроценоз дегенімңз не? 



 
2.Арал теңізінде жойылып кету қауіпі бар түрі? 

Күтім Алберт 

 
«Атмосфера» тобына сұрақтар. 

1.Табиғат экологиясының бұзылуы және ластануынан қандай аурулар пайда 

болады? 

2.2010-ж сәуір айында Президентіміз Н.Назарбаев қай елге барып 

экологиялық мәселелерді шешіп келді? 

Экологиялық тәрбие беретін мақал- мәтелдер 

1.Өсіп тұрған ағаштың тамырына балта шаппа 

Мағынасын түсіндір 

2. Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын. 

Мағынасын түсіндір  

VI. Ой бөліу  

 

Сабақтыңсоңы 

 

Кері байланыс Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

 Рефлексия 

парағы 



 
1. Бүгінгі сабақсаған ұнады ма ? 

2. Бұл сабақ қаншалықты қиын болды ? 

Бүгінгі сабақта қандай сезімде болдың 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.1 Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамын анықтайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар; Қазақстан халқының ұлттық, діни   құрылымы туралы мәлімет береді. 

Басым бөлігі, Қазақстан халқының ұлттық және  діни құрамын анықтай алады. 

Кейбір оқушылар. Қазақ халқының ұлттық және діни құрылымын кесте немесе диаграмма құрастыра алады. 

Бағалау критерииі  Қазақстан халқының ұлттық құрамын және діни құрамын түсінеді, анықтайды; 

«Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы» кестесін, диаграммасын құрастырады 

Халықтың ұлттық құрамы мен діни сенімі туралы біледі. 

. Қазақстанның ұлттық құрамы, ұлттар бірлігі және ұлтаралық қатынастарға сипаттама жасау. Талдау: 

Қазақ халқының ұлттық , діни құрамы және қазақ диаспорасы елдер бойынша қазақ ұлтының орналасуына талдау жасау 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  



Басы . Ұйымдастыру кезеңі 

Оқушылармен амандасып, оқушылардың көңілін сабаққа аудару,  Сыныпты  

түгелдеу, сыныптағы оқушыларды  топқа бөлу.  

 Сыныпты 3 топқа бөлеміз. 

 1 топ еуропоидтық,  

 2 топ монғолоидтық, 

 3 топ негроидтық. 

Суреттер беру арқылы бөлінеді. 

Топтың топ басшысын сайлап аламыз.  

Топ ережесімен таныстыру. 

 

  -сабақта  қалыпты жұмыс істеуге мүмкіндік жасау  

   - сабақтың  өткізу мақсатын  көрсету. 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 
 

 «Кіру 

билеттері» 

 

 

 

 

 

http://bestrefe

rat.kz/extra_r

kd/show/59 
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Ортасы   

 Ой шақыру.  Жаңа сабақты суреттер арқылы сабақтың тақырыбын ашып 

аламыз. 

 (Бұл өз кезегінде оқушыларға сабаққа деген қызығушылығын оятып, өз 

ойларын білдіруіне мүмкіндік береді). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттерге қатысты қойылатын сұрақтар: 

 Суреттерден нені көріп тұрмыз? 

 Барлық суреттерге ортақ қандай тақырып болуы мүмкін? 

 

Оқушыларға жеке жұмыс жасау тапсырылады.  

  Географиялық диктант.  

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Флипчарт,  

фломастер 



1. Қазақстанда ............................ ұлт өкілдері тұрады. 

2. Депопулация ................................................................. . 

3. Қазақстандағы ірі ұлт өкілдері ..........................., ..........................., 

...................,  ........................... ,  ..............................., ........................., 

................................ ., 

4. Диаспора дегеніміз  .....................................................   

5. Этногенез .................................................... .......... . 

6. Этнография .......................................................  

7. Дүниежүзілік діндер .........................., .......................,   

8. Ұлттық діндер ..........................., .........................    

Қазақстандағы басым таралған діндер ..................... , 

 ..................... . 

ҚБ  «Жарайсын» мадақтап қолпаштаймын. 

 

 

 Бейнебаян қарау арқылы жаңа сабаққа көшу. 
 

 

1 топ тапсырма. 

«Жәрменке»  әдісі арқылы тапсырма беру. 

А. Діни мейрамдарды айтту. 

В. Қазақстандағы ұлт өкілдерінің ерекшеліктерін анықтап тауып картадан 

көрсетіп, кескін картаға түсіру. 

С. «Бір ұлт, бір тағдыр» тақырыбына 30 сөзден тұратын эссе жазу. 

Дескриптор 

Қазақстан халқының ұлттық этностық құрлымы діни мейрамы  туралы , 

халықтар достығы мағлұматты    білді. 

 

2 топ тапсырма. 

«Жәрменке»  әдісі арқылы тапсырма беру. 

А. Қазақстандағы қанша ұлт өкілдері бар 

В.Қазақстандағы ірі этностарын графигін құрастыру дәптерге түсіру. 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



С. «Қазақстан халқы» кестемен жұмыс. 

№ Халқы құрамы Қазақстанның қандай 

аймақтарынада 

орналасқан 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Дескриптор 

Қазақстандағы ірі этностарын біледі,графигін жасай алды,еліміздегі спорт 

және басқада салада жүрген ұлт өкілдері туралы  талдай біледі. 

 

3 топ тапсырма.  

«Жәрменке» әдісі арқылы тапсырма беру. 

А. Этнос дегеніміз.... 

В. Қазақстан жерінде қандай дін түрлері таралған. Диаграмма арқылы 

көрсету.  

С. АКТ- ны қолдана отырып М.Татімовтың еңбектері туралы мәлімет 

жинактау. 

 

ҚБ «Сэнвич» әдісі арқылы 

 

Бағалау критерийі 

Қазақстан халқының ұлттық құрамын және діни құрамын түсінеді, 

анықтайды; 

 

 - «Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы» кестесін, диаграммасын 

құрастырады  

 

Дескриптор 

Қазақстан жерінде дін түрлерінің таралуын диаграмма арқылы анықтай 



алды, белгілі демограф ғалымы М.Тәтімов туралы мәлімет жинақтады. 

1.Ұжымдық  жұмыс.  Барлық оқушыларға. 

1. Тапсырма. «Конверттегі сұрақ»: әдісі 

1).  Біздің елімізде  қандай  халықтар тұрады? 

2).  Белгілі бір этностың  өкілдері көбірек шоғырланған аймақтар? 

3).Қазақстан халқының конфессиялық құрамы? 

4)  Этносаралық және  дінаралық қатынастарды үйлестіру бойынша 

Қазақстан  Республикасы  бойынша  саясатының  негізгі бағыттары. 

Критериалды бағалау. Мұғалім ауызша бағалайды.Бұл тапсырмалар  

бойынша  оқушыларда  айтылым, тындалым дағдылары  

қалыптасады дп ойлаймын. 

Мұғалімнің  кері байланысы арқылы  мадақтауы. 

2.тапсырма.  

 1-. Ұлттық  құрамы туралы түсінік береді  

 

 

 

 

       Бір ұлтты                   Екі ұлтты           Көп ұлтты 

 

 

        Жапония                   Канада                  Үндістан 

        Корея                        Бельгия                  Қазақстан 

 

2-. Оқулық пен жұмыс. 

4-кестенің  мәліметтері негізінде, біздің елімізде  диаспоралары  тұратын 

басқа  елдермен Қазақстанның  байланысын көрсететін тақырыптық  

картасызба жасаңдар  

Кері байланыс:топтардың бірін-бірі «екі жұлдыз, бір ұсыныс» арқылы 

             Ұлттық  құрамы 



бағалауы. 

3. Тапсырма. Сөйлемдерді  толықтыру  әдісі. Белсеңді әдіс 

Жеке жұмыс (көпшілігіне). Қазақстан халқының саны .......... миллионнан  

асады.Біз .................   мемлекетке жатамыз.  Этнос (немесе халық) –бұл  

адамдардың тілінің  .........., ..........., шаруашылық іс-әрекеті мен..............   

ұлттық  сана- сезімнің бірдей  болуына  байланысты  біріккен тарихи 

тұрғыда  қалыптасқан  .............., ...............  қауымдастығы. 

Саралау тапсырмалары Бұл  тапсырмада  оқушылар  дәптермен жұмыс  

жасайды. Жазылым  дағдысын қалыптастырады. 

 Қалыптастырушы бағалау 

Өзіңді тексер» Тапсырма  

1..Мемлекетіміздің этникалық құрамынын ең  негізгі  ерекшелігін ата 

2..Ғалымдар қандай дін топтарын ажыратады?  Мысал келтір. 

3. Ұлттық және  әлемдік діндер арасындағы  айырмашылық неде? Әлемдік 

діндерге мысал  келтір. 

 

 

      Бағалау         

критерийі 

         Дескриптор 

1.Халықтың ұлттық 

және діни 

құрамына талдау 

жасап, 

қорытындылайды.  

2 Қазақ халқының 

ұлттық , діни 

құрамы және қазақ 

диаспорасы елдер 

бойынша қазақ 

ұлтының 

орналасуына 

-Мемлекетіміздің этникалық құрамынын 

 ең  негізгі  ерекшелігін атай алады. 

- Ғалымдар қандай дін топтарын ажырата   

біледі және  айтады мысал келтіре алады. 

- Ұлттық және  әлемдік діндер арасындағы  айырмашылық  сипаттай алады. 

Әлемдік діндерге мысал  келтіре біледі. 

 



талдау жасау 

 

 

 
 
«Кубизм»  әдісі арқылы жаңа тақырыпты пысықтау. 
1. Этнос дегеніміз не. 

2. Қандай дін мейрамдарын білесіндер 

3. Ең көп таралған ұлттар  

4. Ең көп таралған діндер 

5. Этнология  нені зерттейді. 

6. М.Тәтімов еңбектерін  туралы 
Айтту. 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Кері байланыс. 

 

 «Түйін сөз» стратегиясы 

1- қадам: 10 – ға шейін  сандар қиындыларын әзірлеймін. 

2- қадам: Оқушыларға бір санды таңдауға тиіс екенін түсіндіремін. 

3- қадам: Оқушылардың сан мен олардың сабақ туралы ой – пікірлерін 

ұштастыра айтатынын түсіндіремін.  

4 – қадам: Олар бүгінгі сабақта не түсінді? Бүгінгі сабақ қандай 

жаңалықтарға толы болды? Алдағы сабаққа ұсынысы қандай?Оқушылар  

осы сұрақтарға жауап береді. 

Мысалы, Бір дегенім – білім. Бүгін меннақыл сөздердің мағынасын 

ашып,орынды қолдануды білдім. 

Екі дегенім- ертеңге сенім.Осындай нақыл сөздер тұрғанда қазақтың 

баласы ұлттың тілін,дінін құрметтеп өтеді.Келесі сабақта нақыл сөздерден 

кітапша жасап әкелсек деген ұсынысым бар. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

Қосымша ақпарат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Дүниежүзі халқының миграциясы 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 1.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.2 дүниежүзі халқы көші-қонының басты бағыттарын, себеп-салдарын түсіндіреді 

Сабақтың  мақсаты  

 

халықтың көші-қонына қатысты терминдердің мағынасын ашу, салаларын  жіктей алады,  

көші-қонының  себеп салдарын анықтау, көші-қон сальдосын  есептеу  

халықтың көші-қонына қатысты мәселелердің шешу жолдарын ұсыну, ел экономикасындағы орнына баға беру  

Бағалау критерииі  -  көші-қонның басты бағыттарын, себеп-салдары мен сальдосын анықтайды; 

-  халықтың көші-қонына қатысты мәселелердің шешу жолдарын ұсынады, ел экономикасындағы орнына баға береді. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру бөлімі: Оқушылар түгелденеді. Оқушылар бір-біріне 

сәттілік тілейді.  

Топтастыру ( «Сиқырлы әріптер» түсті қағаздарға жазылған әріптер 

арқылы топтасады) 

 «Ыстық орындық» әдісі  

1. Қазақстанда қандай этнос өкілдері тұрады? 

2. Диаспора сөзіне анықтама беріңіз 

3. Әлемдік діндер 

4. Ұлттық діндер 

5. Біздің елімізде қандай дін түрлері таралған? 

ҚБ: «Шапалақ» әдісі 

Саралау: Диалог тәсіл 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слайд 6-7 

Дидактикал

ық 

материалдар 

№1 

 

Ортасы Оқулықпен жұмыс. «Түртіп алу» әдісі.  

Тапсырма: 

Жаңа сабақ. Термин сөздермен жұмыс. 

№1 тапсырма.Оқушыларға немесе топтарға терминдер бөлініп беріледі 

 

Слайдта 

көрсетілген 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

 

 

Слайдар 



оқушылар терминдердің ұғымын аша алу керек. 

көші–қон(миграция) 

реэмиграция; 

репатриация; 

депортация; 

дискриминация; 

ақыл-ойдың сытылуы; 

маятниктік көші-қон; 

маусымдық көші-қон; 

көші-қон сальдосы; 

Бағалау критерийі: Өзара бағалау 

Берілген терминдердің ұғымын анықтайды 

 

№2 тапсырма. Бейнебаян көру және талдау. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=54xM8VlgP7s 

2. https://www.youtube.ғcom/watch?v=ayBByVpyUDI 

 

 

№3 Интернет ресурстарын пайдалана отырып халықтар 

миграциясының басым бағыттарын анықтаңыздар және карта сызба 

құрастырыңыздар. 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 

https://www.youtube.com/watch?v=54xM8VlgP7s
https://www.youtube.ғcom/watch?v=ayBByVpyUDI


 
Бағалау критерийі: Өзін-өзі бағалау 

Оқушылар халық миграциясының басым бағыттарын анықтап карта сызба 

құрастырады. 

Дұрыс жауабы: 

1.Халық миграциясының басым бағыттары: АҚШ, Канада, Еуропа елдері, 

Парсы шығанағындағы көмірсутекке бай елдері, Аустралия 

2.  

 

№4 тапсырма. Халық миграциясына әсер ететін итеруші және 

тартушы факторлардың тізімін құрастырыңыздар. 

 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



Бағалау критерийі: Өзін-өзі бағалау 

Оқушылар халық миграциясына әсер ететін итеруші және тартушы 

факторлардың тізімін құрастырады. 

Дұрыс жауабы:  

Итеруші факторлар: Соғыс, әлеуметтік жағдайдың төмендігі, өмір сүру 

сапасының төмендігі, төменгі жалақы, нашар экология, төмен медицина, 

білім сапасының төмендігі, адам құқықтарының сақталмауы, 

Тартушы факторларға керісінше жоғарыда айтылғандардың жақсы жақтары 

жатады. 

№5 Көші-қонның жағымды-жағымсыз жақтарын талдаңыздарДЖ. 1 

тапсырма. «Сәйкестендіру» әдісі   

А. Берілген терминдерді олардың дұрыс анықтамаларымен сәйкестендір 

Көші-қон  Тұрақты тұру үшін бір 

мемлекетке келу 

Иммиграция  Отанына оралу 

 

Эмиграция   Тұрақты тұрғылықты 

мекенжайын өзгертуіне 

байланысты халықты 

орналастыру 

Көші-қон 

айырмасы 

 Басқа жақта тұрақты тұру 

үшін елден шығу 

Отанына қайта 

оралу 

 Иммигранттар мен 

эмигранттар арасындағы 

айырмашылық  

 

Б. «Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі. Диаспора, миграция, иммиграция 

терминдерге мынадай сұрақтар бойынша жазбаша жауап беріңіз. 

 

1. Қайда? Бұл терминдерді  сіз бұрынырақта қайда және қандай 

мағынада кездестіріп едің? 

2. Қалай? Өз тәжірибеңізбен осы атауларды қолданудың мысалдарын 



келтіре аласың ба? 

3. Қандай? Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста болады деп 

ойлайсың? 

 

В. Көші-қон түрлерін жіктеңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалаукритерийі  Дескриптор:  

көші-қонның басты 

бағыттарын, себеп-салдары 

мен сальдосын анықтайды; 

-Берілген терминдерді 

анықтамаларымен 

сәйкестендіре алады; 

- Көші-қонның бағыты 

бойынша жіктейді; 

- Көші-қонның ұзақтығы 

бойынша жіктейді; 

- Көші-қонның себептері 

бойынша жіктейді; 

- Көші-қонның түрі 

бойынша жіктейді; 

ҚБ. «Дәптер алмастыру» арқылы жұптық өзара бағалау 

Саралау: тапсырма , дереккөздер, қолдау 

 

Көші - қон 

Түрі 

бойынша 

 

Себептері 

бойынша 

Ұзақтығы 

бойынша 

Бағыты 

бойынша  



ЖЖ. «Проблемалап оқыту» әдісі 

 2.Тапсырма  

Берілген аумақтар бойынша көші-қон басты бағыттарын, себеп-салдары 

мен сальдосын есептеңіз.(телефоннан қажетті мәліметтерді іздестіру 

арқылы) 

К(и)= И/Х*1000 

К(э)= Э/Х*1000 

К(м)=К(и)-К(э) 

 І топ – Қазақстан бойынша  

ІІ топ – Атырау  

ІІІ топ –Қызылорда 

ІV топ –Павлодар 

V топ –Астана қаласы 

 

Бағалау критерийі  Дескриптор:  

- көші-қонның басты 

бағыттарын, себеп-салдары 

мен сальдосын анықтайды; 

-  көші-қонның басты 

бағыттарын атайды 

-себеп-салдары анықтайды 

көші – қон сальдосын 

есептейді 

 

 

 ҚБ. Жұптар өзара бағалау,  «Сұхбаттасатын жұп» әдісі 

Саралау: Тапсырма тәсілі,  дереккөздер тәсілі 

 

ТЖ «Кесте сөйлейді» әдісі  

3.Тапсырма: 1 топ Көші-қон саясаты саласындағы шешімдерді талдау 

мақсатында халықтың көші-қонына қатысты мәселелердің шешу 

жолдарын ұсыныңыз ел  экономикасындағы орнына баға беріңдер 

 

Мәселелер Шешу жолдары 

Заңсыз көші-қонның өсуі  

Оларды қабылдайтын  



айақтарға қосымша 

экономикалық жүктеме  

Біліктілігі төмен жұмыс 

күшінің артық болуы 
 

Жекелеген қалалар мен 

аумақтарда адамдардың 

шамадан ты көп 

қоныстануы 

 

Кейбір аймақтардың 

елсізденуі 
 

Жоғары білікті жұмыс 

күшінің жылыстауы (кетуі) 
 

 

Бағалау критерийі  Дескриптор:  

-   халықтың көші-қонына 

қатысты мәселелердің шешу 

жолдарын ұсынады, ел 

экономикасындағы орнына 

баға береді. 

-халықтың көші-қонына 

қатысты мәселелердің шешу 

жолдарын ұсына алады 

-заңсыз көші-қонның өсуі 

мәселесінің шеші жолын 

ұсынады 

- оларды қабылдайтын 

аймақтарға қосымша 

экономикалық жүктеменің 

шешу жолын ұсынады; 

- біліктілігі төмен жұмыс 

күшінің артық болуы 

мәселесінің шешу жолын 

ұсынады; 

- жекелеген қалалар мен 

аумақтарда адамдардың 

шамадан ты көп 

қоныстануы мәселесінің 

шешу жолын ұсынады; 



- кейбір аймақтардың 

елсізденуі мәселесінің шешу 

жолдарын ұсынады; 

- жоғары білікті жұмыс 

күшінің жылыстауы (кетуі) 

мәселесінің шешу жолдарын 

ұсынады; 

 

 

2топ «SWOT - талдау» әдісі арқылы халықтың көші-қонының  өзгерісіне 

баға беріңіз; 

S (күшті жақтары) W (әлсіз жақтары) 

O (мүмкіндіктері) T(қауіп-қатері) 

 

Бағалау критерийі  Дескриптор:  

-   халықтың көші-қонына 

қатысты мәселелердің шешу 

жолдарын ұсынады, ел 

экономикасындағы орнына 

баға береді. 

- халықтың көші - қонының 

күші жақтарына баға 

беріңдер 

-  халықтың көші - қонының 

әлсіз жақтарына баға 

беріңдер 

- халықтың көші - қонының 

мүмкіндіктеріне баға 

беріңдер 

- халықтың көші - қонының 

қауіп-қатеріне баға беріңдер 

 

 

3топ  «Фишбоун» әдісі.  Көші –қон жарылысы мәселесінің себептеріне баға 

беріңдер  

 

 



 

                         Себептері 

 

 

 

 

 

                                 Себептері 

 

 

 

Бағалау критерийі  Дескриптор:  

-   халықтың көші-қонына 

қатысты мәселелердің шешу 

жолдарын ұсынады, ел 

экономикасындағы орнына 

баға береді. 

- көші-қон жарылысы 

мәселесінің себептеріне баға 

беріңдер; 

 

ҚБ. « Екі жұлдыз, бір тілек » әдісі 

Саралау: Қорытынды тәсілі 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Бекіту. «Серпілген сауал» әдісі  

Реэмиграция дегеніміз не? 

Репатрация дегеніміз не? 

Репатрация не үшін болуы мүмкін? 

 Депортация дегеніміз не? 

Депортацияның тағы қандай себептерін білесің?,  

Дискриминацияның негізгі себептері қандай? 

Менің ойымша халық көшіп-қонуының негізгі себебі, ... болып 

табылады. 

Тағы бір себебі, ... болып табылады. 

 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

М
ә

се

л
е  



 

  ҚБ Мұғалімнің мадақтауы, қорытындылауы 

Кері байланыс:  «Сабақты талдау кестесі» тәсілі бойынша: 

Сабақтың 

негізгі 

идеясы 

Сабақтағы 

жаңалық 

Сабақта 

ұнаған тәсіл 

Сабақтағы 

басты 

қиындық 

    

 

Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді. 

Сабақта маған не пайдалы болды? 

Сабақта маған не қызықты болды? 

Сабақта маған не қиын болды? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.ш 

Күні   



Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстандағы халықтың миграциясы  Миграциялық саясат 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.3 Қазақстандағы көші-қон үдерістерін талдап, басты бағыттарын анықтайды 

9.4.1.4 көші-қон саясатының өзіндік үлгісін ұсынады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар: 

Халықтың көші-қонына қатысты түсініктерді естерінде сақтайды және айтып береді, тірек –сызбалармен жұмыс жасап талдайды, 

көші-қон сальдосын есептеп шығарады,ел экономикасындағы орнына баға береді. 

Оқушылардың басым көпшілігі: 

Халықтың көші-қонына қатысты терминдердің мағынасын біледі,салаларын  жіктей алады, көші-қон сальдосын  анықтайды, 

Қазақстан бойынша маңыздылығын мен дамуын талдайды 

Кейбір оқушылар: 

Халықтың көші-қонын түрлері бойынша талдап,оған сипаттама береді,көші-қонның  дүние жүзінде және Қазақстан бойынша 

маңыздылығына  баға береді, тұжырымдайды. 

Бағалау критерииі  Оқушылар:  

- халықтың көші-қоны, оның түрлерін сипаттайды;  

 -маңыздылығын біледі; 

-  ел экономикасындағы орнына баға береді. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Топтастыру ( «Сиқырлы әріптер» түсті қағаздарға жазылған әріптер 

арқылы топтасады) 

Рөлдерге бөліну. Топ мүшелері көшбасшы, таймкиппер, спикер, суретші-

редактор болып бір-бірін сайлайды. 

Ой қозғау: 

- бүгін топтардың атаулары өзгеше. Қандай пікір бар?  

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

Қалыптастыр

ушы бағалау 

Кері байланыс  

 

 

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 



- бүгін сабақ не туралы болады? 

- қандай тақырыпты өтеміз? 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. 

  Бағалау критерийлері  

- жаңа терминдердің мағынасын біледі. 

  Жеке  жұмыс  

Әдісі: «Түртіп алу»  

Тапсырма: 
Берілген терминдерді оқулық мәтінін пайдалана отырып, мағынасын 

анықтаңыздар. 

Дескрипторлар 

-жаңа терминдердің мағынасымен танысады 

ҚБ:  «Сұрақты қағып ал» әдісі 

орындайды  

 

 

 

 

 

 

 

  

Кітап 

 

Ортасы Топтық  жұмыс 

«Проблемалап оқыту» әдісі 

Тапсырма  

Берілген аумақтар бойынша көші-қон сальдосын есептеңіз.(телефоннан 

қажетті мәліметтерді іздеу арқылы) 

 І топ – Қазақстан бойынша  

ІІ топ – Атырау  

ІІІ топ –Қызылорда 

ІV топ –Павлодар 

V топ –Астана қаласы 

Дескрипторлары: 

-көші-қон сальдосын есептеудің жолын біледі: 

-мәліметтерді қолдана отырып, есептейді. 

ҚБ   топтық өзара бағалау  «Автобус аялдамасы» 

Бағалау критерийі  

-көші-қонның түрлерін біледі; 

-кестеге көші –қонның түрлері бойынша орналастырады; 

Топтық жұмыс 

Әдісі: Мәтінді жіктеу 

2 -тапсырма 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

Бағалау 

критерийлер 

1.Ертегідегі 

негізгі 

кейіпкерлердің 

портретін 

жинақтайды. 

2.Кейіпкердің 

образына 

қызмет етіп 

тұрған 

маңызды 

әрекеттерін 

талдайды. 

3.Жинақталған 

ақпараттар 

негізінде 

кейіпкер 

образына 

қатысты өз 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



Берілген мәтінді оқи отырып, төмендегі кестені толтырыңыздар. 

 Дескрипторлары: 

-мәтінмен танысады; 

-талқылайды; 

-кестеге көші-қон түрлері бойынша орналастырады. 

ҚБ  топтық өзара бағалау «екі жұлдыз,бір ұсыныс»  

Кері байланыс 

Бағалау критерийлері  

-жолдарын анықтайды; 

-себептерін анықтайды; 

- санына болжам жасайды; 

Жеке жұмыс 

Әдісі:  болжам жасау 

Тапсырма: 

«Қазақ халқының саны қазіргіден көбірек болушы ма еді ?»  

Барлық оқушылар: Жәрдемші тапсырмалар 
Сөйлемдерді толықтырыңыз,аяқтаңыз 

Көші-қонның көлемі төмендегі жағдайлар бойынша көтеруге болады: 

1..............................   2.........................   3.................................                                               

«Нұрлы жол» бағдарламасы мемлекетті модернизациялау үшін халықты 

........ және ............................. қарастырған. (....) 

        

 

Оқушылардың басым көпшілігі: 

Сыртқы және ішкі көші-қонның негізгі ағымдарын сызбаға түсіріңіз 

                  Сыртқы көші-қон 

 

 

Репатриация     эмиграция     гастарбайтер 

 

                        Ішкі көші-қон 

    

  Ауылдан-қалаға           қаладан-ауылға  

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

көзқарасын 

білдіреді 

Дескрипторла

р 
1.Әр оқушы 

ертегіден өзіне 

тиісті 

кейіпкерлердің 

портретіне 

қатысты сөз 

тіркестері мен 

сөйлемдерді 

анықтайды. 

2.Әр оқушы 

кейіпкердің ең 

маңызды үш 

әрекетін 

анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 



 

Кейбір оқушылар: 

Қазақ халқының жаппай еріксіз көшірілуі 1916 жылғы көтеріліс 

жылдарынан басталып,1930 жылғы ұйымдастыру мен аштық кезіне сәйкес 

келеді.Сол кезде Қытайға,Монғолияға,Ауғанстанға,Иранға, Орта Азия мен 

Ресейге 1,3 млн адам көшіпті. Демографтар шет елдердегі этникалық 

қазақтардың  3/2 –і сол көшіп кеткендердің ұрпақтары екендігін айтады. 

Егер осы кеткендердің ұрпақтары Қазақстанда тұратын болса, елімізде 

халық саны қаншаға артқан болар еді және ел экономикасына тигізетін 

үлесіне болжам жасаңыз. 

Дескрипторлары: 

- жолдарын анықтайды; 

-себептерін анықтайды; 

- санына болжам жасайды; 

ҚБ: «Үш минуттық үзіліс» 

Бағалау критерийі 

- тарихи деректерге сүйенеді: 

-дәлелдер келтере отырып, мақала жазады. 

 Жеке  жұмыс 

Әдісі: редакциялық мақала 

Тапсырма:  

«Қазақстан халқы дүние жүзіндегі ең қозғалыстағы халықтың бірі» атты 

мақала жазу 

Дескрипторлары: 

- тарихи деректерге сүйенеді: 

-дәлелдер келтере отырып, мақала жазады 

қалыптасады  

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 

Сабақтыңсоңы 

 

Ойтолғаныс 

 «3-2-1» 

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет Кері байланыс  

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 



«3 минуттық үзіліс» 

4. Маған ұнады 

5. Маған қиындық туғызды 

6. Мен хабардар болдым 

      4.Мені таңқалдырды 

Рефлексия   

«Екі жұлдыз, бір тілек» 

- Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім 

алушыларға дескрипторлар арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізуді ұсынамын. 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 4.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



Сабақтың  

тақырыбы  

 

Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.5 қазақстандық көрсеткіштерді басқа елдердің көрсеткіштерімен салыстыру негізінде еңбек ресурстарының сандық, сапалық 

құрамына баға береді 

Сабақтың  мақсаты  

 

Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамына баға беру және графикалық түрде көрсету (қазақстандық көрсеткіштерді 

басқа аймақтар мен елдердің көрсеткіштерімен салыстыру негізінде); 

Бағалау критерииі  еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамына баға береді 

еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамын графикалық түрде көрсетеді 

демографиялық жүктеме коэффициентін есептейді 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Амандасу.Түгендеу. Жағымды атмосфералық аухал қалыптастыру.  

Әсем –әдемі  тренингін ұйымдастыру. Әр оқушы өзінің есімінің бас әріпіне 

сын есім айтады. 

Сыныпты топтастыру:  Мұғалім 3 түрлі жұмыс күші түрлеріне қағаз 

қиындыларын жасап оқушыларға ұсынады. Оқушылар осы қиындыларды 

құрастыру арқылы 3 топқа топтасады. 

І- топ Ауыл шаруашылығы 

ІІ- топ Өнеркәсіп 

ІІІ- топ Қызмет көрсету 

 
Өткен сабақты сұрау. 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дидактикалы

қ 

материалдар

. 

 

 

 

Интерактивт

і тақ 



Қалыптастырушы бағалау. 

Миграцияның себептерін анықтап, сызбанұсқада көрсетіңіз. 

 

 

 

 

  

Бағалау:Мақтау, мадақтау 

Ортасы ; Жаңа сабақ. Бейнематериал көрсету.Қазақстанның еңбек ресурстары 

Термин сөзбен жұмыс. 

- Еңбек ресурсы 

- Экономикалық белсенді халық 

Еңбек ресурстары 
   Еңбек ресурстары – бұл ақыл-ой және дене еңбегі тәсілдерін 
меңгерген, материалдық игіліктерді жасайтын немесе қызмет 
көрсететін халықтың еңбекке қабілетті бөлігі. Шынайы және 
потенциалдық жұмыскерлерден құралады. Еңбек ресурстарының 
құрамының өсуі және әлеуметтік-демографиялық факторлар 
мемлекеттік заңнамалық құжаттар жүйесімен анықталады. Еңбек 
ресурстары – республика халқының еңбекке жарамды бөлігі. Еңбек 
ресурсы еліміздегі жалпы халық санының 59,2% құрап, не 9 млн. 
астам адамды қамтиды. Қазақстанда заңнамаларға сәйкес еңбек 
етуге жарамды жас: 
16-63 жастағы ер адамдар, 
16-58 жастағы әйел адамдар. 
 

Экономикалық белсенді халық – (жұмыс күші) – халықтың экономикалық 

белсенділігін өлшеу, тауарлар мен қызмет көрсету өндірісінде жұмыс 

күшінің ұсынысын қамтамасыз ету үшін белгіленген, белгілі жастағы 

халықтың бөлігі. Халықтың экономикалық белсенді саны экономикалық 

әрекеттің барлық түрінде жұмыс істейтіндерді және жұмыссыздарды да 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

http://ikitap.k

z/audiobook/

5189-

kerqula_atty_

kendebaj/518

9-

kerqula_atty_

kendebaj 

аудиокітап 

Алты 

томдық « 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миграцияның себептері 
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қамтиды. Нарық жағдайында республика экономикасының құрылымын 

қалпына келтіру мақсатында болып жатқан өзгерістермен байланысты, 

халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуі құрылымында да елеулі өзгерістер 

болды. Қазір экономикалық белсенді халық еңбекке қабілетті бүкіл халық 

санының 69,9% құрайды. 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



Топтық жұмыс. 

Топтық жұмыс. №1 тапсырма. 

Бірінші елдің халық саны  9230000 адамды құрайды оның ішінде 

жасөспірімдердің саны 2534000 адам, ал қарттардың саны 1245000 адамды 

құрайды 

Екінші елде халық саны  7450000 адам, жасөспірімдер саны 1253000 

қарттар саны 350000 адамды құрайды. Осы екі елдің еңбек ресурсын 

салыстырыңыздар және еңбек ресурсымен қамтамассыз етілуіне  баға 

беріңіздер. 

 

Тапсырманы орындау үшін қадамдар. 

Бірінші қадам негізгі экономикалық белсенді халық, ересектер санын 

анықтаңыздар. 

Екінші халық санының құрамын процент есебінде анықтау 

үшінші қадам екі елде жастық құрам бойынша салыстыру. 

төртінші қадам қорытынды баға беру. 

 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 



Бағалау түрі: Өзін-өзі бағалау 

 

Бағалау критерийі: 

еңбек ресурстарының сандық құрамына баға береді 

 

Дұрыс жауап:  

Бірінші елде: 

Ересек адамдар саны: 5451000 

Қарттар:13,5% 

Ересек адамдар: 59% 

Жасөспірімдер:27,4% 

Екінші елде: 

Ересек адамдар саны: 5847000 

Қарттар:4,7% 

Ересек адамдар: 78,4% 

Жасөспірімдер:16,8% 

 

Жұптық жұмыс. №2 тапсырма. Мәтінмен жұмыс. 

Бірінші елдің халық саны  9230000 адамды құрайды оның ішінде 

жасөспірімдердің саны 2534000 адам, ал қарттардың саны 1245000 адамды 

құрайды, оның ішінде қарттар үлесіндегі әйелдердің пайыздық көрсеткіші 

65% ересектер үлесінде 52% жасөспірімдер үлесінде 50% құрайды. Осы 

мәлімет бойынша жастық жыныстық пирамида құрастырыңыздар. 

Құрастырған жастық жыныстық пирамидаға қарай отырып елдегі бір қатар 

көрсеткіштерге баға беріңіздер. 

Әскери салаға  

Индустрия саласына 

ауыл шаруашылығына еңбек ресурсы жеткілікті деп ойлайсыздарма? 

 



Бағалау критерийі: 

Мәтінді пайдалана отырып жастық жыныстық пирамида сызады 

еңбек ресурстарының сапалық құрамына баға береді 

 

Топтық жұмыс. №1 тапсырма. 

А) Қазақстанда заңды негізде қайда және қандай шарттармен жұмыс істеуге 

болады? 

Ә) Сызбада жұмыс күшінің құрамын көрсетіңдер. 

 

 

кіреді 

 

 

 

кірмейді 

 

 

 

Дескриптор: 

- Қазақстанда заңды негізде жұмыс істеуге болатын қызмет түрлерін 

жазады 

- Қандай шарттармен жұмыс істеуге болатынын көрсетеді. 

Бағалау: Топтар бірін бірі бағалайды. 

 

Жеке жұмыс. №2 тапсырма. 

Бірінші елдің халық саны  9230000 адамды құрайды оның ішінде 

жасөспірімдердің саны 2534000 адам, ал қарттардың саны 1245000 адамды 

құрайды 

Екінші елде халық саны  7450000 адам, жасөспірімдер саны 1253000 

Жұмыс күші 

1. 

2. 

2. 

1. 



қарттар саны 350000 адамды құрайды. Осы екі елдің еңбек ресурсын 

салыстырыңыздар және еңбек ресурсымен қамтамассыз етілуіне  баға 

беріңіздер. 

 

Тапсырманы орындау үшін қадамдар. 

 Бірінші қадам негізгі экономикалық белсенді халық, ересектер санын 

анықтаңыздар. 

 Екінші халық санының құрамын процент есебінде анықтау 

 Үшінші қадам екі елді жастық құрам бойынша салыстыру. 

 Төртінші қадам қорытынды баға беру. 

Дескриптор: 

- Еңбек ресурстарының сандық құрамына баға береді 

- Екі елді жастық құрам бойынша салыстыру жасайды. 

- Қорытынды баға береді. 

Бағалау түрі:Бірін-бірі бағалайды.  

Дұрыс жауап:  

Бірінші елде: 

Ересек адамдар саны: 5451000 

Қарттар:13,5% 

Ересек адамдар: 59% 

Жасөспірімдер:27,4% 

Екінші елде: 

Ересек адамдар саны: 5847000 

Қарттар:4,7% 

Ересек адамдар: 78,4% 

Жасөспірімдер:16,8% 

 

Жұптық жұмыс. №3 тапсырма. Мәтінмен жұмыс. 

Бірінші елдің халық саны  9230000 адамды құрайды оның ішінде 

жасөспірімдердің саны 2534000 адам, ал қарттардың саны 1245000 адамды 



құрайды, оның ішінде қарттар үлесіндегі әйелдердің пайыздық көрсеткіші 

65% ересектер үлесінде 52% жасөспірімдер үлесінде 50% құрайды. Осы 

мәлімет бойынша жастық жыныстық пирамида құрастырыңыздар. 

Құрастырған жастық жыныстық пирамидаға қарай отырып елдегі бір қатар 

көрсеткіштерге баға беріңіздер. 

Әскери салаға  

Индустрия саласына 

ауыл шаруашылығына еңбек ресурсы жеткілікті деп ойлайсыздарма? 

Дескриптор: 

- Мәтінді пайдалана отырып жастық жыныстық пирамида сызады. 

Еңбек ресурстарының сапалық құрамына 

Жеке жұмыс.  

 
 

Сабақтыңсоңы Рефлексия. «Бағдаршам»   Бүгінгі сабақтан  Рефлексия 



 Бүгінгі сабақты түсінбедім -  Қызыл 

Сабақтың кейбір тұсын түсіндім  - Сары 

Бүгінгі сабақ маған ұнады, барлығын түсіндім- Жасыл.     

Үйге тапсырма:  1.Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы 

тақырыбын оқып келу. 

2.Дәлелдер мен фактілер келіре отырып, 4- сызбаға пікір білдіру 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 5. . 

6.  

Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанның демографиялық жағдайы мен демографиялық саясаты 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.6 Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: «Демография» терминінің мәнін, мағынасын ашу, оны адам өмірімен 

байланыстырады; 

Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Демография сөзінің мәні, мағынасы, демография категориялары туралы 

түсінеді; 

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау критерииі  Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. 

Жұпта тақырыпқа ену үшін сұрақтарға жауап береді: 

Үй тапсырмасын қайталау.  

Оқушылара сұрақтар қою. 

Оқушыларға мақал – мәтелдер айтқызу. Отбасы және Отан туралы. 

Үй тапсырмасын тексеру кезеңі: 

Білімді тексеру кезеңі:\топпен жұмыс\ 

Жетістік критерийлерін болжайды; 

Жетістік критерийлерімен және дескрипторлармен танысады 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6-7 

Дидактикал

ық 

материалдар 

№1 

 



 

  

Ортасы Мағынаны ажырату. 

1 - топ Жер бетіндегі халықтың саны және өсуі. 

2 - топ Халықтың тығыздығы. 

3 - топ Демографиялық саясат. 

5. Тапсырма 

 

1 - топ Халық санына әсер еткен 

Қолайлы жағдай Қолайсыз жағдай 

2 - топ Халықтың тығыздығына есеп шығарыңдар 

Тығыздық = (халык саны)/(жер көлем) 

Дүниежүзі халық - 7 млрд. адам, жер көлемі - 149млн. км 

Қазақстан халқы - 17млн. адам, жер көлемі – 2, 7млн. км 

3 - топ Дүниежүзінің картасынан халықтың тығыз қоныстанған жерлерін 

көрсетіңдер. Жер шарында халық үздіксіз өсе бере ала ма, ол адамзат үшін 

қауіпті болмай ма? 

 
Демографиялық көрсеткіштер бойынша халықтың жастық құрамы үш 
типке бөлінеді: 

1. Алға басушы тип – халықтың жалпы санында балалардың үлесі жоғары 

2. Тұрақты тип – балалар мен егде адамдар сананың тепе-теңдігі. 

3. Кері кетуші тип – халықтың жалпы санында егде адамдар үлесінің артуы. 
 
Қосымша материал: Электронды оқулық арқылы қосымша материал беру 
арқылы тақырыпты бекіту. 
1-ші зерттеуші. Ортаның демографиялық сипаты: туу, өлу, жынысы, жасы, 
неке, отбасылық жағдайы, туған мекені және тұрағы, т.б. болады. 
Бұл айтылғандар әр түрлі ұжымдарда еңбек ететін ерлер мен әйелдердің apa 
салмағына да қатысты. Ұжымдардағы жыныстық, жастық құрылым 
әлеуметтік-экономикалық, әсіресе демографиялық жағдайдың 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



ерекшеліктерімен анықталады. 1999 жылғы халық санағы бойынша 
республикада жыныстық-жастық құрылым төмендегідей болған: екі 
жыныстағы 15 жасқа дейінгілер 36%, 15-50 жастың аралығындағылар - 
47,8%, 50 жастан жоғарылар 15% болған. Әлеуметтік-демографиялық 
құрылымға басқада көрсеткіштер жатады. Қоғамның демографиялық 
мөлшері бір қоғамның екінші бір қоғамнан айырмашылықтарын да 
сипаттайды. 
2-ші зерттеуші. Қазақстан қоғамы әлеуметтік-аумақтық әкімшілік желіге 
бөлінеді. Олар — облыс, қала, аудан және село. Бұлардың негізгі 
көрсеткіштерінің бірі — халықтың орналасу жүйесі. Республика аумағының 
жалпы көлемі 2717,3 мың км, халқының саны 17 миллионға жуық. Бір км2 
жерге 6 адамнан келеді. Қалада 8,5 млн., селода 6,5 миллионға жуық халық 
тұрады. Бұл құрылым негізінен өндіріс күшінің орналасуымен байланысты. 
Зауыттар, фабрикалар, мәдени ошақтар негізінен қалада орналасқан. 
Сондықтан да халық селодан қалаға көшіп-қонады. Республикада 1959 
жылы қалаларда халықтың 44 пайызы тұрса, 1999 жылы 56 пайызы болды. 
Соңғы 30 жылдың көлемінде көне қалалар жаңарды, жаңадан 40-қа жуық 
қалалар пайда болды. Қоғамның әлеуметтік құрылымдары өзара 
байланысты, екінші сөзбен айтқанда, бұл құрылымдар бүкіл қоғамды 
сипаттайды. 
3-ші зерттеуші.  Қазақстанның 2013 жылғы есебі бойынша 16 млн 911,9 

мың адам 

 

Вен» диаграммасы арқылы үй тапсырмасын жаңа сабақтың тақырыбымен 

байланыстыру 

(бейне көрініс арқылы түсіндіріледі) 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



 
 

Тапсырма №1. Құпия зат.20 балл 

 

                                                                                                         
Сұрақ – жауап арқылы 

1. Ғаламшарымыздың басты байлығы 

2. Ең жоғарғы тіршілік иелері 

3. Жер шарында олардың саны 7 млрд-тан астам 

4. Жер шары халқы әр түрлі нәсілдерге бөлінеді 

5. Олардың саны жылдам өсуде 

6.Ғаламшарды ең басты өзгертуші күш 

7.Жер шарында орташа өмір жасының ұзақтығы 70 жас 

8. Демография ғылымы тұтастай Жер шарында, жекелеген мемлекеттер мен 

елдерде, адамдар қауымдастықтарында адамдардың ұрпақ алмасу және өсу 

заңдылықтарын, тұрғындардың жылжуын, көбеюін, тууы мен өлуін, елді 

мекендерде орналасуын, отбасын құруын, бала өсіріп тәрбиелеу 

жағдайларына, жасына, жынысына қарай бөлінуін, және басқада түрлі 

әлеуметтік топтарда жүріп жататын өзге үдерістерді зерттейді. 

9.Дүниежүзі бойынша орташа тығыздық 1 км-ге 47 адам 

10.Сонымен қатар жер шары халқының ұлттық, тілдіқ құрамы сан алуан. 



Тапсырма №2.Не көрдің, не байқадың.Өз ойыңды айтып түсіндір. 

(видеоролик көрсетіледі және берілген сұрақтарға жауап беру) 25 балл. 

1.Демография дегеніміз не ?  2 балл 

2. Жер шарында қанша халық бар?  1 балл 

3. Халық санағы қанша жылда жүргізіліп отырады?  1 балл 

 

4.Халық саны көп елдерді атап , картадан көрсетіңдер? 2 балл 

5.Демографиялық проблема..............?  5 балл 

6.Табиғи өсу дегенді қалай түсінесің ? 5 балл 

7.Демографиялық саясат дегеніміз не ? 6 балл 

8.Демографиялық жарылыс тән елдерді ата? 3 балл 

 

Тапсырма №3.Кестемен жұмыс.Сәйкестендіру.30 балл 

Кесте арқылы халықтың ұдайы өсуі және кемуіне әсер ететін факторларды 

түсіндіру. 

Тапсырма №3.Кестемен жұмыс.Сәйкестендіру.30 балл 

Кесте арқылы халықтың ұдайы өсуі және кемуіне әсер ететін факторларды 

түсіндіру. 

 

 

Табиғи-

биологиялық 

Халықтың жастық, 

жыныстық құрамы, 

некелесу. 

6 балл 

Әлеуметтік-

экономикалық 

Көп балалы болу әдет-

ғұрпының сақталуы. 

6 балл 

Демографиялық Халықтың көптеп 

қырылуы. 

6 балл 

Мәдени-

әлеуметтік 

Халықтың әл-ауқаты, 

денсаулығы. 

6 балл 

Стихиялық апат Адамнаң тууы мен өлуі. 6 балл 



Екі түрлі түсініктеме күнделігі. 

Оқушылардан дәптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан 

вертикаль сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді оқу барысында олар: 

Бөліктің оң жағына Сол жағына 

Мәтіндегі қатты әсер еткен 

тұстарды, үзінділерді 

жазады. 

Сол әсер еткен үзінділер 

жайлы пікір жазады (нені 

еске түсіреді, себеп-

салдары қандай, қандай 

сұрақ бар т.б.) 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді. 

Сабақта маған не пайдалы болды? 

Сабақта маған не қызықты болды? 

Сабақта маған не қиын болды? 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Елді мекендердің жіктелуі  Елді мекендердің функционалды зоналары 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.7 Қазақстандағы елді мекендерді жіктейді 

9.4.1.8 елді мекендердің түрлері мен функционалды зоналарын сипаттайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар:   Қазақстан экономикалық ауданының қалаларын жалпылама біледі. 

Оқушылардың басым бөлігі:  Қалалардың пайда болу тарихын  біледі және оны  сипаттайды.      

Кейбір оқушылар : Қалалармен ауылдық  елді мекендердің  ерекшеліктерін айтады. 

Бағалау критерииі  Деректерді талдау арқылы оқушылар тиесілі деректерді сәйкестендіріп, өз жауаптарын түсіндіріп, мақсатқа жетеді.                                                                                                                

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру кезеңі топқа бөлу.  Ұйымдастыру кезеңі: 

- Оқушыларды түгелдеп, журналға жазу  

-  Топқа суреттер арқылы бөлінеді және қызметтерін бөлісіп, кестені 

толтырады  

3 топқа үш түрлі тақырып  бойынша жұмыс жасату- 5 мин  

Тақырыптар: 

1-топқа.  Қазақстан өнеркәсібі. 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 



2-топқа.  Қазақстан ауылшаруашылығы. 

3-топқа. к Қазақстанның көлік кешені. 

Критерийлері: Тақырыпты нақты,  маңызды тұстарын түсіндіру 

Дескрипторлар:  

1. Тақырыптың мазмұнын ашу   -1 балл 

2. Қандай шаруашылық саласы дамығанын  айту  - 1 балл 

3. Бұрынғы білім мен байланыстыра түсіндіру - 1 балл 

 

«Шындық па, әлде жалған ба?» әдісі 

- Оңтүстік Қазақстан аумағы Батыс Қазақстан аумағынан кейінгі екінші 

орынды алады. 

- Оңтүстік Қазақстан- еліміздің басты суармалы егіншілікпен айналысатын 

ауданы. 

- Оңт. Қазақстан ЭГауданының орташа тығыздығы1 км2 ге 2,9 адамнан 

келеді. 

-Оңтүстік Қазақстан халқының 65,8 %  ын қазақтар алады. 

- Мұнда республикадағы жаздық бидай егісінің 75 % -ы егіледі. 

- Қаракөл жүнді қой шаруашылығы дамыған аудан. 

 

-Ауданға су ресурстарының 49% -ы тиесілі. 

- Жалпы халқының саны – 1 364 189 адам. 

- Темекі комбинаты  «Филип Моррис» компаниясы осында орналасқан. 

 

Әр топқа үш сұрақтан қойылады.  

Критерий: Әр дұрыс жауапқа -1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ортасы  Жаңа тақырып: «Қаллары мен ауылдық елді мекені»   

Жаңа тақырып  бойынша видео ролик көрсетіледі 

Ойлан, бірік, бөліс әдісімен дайындалуға 5- минут беріледі. 

 

1- топ  Орталық Қазақстан.Батыс Қазақстан  

2- топ  Оңтүстік Қазақстан Шығыс Қазақстан 
3- топ Экономикалық-экологиялық проблемалары. 

Білу мен түсіну деңгейінде 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 



Критерийлері: Қалалары  және экологиялық проблемалары туралы айта  

алады. 

Дескрипторлар: 
-  Қазақстан қалалары туралы айтады -1 балл 

- Қала өнеркәсібі мен шаруашылығы туралы түсіндіреді -1 балл 

- Қалалардың экономикалық-экологиялық проблемаларын  түсіндіреді -1 

балл 

 

Сәйкестендіру тесті 

1.Облыстарды өз орталықтарымен біріктіріп жаз 

А. Жамбыл                                     А. Орал 

B. Алматы                                      В. Қарағанды 

C. Батыс Қазақстан                       С. Талдықорған 

D. Шығыс Қазақстан                     D. Өскемен 

E. Қарағанды                                  Е. Тараз 

 

 

 

2.Экономикалық аудандардың көлемі бойынша алатын орнын 

көрсетіңіз 

А. Батыс Қазақстан                       А. III  

В. Солтүстік Қазақстан                 В. II 

С. Шығыс Қазақстан                     С. IV 

D. Орталық Қазақстан                   D. I 

Е. Оңтүстік Қазақстан                   Е. V 

3.Экономикалық аудандарды аудандарда орналасқан қорықтарымен 

біріктіріп жаз 

 А. Батыс Қазақстан                       А. Ақсу Жабағылы 

В. Солтүстік Қазақстан                 В. Үстірт 

С. Шығыс Қазақстан                     С.Марқакөл 

D. Орталық Қазақстан                   D. Наурызым 

Е.Оңтүстік Қазақстан                   Е. Қарқаралы ұлттық саябағы 

4.Экономикалық аудандарды маманданған саласын көрсетіңіз 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



А. Батыс Қазақстан                       А. қара металлургия 

В. Солтүстік Қазақстан                 В. АӨК, темір кені, қоңыр көмір 

С. Шығыс Қазақстан                     С.  мұнай-газ 

D. Орталық Қазақстан                   D. АӨК, түсті металлургия, химия 

Е. Оңтүстік Қазақстан                   Е. энергияны көп қажет ететін 

түсті  металлургия 

5. Аудандарды ерекшеліктеріне қарай біріктіріп жаз 

А. Батыс Қазақстан                       А. Қазақтың ұсақ шоқысын түгелдей  

қамтиды 

В. Солтүстік Қазақстан                 В. Орманның 40 %-ы осы ауданда 

С. Шығыс Қазақстан                     С. Халқының басым бөлігі - қазақтар 

D. Орталық Қазақстан                   D. жауын-шашын мол түседі 

Е .Оңтүстік Қазақстан                   Е. халқы ең тығыз орналасқан 

 

Критерий: Әр дұрыс жауапқа – 1 балл 

«Бір сөйлеммен». «Қазақстан қалалары» 1-2минуттың ішінде қалалардың 

атауларын дәптерлерге жазып, бір сөйлеммен суреттеу. Мысалы, Алматы- 

мәдениет пен өнердің орталығы. Астана- бас қала. Қызылорда- күріш 

отаны. т.б. 

Критерий:  Әрбір сөйлемге бір ұпай 

Сөздер банкі 

 

Солтүстік 

Қазақстан 

Сөздер банкі Оңтүстік Қазақстан 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



 

 

Үлестірмелі материал сұрақтары. 

Оңтүстік Қазақстанның құрамындағы облыстарды ата және картадан 

көрсет. 

Оңтүстік Қазақстанның маманданған саласы 

Қазақстан аумағын экономикалық аудандарға бөлген ғалымды ата. 

Экономикалық аудандарды картадан көрсет. 

Оңтүстік  Қазақстанның табиғатына сипаттама бер. 

 Есіл 

Аумағы- 711,6 мың км 2 

Майкүбі қоңыр көмір 

Қаратау фосфориті 

Бестөбе алтын кені 

Мақта шаруашылығы 

350-400 мм жауын шашын 

70 % суармалы егістік 

26 млн га мал жайлым 

«Құлан» жылқы зауыты 

Шағалалы көл 

56%  қалада тұрады 

Қазақтар25-30%  

Қожа-Ахмет-Яссаий 

Сакалов-Сарыбай кен орны 

Арал теңізі 

Фарфор-фаянс зауыты 

«Қазфосфат» зауыты 

Трактор зауыты 

Химия-фармацевтика 

24 қала 

Қант қызылшасы 

Ақсу ферроқорытпа зауыты 

Сазтөбе цемент зауыты 

 



Оңтүстік  Қазақстанда қандай табиғат ресурстары кездеседі? 

 

 

 Бағалау шкаласы 

 

Пайызы Балы Бағасы 

81-100 % 41-51 «5» 

51-80% 31-40 «4» 

21-50% 21-30 «3» 
 

Бағалау парағы 
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Сабақтыңсоңы 

 

Екі түрлі түсініктеме күнделігі. 
Оқушылардан дәптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан 

вертикаль сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді оқу барысында олар: 

 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

 Рефлексия 

парағы 



Бөліктің оң жағына Сол жағына 

Мәтіндегі қатты әсер еткен 

тұстарды, үзінділерді 

жазады. 

Сол әсер еткен үзінділер 

жайлы пікір жазады (нені 

еске түсіреді, себеп-салдары 

қандай, қандай сұрақ бар 

т.б.) 
 

байланыс жасайды. 

 

 

 

 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны 

Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Қазақстандағы ойконимдер Қазақстанда елді мекендердің проблемалары 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.9 Қазақстандағы ойконимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транскрипциясын үш тілде ұсынады 

9.4.1.10 Қазақстанның елді мекендерінің проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады 

Сабақтың  

мақсаты  

 

Қазақстандағы ойконимдерді жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады; 

Бағалау критерииі  Қазақстандағы елді  мекендердің атауларының мағынасын зерттейді, түсіндіреді; 

Елді мекендерді төмендегі критерийлер  бойынша  топтастырады; 

Қазақстанның елді мекендері проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады; 

Еліміздегі бірнеше елді мекендердің атауларының транслитерациясын үш тілде ұсынады.   



 

Бөлім  

 

Сабақтың   

кезеңдері 

 

Мұғалімнің іс-әрекеті 

 

Оқушының  іс-әрекеті 

 

Бағалау  

 

Ресурстар 

Ұйымдастыру 

кезеңі 

Жағымды атмосфера 

қалыптастыру 

Сәлемдесемін, түгелдеймін,көңіл-күйлеріне  назар саламын, 

«Сәлем-  сөздің  анасы» 

- Қазақстанда бәрі қол  алысады 

 - Италияда  құшақтасады 

 - Бразилияда  бір-бірінің  иығын қағады 

 - Жапонияда  басын  изейді 

 - Зимбаведе- арқасымен 

 - Македонияда – шынтақпен 

 - Нидерландыда –иықпен 

 - Австралияда шапалақ ұрып,  секіреді    

 

Сәлемдеседі,көңіл-

күйлерінің  жақсы екенін  

хабарлайды. 

Жұппен тұрып, 

мұғалімнің айтуы  

бойынша төмендегі 

айтылғандарға  қатысты  

қимыл-қозғалыс  жасайды. 

 

Мадақтама 

бағалаулар 

Жақсы,  

Керемет, 

Тамаша 

Оқулық  

Атлас 

дәптер  

түрлі-

түсті  

маркер 

Постер  

Стик

ер 

 



Ортасы  
 

Жаңа сабаққа көшу. 

 Терминмен жұмыс. 

Ойконим -    елді мекендердің атауы, топонимика ғылымының бір 

саласы ( гр. oikos - пәтер-үй, мекен). 

Пікірталас  

 Қазақстандағы қала атаулары нені білдіреді? 

Жауаптарыңызға мысал  

келтіріңіздер. 

 
 

тапсыр Пікірталас 

 Қандай  елді мекен туралы айтылды? 

 Бұл елді мекеннің проблемасы қандай? 

 Ауылдық елді мекендердегі тағы қандай проблемаларды 

білесіздер? 

 Қалалық жерлерде қандай проблемалар туындауы мүмкін?  

 Осы проблемалардың туындау себебі неде деп ойлайсыздар? 

 

Тақтаға  4 құрлықтың  

аты жазылған  конверт 

ілінеді. Құрлықтарға  

қатысы бар 

географиялық нысандар 

жазылған үлестірме 

қағаздар 

таратылады.Әрбір 

географиялық нысандар 

өз  жұбын табады. 
Берілген  деңгейлік 

тапсырмаларды оқушылар 

орындап, түсіндіріп 

шығады. 

 

Тақтада   көрсетілген 

халықтар топтамасына 

назар  салып, өз  ойларын 

ортаға салып, жаңа 

сабақтың тақырыбын 

ашады 

1.Мәтіндегі негізгі ұғым 

2.Күтілмеген  ақпарат 

3.Соңғы  жаңалық 

4.Ең  негізгі  өмірлік  

даналық 

5.Постер қорғау  

Жақсы,  

Керемет, 

Тамаша 

Топта  

өздерін-өзі 

бағалап 

отырады. 

Жақсы, 

керемет, 

рахмет 

Табыс 

критерийле

рі: 

1.Ірі қалалар 

2.Агломерац

ия 

3.Урбандалу 

4.Қала 

қызметі 

 

 

Таратылы

м түрлі-

түсті 

конвертте

р 

Таратылы

м  

А4 

форматы 

АКТ 

Оқулық  

Атлас 

дәптер  

түрлі-

түсті  

маркер 

Постер  

Стикер 

 



 
 Елімізде осы проблемаларды қалай шешіп жатыр? 

 Қандай іс – шаралар атқарылуда? 

ма: Берілген  ресурсты пайдаланып, елді мекендерді төмендегі 

критерийлер  бойынша  топтастырыңыздар /7 минут/. 

 

Белгілі 

тұлғаларыны

ң есімдеріне 

байланысты 

Жер – су,  

Өсімдіктердің 

атауларына 

байланысты 

Тарихи 

оқиғаларға, 

наным-сенімге 

байланысты 

Пайдалы 

қазбаларды 

игеруге 

байланысты 

    

Бағалау критерийі: 
Қазақстандағы ойконимдерді аталу тарихына қарай жіктейді; 

Бағалау түрі: жеке бағалау, мұғалімнің қадағалауымен  /1минут/. 



 

Топтық   жұмыс.Ауылдық елді мекендердің 

проблемаларын анықтап,  олардың шешу жолдарын   

және транслитерациясын 3 тілде ұсыныңыздар  /8 

минут/

1.топ Ауыз су

2.топ Жол қатынасы

3.топ Еліміздегі бірнеше елді 
мекендердің атауларының  транслетирациясын

3 тілде ұсыну 

4.топ Экологиялық мәселелер

 
(т) тапсырма: Еліміздегі бірнеше елді мекендердің атауларының 

транслитерациясын үш тілде ұсыныңыздар /3минут/. 

Қазақша Русский English 

Қызылорда қаласы   

Шаменов ауылы   

Арал ауданы   

Жаңақорған ауданы   

Бағалау критерийі:  

Ойконим  елді мекендердің атауын 3 тілде ұсынады. 

Бағалау түрі:өзара бағалау, мұғалімнің қадағалауымен. 



 

 
 

 

 1 топ:ауылдық елді мекендердің проблемаларын анықтап және 

олардың шешу жолдарын ұсыныңыздар /10минут/. 

р/с Ауылдық елді  мекен 

проблемалары 

Шешу жолдары / түрлі 

бағдарламалар, іс – шаралар/. 

1. Ауыз су  

2. Жол қатынасы  

3. Мектеп   

 

(Т) 2 топ: 

р/с Ауылдық елді  мекен 

проблемалары 

Шешу жолдары / түрлі 

бағдарламалар, іс – шаралар/. 

1. Бала-бақшамен қамту  

2. Қызмет көрсету 

орталығы 
 

3. Медициналық қызмет 

көрсету, т.б. 
 

 

(Т) 3 топ:қалалық елді мекендердің проблемаларын анықтап және 



олардың шешу жолдарын ұсыныңыздар /10минут/. 

 

р/с Қалалық елді  мекен 

проблемалары 

Шешу жолдары / түрлі 

бағдарламалар, іс – шаралар/. 

1. Таза ауыз су  

2. Тұрғын үй   

3. Жұмыспен қамту  

 

(Т) 4топ: 

р/с Қалалық елді  мекен 

проблемалары 

Шешу жолдары / түрлі 

бағдарламалар, іс – шаралар/. 

1. Улы газдардың көп 

бөлінуі 
 

2. Көлік кептелісі  

3. Медициналық қызмет 

көрсету 
 

 

Қорғау 2минут х 4 = 8 минут. 

Бағалау критерийлері: 

- Елді мекендердің проблемаларын анықтайды; 

- Елді мекендердің проблемаларының  шешу жолдарын ұсынады. 

Бағалау түрі:  

Топтық бағалау, мұғалімнің қадағалауымен. 

Деңгейлік тапсырмалар 

1.Блиц-турнир  әдісі   

1топ: «Нәсілдер тобына» 

сұрақ-жауап 

2.Кім көп  біледі? 

2топ: «Ұлттар  тобына» 

термин сөздермен жұмыс 



3топ: «Халықтар» тобына 

Географиялық  диктантпен   жұмыс  

3.«Қатесін тап» стратегиясымен  жұмыс жасайтын болады.  

Адасқан әріптерді өз орнына қоя жаңа сабақтың  тақырыбын ашу 

«Ақылды  үкілер» әдісін  пайдаланамын 

1.топқа:  Халықты аумақтың орналастыру 

2топқа: Урбандалу туралы түсінік беру 

3топқа: Қала қызметі мәтіндері  бойынша  баяндап  береді. 

4топқа:Агломерация туралы түсінік береді 

 

Ортынды 

Рефлекция  

Келесі тапсырма Ауыл халқы 

Халықтың тығыздығы 

Бектіу: төмендегі сөйлемді толықтырып дәптерлеріңізге 

жазыңыздар - 3мин., талдау -2 минут. 

Кез келген өңірдің, өлкенің жері мен суының атауынан терең мағына 

мен құпия сырды аңғаруға болады. Оған дәлел келтірер болсам 

....................................................... . 

Тарихи оқиғамен байланысты ....................... елді мекен атауын білдім. 

Жер-су атауларына байланыты ........................ елді мекен жайлы 

мәлімет алдым.  

Белгілі тұлғалардың есіміме берілген ............. елді мекенді  мысалға 

келтіре аламын. 

 

Қарсы топтар бір-біріне 

жаңа сабақты 

қорытындылау 

мақсатында бірнеше 

сұрақтар  қояды. 

 

Жинаған баллдарына 

қарай бағаланды. 

 

«Ү

» 

Біл

емі

н 

«-» 

Мағ

ан 

таны

с 

«+» 

Мен 

үші

н 

жаң

«?» 

Білгі

м 

келед

і 

Өз-өздерін  

бағалайды. 

 

 

 

 

Суммативті  

Жиынтық  

бағалау 

 

 

 

 

 

  А4 

форматы 
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Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Урбандалу үдерісі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.11 урбандалу үдерісінің себеп-салдарын түсіндіру арқылы байланысты проблемалардың шешу жолдарын ұсынады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Оқушыларға дүние жүзі халқының қоныстану түрлері, урбандалу, қала және     ауыл халқы жөнінде түсіндіру. 

 

Бағалау критерииі  Урбандалу үдерісінің себеп-салдарын анықтап, проблемаларды шешу жолдарын ұсынады. - Қазақстандағы урбандалу үдерісіне 

баға береді 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы . Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. 

• Суреттердің қиындыларын біріктіріп, топтарға бірігеді; 

• Суреттерінде не бейнеленгенін сипаттайды 

• Берілген суреттерді біріктіріп, мәтін құрастырады. 

Оқу мақсатымен, тілдік мақсатпен танысады; 

Жетістік критерийлерін болжайды; 

Жетістік критерийлерімен танысады.  

Кластер құру:      

 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 
 

 «Кіру 

билеттері» 
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Ортасы   

 Қызығушылығын ояту. 

Қоныстарға топтама жүргізу. 

 

 

 

 

 

 

Халықтың белгілі бір аумақта таралып, орналасуын және елді 

мекендер жүйесінің қалыптасуын қоныстану деп айтады. Халықтың 

орналасуына әртүрлі факторлар әсер етеді. Қоғамның дамуы барысында бұл 

факторлардың ықпал ету дәрежесі өзгеріп отырады. 

Өндіргіш күштердің дамуы өте төмен дережеде болған алғашқы 

қауымдық құрылыс кезінде адамдар шашырай орналасты және көшпенділік 

басым болды. Адамдардың алғашқы қоныстары өзендер мен көлдердің 

жағасында орналасты.  «Үйлер» ұзақ уақыт тұруға бейімделіп, 

жануарлардың сүйектері мен терілерінен жасалды. 

Кейнгі кезеңдерде адамның қоныстануы өндірістің дамуына тікелей 

тәуелді бола бастады. Ғалымдар осыдан 10 мың жылдай бұрын адамдардың 

ауыл шаруашыльнымен айналыса бастауын адамзат тарихындағы төңкеріс 

деп бағалады. Егіншіліктің өркендеуі шаруашылық қажетіне байланысты 

бір аумақты тұрақты қоныстануға, ал ол өз кезегінде бекінген қоныстар 

жүйесінің пайда болуына апарып соқты. Алғашқы отырықшы қоныс 

ретінде Оңтүстік-Батыс Азия жерінде б.з.д. VI мыңжылдықта пайда болған 

Джармо тұрағын атайды. Кейіннен мұндай тұрақтар Қытай, Мексика және 

Перу жерінде де пайда болды. Отырықшылық басым болған ежелгі 

мемлекеттерде алғашқы қалалар қалыптасты. Мұнда тағамдық емес өнімдер 

(киім, аяқкиім, ыдыс-аяқ жасау жене т.б.) өндіріліп, қарапайым нарық паида 

болды. Осылайша өндіргіш күштердің дамуы қоныстанудың жаңа түрлерін 

қалыптастырды.   

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 
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ҚБ өзін өзі  
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1. Флипчарт,  

фломастер 

Қала Ауыл 

Қоныстардың түрлері 



Индустриялык қоғамда қалалық қоныстану басьым болды; мұның өзі 

шаруашылықтың басты саласы-өнеркөсіптің қалаларда шоғырлануымен 

байланысты еді. Қалалар тез арада жол торабына және сауданың, мәдениет 

пен өнердің орталықтарына айналды. Сонымен қалалар географиясы 

халықтың орналасуын ғана емес, жалпы экономиканың дамуын анықтайтын 

болды. 

Қазіргі кезде дүниежүзі бойынша қоныстардың негізгі екі түрі (қалалар 

мен ауылдар) бар. Соған қарамастан елдер арасында қала және ауыл 

ұғымдарын анықтауда ала-құлалық байқалады. Көбінесе қоныстану түрін 

анықтағанда тұрғындар саны ескеріледі, бірақ бұл көрсеткіш барлық 

елдерде бірдей емес. Солтүстік Кавказ бен Венгрия жеріндегі 

тұрғындарының саны 10-20 мың адамнан асатын аса ірі елді мекендер де 

ауыл болып есептеледі, өйткені ондағы халықтың басым бөлігі ауыл 

шаруашылығында жұмыс істейді. Жалпы алғанда, қалалар қатарына ауыл 

шаруашылыгынан басқа салалар басым болатын, көбінесе әкімшілік орталыгы 

қызметін атқаратын салыстырмалы турде ірі елді мекендер жатады. 

Қала дәрежесі берілмеген елді мекендердің барлығы ауылдық қоныстар 

деп аталады. Олардың 90%-дан астамы дамушы елдерде орналасқан. Ауыл 

халқының саны жағынан дүниежүзінде Қытай (838 млн. адам), Үндістан 

(720 млн. адам), Индонезия (127 млн. адам) алдыңғы орын алады. 

Жер шары халқының басым бөлігі (51%) ауылдарда тұрады. Бірақ қала 

халқының саны ауыл халқына қарағанда қарқынды өсуде, сондықтан 

болашақта олардың арасалмағы өзгеруі мүмкін. Кейбір ғалымдар бұлардан 

басқа, қоныстанудың көшпенді түрін ажыратады. Қоныстану түріне қарай 

адамдардың шаруашылық әрекеті мен тұрмыс жағдайы ғана емес, мінез-

құлқы да айырмашылық жасайтыны анықталған. Көшпенділер мал бағумен 

немесе аң аулаумен айналысады. Қазіргі кезде көшпенділік өмір салты 

Америка мен Еуразияның солтүстігінде, Африка мен Азияның шөл-

шөлейтті аудандарында сақталып қалған. 

ІІ Мағынаны тану. 

ЖИГСО-1 Мәтінмен жұмыс. 

1. топ қала халқы. Ел халқының қала аумағында тұрып, өндірістік 

және өндірістік емес салалармен айналысатын бөлігі қала халқы 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



дейміз.  

2. топ ауыл халқы. Ел халқының қала аумағынан тыс тұрып, негізінен 

ауыл шаруашылығымен айналысатын бөлігі ауыл халқы дейміз.  

Оқу, талқылау, баяндау. 

ІІІ ой толғаныс. 

1-тапсырма 

ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚТЫ ТАБУ 

АУЫЛ ҚАЛА 

     Халық саны аз, басым  

53 пайыз,  47 пайыз 

Мәтінмен жұмыс 

1-топ Урбандалу. 

Қалалардың өсуі мен қалалық өмір салтының кеңінен таралуын, 

экономикалық қуаттың қалаларда шоғырлануын урбандалу (урбанизация; 

лат. urbanus – қалалық) деп атайды. Әдетте, урбандалуды сипаттау үшін, 

салыстырмалы көрсеткіштер (халықтың жалпы санындағы қала 

тұрғындарының үлесі) алынады. Мысалы, Германияда қала халқының үлесі 

73%-ды, ал Үндістанда бар болғаны 28 % құрайды. Соған қарамастан 

абсолютті көрсеткіштер қала халқының жалпы санын мүлде басқаша 

жағдайды көрсетеді: Германияда қалалықтардың жалпы саны 60 млн. адам 

болса, Үндістанда 321 млн. адам. Сонымен ауыстырмалы көрсеткіштер 

урбандалудың деңгейін, ал абсолютті көрсеткіштер ауқымыннақты 

көрсетеді.   

2-топ Урбандалу деңгейі. 

 XXI ғ. басына қарай урбандалудың деңгейі мен ауқымы кеңейе түсті, 

2008 ж. Жер шары халқының 49%-ы, яғни 3 млрд 234 млн адам қалада 

тұрады. Жеке аймақтар бойынша бұл көрсеткіштер айырмашылықтар 

жасайды. 

Дүниежүзі бойынша урбандалудың ең жоғары деңгейі Солтүстік 

Америка, Еуропа жөне Аустралияда байқалады. Мұнда қала санының өсуі 

мен дамуы өнеркәсіптің өркендеуімен тығыз байланысты болды. XX 

ғасырдың басында бұл аймақтарда қала халқының саны күрт өсіп, 

дүниежүзіндегі қала халқы санының жартысын құрады.  



Мәтінмен жұмыс. 

1-топ Урбандалудың даму кезеңдері. 

Урбандалу деңгейі мен аукымы жағынан ғана емес, даму дәрежесі 

жөнінен де айырмашылық жасайды. Урбандалу даму барысында бірнеше 

кезеңдерден өтеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбандалудың алғашқы кезеңінде қала халқының үлесі онша жоғары 

болмайды; қалалар арасынан ең ірісі (әдетте, ел астанасы) басқаларын 

барлық көрсеткіштер бойынша басып озады. Дамыған урбандалу кезеңіңде 

кала халқының үлесі арта түседі. Миллионер қалалардың көршілес елді 

мекендерді қосып алуынан қала агломерациялары, ал жакын орналасқан 

агломерациялардың бірігуінен мегалополистер қалыптасады. 

Кемелденген урбандалу тән елдерде қала маңына қалалық өмір салты 

қарқынды түрде ене бастаған, яғни субурбандалу (латын. sub - маңында 

urbanus - қалалык) жүруде. Біртіндеп осы процесс агломерация аумағынан 

тыс жерлердегі елді мекендерді де қамти бастайды; урбандалудың бұл 

түрін рурбандалу (ағыл. rиrаl – ауылдық және урбанизация) дейді. 

Субурбандалу барысында экологиялык жағдайдың нашарлауына 

Қалыптасып жатқан урбандалу 

Сипаты: қала санының артуы, ірі қалалардың өсуі. 

Қала халқының өсуі 50%-ға дейін 

Кемелденген урбандалу 

Сипаты: субурбандалу, урбандалу, қазіргі заманғы 

урбандалу. 

Қала халқының өсуі 75%-дан жоғары. 

Дамыған урбандалу 

Сипаты: қала агромерациялары мен мегаполистер, 

миллионер қалалардың жедел өсуі. 

Қала халқының өсуі 50-70%. 



байланысты ауқатты адамдар қала орталығынан қала маңына қоныс аудара 

бастайды. АҚШ-та агломерация халқының 60%-ы қала маңында тұрады. 

2-топ Қазіргі заманғы урбандалу. 

Қазіргі заманғы урбандалу тән елдерде қалалар жүйесі қалыптасып 

біткен; мұнда қала халқының саны баяу өседі; жаңа қалалар мүлде пайда 

болмайды. 2008 жылы дүниежүзінде 422 миллионер қала болды, мұнда 

Жер шары халқының 18%-ы, қала халқының 37%-ы тұрады. Алып 

қалалардың 1/3-і Шығыс жөне Оңтүстік Азия аумағында орналасқан. 

Әлемдегі аса ірі 10 агломераңия қатарына Солтүстік Америкадан Нью-

Йорк пен Лос-Анджелес қана енсе, бұл тізімде Еуропаның бірде-бір өкілі 

жоқ. АҚШ пен Канадада контрурбандалу, яғни қалада жұмыс 

істейтіндердің қала агломерациясынан тыс елді мекендерге қоныс аударуы 

жүруде, бұл ауыл халқы санының артуына әсер етеді. 

Дамушы елдердің кейбірінде урбандалу бақылаудан шығып кетті; 

күнкөрісі қиындаған миллиондаған адамдар ауылдан ірі қалаларға ағылуда. 

Олардың қала маңдарындағы өз бетімен басып алған жерлерінде кедейлер 

қоныстары пайда болған. Мұндай қосалқы қалашықтарда электр жүйесі 

мен орталықтандырылған ауыз су құбыры мүлде жоқ; санитариялық-

эпидемиологиялық жағдай өте нашар. Кедей қоныстарында тұратындар 

кездейсоқ табыс есебінен күнелтеді; көп жағдайда бұл жерлер қылмыс 

ошағына айналған. 

2-тапсырма. Екі жақты түсіндірме күнделігі. Терминологиялық 

қобидаша. 

 Урбандалу (урбанизация; лат. urbanus – қалалық) – қалалардың өсуі мен 

қалалық өмір салтының кеңінен таралуын, экономикалық қуаттың 

қалаларда шоғырлануы. 

Агломерация -  ірі қаланың төңірегінде бірнеше қалалық елді мекендердің 

пайда болып шоғырлануы. 

Мегалополис – бір-бірімен тізбектеліп, қосылып кеткен агломерациялар мен 

қалалардың алып шоғыры. 

Субурбандалу - кемелденген урбандалу тән елдерде қала маңына қалалық 

өмір салты қарқынды түрде ене бастауы. 

Рурбандалу (ағыл. rиrаl – ауылдық және урбанизация) - агломерация 



аумағынан тыс жерлердегі елді мекендерді де қамти бастауы 

Контрурбандалу - қалада жұмыс істейтіндердің қала агломерациясынан тыс 

елді мекендерге қоныс аударуы, бұл ауыл халқы санының артуына 

әсер етеді. 

  3-тапсырма   Географиялық шынжыр (сандар сөйлейді).  

І-топ     9072012751732860 3214942        

ІІ-топ     98174510 422183710838 

5 минуттық эссе жазу. Қалалар және қоршаған орта. 

Қалаларда халықтың, өнеркәсіп пен көлік жүйелерінің шамадан тыс 

шоғырлануы табиғат ресурстарын неғұрлым қарқынды пайдалануға алып 

келеді. Қала аумағының артуы ауылшаруашылық жерлері ауданының 

қысқаруына, үй жөне жол құрылысы жер бедерінің адам танымастай 

өзгеруіне; халық пен өндіріс орындарын сумен қамтамасыз ету 

қарқынының артуы су қорының азайып, табиғи су режімінің бұзылуына, 

көлік пен өнеркәсіптің қоршаған ортаға зиянды заттарды бөліп шығаруы 

ауа мен топырақтың шамадан тыс ластануына себепші болуда. Үлкен 

қалалар жағдайында шайынды сулар, күл-қоқыстар мен қалдықтарды 

жинап, залалсыздандыру мәселе болып отыр. 

Қалаларға өзіндік микроклимат тән, яғни оның аумағында жасанды орта 

факторлары әсерімен климаттың айрықша сипаты қалыптасады: 

 көп қабатты тұрғын үйлер жел өткізбейді, ал үлкен қалалардың 

орталығында жел мүлде байқалмайды. Бұл ауаның алмаспауына, 

оның құрамында ластаушы зиянды заттардың көптеп шоғырлануына 

себепші болады; 

 ауада түтін мен шаңның жиналуы күн сәулесінің түсуіне бөгет 

жасап, адам денсаулығына зиян келтіреді; 

 автокөліктер әсерінен, жылу шашатын объектілердің көп 

шоғырлануынан қалаларда қала сыртындағы аумақтармен 

салыстырғанда ауа темперасы жоғарырақ болады. 

Қазіргі заманғы қалаларда адамға жайлы жағдайлар (суық және 

ыстық жылумен қамтамасыз ету; жолдар және т. б.) жасалғанымен, бұл 

өз кезегінде жасанды жүйелердің қоршаған ортаға зиянды ықпалын 

күтейте түседі. 



 



 



Сабақтыңсоңы 

 

Кері байланыс. 

 

 «Түйін сөз» стратегиясы 

1- қадам: 10 – ға шейін  сандар қиындыларын әзірлеймін. 

2- қадам: Оқушыларға бір санды таңдауға тиіс екенін түсіндіремін. 

3- қадам: Оқушылардың сан мен олардың сабақ туралы ой – пікірлерін 

ұштастыра айтатынын түсіндіремін.  

4 – қадам: Олар бүгінгі сабақта не түсінді? Бүгінгі сабақ қандай 

жаңалықтарға толы болды? Алдағы сабаққа ұсынысы қандай?Оқушылар  

осы сұрақтарға жауап береді. 

Мысалы, Бір дегенім – білім. Бүгін меннақыл сөздердің мағынасын 

ашып,орынды қолдануды білдім. 

Екі дегенім- ертеңге сенім.Осындай нақыл сөздер тұрғанда қазақтың 

баласы ұлттың тілін,дінін құрметтеп өтеді.Келесі сабақта нақыл сөздерден 

кітапша жасап әкелсек деген ұсынысым бар. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 2.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



 

 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанда  урбандалу үдерісіне баға беру 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.4.1.12 Қазақстандағы урбандалу үдерісіне баға береді 

Сабақтың  мақсаты  

 

- урбандалу үдерісінің себеп-салдарын түсіндіру арқылы байланысты проблемалардың шешу жолдарын ұсынады; 

- Қазақстандағы урбандалу үдерісіне баға береді. 

Бағалау критерииі  Білу және түсіну:«жалған урбандалу», «субурбандалу» «контраурбандалу», «рурбандалу» ұғымдарын біледі 

Қолдану: деректерді қолданып урбандалу өзгеруі графигін салады 

Урбандалу өзгеруінің себептерін біледі 

Талдау:Болашақта урбандалу өзгеруін болжайды; Урбандалуға байланысты туындайтын мәселелерді талдайды және олардың 

шешу жолдарын ұсынады 
 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Оқушылардың назарын сабаққа аудару 

2 Үй тапсырмасын тексеру  

«Жедел жәрдем»  әдісі бойынша топ тапқа сұрақтар беру.  

- Этнос дегеніміз... 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

Қалыптастыр

ушы бағалау 

Кері байланыс  

 

Ұялы 

телефон 

Және 



- Дүние жүзінде қандай әлемдік діндер таралған? 

- Қазақстан жеріне ислам діні қашан келген? 

Диаспора дегеніміз грек тілінде қандай мағына береді? 

Оқушылардың ой-пікірлерін білу. 

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

интернет  

желілері 

Кітап 

 

Ортасы Оқушылардың іс-әрекеті. Жұптық жұмыс. 

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның урбандалу өзгеруі графигін 

жасайды.  Графикті жасағаннан кейін келесі сұрақтарға жауап береді: 

1) Тәуелсіздің жылдарында Қазақстанда урбандалу деңгейі қалай 

өзгерді? 

2) Не себепті  Қазақстанда урбандалу деңгейі осылай өзгеруде? (неге 

халық қалаға көшуде) 

3) Болашақта (2030-40 ж) урбандалу қалай өзгеруі мүмкін? 

4) Урбандалу көтерілуіне байланысты қандай экономикалық, 

экологиялық, демографиялық мәселелер туындауы мүмкін? 

Бағалау: жұп ішінде бірін-бірі бағалау 

Дискрипторлар:  

1. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның урбандалудың өзгеруі 

графигін салып сипаттайды 

2. Халықтың қалаға көші себептерін анықтайды 

3. Урбандалу өзгеруіне болжам жасайды 

4. Урбандалуға байланысты туындауы мүмкін мәселелерді анықтайды 

 

Оқушылардың іс-әрекеті. Топпен  жұмыс. 

«Урбандалуға байланысты туындайтын мәселелерді шешу». 

Оқушылардың іс-әрекеті: Зерттеу жұмысымен сыныпты таныстыру.  

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

Бағалау 

критерийлер 

1.Ертегідегі 

негізгі 

кейіпкерлердің 

портретін 

жинақтайды. 

2.Кейіпкердің 

образына 

қызмет етіп 

тұрған 

маңызды 

әрекеттерін 

талдайды. 

3.Жинақталған 

ақпараттар 

негізінде 

кейіпкер 

образына 

қатысты өз 

көзқарасын 

білдіреді 

 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



 Әр топ өз еркімен интернет сайттарын қарап, еркін форматта қорғау 

жүргізеді (постер, презентация, көрініс, сұхбат) 

Бағалау: топ арасында бірін-бірі бағалау 

Дискрипторлар: 

Урбандалуға байланысты туындайтын мәселелердің шешу жолдарын 

анықтайды 

Оқушыларға мәтінмен танысу тапсырылады 

1. Елді-мекендердің түрлері 

2. Қала халқы 

3. Кенттену 

Өндіріс пен әрекеттің басқа түрлерінің орналасуының өзгерістері, 

қоныстанудың аумақтақ ерекшеліктері Қазақстан және оның аумақтар 

бойынша қала әрі ауыл халқы санының өзгерісіне, сондай-ақ елді 

мекендердің дамуына тікелей әсер етеді. 

Елді мекен - адамдардың отырықшы өмірін, еңбек әрекетін, олардың 

әлеуметтік қажеттіліктерін қамтаамсыз ететін орын. Елді мекендердің 

қалалық және ауылдық типтері бар. Қалалық типке және қала типтес елді 

мекендер жатады. 

Елді мекен 

 

Қалалық Ауылдық 

 

Тұрғындар саны бойынша қалалардың жіктелуі 

Шағын қала 

Орташа қала 

Үлкен қала 

Ірі қала 

Өте ірі қала 

 

20 мыңға дейін 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

Дескрипторла

р 
1.Әр оқушы 

ертегіден өзіне 

тиісті 

кейіпкерлердің 

портретіне 

қатысты сөз 

тіркестері мен 

сөйлемдерді 

анықтайды. 

2.Әр оқушы 

кейіпкердің ең 

маңызды үш 

әрекетін 

анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 



50 мыңға дейін 

100 мыңға дейін 

250 мыңға дейін 

500 мың не одан астам 

Ой қозғау стратегиясы:  

1. Сыныпты үш топқа суреттер бойынша бөлу. 

1-топ: 54 –сурет. Қазақстан қалаларының топтары мен 

тармақтары 

2-топ: 55-сурет. Қалалар функциялары 

3-топ:56-сурет. Қазақстанның қалалық агломерацияларына 

мысалдар.

  

Кім жылдам? 

- Қалалар  қандай қала қалыптастырушы қызметті атқарады? Мысал 

келтіріңдер. 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 

халық 
орналасуы 
бойынша 

ауыл 
халқы

қала 
халқы

урбандалу

2) орташа 
урбандалған 

халықтың 
үлесі  - 40-

60%

1) аз 
урбандалған

халықтың 
үлесі 40%-

дан аз

3) жоғары 
урбандалған 

-

60%-дан 
жоғары



- Ауылдық қоныстанудың ерекшелігі неде? 

- Қазақстандағы ауылдардың негізгі әлеуметтік мәселелерін  ата. 

- Негізгі қоныстану белдеуінің басқа аудандардан қандай айырмашылығы 

бар? 

- Урбандалу, агломерация, мегаполис, урбандалу деңгейі деген ұғымдарды 

түсіндіріңдер.Тапсырма. 

1. Топтағы оқушылар кенттену және агломерация деген мәтінмен танысып, 

өзара пікір алмасады. Ортақ тұжырым жасайды. 

Мағынаны тану кезеңі.  

2. Терминдермен жұмыс жасау:  

Орналасу  

Халықтың қоныстануы  

Урбандалу  

Агломерация  

Мегаполюс  

Қаланы қалыптастырушы фактор  

Осы терминдерді оқушылардың дәптерлеріне жазғызып, анықтама бергізу  

3. Астана және Алматы агломерацияларына сипаттам беру 

4. Ластану көрсеткіші жоғары қалаларды атау және ластану проблемаларын 

шешу жолдарын қарасытыру 

Өз ойлары туралы айтып, өмірмен байланыстыру сосын сынып болып 

талқылау арқылы  өзара кері байланысалады. 

Топтық   жұмыс.  

«Миға шабуыл» әдісі бойынша сұрақтарға жауап. 

I топ. Қазақстанның және өз облыстарыңның халқының қандай пайызы 

қалаларда тұрады?  

II топ. Еліміздегі урбандалу деңгейі ең жоғары және ең төменгі облыс, 

ондағы айырмашылықтар мен себептерін көрсет.  

III топ. Өз облысыңның урбандалу деңгейі қандай? Осы сұрақтар 



төңірегінде дайындалып сыныппен әр оқушы өз ойын айтады.  

  Критерий бойынша бағалау 

-халықтың орналасу жайлы біледі 

-елді мекендермен анықтай алды 

Жаңа терминдермен танысады 

Қаланың функцияларын анықтай алды  

Топта белсенділік көрсете алды 

Әр тапсырмаға 5 бал. 

21-25-5балл 

17-20-4 балл 

13-16-3 балл 

12-ден төмен 2 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Ойтолғаныс 

 «3-2-1» 

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет Кері байланыс  

«3 минуттық үзіліс» 

7. Маған ұнады 

8. Маған қиындық туғызды 

9. Мен хабардар болдым 

      4.Мені таңқалдырды 

Рефлексия   

«Екі жұлдыз, бір тілек» 

- Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім 

алушыларға дескрипторлар арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізуді ұсынамын. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

Қосымша ақпарат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 7.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.5.1.1 Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Барлық оқушылар Қазақстанның табиғат ресурстарының әлеуетін талдау; 

Басым бөлігі Қазақстаннық табиғат ресурсының әлеуетін жіктеп, ерекшелігіне қарай топтастыру; 

Кейбір оқушылар Қазақстанның табиғат ресурсының әлеуетіне баға беру. 

 

Бағалау критерииі  - Қазақстанның табиғат ресурстарының әлеуетін жіктейді. 

- Қазақстанның табиғат ресурстарының әлеуетіне баға береді. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ынтымақтастық атмосферасы: «Арқадағы комплимент» Географиялық 

терминмен бір-біріне комплимент жазып арқаларына жабыстыру.  

Топқа бөлу пазл арқылы 2 топқа бөлу:  

1-сарқылатын  
2-сарқылмайтын  

Топқа бөлуге берілген тапсырма арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу, 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

амандасады. 

Сабаққа 

дайындалад

ы.  

- Әр 



мақсат қою 

Оқушылара сұрақтар қою. 

Оқушыларға мақал – мәтелдер айтқызу. Отбасы және Отан туралы. 

Үй тапсырмасын тексеру кезеңі: 

Білімді тексеру кезеңі:\топпен жұмыс\ 

Жетістік критерийлерін болжайды; 

Жетістік критерийлерімен және дескрипторлармен танысады 

 

 

 

 

 

 

 

  

стикерге  

«Қатты зат, 

Түсін 

өзгертетін 

зат, Тығыз 

зат,  

Ортасы 1-тапсырма Т «Тұжырымдамалық карта» әдісі. 

 1-топ: Қазақстан пайдалы қазбаларының экономикалық маңызы ең 

жоғарылары. 

2-топ: Сарқылмайтын табиғат ресурстарын тиімді пайдалану 

 Тиімділігі: бұл әдіс оқушының бойында өзін-өзі басқару, ойлау, ақпаратты 

басқару дағдыларын қалыптастырады. Тақырыпты талдауға ыңғайлы 

ҚБ « екі жұлдыз бір тілек.» 

2-тапсырма Ж.ж «Бинго» әдісі. Әр жұпқа 9 шаршыға бөлінген Бингоға 

арналған карточка ұсынылады, әр шаршыда тақырыпқа қатысты 

тапсырмалар, сұрақтар болады.Мысалы: 

 

Қазақстан 

табиғат 

ресурстарын

ың басты 

ерекшеліктері 

Минералдық 

шикізат 

ресурстарын

ың жіктелуі 

Климаттық 

ресурстардың 

бөлінуі 

Тақырыпқа 

байланысты 

санды 

деректер 

Табиғи 

ресурстық 

әлеуетті 

үнемдеудегі 

маңызды 

шарт 

Минералды 

ресурстардың 

орналасу 

ерекшелігі 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............. .......... .......тб 

Тиімділігі оқушының бойында шешім қабылдау өз ойын жеткізу 

дағдыларын қалыптастырады, мұғалімге оқушының деңгейін анықтауға 

көмектеседі 

ҚБ:  «ауызша жарайсың!» 

3-тапсырма Д. (саралау) 

 «КӘМҚ» әдісі.  

Табиғат ресурстарын игеру бойынша Қазақстан аумағында жұмыс істейтін 

шетелдік компаниялар 

КҮШТІ ӘЛСІЗ 

МҮМКІНДІКТЕРІ ҚАУПІ 

 

Тиімділігі оқушының бойында ойлау шешім қабылдау проблемаларды 

шешу дағдыларын қалыптастырады. Мәселенің барлық аспектілерін 

зерттеуге мүмкіндік береді 

ҚБ: « Бас бармақ арқылы» 

Дескрипторы 

-Қазақстан аумағында жұмыс істейтін шетелдік компаниялардың Қазақстан 

үшін  күшті жағын ашып көрсетеді; 

-Шетелдік компаниялардың мүмкіндіктерін атайды; 

-Шетелдік компаниялардың әлсіз тұстарын көрсетеді; 

-Шетелдік компаниялардың Қазақстан үшін қауіпін айқындайды. 

 

Бекіту «Броундық қозғалыс» әдісі  

Сынып ішінде тақырыпқа байланысты сұрақтар ілулі болады, оқушылар 

қозғала жүріп жауап береді.Мысалы: Табиғи-ресурстық әлеует дегеніміз 

не?...тб. 

Тиімділігі оқушылардың бойында ойлау, шешім қабылдау, басқалармен 

жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

Ашық 

сұрап-

жауаптар 



ҚБ: «көңіл-күй смайликтерімен» 

Сыныппен жұмыс: 

Партаның үстіне құтыдағы су, сіріңке, әшекей бұйымдар, мысалы алтын 

жүзік немесе күміс сырға, матадан жасалған қаламсалғыш қойылады. Осы 

заттарға қарап, оқушылар төмендегі сұрақтарға жауап береді: 

 Қай ресурс түріне жатады? 

 Бұл ресурс шығу тегі бойынша қай топқа кіреді? 

 Бұл ресурс көбінесе қандай жерлерде кездеседі, не үшін? 

 Қорытынды 

Бағалау 
критерийі  

р/с  Дескрипторлар  +/ –  

Табиғи 
ресурстард
ы жіктейді 

1  Қай ресурс түріне 

жататындығын 

анықтайды 

 

2 Бұл ресурс шығу 

тегі бойынша қай 

топқа кіретіндігін 

анықтайды 

 

3 Ресурстың көбінесе 

қандай жерлерде 

кездесетіндігін  

және себептерін 

түсіндіреді 

 

4 Қорытынды 
жасайды 

 

Бағалау:Оқушылар бір-бірінің жауаптарын осы дескрипторлар арқылы 

бағалайды. 

(Бұл тапсырма әсіресе кинестетик типтегі оқушылардың есте сақтауына 

әсер етеді. Бұл оқушыларда сыни ойлау, талдау дағдысын дамытуға 

жүретін 

бағалау  

«Ауызша 

мадақтау 



мүмкіндік береді.)  

Оқушылар жауаптарын қорытындылау және төмендегі кестені ұсыну. 

Оқушылармен бірге ауызша талдау.  

 

Табиғат ресурстары 

Су Жер Биологи

ялық 

Рекреаци

ялық 

Агрокли

маттық 

Минерал

ды  

Дүниежү

зілік 

мұхит 

Теңіздер 

Көлдер 

Өзендер 

Мұздықт

ар 

Батпақта

р 

Жер 

асты 

сулары 

Топырақ 

Егістік 

жерлер 

Шабынд

ық 

жерлер 

Өсімдікт

ер 

дүниесі 

Жануарл

ар 

дүниесі 

Жағажай

да 

Тауда,  

Санатор

ийлерде 

демалу 

арқылы 

денсаул

ықты 

қалпына 

келтіру 

Күн 

радиация

сы,  

Темпера

тура,  

Ылғалды

лық, 

Жел т.б. 

Жердің 

қойнауы

нан 

алынаты

н 

пайдалы 

қазбалар. 

Жұптық жұмыс: 

(Бұл тапсырмада жұптарды алдын-ала өз есебіңіз бойынша бөлуге болады, 

яғни деңгейіне қарай ∕  жақын отырған жұптар бойынша, уақыт 

унемдегіңіз келсе ∕ оқушылардың өз еркі бойынша бөлуге болады. 

Тапсырмада еркіндік беріліп отырғанның мақсаты-оқушылар өздерін еркін 

сезіну үшін, ешқандай алалаушылықты сезбес үшін, ал, өз еркі бойынша 

жұптарын таңдауы-өздері жақсы түсінісетін достарымен сапалы 

жұмыс жасау үшін. Негізгі тапсырманың мақсаты-жоғарыдағы кестеде 

көрсетілген оқу мақсаты мен қолдану, талдау, сыни ойлау дағдыларын 

дамыту.) 

 

Оқушылар тақтада ілулі тұрған суреттерді таңдап алу арқылы төмендегі 

критерийлер бойынша жұмыс жасайды: 



 Ресурстың аты; 

 Жаратылысы бойынша қай топқа кіреді? 

 Өндірілетін жері (ірі бассейндері); 

 Қолданылуы (қай салада); 

 Кескін картаға таралу аймақтарын түсіру; 

 Неліктен дәл сол жерде кездеседі? 

 Ол ресурс сіздің өлкеңізде кездеседі ме? 

 Дәптерге осы ресурстың таралуына қатысты 5 сөйлемнен тұратын 

қорытынды жазу 

Ұсынылатын суреттегі ресурстар: 

 Мұнай; 

 Көмір (тас көмір); 

 Темір; 

 Табиғи газ; 

 Мыс; 

 Алмаз; 

 

 
 

Бағалау критерийі  р/с  Дескрипторлар  +/ –  

Табиғи 

ресурстардың 

таралу 

заңдылықтарын 

талдайды 

1 
 
 

 

2 

Суреттер арқылы табиғат 

ресурстарының атын, 

өндірілетін жерін, 

қолданылуын сипаттай алады. 

 



(жергілікті 

компонентті 

қосымша қамту 

негізінде) 

Табиғи 

ресурстардың 

шоғырлануын 

картада көрсетеді 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Ресурстың өз өлкесінде таралу 

мүмкіндігін  талдай алады 

 

 

Шартты белгілерді пайдалана 

отырып, табиғат ресурстарын 

кескін картаға түсіре алады. 

5 сөйлемнен тұратын 

қорытынды жаза алады 

Бағалау: Әр жұп бір-бірін дескрипторлар арқылы бағалайды. 

Қорытынды: Әр табиғат ресурсының таралуына географиялық 

орналасуы, сол жердің климаты, табиғат жағдайы, жерінің геологиялық 

құрылымы, жер бедері ж.т.б. факторлар әсер етеді.Ағаш сүрегі экватор 

маңында көп шоғырланған, себебі ол жақтың климаты жылы әрі ылғалды, 

металл кендері – таулы аймақтарда, себебі сол жерлерде лава атқылау 

көп болды, лава көптеген элементтерге бай, рекреациялық ресурстар – 

табиғаты көркем, климаты қолайлы жерлерде, құнарлы топырақтар – 

қоңыржай белдеулерде т.с.с. 

 

Сабақтыңсоңы 

 

Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді. 

Сабақта маған не пайдалы болды? 

Сабақта маған не қызықты болды? 

Сабақта маған не қиын болды? 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.5.1.2 Қазақстанда жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттап, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Табиғат ресурстарының өңдеу технологиясын сипаттайды, дайын өнім түрлерін атайды, орталықтарын анықтайды. 

Бағалау критерииі  Табиғат ресурстарының өңдеу технологиясын сипаттайды, дайын өнім түрлерін атайды.  

Қазақстандағы табиғи ресурстарды өңдеу саласымен танысады; 

Өңдеу орталықтары мен дайын өнім түрлеріне сипаттама бере алады; 

 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру кезеңі. Сыныппен сәлемдесу. 

2. Тақтаға сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары көрсетіледі. 

3. Ресурс, кен орны, шикізат, өнім, завод, фабрика терминдерінің бір- 

бірімен байланысын тірек схема арқылы түсіндіріңіз 

 

Дескриптор Оқушылар 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

дидактикалы

қ 

материалдар

. 

 

 

 

Интерактивт



  Тірек сөздерді пайдаланып, 

схема әзірлейді, 

байланысын түсіндіреді. 

 

4. Мұнай өндірісі негізінде дайын өнімнің қалай алынатыны жөнінде 

қысқаша түсінік беріледі. Мұнайдан алынатын дайын өнім түрлерін 

сұралады 

 

 

 

 

 

  

і тақ 

Ортасы ; Берілген картаны және жоспарды негізге ала отырып, кез келген табиғи 

ресурстан дайын өнімге дейінгі технологиялық үдеріс схемасын көрсетіңіз 

Жоспар: 

1. шикізат базасы, кен орнының атауы 

2. шығаратын өнімі, негізгі орталықтары 

3. өндіру жолдары 

 

1- топ. Қара металлургия 
2- топ. Түсті металлургия 
3- топ. Химия өнеркәсібі 
 

Дескриптор Оқушылар 

 - Шикізат базасы, кен 

орнының атауын 

анықтайды. 

- Шығарылатын өнім, негізгі 

орталықтарын анықтайды. 

- Өндіру жолын түсіндіреді 

Оқушылар бірін- бірі бағалайды. 

Мұғалімнің кері байланысы 

 

Карта арқылы зерттеу жүргізеді. Құрылыс, жеңіл, тамақ өнеркәсібі 

салаларының технологиялық үдерісін сипаттаңыз. 

Дескриптор Оқушылар 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

http://ikitap.k

z/audiobook/

5189-

kerqula_atty_

kendebaj/518

9-

kerqula_atty_

kendebaj 

аудиокітап 

Алты 

томдық « 
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 - Құрылыс, жеңіл, тамақ 

өнеркәсібінің 

технологиялық үдерісін 

сипаттайды. 

 

7.Мұғалімнің кері байланысы. Оқушылардың жұмысын бағалау. 

Табиғи ресурстар өндірісі (өңдеу, дайын өнім түрлері) 

1-топ. Мұнай; 

2-топ. Құрылыс; 

3-топ.Қара металлургия; 

4-топ. Түсті металлургия. 

Жоспар: 

- Негізгі кен базасы; 

- -Тасымалдану жолдары, өңдеу орталықтары; 

- Дайын өнім түрлері. 

Дескриптор: 

- Ұсынылған ақпаратпен танысады; 

- Негізгі кен орындарын анықтайды; 

- Өңдеу орталықтары мен соған дейінгі тасымалдану жолдарына 

сипаттама береді; 

- Дайын өнім түрлері мен өндіріс орталықтарын атайды; 

- Кескін картаға өндіріс орталықтары мен тасымалдану бағыттарын 

түсіреді. 

(Ж) Акростикаойыны. 

Қ  Қаражал 

А  Асбест  

Р Риддер 

А Алтын 

Ғ Ғылым 

А Атырау 

Н Нарын 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



Д Дәнді дақыл 

Ы Ырғыз 

І Акростикасұрақтары. 

1. Орталық Қазақстандағы темір кен орны 

2. Ешкіөлмес, Қарсақпай кен орындарынан не алынады? 

3. Респуликамыздағы аса ірі полиметалл кен орындарының бірі 

4. ... дамуына байланысты өркениет алға басты 

5. Мұнай шығарудан көшбасшы облыс 

6. Шығыстағы өзендердің бірі 

7. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығының басты өнімі .... 

8. Батыс Қазақстандағы өзен 

Т Теңіз 

Е Ешкіөлмес 

М Майкүбі 

ІІле 

Р Рудный 

Т Тишинск 

А Ақтөбе 

У Уран 

ІІ Акростика сұрақтары. 

1. Қазақстандағы ірі мұнай кен орны 

2. Орталық Қазақстандағы асбест кен орны 

3. Солтүстіктегі көмір кен орындарының бірі 

4. Қапшағай СЭС орналасқан өзен 

5. Темір кен орындарының бірі 

6. Кенді Алтайдағы полиметалл кен орны 

7. Никель мен хромның қоры мол облыс 

8. Бұл кен өндірісінен ҚР әлемде 1 орында 

 Әр жұп бір-бірінің жауаптарын дұрыс жауаппен салыстыра отырып 

бағалайды. 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

Сабақтыңсоңы Білімді бекіту: Бүгінгі сабақтан  Рефлексия 



   «Серпілген сауал» әдісі бойынша оқушылар бір-біріне доп лақтыра 

отырып сұрақтар қояды.  

 

Кері байланыс:  

Оқушыларға рефлексия парағын ұсынамын.Сабақ  барысында алған 

білімдері туралы кері байланыс жазады. 

 «3.2.1.» 

3 факт 

2 көзқарас  

1 тұжырым 

. 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 8. . 

9.  

Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



 

 

Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Табиғатты пайдлану үлгілері мен түрлері 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.5.1.3 табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлерін топтастырады 

Сабақтың  мақсаты  

 

Табиғатты пайдаланудың өзіндік үлгісін ұсына алады. 

Бағалау критерииі  Табиғатты пайдалануұғымын  біледі.Табиғатты пайдаланудыңсебептерін түсінеді, жеке лдерді мысалға ала отырып, зерттеу 

жүргізе алады.  

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. 

Тақтада суреттер арқылы оқушылар сабақтың тақырыбын анықтайды. 

Мұғалім бүгінгі сабақтың мақсаты және бағалау критерийлерімен 

таныстырады. Сабаққа қысқаша шолу жасалады.  

Оқушыларды топқа бөлу. 

Сабақтың тақырыбына байланысты ассоциаграмма құрастырыңдар. 

 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қол шапалақ 

 

 

 

 

 

 

 

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 

 

Табиғатты 

пайдалану 



 

 

Ширату жаттығуы: Оқушыларды сыни тұрғыдан ойландырту үшін «Ой 

қозғау» әдісі арқылы сұрақ қоямын. Осы сұрақтар арқылы сабақтың 

тақырыбын айқындаймын.  

 

 

 

 

 

 

  

Ортасы  Жаңа сабақты меңгеру. 

Миға шабуыл? 

1. Табиғатты не үшін пайдаланамыз? 
2. Табиғатты қорғау қажет пе? 

Түсіндірме жұмыс. Мұғалім оқушыларға табиғатты пайдаланудың 

мақсатымен таныстырады.  

Мұғалім оқушыларға табиғатты пайдалануға логикалық сызба құрастыруды 

ұсынады. 

 

  

Берілген сөздерден “табиғатты пайдалану” терминінің анықтамасын 

жазады. Оқушыларға орындары ауысқан термин анықтамасы беріледі. 

Оқушылар бірінші жеке сосын жұпта анықтама құрастырып шығарады, 

сынып болып талдайды. Тақтадан дұрыс жауабы көрсетіледі. Өзара бағалау 

жүреді. 

Сабаққа қысқаша шолу жасайды. Мұғалім диалогтық оқытуды қолдана 

отырып түсіндіреді. 

«Табиғат байлығын тиімді пайдалану» деген тақырыпта бейнефильм  

көрсетіледі. Оқушыларға сұрақтар қойылады. 

 

-Бейнеролик негізгі идеясы қандай? 

-Cу көздерін тиімді пайдалану не үшін керек? 

-Оңтүстік Қазақстандағы табиғатты тиімді пайдалану қалай 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашық 

сұрап-



жүргізлген? 

-Сіздің пікіріңіз,ұсынысыңыз? 

(Жұптық жұмыс) Оқушылар табиғатты пайдалану түрлерін кесте/ 

картосхема түрінде ұсынады.Оқушылар жұпта ойланып жауап береді. 

М:«Табиғатты пайдалану» аттымәтін беріледі.Мәтінді оқып 

танысады.Мәтін бойынша оқушылартоппен жұмыс жасайды. 

1 топ: күрделі   сұрақтар құрастыру. 

2 топ:мәтіннің негізгі мағынасын ашатын сөйлемдерді талқылау. 

3 топ:шығармашылық бағыттағы сұрақтар  дайындау 

Дескриптор: 

1 топ күрделі 4 сұрақ құрастырады. 

Жауабын талдай алады 

2 топ:мәтіннің негізгі мағынасын ашатын сөйлемдерді талқылайды. 

Мысалдар келтіріп,дәлелдей алады 

3 топ:шығармашылық 4 сұрақ дайындайды 

Жауабын дәлелдер арқылы нақтылайды 

Кері байланыс жүргізіледі. 

3 тапсырма.Топтық жұмыс. 

Оқушылар1 ел мысалында анықтау 

1 топ: Өнеркәсіптік мақсатта табиғатты  пайдалану  

* 2 топ: Ауыл шаруашылығы үшін   табиғатты  пайдалану 

* 3 топ: Рекреациялық ресурстарды  пайдалану 

* Топтардың қорғауы. 

* Топтар: 

* 1. табиғатты пайдалану түрін атау 

* 2.қазіргі пайдалану мөлшерін анықтау. 

*  3.пайдалану  болашағын көрсете отырып шешу жолдарын болжау 

* Дескриптор: 

* 1. табиғатты пайдалану түрін атайды 

* 2.қазіргі пайдалану мөлшерін анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Баспалдақ» 

әдісі  1.Білімім 

төмен 

2.Орташа     

3.Орташадан 

жоғары   4. 

Жоғары                                                   

ҚБ: Мұғалім 

тарапынан 

жүретін 

бағалау  

жауаптар 



*  3.пайдалану  болашағын көрсете отырып шешу жолдарын 

болжап,ұсынады 

 

1Табиғатты пайдалану жолдарын зерттеумен айналысқан ғалымдар туралы 

ақпараттармен танысу. «Ойлан-жұптас-пікірлес» әдісі бойынша мұнда 

оқушылар Н.С.Реймерс пен Ю.Одумның табиғатты тиімді пайдалану туралы 

айтқан ой-пікірлерін талқылайды. (жұптық жұмыс). 

Н.С. Реймерстің пікірі  

Ю.Одумның пікірі  

Шығармашылық жұмыс: Табиғатты тиімсіз пайдалану жағдайларына 

мысал келтіріп, оны шешудің жолдарын қарастырыңдар. 

Тиімсіз пайдалану 

жағдайлары 

Шешудің жолдары 

  

  

 

Қорытынды 

1Табиғатты тиімді пайдалану туралы тұжырым жасаңдар. 

2Эколгиялық қауіпсіздікке байланысты іс-шаралардың тізімін жасаңдар. 

Мысалы: 

-Ауа алқабын қорғау; 

- газдарды залалсыздандыру; 

-экологиялық таза қуат көздерін пайдалану; 

-ағынды суларды тазалау; 

-радиациялық,биологиялық және химиялық қауіпсіздік шаралары және т.б. 

Сөйлемді аяқтаңдар: 

1 Табиғатты пайдалану дегеніміз – ........ 

«Ауызша 

мадақтау 



2Ластану түрлері:..... 

3Ластану шығу тегіне қарай.....деп бөлінеді. 

4Табиғатты тиімді пайдалану бұл - ..... 

5Экологиялық қауіпсіздік дегеніміз- ....... 

 Бейнематериал. «Қазбалы отындар. Қолданылуы». 

https://twig-bilim.kz/kz/film/fossil-fuels-use 

Мәтінмен жұмыс. Оқушылар табиғатты пайдалу түрлерін, ұтымды және 

ұтымсыз пайдалану қажеттілігін айтады. 

 

Топтық жұмыс. Дүниежүзінде табиғатты пайдалану туралы шағын зерттеу 

жүргізу. 

1 топ – Жерді пайдалану; 

2 топ – Суды пайдалану; 

 

Бағалау критерийлері Дескрипторлар, оқушыға 

Табиғатты 

пайдаланудың 

қажеттілігін түсіндіре 

алады. 

Табиғатты пайдалану 

шаруашылықтың қай 

саласында қолданылатының 

анықтау 

Табиғат пайдаланудың 

мақсаты қандай 

Табиғат пайдалану кезінде 

туындайтын мәселелер 

Табиғатты пайдаланудың түрін 

анықта: ұтымды немесе 

ұтымсыз пайдаланама 



Қазақстанда бұл табиғат 

пайдаланудың деңгейіне 

сипаттама жасаңдар 

Болашақта бұл табиғат 

пайдаланудың қолданылуына 

болжам жасап көр. 

Топтар өз жұмыстарын таныстырады. Топтар қорғап шыққаннан кейін, 

топтар бір-бірін бағалайды. 1 топ – 2 топты бағаласа, 2 топ – 1 топты бағалап 

шығады. Мұғалім тарапынан кері байланыс беріледі. Мұғалім топтардың 

жұмысын қорытындылап шығады. 

Сабақтыңсоңы 

 

Рефлексия. «Мадақтау сэндвичі».  

  
Мұғалім тарапынан кері байланыс беріледі. Сабақ аяқталды, сау 
болыңыздар. 

Уй тапсырмасы: § «Гендік модификацияланған өнімдердің адам 

денсаулығына әсері» тақырыбына баяндама дайындау  

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

Тұрақты даму 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.5.1.4 тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарын сипаттайды 

Сабақтың  мақсаты  

 

Оқушылар«тұрақты даму» ұғымымен танысып, тұрақты даму жөнінде зерттеу жүргізіп, жоба сызбасын ұсынады.   

Бағалау критерииі   «ҚР тұрақты даму концепциясы» кестесін толтырады. 

«Болашақ қала / ауыл» жобасын ұсынады.   

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы . Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. 

• Суреттердің қиындыларын біріктіріп, топтарға бірігеді; 

• Суреттерінде не бейнеленгенін сипаттайды 

• Берілген суреттерді біріктіріп, мәтін құрастырады. 

Оқу мақсатымен, тілдік мақсатпен танысады; 

Жетістік критерийлерін болжайды; 

Жетістік критерийлерімен танысады.  

Кластер құру 

 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

 
 

 «Кіру 

билеттері» 

 

 

 

 

 

http://bestrefe

rat.kz/extra_r

kd/show/59 
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http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59
http://bestreferat.kz/extra_rkd/show/59


Ортасы   Қазақстандағы БҰҰ-ның тұрақты даму бағдарламасы туралы 

видоехабарлама көрсетіледі. Көрсетілім алдында мұғалім география 

пәніндегі 3-тоқсандағы, биология пәнінде қарастырылған ақпараттарға мән 

беріп, негізгі терминдерді еске түсіруді ұсынады.  

Қазіргі кезең адамның ерекше биосфералық қызметі – биосфераны 
қорғау мен сақтап қалу қызметімен анықталып отыр. Экологиялық 
мәселелердің алдын алу үшін адам ретсіз дамудан тиімді, реттелген, табиғат 
пен қоғамның даму заңдарына негізделген дамуға өтуі тиіс. Тек осы кезде 
ғана адамзат қоғамының дамуы үздіксіз, ұзақ уақыттық, бірқалыпты 
жағдайда, табиғи және әлеуметтік дағдарыссыз дамиды. Мұндай дамуды – 
тұрақты даму деп атайды. Бірақ бұл үшін адамдардың сана-сезімі, олардың 
мақсаты мен адамгершілік бағыттылығы өзгеруі тиіс.       Планетадағы 
тіршілікті қорғау бүкіл адамзаттың бірігуін талап етеді.1987  жылы БҰҰ-
ның  Дүниежүзілік қоршаған орта мен даму комиссиясы «Біздің жалпы 
болашағымыз» атты есебінде «қоршаған орта үшін қауіпсіз, жолда 
экономикалық дәуірге» аяқ басуға шақырды.        Алғаш рет «тұрақты 
даму» концепциясы ұсынылды.        «Тұрақты даму» дегенде қазіргі 
уақыттың қажеттілігін қамтамасыз ете отырып, болашақ ұрпақтардың 
өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтын даму деп 
түсіну керек. «Біз ата-бабаларымыздың Жерін мұраға алған жоқпыз. Біз 
оны өзіміздің балаларымыздан қарызға алдық» (БҰҰ 
материалынан).        1992  жылдың маусым айында Рио-де-Жанейро 
қаласында өткен БҰҰ-ның қоршаған орта мен даму бойынша өткен 
конференциясы «Тұрақты даму» концепциясын және «ХХІ ғасырдың күн 
тәртібіне» атты ауқымды бағдарламасын қабылдады. Бұл бағдарламада 
шешілуі болашақта тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жалпы мәселелер 
қарастырылған. Тұрақты даму стратегиясының принциптері:  

- Саяси құқықтық-демократиялық құндылықтар,парасатты заңдар 
мен салықтар,әлеуметтік әділеттілік;  

-экономикалық меншік түрлерінің дұрыс үйлесімділігі,тауар 
өндірушілер мен сатушылардың еркін бәсекелестігі,материалдық және 
мәдени құндылықтардың жеткілікті  болуы;           

 -экологиялық-табиғат пен қоғамның қатар үйлесімді дамуын, 
азаматтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету,табиғи ресурстар 
өндіру, пайдаланудың жаңа инновациялық технологияларын ендіру,табиғат 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смаликтер 

арқылы  

ҚБ өзін өзі  

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Флипчарт,  

фломастер 



қорғаудыңәкімшілік,экономикалық,құқықтық негіздерін жетілдіру;  
-әлеуметтік-аштық пен кедейшілікті жою, мектепке дейінгі тәрбие, 

орта, кәсіптік білім беру жүйелеріндамыту, қарттарға,мүгедектерге 
қамқорлық;  

 
-халықаралық-бейбітшілік үшін күрес,дүниежүзілік қауымдастықта 

халықаралық құқықтық демократия принциптері негізінде қызмет етуге ат 
салысу;  

-ақпараттық-ғылым мен техниканың  жоғары даму жетістіктерін 
халық ағарту және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тарату және 
халық шаруашылығының барлық салалары мен мәдениетті 
ақпараттандыру,жаңа инновациялық технологияларды қолдануды 
кеңейту,дамыту;  

- глобальды ойлап-локальды әрекет ету;-техногенді әсерлердің 
күшеюі мен адам денсаулығының қоршаған орта жағдайына тәуелділігінің 
артуына байланысты экологиялық болжаулардың дәлдігін жоғарылату 
принципі;        

-экономикалық даму мақсаттарына бағытталған іс - шараларды 

алдыңғы кезекте жүзеге асыру принципі.   

 

Тұрақты даму идеясы талқыланған халықаралық конференция 

Қоршаған  орта  және  тұрақты  даму  бойынша  БҰҰ  конферециясында  (Б

разилия,  1992 жыл) Рио-де-Жанейрода глобальды экологиялық  форумда 

мынадай неізгі стратегия қабылданды: Адам баласы табиғатпен үндестік 

жағдайында толыққанды және қолайлы тіршілік ортасында өмір сүруге 

құқылы; Экономиканың экологиялық мәселелерді ескермей дамуы 

планетаның шөлге айналып,өздігінен жойылып кетуге әкеп соғады; 

Экономикалық дамусыз тек экология мәселелеріне бір жақты қарау 

жалпыға бірдей жоқшылық пен әлеуметтік теңсіздікке әкеп соғады; 

Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін ескермей тұрақты дамуға қол жеткізу 

мүмкін емес; Мемлекет жер экожүйесін сақтау,қорғау және қалпына 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ «Бәрекелді,

әттеген-ай» 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



келтіру үшін бірлесіп жұмыс атқаруы керек; Бейбітшілік,даму мен 

қоршаған ортаны қорғау– бір-біріне тәуелді,өзара тығыз байланысты; 

Экологиялық мәселелерді қарастырғанда оған қатысты барлық азаматтар 

қамтылуы қажет 

Ой қозғау:  Тұрақты даму туралы не білесіздер? 

Оқушылар жеке ойланып, бірнешеуі жауап береді.  

Мұғалім «тұрақты даму» ұғымын түсіндіреді. Тұрақты даму мен 

ноосфераның байланысына оқушылардың назарын аударады.  

Сұрақ:  

ҚР тұрақты дамуға байланысты жүргізіліп жатқан қандай бағдарламаларды 

білесіздер? 

Күтілетін жауаптар:  

Жасыл экономика, Жасыл ел, ЭКСПО, ПРООН бағдарламасы, т.б. Мұғалім 

ПРООН бағдарламасы туралы ақпарат, қосымша сілтеме береді. 

(http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/operations/about_undp.htm

l).  

Тұрақты даму туралы мәтін ұсынылады. Оқушылар мәтінмен танысып, 

 тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарын анықтайды, атайды. «Тұрақты 

даму» кестесін толтырады. 

 1-тапсырма. 

1-тапсырма.  «Тұрақты дамудың аспектілері және приоритеттері» 

мақаласы негізінде «Тұрақты даму» кестесін толтырыңыз.  

І «Тұрақты даму» анықтамасы: 

......................................................................................... 

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................... 

ІІ  Құрамдас бөліктері (құрастырушылары) 

немесе бағыттары 

1  

2  

3  

http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/operations/about_undp.html
http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/operations/about_undp.html


ІІІ Белгілері  

1  

2  

3  

4  

 

ІV Қайшылықтары  

1  

2  

3  

4  

5  

 

1-тапсырма.  «Тұрақты дамудың аспектілері және приоритеттері» 

мақаласы негізінде «Тұрақты даму» кестесін толтырыңыз.  

І «Тұрақты даму» анықтамасы: 

......................................................................................... 

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................... 

ІІ  Құрамдас бөліктері (құрастырушылары) 

немесе бағыттары 

1  

2  

3  

ІІІ Белгілері  

1  

2  

3  

4  

 

ІV Қайшылықтары  



1  

2  

3  

4  

5  

 

 Оқушылар  Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясымен 

танысады. Мәтін ұсынылады.  

 

Сынып оқушылары 3 орта топқа бірігеді – 1 және 2-топтарда 6-7 оқушыдан, 

3-топта 3-4 оқушы (эксперттер тобы).  

2-тапсырма. 

Мұғалім 1 топқа «Болашақ қала»,  2-топқа «Болашақ ауыл» жобасын 

сызуды ұсынады. Тақырып жеребе бойынша анықталады.  

Бағалау критерийлері таратылады.  

Нұсқаулық беріледі. 

3-топ міндеттері жарияланады. Міндеті екі топты бақылап, бағалау.  

Дифференциация: топта әр оқушы өз ойлау және оқу дағдыларына сай роль 

таңдап, тапсырмаларды орындайды. 

 



Бағалау: эксперттер тобы бағалау критерийлеріне сай бағалайды. 2-3 

минуттан.  

 

Кері байланыс: Қай топтың ұсынған елді мекенінде тұрғыларыңыз келер 

еді? 

Оқушылар жауап береді. 

Сабақтыңсоңы 

 

Кері байланыс. 

 

 «Түйін сөз» стратегиясы 

1- қадам: 10 – ға шейін  сандар қиындыларын әзірлеймін. 

2- қадам: Оқушыларға бір санды таңдауға тиіс екенін түсіндіремін. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 



3- қадам: Оқушылардың сан мен олардың сабақ туралы ой – пікірлерін 

ұштастыра айтатынын түсіндіремін.  

4 – қадам: Олар бүгінгі сабақта не түсінді? Бүгінгі сабақ қандай 

жаңалықтарға толы болды? Алдағы сабаққа ұсынысы қандай?Оқушылар  

осы сұрақтарға жауап береді. 

Мысалы, Бір дегенім – білім. Бүгін меннақыл сөздердің мағынасын 

ашып,орынды қолдануды білдім. 

Екі дегенім- ертеңге сенім.Осындай нақыл сөздер тұрғанда қазақтың 

баласы ұлттың тілін,дінін құрметтеп өтеді.Келесі сабақта нақыл сөздерден 

кітапша жасап әкелсек деген ұсынысым бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 3.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



Бөлім  

Педагогтың аты-

жөні 

Майлыбекова З.Ш 

Күні   

Сынып Қатысушылар саны Қатыспағандар саны  

Сабақтың  

тақырыбы  

 

Қазақстанда табиғатты пайдаланумен байланысты проблемалар 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.5.1.5 Қазақстанда табиғатты пайдалану проблемаларын анықтап, шешу жолдарын ұсынады 

9.5.1.6 жергілікті компонент негізінде табиғатты пайдалануға байланысты зерттеу жүргізеді                    БЖБ 

Сабақтың  мақсаты  

 

Қазақстандағы табиғатты пайдалану мәселесін талдайды; 

Табиғатты пайдалануға байланысты туындаған проблемаларды анықтап, шешу жолдарын ұсынады. 

Бағалау критерииі  Табиғаттыпайдаланужолдарынталдайалады; 

Қазақстандағы табиғатты пайдаланумен туындап отырған проблемаларды анықтап, шешу жолдарын ұсына алады. 

Сабақтың кезеңі/ 

уақыты 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау  Ресурстар  

Басы Ұйымдастыру. Сәлемдесу, оқушыларды тексеру.  

 Психологиялық ахуал қалыптастыру.  

 Миға шабуыл (Оқушылар бейнеролик көрсетілімінен кейін сұрақтарға 

жауап беріп, өз ойын білдіреді) 

Бейнеролик. Табиғи ресурстарды дұрыс пайдаланбау - ел экономикасына 

шығын келтіреді. 

- Қазақстандағы табиғи ресурстарды  пайдалану нәтижесі қандай болмақ? 

- Қазіргі уақыттағы ресустарды пайдалану, оның әсеріне қатысты ел 

жаңалықтарынан хабардарсыз ба? 

Оқушы  өз жұбын 

табады 

Әдіс арқылы   

қайталау  

Сұрақ жауап  

орындайды 

Қалыптастыр

ушы бағалау 

Кері байланыс  

 

 

 

 

Ұялы 

телефон 

Және 

интернет  

желілері 

Кітап 

 

Ортасы АКТ-ны қолдана отырып жаңа сабақ тақырыбы және сабақта 

қарастырылатын оқу мақсаттарымен таныстыру. 

Арнайы ресурстар 

арқылы жаңа 

Бағалау 

критерийлер 

 

Ашық 



 Табиғатты тиімді және тиімсіз пайдалану жолдары 

Дескриптор: 

- Берілген ақпаратпен танысады; 

- Табиғатты пайдалану жолдарын (тиімді және тиімсіз) топтастырады; 

- Мысалдар келтіреді. 

 Жаңалықтар жаршысы. Табиғатты пайдалану проблемалары мен шешу 

жолдары. Аргументтеу әдісі. 

 Ауа ластануы бойынша Қазақстан қалаларының рейтингі 

 Атыраудағы балықтардың жаппай қырылуы 

 Алматыдағы экологиялық мәселе 

 

 
Дескриптор: 

- Берілген проблемалық жаңалықты сыныпқа таныстырады. 

- Проблеманың қандай ресурстарды пайдаланумен байланысты 

екендігін анықтайды (кен орындары, өндіріс, өңдеу, өзендердің су 

режиміне кедергі келтіруші факторлар); 

- Проблеманы шешу жолдарын ұсынады. 

 Әр топ дескриптор мен берілген аргументтеу сұлбасына байланысты өзін-

өзі бағалайды. 

Жұптық жұмыс 1-тапсырма  

1.Слайд тамашалау. Слайдтағы мәліметтер бойынша құрмалас сөйлемді 

қолдана отырып  ой бөліс. 

Дескриптор 

тақырыпты 

талдайды 

Жұп бойынша 

Жеке,   өзара 

тақырыпты 

түсінгендерін 

мұғалімге  қол 

көтеру арқылы  

білдіреді  

 

 

 

 

Слайдта 

көрсетілген 

ресурстарды 

талқылайды 

 

 

Видеороликтан 

тақырыпқа сай 

берілген 

түсініктерді 

дамыту  арқылы, 

мәтіндегі 

тапсырмаларды 

орындау  

барысында ой 

өрісін жетілдіру  

1.Ертегідегі 

негізгі 

кейіпкерлердің 

портретін 

жинақтайды. 

2.Кейіпкердің 

образына 

қызмет етіп 

тұрған 

маңызды 

әрекеттерін 

талдайды. 

3.Жинақталған 

ақпараттар 

негізінде 

кейіпкер 

образына 

қатысты өз 

көзқарасын 

білдіреді 

Дескрипторла

р 
1.Әр оқушы 

ертегіден өзіне 

тиісті 

кейіпкерлердің 

портретіне 

қатысты сөз 

тіркестері мен 

сөйлемдерді 

анықтайды. 

2.Әр оқушы 

кейіпкердің ең 

сұрап-

жауаптар 

Пробл
ема

Аны
қтам

а
Болж

ам

Себе
п

Салд
ары

Шеш
ім

Өз 
тұжы
рым

ы



-Құрмалас сөйлемдерді қолданады 

-Ойын жүйелі айтады 

Қалыптастырушы бағалау бағдаршам әдісі 

 

2-тапсырма Топтық жұмыс 

Мәтіндегі  құрмалас сөйлемді табыңыз, тыныс белгілерінің түрлерін 

(даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) анықтаңыз  

 

1-топ 1-2 азат жолдағы мәтін бөлігі 

 

2- топ  3-5 азат жолдағы мәтін бөлігі 

 

3-топ 6-8 азат жолдағы  мәтін бөлігі 

 

Дескриптор  

 

1- топ   2- топ   3- топ   

Құрмалас 

сөйлемді табады 

 

Құрмалас 

сөйлемдегі 

тыныс белгі 

ережесін 

сипаттайды 

тыныс белгілерін 

түрін ажыратады 

 

 

  ҚБ топ бірін бірі бағалайды 

 

3-тапсырма «Ойла,Ойлан, Ой бөліс» 

Мәтін желісіне негізделіп, тиісті тыныс белгілерін қойыныз 

1 топқа: 

Республикамыздағы минералды ресурстардың  ерекшелігі олар көбіне жер 

бетіне және бір біріне   жақын орналасқан. 

2-топқа: 

Жер қойнауынан Менделеев кестесіндегі______ элементтің_____ашылып 

оның 60-қа жуығы зерттеліп өндіріске тартылған. 

арқылы 

бәсекелеседі 

 

 

 

Слайдта  берілген 

сұрақ жауапты  

орындайды 

Сұрақ жауап  

арқылы сұраққа 

жауап береді, 

логикалық ойлай 

білуі мен сыни 

көзқарасы таныта 

білу дағдылары 

қалыптасады 

маңызды үш 

әрекетін 

анықтайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

парақшасын 

толтырады. 

 

 

ҚБ 

Бағдаршам 
 



3-топқа  

Жануарлар дүниесінде сүтқоректілердің ______түрі құстардың_______ түрі 

бауырмен жорғалаушылардың______түрі балықтардың ______ түрі бар 

Дескриптор: 

-Құрмалас сөйлемдердегі тыныс белгілерді қояды. 

-Құрмалас сөйлемдерге тыныс белгісі қою ережесін түсіндіреді. 

Қалыптастырушы бағалау баспалдақ әдісі 

 
Сабақтыңсоңы 

 

Ойтолғаныс 

 «3-2-1» 

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат; 

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті; 

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет Кері байланыс  

«3 минуттық үзіліс» 

10. Маған ұнады 

11. Маған қиындық туғызды 

12. Мен хабардар болдым 

      4.Мені таңқалдырды 

Рефлексия   

«Екі жұлдыз, бір тілек» 

- Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім 

алушыларға дескрипторлар арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізуді ұсынамын. 

Бүгінгі сабақтан 

түйген ойлары мен 

тұжырымдарына 

байланысты кері 

байланыс жасайды. 

 Рефлексия 

парағы 

Қосымша ақпарат 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау - оқушылардың материалды 

меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық пен қауіпсіздік техникасының 

сақталуы  

 

 

 10.  Мұғалімнің ауызша кері байланысы Ақпарат іздестіру кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау  



 


