
Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл  кітапқа» енген  жануарлар  мен  өсімдіктер 

№1 сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім: Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен 

өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл  кітапқа» енген  жануарлар  мен  өсімдіктер 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.5.1 - перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті 

ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау; 

 8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 

жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:  
перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты 

табады, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдайды.  

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік 

орнын, қызметін түсініп қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін:  

перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты 

таба біледі, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдай алады. 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік 

орнын, қызметін түсініп қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтінге қажетті ақпаратты 

табады, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдайды. 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік 

орнын, қызметін түсініп қолданады. 

Құндылықтарға 

баулу: 

 «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша «Жалпыға бірдей еңбек 

қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық 

және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-

қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір 

бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырады. 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық 

оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындасады, көңіл-күйін көтереді және бауырмалдығын 

оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі көрінеді.  

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру 

мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

1.Биоалуантүрлілік 

дегенді қалай 

түсінесің?  

2. Қоршаған орта 

туралы не айтар 

едің?  

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 



қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

3.Осы мәселе қай 

пәнде айтылады? 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

Мына сұрақтарға 

болжам жасап, 

жауап бер. 

Айтылым:  

Мұғалімнін берген 

тапсырмасы 

бойынша болжам 

жасап сұрақтарға 

жауап береді.  

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

-Биоалуантүрлілік, 

қоршаған орта 

туралы сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, ДК 

 Мәтінді мұқият 

тыңда. Тыңдаған 

мәселе бойынша 

өзіндік ой 

тұжырымда. 

Тыңдалым: 

Мәтін мұқият 

тыңдайды. 

Тыңдаған мәселе 

бойынша өзіндік 

ой тұжырым 

жасайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

тыдалым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 балл. 

-мәтінді тыңдайды 

- тыңдалған  

мәселе бойынша 

өзіндік ой 

тұжырымдайды 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, ДК 

 Тыңдалған 

мәтіннен ең қажетті 

ақпараттарды бөліп 

қарастыр. Ғылыми 

Оқылым: 

 Мәтіннен ең 

қажетті 

ақпараттарды 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, ДК 



және халықаралық 

терминдерді 

орынды қолданып, 

сұрақтарға жауап 

бер. 

бөліп 

қарастырады. 

Ғылыми және 

халықаралық 

терминдерді 

орынды қолданып, 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

оқылым және 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

-мәтінде қажетті 

ақпаратты 

қарастырады 

- терминді орынды 

қолданып 

сұрақтарға жауап 

береді 

 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз ойын 

айту арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі.  

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 



Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл  кітапқа» енген  жануарлар мен  өсімдіктер 

№2-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім: Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл  кітапқа» енген  жануарлар мен  өсімдіктер 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін 

бойынша сұрақтар құрастыру; 

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 

құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:   

перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастырады.   

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша 

сұрақтар құрастыра алады.   

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

перифразаның түрлі тәсілдерін қолданып сұрақтар құрастырады.   

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, мақала құрастырып жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылық

ты ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

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

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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

көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі қолданылады. 

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

1.Биоалуантүрлілік 

адам өміріндегі 

маңызы неде?  

2.Биоалуантүрлілікт

егі тұрақтылық пен 

экожүйенің ара 

сындағы бай - 

ланысты өз 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

Қалыптастыру

шы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 



ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырын

ың пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

пікіріңмен дәйектеп 

айт.  

3.Мәтіндегі 

ақпараттарды қазіргі 

өзекті мәселе 

ретінде болжап айт.  

4. Тұрақты дамуды 

қамтамасыз ететін 

мәселелерді ғылыми 

стильде атап айт 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және 

сабақтың 

тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№4 –тапсырма: 
Сөйлем 

мүшелерін тауып, 

мәтінге тақырып 

қой 

Оқылым 

 Сөйлем мүшелерін 

табады. Мәтінге 

тақырып қояды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 

балл. 

- Сөйлем 

мүшелерін 

табады 

- мәтінге 

тақырып 

қояды 

 

8-сынып 

оқулығы, жұмыс 

дәптері 

Жеке жұмыс 

«Түртіп алу» 

әдісі. 

 

№5-тапсырма: 

Мәтінді оқып, 

болжам жасаңдар. 

Аңдардың азайып 

кету себебін 

қазіргі күннің 

мәселесі ретінде 

түсіндіріңдер. 

Айтылым 

Мәтінді оқып, 

болжам жасайды. 

Аңдардың азайып 

кету себебін қазіргі 

күннің мәселесі 

ретінде түсіндіреді. 

Тұрлаулы сөйлем 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 

балл. 

-Мәтінді 

оқып, болжам 

жасайды.  

-Аңдардың 

азайып кету 

8-сынып 

оқулығы, жұмыс 

дәптері 



Тұрлаулы сөйлем 

мүшелерін тауып, 

сұрақ қойып 

айтыңдар. 

Мәтінге сәйкес 

кестені 

толтырыңдар. 

мүшелерін тауып, 

сұрақ қойып айтады. 

Мәтінге сәйкес 

кестені толтырады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

оқылым, айтылым, 

жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

себебін қазіргі 

күннің 

мәселесі 

ретінде 

түсіндіреді. 

-Тұрлаулы 

сөйлем 

мүшелерін 

табады, сұрақ 

қойып 

айтады. 

 -Мәтінге 

сәйкес кестені 

толтырады. 

Жұптық жұмыс 

 
№6-тапсырма. 
«Тілдік бағдар» 

айдарындағы 

ережелердің өзіне 

тән ерекшелігін, 

қасиетін, 

қызметін, 

маңызын талда. 

Айтылым: 

«Тілдік бағдар» 

айдарындағы 

ережелердің өзіне 

тән ерекшелігін, 

қасиетін, қызметін, 

маңызын талдайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 

балл. 

-Ережелердің 

өзіне тән 

ерекшелігін, 

қасиетін, 

қызметін, 

маңызын 

талдайды. 

 

 

 

 

8-сынып 

оқулығы, жұмыс 

дәптері, ДК 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір ауыз 

сөзбен сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп береді. 

Бір ауыз сөздеріне  

сабақты бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметте

у» әдісі 
арқылы 

бағалайды. 

 

 

 



Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір оқушыдан 

күтілетін нәтижені, оқушыға 

жеке қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке қабілеттерін 

ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  жануарлар 

№3-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  жануарлар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және 

халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, 

диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу. 

8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 

жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданады, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізеді. 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады 

.Көпшілік оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе алады. 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданады, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізеді. 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

1. Қазақстанның 

географиялық 

ерекшеліктері 

туралы не білесің? 

2. Дала 

жануарларының 

қандай түрлерін 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 



қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

атап бере аласың? 

3. Өздерің тұратын 

елді мекенде 

қандай жануарлар 

бар? 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№7-тапсырма: 
«Қазақстанның 

биоалуантүрлілігін 

сақтау шаралары» 

тақырыбына сызба 

жасап, ойыңды 

мысалдармен 

түсіндіріп жаз. 

Сөйлем мүшелерін 

анықта. 

Жазылым: 
«Қазақстанның 

биоалуантүрлілігін 

сақтау шаралары» 

тақырыбына сызба 

жасайды, ойың 

мысалдармен 

түсіндіріп жазады. 

Сөйлем мүшелерін 

анықтайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым  дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 6 балл. 

-«Қазақстанның 

биоалуантүрлілігін 

сақтау шаралары» 

тақырыбына сызба 

жасайды 

-ойың 

мысалдармен 

түсіндіріп жазады 

-Сөйлем мүшелерін 

анықтайды. 

 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

ДК 

 №8-тапсырма: 

«Биоалуантүрлілік» 

ұғымына ғылыми 

тұрғыдан берілген 

түсініктемелерден 

сөздік (глоссарий) 

құрастырып жаз. 

Жазылым: 

«Биоалуантүрлілік» 

ұғымына ғылыми 

тұрғыдан берілген 

түсініктемелерден 

сөздік (глоссарий) 

құрастырып 

жазады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым  дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

-Түсініктемелерден 

«Биоалуантүрлілік» 

ұғымына ғылыми 

тұрғыдан сөздік  

құрастырып 

жазады. 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........келді 

- бүгін 

маған..........сәті 

түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді 

мен......аламын. 

Мұғалім 

оқушыларды  «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың материалды 

игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  жануарлар 

№4-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  жануарлар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық 

стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдау; 

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 

құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдайды. 

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, мақала құрастырып жазады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдай  алады. 

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдайды. 

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, мақала құрастырып жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушылы

қты ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

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

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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

көтереді және бауырмалдығын оятады. 

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

оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға 

таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

1.«Қызыл кітап» 

деп неге атаған?», 

2.«Неге қызыл 

түс?» 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

Қалыптастыру

шы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 



 
 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырын

ың пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

 

№9-тапсырма. 

«Биоалуантүрлілік

тің жоғалуының 

басты себептері 

және оларды 

қалай тоқтатуға 

болады?» 

тақырыбында 

ойларыңды 

дәлелдеп жаз. 

Тұрлаулы 

мүшелердің астын 

сызып, сұрақ қой. 

Екінші 

сөйлеміңнен неше 

сөз тіркесі 

шығатынына мән 

бер. 

Жазылым: 

«Биоалуантүрлілі

ктің жоғалуының 

басты себептері 

және оларды 

қалай тоқтатуға 

болады?» 

тақырыбында 

ойларың дәлелдеп 

жазады. 

Тұрлаулы 

мүшелердің 

астын сызып, 

сұрақ қояды. 

Екінші 

сөйлеміңнен неше 

сөз тіркесі 

шығатынына мән 

береді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл. 

-

«Биоалуантүрлілік

тің жоғалуының 

басты себептері 

және оларды 

қалай тоқтатуға 

болады?» 

тақырыбында 

ойларың дәлелдеп 

жазады.  

-Тұрлаулы 

мүшелердің астын 

сызып, сұрақ 

қояды.  

-Екінші 

сөйлеміңнен неше 

сөз тіркесі 

шығатынына мән 

береді. 

 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері. 

ДК 



жазылым және 

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

 

№10-тапсырма: 

Сабақтан алған 

әсерің мен 

мәліметтерді жаз. 

Жазылым: 

Сабақтан алған 

әсері мен 

мәліметтерді 

жазады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

жазылым  

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

-Сабақтан алған 

әсері мен 

мәліметтерді 

жазады. 

 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың 

соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз ойын 

айту арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір оқушыдан 

күтілетін нәтижені, оқушыға 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  



жеке қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке қабілеттерін 

ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітаптағы»  өсімдіктер әлемі 

№5-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітаптағы»  өсімдіктер әлемі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, 

сурет) ақпараттарды салыстыру; 

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 

құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:  

тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстырады; 

 Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстыра алады; 

жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстырады. 

Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 

орынды қолданып, мақала құрастырып жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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

күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. 

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

оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға 

таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

1.Өсімдіктерді 

неліктен 

«Қызыл 

кітапқа» 

енгізеді? 

2.Өсімдіктерді

ң адам өміріне 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 



ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

қандай 

пайдасы бар? 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір 

көмек қажет 

ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№2-тапсырма: 

Мәтінді мұқият 

тыңда. Тақырыпқа 

қатысты төрт-бес 

сұрақ құрастыр. 

Тыңдалым: 

Мәтінді 

мұқият 

тыңдайды. 

Тақырыпқа 

қатысты төрт-

бес сұрақ 

құрастырады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 3  

балл. 

- Мәтінді 

мұқият 

тыңдайды 

- Тақырыпқа 

байланысты 

төрт-бес сұрақ 

құрастырады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 №3-тапсырма: 

Сұрақтарға жауап 

бер. Жауабыңда 

Жазылым: 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

Жалпы -3 

балл 

 

 

 



бастауыш пен 

баяндауыштың 

орын тәртібін сақта. 

Жауапта 

бастауыш пен 

баяндауышты

ң орын 

тәртібін 

сақтайды. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

-Сұрақтарға 

жауап береді 

- Орын 

тәртібін 

сақтайды 

Оқулық, жұмыс 

дәптері, ДК 

 

 
№9- тапсырма: 

«Мен және мені 

қоршаған орта» 

тақырыбына эссе 

жаз. 

 

Жазылым: 

 «Мен және 

мені қоршаған 

орта» 

тақырыбына 

эссе жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Жалпы -4 балл 

- «Мен және 

мені қоршаған 

орта» 

тақырыбына 

эссе жазады. 

 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері, ДК 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі 

сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

 

 



Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар 

№6-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен 

қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой 

тұжырымдау; 

8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем 

жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті 

ақпаратты табады, көтерілген мәселе бойынша ой 

тұжырымдайды; 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін:  

перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті 

ақпаратты таба алады; 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік қызметін түсініп қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті 

ақпаратты табады, көтерілген мәселе бойынша ой 

тұжырымдайды; 

Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы 

өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

1.Неліктен 

құстарды 

«Қызыл 

кітапқа» 

енгізеді?  

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 



ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

2.Балықтар 

туралы не 

білесің? 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

 

№1-тапсырма. 

Халықаралық 

табиғат қорғау 

одағының 

халықаралық 

дәрежедегі құжаты 

– «Қызыл кітап» 

туралы білетін 

ақпаратыңды 

ортаға салып 

пікірлес. 

Айтылым:  

«Қызыл кітап» 

туралы білетін 

ақпаратыңды 

ортаға салып 

пікірлеседі. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 2 

балл. 

 -Топтық 

талқылау 

жасайды. 

-Бір-бірімен 

пікір 

алмасады. 

Оқулық, жазба 

дәптер. 

 

Топтық жұмыс. №4-тапсырма. 

Төмендегі 

суреттермен 

топтық жұмыс 

Жазылым: 

Топтық жұмыс 

жасап постер 

қорғайды. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 

балл. 

Оқулық, 

жұмыс дәптер,ДК 



 жүргізіп, постер 

қорғаңдар. 

Суреттерге қарап, 

тұрлаулы және 

тұрлаусыз 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер құрап 

жазыңдар. 

Суреттерге 

қарап, 

тұрлаулы және 

тұрлаусыз 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құрап жазады 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

айтылым және 

топпен жұмыс 

жасау дағдысы 

қалыптасады. 

-Постер 

қорғайды 

- Суреттерге 

қарап, 

тұрлаулы 

және 

тұрлаусыз 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құрап жазады. 

Жеке жұмыс 

 
№5-тапсырма. 
Мәтінді оқы. 

Мәтінде аталған 

құстардың атауын 

теріп жазып, 

сипаттап айт. 

Мәтіннен тұрлаулы 

және тұрлаусыз 

сөйлем мүшелерін 

тап. 

Оқылым: 

Мәтінді оқиды. 

Мәтінде 

аталған 

құстардың 

атауын теріп 

жазып, 

сипаттап 

айтады. 

Мәтіннен 

тұрлаулы және 

тұрлаусыз 

сөйлем 

мүшелерін 

табады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

оқылым, 

жазылым, 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 

балл. 

- Құс атауын 

теріп жазып, 

сипаттап 

айтады. 

- Мәтіннен 

тұрлаулы 

және 

тұрлаусыз 

сөйлем 

мүшелерін 

табады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

Жеке жұмыс:  

- бүгінгі 

сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен 

өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

 



саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........келд

і 

- бүгін 

маған..........сәті 

түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді 

мен......аламын. 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен белсенді 

жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар 

№7-сабақ. 

Бөлім:  5-бөлім: Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер.Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, 

сурет) ақпараттарды салыстыру; 

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі 

(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстырады; 

Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі 

(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 

жазады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстыра алады; 

Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі 

(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтай 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

Тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) 

ақпараттарды салыстырады; 

Мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі 

(диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап 

жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

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

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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

көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі қолданылады. 

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

Қазақстан 

Республикасы-ның 

«Қоршаған ортаны 

қорғау Заңы» бар. Сол 

Заңның 38-бабында 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

Қалыптасты

рушы 

бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 



 
 

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Табиғатты қорғау, 

оны таза ұстау – әр 

адамның міндеті» 

делінген. Сен өз 

міндетіңді қалай 

атқарып жүрсің? 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру

.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№6-тапсырма: 
Адам, табиғат 

сөздеріне 

түйіндеме 

(аннотация) жаз. 

Тұрлаулы және 

тұрлаусыз 

мүшелерді белгіле. 

Жазылым: 

Адам, табиғат 

сөздеріне түйіндеме 

(аннотация) жазады. 

Тұрлаулы және 

тұрлаусыз мүшелерді 

белгілейді 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 

балл. 

- Адам, табиғат 

сөздеріне 

түйіндеме 

(аннотация) 

жазады. 

- Тұрлаулы 

және 

тұрлаусыз 

мүшелерді 

белгілейді 

 

 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптері 

ДК 

Топтық  жұмыс №7-тапсырма: Айтылым: Жалпы 3 - 

балл. 

Оқулық,  



 «Жануарлар», 

«Өсімдіктер», 

«Құстар» және 

«Балықтар» деп 

аталатын төрт топқа 

бөлініңдер. 

Қазақстанның 

«Қызыл кітабына» 

енген 

жануарлардың 

аттарын үш тілде 

айтыңдар. 

Топқа бөледі және 

Қазақстанның «Қызыл 

кітабына» енген 

жануарлардың 

аттарын үш тілде 

айтады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы қалыптасады. 

-Топтарға 

жіктейді 

- Қазақстанның 

«Қызыл 

кітабына» 

енген 

жануарлардың 

аттарын үш 

тілде айтады. 

 

жұмыс 

дәптері 

ДК 

 

 №10-тапсырма. 
Жануарлар туралы 

берілген қызықты 

мәліметтерді 

пайдаланып, 

олардың біреуі 

туралы көрген 

кинофильм, оқыған 

кітаптарыңнан 

үзінді келтіре 

отырып, кестенің 

екінші бағанын 

толықтырып айт. 

Сөйлем мүшелеріне 

талдап, астын сыз. 

Айтылым: 

Жануарлар туралы 

берілген қызықты 

мәліметтерді 

пайдаланып, кестенің 

екінші бағанын 

толықтырып айтады. 

Сөйлем мүшелеріне 

талдап, астын сызады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы қалыптасады. 

Жалпы 3 – 

балл 

- Кестенің 

екінші бағанын 

толықтырып 

айтады. 

-Сөйлем 

мүшелеріне 

талдап, астын 

сызады. 

 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы бойынша өз 

ойын айту арқылы 

сабаққа қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырам

ын, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 
 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың материалды 

игеру деңгейін қалай 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 



қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

  

   

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Отан! Табиғат! Жер-Ана! 

№8-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Отан! Табиғат! Жер-Ана! 

 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.4.1 - мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  

талдай отырып, негізгі ойды анықтау; 

8.4.4.3 - сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш 

мүшелерді қолдана білу; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай 

отырып, негізгі ойды сипаттай алады; сөйлем ішінде бірыңғай 

мүшелер және  айқындауыш мүшелерді қолдана алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай 

алады; сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш 

мүшелерді қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай 

отырып, негізгі ойды сипаттай алады; сөйлем ішінде бірыңғай 

мүшелер және  айқындауыш мүшелерді қолдана біледі. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру. 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, 

тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ 

барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындасады, көңіл-күйін көтереді және 

бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын 

арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

Неліктен 

отансүйгіштік 

қасиет басты 

құндылығымы

з болып 

саналады? 

Туған жерің 

туралы не айта 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 



ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

аласың? «Отан 

үшін отқа түс – 

күймейсің» 

деген 

мақалдың 

астарында 

қандай ой 

жатыр? 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір 

көмек қажет 

ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№2-тапсырма. 

Өлеңді мәнерлеп 

оқы. Отан, туған 

жер туралы 

пікірлеріңді 

бөлісіңдер. 

Оқылым: 

Өлеңді 

мәнерлеп 

оқиды. Отан, 

туған жер 

туралы 

пікірлермен 

бөліседі. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

оқылым және 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 

балл. 

-Өлеңді 

мәнерлеп 

оқиды. 

- Отан, туған 

жер туралы 

пікірлермен 

бөліседі. 

 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 



 №4-тапсырма. 
Берілген сөз 

тіркестерін 

пайдаланып, 

бірыңғай мүше 

лерді қатыстырып, 

диалог құрыңдар. 

Бірыңғай мүшелер 

мен интонациялық 

кідіріс туралы 

түсінігіңді 

сыныптасыңа айт. 

Айтылым: 

Берілген сөз 

тіркестерін 

пайдаланып, 

бірыңғай мүше 

лерді 

қатыстырып, 

диалог құрады. 

Бірыңғай 

мүшелер мен 

интонациялық 

кідіріс туралы 

түсінігің бір-

біріне айтады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 

балл. 

- бірыңғай 

мүше лерді 

қатыстырып, 

диалог құрады. 

- Бірыңғай 

мүшелер мен 

интонациялық 

кідіріс туралы 

түсінігің бір-

біріне айтады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 



Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Отан!Табиғат!  Жер-Ана! 

 

№9-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Отан!Табиғат!  Жер-Ана! 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.4.1 - тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық 

стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдау; 

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), 

құрылымын салыстыра алады; 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін жаза алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), 

құрылымын талдай алады; 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша, мәтін жаза 

алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), 

құрылымын салыстыра отырып талдай біледі; 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

Қандай 

мәселе өзекті 

болып отыр? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 



 
 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Табиғатқа 

жақын болу 

керек» 

дегенді қалай 

түсінесіңдер? 

Табиғатты 

қорғау үшін 

қандай 

ұсыныс айтар 

едің. 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№6- тапсырма. 

Төрт мезгіліндегі 

табиғат көріністері 

бойынша бірыңғай 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер құрап 

жаз. 

Жазылым: 

төрт 

мезгіліндегі 

табиғат 

көріністері 

бойынша 

бірыңғай 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құрап 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  жазылым 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 

балл. 

-біріңғай 

мүшелерді 

қатыстырып 

сөйлемдер құрап 

жазады. 

 

 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 



дағдысы 

қалыптасады. 

Жұптық жұмыс. 

 
№4-тапсырма. 
Берілген сөз 

тіркестерін 

пайдаланып, 

бірыңғай мү ше 

лерді қатыстырып, 

диалог құрыңдар. 

Бірыңғай мүшелер 

мен интонациялық 

кідіріс туралы 

түсінігіңді 

сыныптасыңа айт. 

Айтылым: 

Берілген сөз 

тіркестерін 

пайдаланып, 

бірыңғай мү 

ше лерді 

қатыстырып, 

диалог 

құрады. 

Бірыңғай 

мүшелер мен 

интонациялы

қ кідіріс 

туралы 

түсінігің 

сыныптасыңа 

айтады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы – 4 

балл. 

-Диалог құрайды 

- Бірыңғай 

мүшелер мен 

интонациялық 

кідіріс туралы 

түсінігің 

сыныптасыңа 

айтады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 

 №7-тапсырма. 
Экологиялық апат 

аймағындағы 

қоршаған ортаның 

ластануының адам 

өміріне зияны 

туралы сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

пікірлесіңдер. Өз 

ойларыңды 

қорғаңдар. 

Айтылым: 

Экологиялық 

апат 

аймағындағы 

қоршаған 

ортаның 

ластануының 

адам өміріне 

зияны туралы 

сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

пікірлеседі. 

Өз ойларын 

қорғайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы - 3 

балл. 

- сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

пікірлеседі 

- Өз ойларын 

қорғайды. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын

, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды 

игеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 

тармақтары орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи ресурстар 

№11-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи ресурстар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және 

халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, 

диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу; 

8.4.4.3 - сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш 

мүшелерді қолдана білу; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе алады; 

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолданады. 

 Көпшілік оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді қолданып, диалог, монолог, 

полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе алады.  

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолдана алады 

Кейбір оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе біледі; 

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолдана біледі 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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

күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. 

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

оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға 

таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

Дүниежүзінде 

халықаралық 

көрме 

өткізудің 

маңыздылығы 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 



 
 

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

неде?  

Энергияны 

баламалы 

энергия 

көздерінен 

(күн, жел, су 

энергиясынан

) алу неліктен 

дүниежүзілік 

үрдіске 

айналып 

отыр?  

ЭКСПО-ға 

келген 

мемлекеттер 

туралы не 

білесіңдер?  

ЭКСПО-2017 

көрмесі 

келген 

қонақтарды 

несімен 

қызықтырды? 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№2-тапсырма: 
Сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

энергия көздері 

туралы ақпарат 

тауып жаз. 

Жазылым: 

Сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

энергия 

көздері 

туралы 

ақпарат тауып 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

Дескриптор:              

Жалпы - 2 

балл. 

- Сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып 

ақпарат 

жазады. 

 

ДК 

Оқулық 



дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

 

 

№3-тапсырма: 

Мәтінді оқыңдар. 

Бір-біріңе сұрақ 

қою арқылы 

тақырыпта 

айтылған мәселені 

жан-жақты 

қарастырып, жауап 

беріңдер. 

Сөйлемдерден 

бірыңғай 

мүшелерді 

табыңдар. 

Оқылым: 

Мәтінді 

оқиды. Бір 

біріне сұрақ 

қойып, 

Сөйлемдерден 

бірыңғай 

мүшелерді 

табады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

оқылым және 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-4 

балл. 

- Мәтінді 

оқиды. 

- Бір-біріңе 

сұрақ қою 

арқылы 

тақырыпта 

айтылған 

мәселені жан-

жақты 

қарастырады 

- 

Сөйлемдерден 

бірыңғай 

мүшелерді 

табады 

Оқулық 

Жұмыс дәптерлері. 

Жеке жұмыс 

 
№8-тапсырма: 

Төменде берілген 

сұрақтардың бірін 

таңдап, өз 

жауабыңды екі 

дерек арқылы 

дәлелдей отырып, 

жауап бер. 

Болашақ ұрпаққа 

таза әлем 

қалдырғымыз 

келсе, не 

істеуімізге болады? 

Айтылым: 

Жауабын екі 

дерек арқылы 

дәлелдей 

отырып, 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-4 

балл: 

- дәлелмен 

жауап береді 

Оқулық 

Жұмыс дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз 

сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі 

сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 



болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

сақтадым, 

жасай 

аламын. т.б. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи  ресурстар 

№12-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Табиғи  ресурстар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық 

стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдау; 

8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, 

орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік 

түзетулер жасау, редакциялау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдайды; 

БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер 

жасайды, редакциялайды. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра алады; 

БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасай 

алады.. 

Кейбір оқушылар үшін: 

тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі 

мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, 

талқылау), құрылымын салыстыра талдауды біледі. 

БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз 

қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер 

жасайды, редакциялауді біледі. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

-Қазіргі кезде 

адамзат 

неліктен 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 



 
 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық талқылау. 

Бір-біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

қоршаған 

ортаның 

жағдайына 

алаңдайды? -

Адамзат 

болашақта 

қандай 

жаһандық 

мәселелерге 

тап болуы 

мүмкін? -

Қоршаған 

табиғи 

ортадағы 

өзгеріс 

адамзаттың 

денсаулығына, 

өсімдіктер мен 

экожүйелердің 

жай-күйіне 

қалай әсер 

етеді?  

-Энергияны 

тиімді 

пайдалану 

дегенді қалай 

түсінесің? 

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№7-тапсырма: 

Берілген 

айқындауыш 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құраңдар. Күйші 

Құрманғазы, 

Райымбек батыр, 

Қаздауысты 

Қазыбек би, әнші 

жігіт.. 

Жазылым: 

Жеке жұмыс: 

айқындауыш 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құрайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 

балл. 

- айқындауыш 

мүшелерді 

қатыстырып, 

сөйлемдер 

құрайды. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап. 



дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

 

 

№9-тапсырма. 
Төменде берілген 

мәтінді мұқият оқы. 

Ғаламдық 

мәселелерді қозғай 

отырып, «Электр 

және электроника» 

тақырыбында 

сұхбат жүргіз. 

Айтылым: 

Ғаламдық 

мәселелерді 

қозғай 

отырып, 

«Электр және 

электроника» 

тақырыбында 

сұхбат 

жүргізеді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым, 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 4 

балл. 

 

- Мәтінді 

оқиды. 

-Сұхбат 

жүргізеді 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Жеке  жұмыс 

 
№5-тапсырма. 
«Мен және мен өмір 

сүретін әлем» 

тақырыбында 

айқындауыш 

мүшелер мен 

сөйлемнің бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып, 

берілген сөздермен 

шағын мәтін жаз. 

Жазылым: 

Айқындауыш 

мүшелер мен 

сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

қатыстырып 

мәтін жазады. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 

балл. 

 

- Мәтін 

жазады 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

Жеке жұмыс:  

- бүгінгі 

сабақта 

мен....түсіндім

, ...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен 

өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған 

ерекше 

ұнағаны..... 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

 

 



пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

- сабақтан соң 

маған........кел

ді 

- бүгін 

маған..........сәт

і түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді 

мен......аламын

. 

бойынша 

бағаланады. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Ұлттық  байлықтар 

№13-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ұлттық  байлықтар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және 

халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, 

диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу. 

 8.4.4.3 - сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш 

мүшелерді қолдана білу; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе біледі;. 

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолдана алады; 

Көпшілік оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізе алады;. 

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолдана алады; 

Кейбір оқушылар үшін: 

коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық 

терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, 

монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізеді;. 

сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді 

қолданады; 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

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

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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

көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі қолданылады. 

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

-Су тасқыны 

болған кезде 

адамдар не істеу 

керек? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 



 
 

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырын

ың пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

-Қауіпсіздік 

ережелерін 

білесің бе? 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№4-тапсырма.  

Үш топқа бөлініп, 

суреттер бойынша 

мәтін 

құрастырыңдар. 

Мәтінді 

сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелері мен 

айқындауыштард

ы қатыстырып 

жаз. Газет-журнал 

беттерінен 

табиғат, табиғи 

байлықты қорғау 

туралы 

мақалаларды 

талдаңдар. 

Жазылым: 

Мәтін 

құрастырады. 

Табиғи 

байлықты қорғау 

туралы 

мақалаларды 

талдайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 Дескриптор: 

Жалпы-3 балл: 

 

-Мәтіннен 

айқындауыштард

ы қатыстырып 

жазады. 

-Топтық талдау 

жасайды. 

Оқулық,   жұмыс 

дәптерлері. 

Жеке  жұмыс 

 

№2-тапсырма. 

Мәтінді тыңда. 
Тыңдалым: Жалпы-3 балл. Оқулық,   жұмыс 

дәптерлері. 



Мәтінде 

көтерілген 

мәселені талқыла. 

Сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін тап. 

Мәтінді тыңдап, 

мәтінде 

көтерілген 

мәселені 

талқылайды. 

Сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелерін 

табады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

-Мәтінді 

тыңдайды 

-Көтерілген 

мәселені 

талқылайды 

-сөйлем 

мүшелерін 

табады 

 №4-тапсырма: 

Үш топқа бөлініп, 

суреттер бойынша 

мәтін 

құрастырыңдар. 

Мәтінді 

сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелері мен 

айқындауыштард

ы қатыстырып 

жаз. Газет-журнал 

беттерінен 

табиғат, табиғи 

байлықты қорғау 

туралы 

мақалаларды 

талдаңдар. 

Жазылым: 

мәтін 

құрастырады. 

Мәтінді 

сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелері мен 

айқындауыштар

ды қатыстырып 

жазады. Газет-

журнал 

беттерінен 

табиғат, табиғи 

байлықты қорғау 

туралы 

мақалаларды 

талдайды. 

Жалпы-4балл. 

- мәтін 

құрастырады 

- сөйлемнің 

бірыңғай 

мүшелері мен 

айқындауыштард

ы қатыстырып 

жазады. 

-мақала 

талдайды. 

Оқулық,   жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып 

бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір ауыз 

сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып бағалайды. 

СОнымен қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 



құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Саралау. Сіз 

қандай 

тәсілмен 

көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз қабілетті 

оқушылардың 

алдына қандай 

тапсырмалар 

қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Ұлттық  байлықтар 

 

№14-сабақ. 

Бөлім:   6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ұлттық  байлықтар 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.2.1 - публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану; 

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы таниды; 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдар  арқылы тани алады; 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап,тезис жаза алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  

қолданылған тілдік құралдарды  біледі. 

оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің 

баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан 

жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, 

тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ 

барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындасады, көңіл-күйін көтереді және 

бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын 

арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

-Су тасқыны 

болған кезде 
Мақсаты: 
Жылдам әрі 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 



 
 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

адамдар не 

істеу керек?  

-Қауіпсіздік 

ережелерін 

білесің бе? 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№6-тапсырма. 
Берілген мәтінді 

жалғастырып, 

бірыңғай анық 

тауыштарды 

қатыстырып, 

қысқаша мәтін жаз. 

Алғашқы сөйлем 

қанша сөз 

тіркесінен тұрады?.  

 

 

 

Жазылым: 

Берілген 

мәтінді 

жалғастырып

, бірыңғай 

анық 

тауыштарды 

қатыстырып, 

қысқаша 

мәтін 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  жазылым 

Дескриптор: 

Жалпы -6 балл. 

 

- мәтін жазады 

Оқулық,  

жұмыс дәптерлері. 

 



дағдысы 

қалыптасады. 

 

 №7-тапсырма. 
«Ұлттық байлыққа 

не жатады?» деген 

сұраққа жауап 

беріп, сызбаны 

толықтыр. 

Жазылым: 

«Ұлттық 

байлыққа не 

жатады?» 

деген сұраққа 

жауап беріп, 

сызбаны 

толықтырады

. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  жазылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:: 

Жалпы -4 балл. 

-Сызбаны 

толтырады 

Оқулық, жқмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын

, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз 

қандай тәсілмен 

көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз қабілетті 

оқушылардың 

алдына қандай 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

 

 

  



тапсырмалар 

қоясыз?  

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі 

жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ 

беру туралы да ойланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не 

жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, 

сабақ беру туралы да ойланыңыз. 

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе 

жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиыншылықтары 

туралы мен нені  анықтадым? Келесі 

сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

  

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдік кезең және бала құқығы 

№15-сабақ. 

Бөлім:  7-бөлім: Жасөспірім және заң 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдік кезең және бала құқығы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.3.1 - тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан 

астарлы ойды анықтау. 

 8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдану; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

 Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, ұсынылған ақпараттан астарлы 

ойды анықтайды. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін:  

Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, ұсынылған ақпараттан астарлы 

ойды анықтай алады. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  

құрылымдық ерекшелігіне сай  қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 
Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, ұсынылған ақпараттан астарлы 

ойды анықтайды. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдана біледі. 

Құндылықтарға 

баулу: 

Көне түркі жазбалары және қазақ жазуларымен танысып «Жалпыға 

бірдей еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. 

Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм 

және азаматтық жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық 

оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

Тиімділігі: Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындасады, көңіл-күйін көтереді және 

бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын 

арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

ДК экраны 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

-Жасөспірім 

неліктен өзін 

үлкенмін деп 

есептейді?  -

Мектепке 

немесе ортаға 

бейімделу 

дегенді қалай 

түсінесің?  -

Тәртіп 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 



біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

бұзатын 

баланы 

сынып қалай 

қабылдайды?  

-«Қиын бала» 

деп кімді 

айтады? 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№1- тапсырма:  

Төменде берілген 

сөздердің қайсысы 

кәмілетке толған 

немесе кәмілетке 

толмаған жастарға 

қатысты екендігін 

анықта және 

жасөспірімдік 

кезең туралы ой 

бөліс. 

Айтылым:  

Жасөспірімді

к кезең 

туралы ой 

бөліседі 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

- сөздердің 

қайсысы 

кәмілетке толған 

немесе кәмілетке 

толмаған 

жастарға 

қатысты 

екендігін 

анықтайды. 

- Жасөспірімдік 

кезең туралы ой 

бөліседі. 

 

 

 

 №9-тапсырма: 

«Бала құқықтары» 

тақырыбында өз 

ережеңді ұсын. 

Сөйлемдердің 

айтылуына қарай 

тыныс белгілерін 

дұрыс қойып жаз. 

Жазу мәнеріңе 

көңіл бөл. 

Жазылым: 

Сөйлемдердің 

айтылуына 

қарай тыныс 

белгілерін 

дұрыс қойып 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 балл. 

- Ереже 

ұсынады 

- Сөйлем 

жазады 

 

  

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, ДК  



орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

 №4-тапсырма: 

«Жасөспірім. Ол – 

кім?» тақырыбына 

диалог құрыңдар. 

Диалогте жай 

сөйлем түрлерін 

пайдаланыңдар. 

Айтылым: 

Жасөспірім. 

Ол – кім?» 

тақырыбына 

диалог 

құрады. 

Диалогта жай 

сөйлем 

түрлерін 

пайдаланады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң  айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

-Диалог құрады 

 

 

Оқулық, жазба 

дәптер 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын

, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 



оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі.  

1-10 баллдық жүйе 

бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдік кезең және бала құқығы 

№16-сабақ. 

Бөлім:  7-бөлім: Жасөспірім және заң 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдік кезең және бала құқығы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.6.1 - оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, 

іріктеп оқу,   талдап оқу; 

8.3. 4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе 

бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік 

тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті 

эссе) 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

оқылым стратегияларын қолданау:комментарий жасайды, іріктеп 

оқиды,   талдап оқиды; 

 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырып, өз ойын дәлелді түрде жазады (аргументативті эссе) 

Көпшілік оқушылар үшін: 

оқылым стратегияларын қолданау:комментарий жасайды, іріктеп 

оқиды,   талдап оқи алады; 

 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырады. (аргументативті эссе) 

Кейбір оқушылар үшін: 

оқылым стратегияларын қолданау:комментарий жасайды, іріктеп 

оқиды,   талдап оқу біледі; 

 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырып, өз ойын дәлелді түрде жаза біледі (аргументативті 

эссе) 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал 

туғызу  

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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

күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі қолданылады. 

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

Құқық 

дегеніміз не?  
Мақсаты: 
Жылдам әрі 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 



 арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Жасөспірімде

р арасындағы 

қылмыс 

туралы не 

білесің?  

Өз 

құқықтарыңд

ы білесің бе? 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір 

көмек қажет 

ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№2-тапсырма: 

Мәтінді мұқият 

тыңда. Тақырып 

қой. Осы мәтін 

бойынша 5–6 сұрақ 

құрастыр. 

Тыңдалым 

Мәтінді 

мұқият 

тыңдайды. 

Тақырып 

қояды. Осы 

мәтін 

бойынша 5–6 

сұрақ 

құрастырады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 

балл. 

-Мәтінді 

мұқият оқиды. 

-Тақырып 

қояды 

-Сұрақ 

құрастырады 

8-сынып оқулығы, 

жұмыс дәптері 



арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Жеке жұмыс 

«Түртіп алу» 

әдісі. 

 

№3-тапсырма. 
Мәтіннен ең 

қажетті 

ақпараттарды бөліп 

қарастыр. Мәтінді 

қоғамдық-

әлеуметтік мәселе 

ретінде талдап, өз 

пікіріңді дәлелдеп 

айт, өмірмен 

байланыстыр. Жай 

сөйлемдерді 

түрлеріне қарай 

ажырат.  

 Айтылым: 

Қажетті 

ақпараттарды 

бөліп 

қарастырады. 

Мәтінді 

қоғамдық-

әлеуметтік 

мәселе ретінде 

талдап, өз 

пікірің 

дәлелдеп 

айтады. Жай 

сөйлемдерді 

түрлеріне 

қарай 

ажыратады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 

балл. 

-ақпаратты 

қарастырады 

-мәтінді 

талдайды 

-пікірін 

дәлелдейді 

-жай 

сөйлемдерді 

түріне қарай 

анықтайды. 

 

8-сынып оқулығы, 

жұмыс дәптері 

 №10-тапсырма: 

Мәтінді оқып, 

жағдаятқа 

байланысты 

сыныптасыңмен ой 

бөлісіп, сұрақтарға 

жауап бер. 

Айтылым: 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 2 

балл. 

-Бірінші 

сұраққа жауап 

береді. 

-Екінші 

сұраққа жауап 

береді. 

-Үшінші 

сұраққа жауап 

береді. 

 

8-сынып оқулығы, 

жұмыс дәптері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі 

сөздерді 

айтуға болады 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

 

 



саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Заңдарды білгім келеді 

№17-сабақ. 

Бөлім:  6-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары. Синтаксис 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Заңдарды білгім келеді 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға 

байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, 

пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды 

сөздердің рөлін талдау; 

8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) 

автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 

талдайды; 

Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолданады 

Көпшілік оқушылар үшін: 

әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) 

автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 

талдай алады. 

Кейбіроқушылар үшін: 
әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты 

диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) 

автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін 

талдай біледі; 

Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолданады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

Заң дегеніміз 

не?  

Қандай 

заңдарды 

білеміз?  

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

Қалыптастырушы 

бағалау: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 



 
 

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

 Құқық дегенді 

қалай түсінесің? 

Жасөспірімдерге 

арналған арнайы 

заң бар ма? 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№2-тапсырма. 
Мәтінді мұқият 

тыңдап, өзің білетін 

мәлімет тер мен 

толықтырып 

жалғастыр. Жай 

сөйлем түрлерін 

қолдан. 

Тыңдалым: 

Мәтінді мұқият 

тыңдап, өзің 

білетін мәлімет 

тер мен 

толықтырып 

жалғастырады. 

Жай сөйлем 

түрлерін 

қолданады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл. 

 

- мәтінді 

жалғастырады 

-жай сөйлем 

түрлерін 

қолданады. 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс дәптерлері 



 №10-тапсырма. 
Мәтін бойынша 

кестені 

толтырыңдар. 

Жазылым: 

 Мәтін бойынша 

кестені 

толтырады. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

Жалпы - 4 балл 

-Кесте 

толтырады. 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен 

өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........келді 

- бүгін 

маған..........сәті 

түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді 

мен......аламын. 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы ережелерінің 

тармақтары орындалады. 

Жалпы бағалау 



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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Заңдарды білгім келеді 

№18-сабақ. 

Бөлім:   

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Заңдарды білгім келеді 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы 

жанрлық ерекшеліктерін ажырату; 

8.3.1.1 - Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар 

құру; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырата алады. 

Тақырып бойынша материал жинақтап,жоспар құра алады 

Көпшілік оқушылар үшін: 

мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажырата алады. 

Тақырып бойынша материал жинақтап,жоспар құра алады 

Кейбір оқушылар үшін: 

мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық 

ерекшеліктерін ажыратуын біледі 

Тақырып бойынша материал жинақтап,жоспар құрады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал туғызу  

 

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

бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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

көтереді және бауырмалдығын оятады. 

Саралау: Бұл жерде саралаудың «Жіктеу» тәсілі қолданылады. 

Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында 

мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

1.Бала 

құқығының 

Декларациясы 

2. ҚР Бала 

құқықтары 

туралы Заңы. 

3. ҚР 

Конституцияс

ы 

4. Білім 

туралы Заң. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. Дұрыс 

мағынада жауап 

беруге бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№9-тапсырма: 

«Бала құқықтары» 

тақырыбында өз 

ережеңді ұсын. 

Сөйлемдердің 

айтылуына қарай 

тыныс белгілерін 

дұрыс қойып жаз. 

Жазу мәнеріңе 

көңіл бөл. 

Жазылым: 

 «Бала 

құқықтары» 

тақырыбында 

өз ережесін 

ұсынады. 

Сөйлемдердің 

айтылуына 

қарай тыныс 

белгілерін 

дұрыс қойып 

жазады. Жазу 

мәнеріңе көңіл 

бөледі. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5балл. 

-Ереже ұсынады 

-Тыныс 

белгілерін дұрыс 

қойып жазады 

-Жазу мәнеріне 

көңіл бөледі 

 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 №6-тапсырма: 

Өлеңді оқы. 

Автордың нені 

айтып отырғанын 

анықта және 

Оқылым: 

Автор ойын 

қазіргі заңмен 

салыстырады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-Салыстырады 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс дәптерлері 



қазіргі заңмен 

салыстыр. Айтылу 

мақсатына қарай 

ажырат. Бұйыру, 

тілек-өтініш ету 

мақсатында 

айтылған 

сөйлемдердегі 

баяндауыштың 

жасалу тұлғасына 

талдау жүргіз. 

Айтылу 

мақсатына 

қарай 

ажыратады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

оқыылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

- Айтылу 

мақсатына қарай 

ажыратады. 

- Баяндауыштың 

жасалу 

тұлғасына 

талдау жүргізеді. 

 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамы

н, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 



қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірім құқығы 

№19-сабақ. 

Бөлім:   

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірім құқығы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған 

ақпараттан астарлы ойды анықтау; 

8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, ұсынылған ақпаратағы 

ойды анықтайды. 

Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолданады.  

Көпшілік оқушылар үшін: 

тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді. 

Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолдана алады.  

Кейбір оқушылар үшін: 

тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, ұсынылған ақпараттан 

астарлы ойды анықтай біледі; 

 Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолданады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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

күйін көтереді және бауырмалдығын оятады. 

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

оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға 

таңдау еркіндігі беріледі. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

Құқық 

дегеніміз не? 

Жасөспірімдер 

арасындағы 

қылмыс туралы 

не білесің?  

Өз 

құқықтарыңды 

білесің бе? 

Мақсаты: 

Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 

оқушының 

танымдық 

дағдысы 

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 



біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, 

ал кейбір 

көмек қажет 

ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№ 2-тапсырма: 

Мәтінді мұқият 

тыңда. Тақырып 

қой. Осы мәтін 

бойынша 5–6 сұрақ 

құрастыр. 

Тыңдалым: 

Мәтінді мұқият 

тыңдайды. 

Тақырып 

қойып, осы 

мәтін бойынша 

5–6 сұрақ 

құрастырады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Жалпы – 6 

балл 

-Тақырып 

қояды 

-Сұрақ 

құрастырады 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 №4-тапсырма: 
Республикалық 

«Заң» газеті және 

басқа да ресми 

Жазылым: 

Кәмелетке 

толмағандарды

ң қылмысы 

Жалпы-4 балл 

-Деректер 

жинайды 

Оқулық, жұмыс 

дәптер, ДК 



ақпарат 

құралдарынан 

кәмелетке 

толмағандардың 

қылмысы туралы 

деректер жинап, 

талдау жасап жаз. 

Жақты, жақсыз, 

толымды, 

толымсыз 

сөйлемдерді дұрыс 

қолдан. 

туралы 

деректер 

жинап, талдау 

жасап жазады. 

Жақты, жақсыз, 

толымды, 

толымсыз 

сөйлемдерді 

дұрыс 

қолданады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың  

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

-Сөйлемдерді 

дұрыс 

қолданады 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір ауыз 

сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының 

өзіне тиісті 

баллын қойып 

бағалайды. 

СОнымен 

қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу

» әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 



Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық 

№20-сабақ. 

 

Бөлім:   

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан 

алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме 

жасау; 

8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе) 

8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдану; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан 

алынған деректерді дәлел ретінде қолданады, авторына сілтеме 

жасай алады; 

 Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырады.Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолданады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді дәлел ретінде қолдана алады. 

 Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырады.Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық 

ерекшелігіне сай  қолдана алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған 

деректерді дәлел ретінде қолданып, авторына сілтеме жасай 

алады; 

Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша 

ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын 

салыстырып, өз ойын дәлелдеп жазып береді. (аргументативті 

эссе) 

Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне 

сай  қолданады; 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 



Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Қоғамдағы 

тәртіпке кім 

жауапты? 

Жасөспірімдер 

арасындағы 

қылмысты 

болдырмауды

ң қандай 

жолдарын 

ұсынар едің? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Қалыптастыруш

ы бағалау: Өз 

ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

 

№2 -тапсырма. 
Мәтінді оқып, оған 

тақырып қой. 

Төмендегі 

сұрақтарға жауап 

бер. 

Оқылым: 

Мәтінді 

оқиды. 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 

балл. 

-Сұрақтарға 

жауап береді 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 



Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым, 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 №7-тапсырма. 
«Жасөспірім», 

«Тәртіп», «Мінез-

құлық», «Заң» деп 

аталатын төрт топқа 

бөлініңдер. Әр топ 

осы ұғымдарды үш 

тілде айтуы керек.. 

Айтылым: 

Топтарға 

бөлінеді. Әр 

топ осы 

ұғымдарды үш 

тілде айтады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы , 

топпен жұмыс 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 

балл. 

-Әр топ 

ұғымдарды 

үш тілде 

айтады. 

 

Құлаққап, ДК 

Жеке жұмыс 

 
№9-тапсырма. 
Жасөспірім, заң 

ұғымдарына 

ғылыми тұрғы дан 

берілген 

түсініктемелерден 

сөздік (глоссарий) 

құрастырып жаз. 

Жазылым: 

Жасөспірім, 

заң 

ұғымдарына 

сөздік 

құрастырып 

жазады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 

балл. 

- сөздік 

құрастырып 

жазады 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

Жеке жұмыс:  

- бүгінгі 

сабақта 

мен....түсіндім

, ...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен 

өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған 

ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........кел

ді 

- бүгін 

маған..........сәт

і түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 



«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

- ......қиындық 

тудырды. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді 

мен......аламын

. 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен белсенді 

жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 


