
Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: М. Дулатұлы-алғаш роман жазған қаламгер 

№1-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: М. Дулатұлы-алғаш роман жазған қаламгер 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, 

эпилог, прологтарды анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, 

прологтарды анықтайды. 

 Көпшілік оқушылар үшін:  

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, 

прологтарды анықтай алады. 

Кейбір оқушылар үшін:  
 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, 

прологтарды түр-түрін анықтай 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 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруда 

шаттық шеңбері жүзеге асырылады. 

3. Оқушыларды топтарға біріктіру. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

 

Міржақып 

Дулатұлының 

жарық көрген 

алғашқы 

кітабы? 

 

Ақын 

өлендерінің 

басты 

тақырыбы? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№1-тапсырма: 
Сұрақтарға жауап 

беріңдер. 

Айтылым:  

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

Оқулық, жазба 

дәптері. 

 №2-тапсырма: 

Хрестоматиядан 

романның толық 

нұсқасын оқып 

шық. 

 

Оқылым: 

Романнын 

толық 

нұсқасын 

оқып шығады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-Романнын толық 

нұсқасын оқып 

шығады. 

 

 Оқулық, жұмыс 

дәптелері, ДК 



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: Роман. Пафос 

№2-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Роман. Пафос 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде 

тұрғысынан ашу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде 

тұрғысынан аша 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 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал 

туғызу  

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

Роман 

жанрның 

қандай 

түрлерін 

білесін? 

 

М. 

Дулатұлының 

шығармалары 

қазақ еліне қай 

кезден бастап 

жариялана 

бастады? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№3-тапсырма: 

Романның жанрлық 

ерекшелігіне 

байланысты 

сюжетін қысқаша 

баянда. 

Хрестоматияны 

пайдалана отырып, 

романның эпилогы 

мен прологын 

анықта. 

Айтылым: 

Романды 

қысқаша 

баяндайды. 

Хрестоматияны 

пайдалана 

отырып 

романның 

эпилогы мен 

прологын 

анықтайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-Романды 

баяндайды. 

-Романның 

эпилогы мен 

прологын 

анықтайды. 

8-сынып 

хрестоматия 

оқулығы, жұмыс 

дәптері 

 №4-тапсырма: 
Сұрақтарға жауап 

бер. 

Айтылым: 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

 

Жалпы - 5 балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

-Үшінші 

сұраққа жауап 

береді. 

-Төртінші 

сұраққа жауап 

береді. 

-Бесінші 

сұраққа жауап 

береді. 

8-сынып 

хрестоматия 

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 

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: М. Дулатұлы «Бақытсыз Жамал»  романындағы кейіпкерлер 

№3-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: М. Дулатұлы «Бақытсыз Жамал»  романындағы кейіпкерлер 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және 

жанама мінездеулерді жіктеу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама 

мінездеулерді жіктейді. 

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).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 

Романда 

Жамалдын 

мінезін қалай 

сипаттайды? 

 

Байжаннын 

баласы 

Жұманды 

халық кім деп 

атайды? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

ҚБ: Өз ойын дұрыс 

мағынада білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан оқушыға 

«Жарайсың!» деген 

мадақтау сөзімен  

ынталандыру.   



сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№5-тапсырма: 

Шығармадан тура 

және жанама 

мінездеуді тауып, 

берілген кестені 

толтырыңдар. 

Жазылым: 

Шығармадан 

тура және 

жанама 

мінездеуді 

тауып, берілген 

кестені 

толтырады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындай 

отырып 

оқушыны 

жазыл дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы - 5 балл. 

-Кесте толтырады 

 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс дәптерлері 

Топтық жұмыс 

 
№6-тапсырма: 
Жамалдың мінезіне 

байланысты 

берілген 

анықтамаларды 

дәлелдеу үшін 

шығармадан 

үзінділерді тауып, 

талдаңдар. 

Хрестоматиядағы 

толық нұсқаны 

пайдалануға 

болады. 

Айтылым: 

Жамалдың 

мінезіне 

байланысты 

берілген 

анықтамаларды 

дәлелдеу үшін 

шығармадан 

үзінділерді 

тауып, 

талдайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-Жамалдың 

мінезіне 

байланысты 

үзінділерді тауып 

талдайды. 

 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

Жеке жұмыс:  -

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

 

 



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. 

-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. 

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: Шығарманың композициялық құрылымы 

№4-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шығарманың композициялық құрылымы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдау; 

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай 

талдау; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-

қатынасының тілдік көрінісін талдайды. Композицияны тұтастан 

бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдайды; 

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. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Шығарманың 

композициялық 

құрылымы 

неден түрады? 

 

Сәрсенбай не 

себепті 

Жамалды 

Жұманға 

тұрмысқа 

берді? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№7 тапсырма: 

Шығармаға 

композициялық 

талдау жасаңдар. 

Айтылым: 

Шығармаға 

композициялық 

талдау жасап, 

айтып береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл.. 

-Шығарманы 

оқиды 

-Композициялық 

талдау жасайды 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 №8-тапсырма: 

Хрестоматиядағы 

нұсқаны пайдалана 

отырып, сұрақтарға 

жауап бер. 

Айтылым: 

Берілген 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

Оқулықта 

берілген сегіз 

сұраққа жауап 

береді 

. 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

 

 



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. 

қорытынды 

жасайды. 

 

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: Шығармадағы өзіндік стилі 

№5-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шығармадағы өзіндік стилі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай алады 

.Кейбір оқушылар үшін: 

 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтап құралдарды 

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. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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-

біріне сұрақтар 

Ақын 

шығармасында 

нені жеткізгісі 

келді? 

 

Жамалға деген 

автордың 

көзқарасын 

қандай? Автор 

Жамалдың 

бейнесін 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

ашуда қандай 

сөздерді 

қолданған? 

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.  

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

Топтық жұмыс 

 

№ 8 тапсырма: 
Мәтінді тыңдап, 

теңеу, эпитет, 

ауыспалы 

мағынадағы 

сөздерді тауып, 

талдаңдар. 

Тыңдалым: 

Мәтінді 

тыңдайды, 

эпитет, 

ауыспалы 

мағынадағы 

сөздерді 

тауып, 

талдайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 10  

балл. 

-Мәтінді 

тыңдайды 

-Эпитет, 

ауыспалы 

мағынадағы 

сөздерді табады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап . 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

 

 



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. 

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

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: «Бақытсыз Жамал» романының коркемдік құндылығы неде? 

№6-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Бақытсыз Жамал» романының коркемдік құндылығы неде? 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдай алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдай біледі және әдеби эссе жаза алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

қалыптастыру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту 

жағдайларын теңестіру. 

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

күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ)«Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Жамал 

Жұманның 

үйінен неге 

қашып кетті?  

 

Жамалдың 

ажалы неден 

болды? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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: 
Романнан алған 

әсерлеріңді 

баяндап, авторға хат 

жазыңдар. 

Жазылым: 

Романнан алған 

әсерін баяндап, 

авторға хат 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым және 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

-Романды 

баяндайды. 

-Авторға хат 

жазады. 

. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 

 
№10-тапсырма: 

Романдағы негізгі 

оқиғалар мен 

тартысты 

Шәкәрімнің 

«Еңлік–Кебек» 

дастанымен 

салыстыр. Екі 

шығармадағы 

жастардың да 

бақытты бола 

алмауына не себеп 

болғанын айтып 

бер. Романдағы 

тарихи уақыт пен 

көркемдік 

ерекшелікті сарала. 

Айтылым: 

Романды 

Еңлік-Кебек 

дастанымен 

салыстырады. 

Екі 

шығармадаға 

жастардың 

бақытты бола 

алмауына не 

себеп болғанын 

айт. Романдағы 

тарихи уақыт 

пен көркемдік 

ерекшелікті 

сарала. 

 

Осы 

тапсырманы 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл. 

-Салыстырады 

-Екі 

шығармадаға 

жастардың 

бақытты бола 

алмауына не 

себебін 

түсіндіреді 

- Романдағы 

тарихи уақыт 

пен көркемдік 

ерекшелікті 

саралайды. 

 

Құлаққап, ДК, 

оқулық. 



орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Жеке жұмыс 

 

«Түртіп алу» әдісі 

арқылы оқулықтағы 

мәтінді оқуға 

нұсқау береді. 

Әңгіме 

ұғымына 

берілген 

мәтінді оқиды. 

Жұмыс 

дәптерлеріне 

негізгі 

ұғымның 

анықтамасын 

жазып алыңдар. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

- Әңгіме 

ұғымына 

берілген мәтінді 

оқиды. 

- Жұмыс 

дәптерлеріне 

негізгі ұғымның 

анықтамасын 

жазып алады. 

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 

«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 

 «Мадақтау сөз» әдісі.  

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен белсенді 

жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  



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: Шығарманың рухани қуаты және жаңашылдығы 

№7-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шығарманың рухани қуаты және жаңашылдығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи 

тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға бере біледі; 

шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жаза 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 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал 

туғызу 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Жамалдың 

тағдырының не 

себепті қайғылы 

аяқталды? 

 

Романда екі жас  

бақытты бола 

алмауына не 

себеп болды? 

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№11-тапсырма: 

Романның 

оқиғасына 

байланысты өз 

ойыңды шағын эссе 

түрінде жаз. Эсседе 

шығарманың 

көркемдік-идеялық 

құндылығына баға 

бер. Жамалдың 

тағдырының не 

себепті қайғылы 

аяқталғанына назар 

аудар. 

 

Жазылым: 

Өз ойын эссе 

түрінде 

жазады.Эсседегі 

шығарманың 

көркемдік-

идеялық 

құндылығына 

баға береді. 

Жамалдың 

тағдырының не 

себепті қайғылы 

аяқталғанына 

назар аударады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-Эссе жазады 

- Көркемдік-

идеялық 

құндылыққа баға 

береді. 

-Назар аударады 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 №12-тапсырма: 

Роман бойынша 

жазылған ғылыми 

талдауларға сүйене 

отырып, романның 

сюжеті, автордың 

тіл шеберлігі, 

кейіпкерлерінің 

ерекшеліктері 

туралы сыни пікір 

жаз. (Р. Нұрғали 

құрастырған 

Жазылым: 

Роман бойынша 

жазылған 

ғылыми 

талдауларға 

сүйене отырып, 

романның 

сюжеті, 

автордың тіл 

шеберлігі, 

кейіпкерлерінің 

ерекшеліктері 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-Сыни пікір 

жазады. 

«Қазақтың 100 

романы» 

анықтамалығы, 

жұмыс дәптері. 



«Қазақтың 100 

романы» 

анықтамалығын 

пайдалануға 

болады). 

 

 

 

туралы сыни 

пікір жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

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: Б. Момышұлы өмірі мен шығармашылығы 

№8-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Б. Момышұлы өмірі мен шығармашылығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 

желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, 

эпилог, прологтарды анықтайды. 

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 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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Гвардия 

полковнигі 

Бауыржан 

Момышұлына 

1990 жылы 

қандай атақ 

береді? 

 

Қай орыс 

авторының 

повестінде 

Бауыржан 

Момышұлыны  

қаһарман ерлігі 

жайында 

баяндалады? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№ 1-тапсырма: 
Сұрақтарға жауап 

бер. 

Айтылым: 

 Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 

балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 

 № 2-тапсырма: 
Повестің толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқып шық. Повесть 

бөлімдеріне ат 

қойып, 

композициялық 

жүйесін талда. 

Оқылым: 

Повестің толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқып шығады. 

Повесть 

бөлімдеріне ат 

қойып, 

композициялық 

жүйесін 

талдайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 6 балл. 

-Повестті оқып 

шығады. 

-Повесть 

бөлімдеріне ат 

қояды. 

-

Композициялық 

жүйесін 

талдайды. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 
 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Жеке жұмыс: Мұғалім 

оқушылардың 

 



Рефлексия 

7 мин. 

 

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 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. 

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: Б. Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің жанрлық ерекшелігі 

№9-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Б. Момышұлы «Ұшқан ұя» повесінің жанрлық ерекшелігі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай 

талдау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай 

талдайды. 

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) 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 

 

Ұлттық 

характер 

дегеніміз не? 

 

Повесттің 

идеясы неде? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№3-тапсырма: 

Повестің эпилогы 

мен прологын 

анықтап, сюжеттегі 

негізгі оқиғалар 

тізбегі туралы 

айтып бер. 

Айтылым: 

Повестің 

эпилогы мен 

прологын 

анықтайды. 

Сюжеттегі 

негізгі 

оқиғалар 

тізбегі туралы 

айтып береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 балл. 

-Повестің 

эпилогы мен 

прологын 

анықтайды. 

-Негізгі оқиғалар 

тізбегін айтып 

береді. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 

 № 4-тапсырма: 
Повестің тақырыбы 

мен идеясын 

анықтаңдар. 

Кейіпкерлердің 

бойындағы ұлттық 

характерді 

білдіретін сөздерді 

теріп жазыңдар. 

Жазылым: 

Повестің 

тақырыбы мен 

идеясын 

анықтайды. 

Кейіпкерлердің 

бойындағы 

ұлттық 

характерді 

білдіретін 

сөздерді теріп 

жазады. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады 

 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-Повестің 

тақырыбы мен 

идеясын 

анықтайды. 

-Кейіпкерлердің 

бойындағы 

ұлттық 

характерді 

білдіретін 

сөздерді теріп 

жазады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 

 



Топтық жұмыс 

 
№5-тапсырма: 

Шығармадан тура 

және жанама 

мінездеу арқылы 

жасалған көркем 

бейнелерді тауып 

талдаңдар. Гротеск 

тәсілімен жасалған 

көріктеу 

құралдарын тауып, 

мағынасын 

түсіндіріңдер. 

Айтылым: 

Әңгіме 

мазмұнына 

байланысты өз 

пікірлеріңді 

топта 

талқылайды. 

Гротеск 

тәсілімен 

жасалған 

көріктеу 

құралдарын 

тауып, 

мағынасын 

түсіндіреді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл.. 

-Бейнелерді 

топта 

талқылайды. 

-Гротеск 

тәсілімен 

жасалған 

көріктеу 

құралдарын 

тауып, 

мағынасын 

түсіндіреді. 

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 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 



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: «Ұшқан ұя» повесіндегі кейіпкерлер қарым-қатынасы. 

№10-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Ұшқан ұя» повесіндегі кейіпкерлер қарым-қатынасы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдайды. 

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. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

Гротекс қандай 

бейнелеу тәсілі? 

 

 

Автор өз ойын қай 

жақтан баяндаған? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№6-тапсырма: 
Автор өз ойын қай 

жақтан баяндаған? 

Не себепті автор 

өткен шақта 

сөйлейді? Берілген 

кестеге автордың 

атасы, әжесі, 

әкесіне және 

анасына деген 

көзқарасын 

білдіретін 

сөйлемдерді жаз. 

Жазылым: 

Берілген кестеге 

автордың атасы, 

әжесі, әкесіне және 

анасына деген 

көзқарасын 

білдіретін 

сөйлемдерді жаз. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 

балл. 

-Сұрақтарға 

жауап береді. 

-Кесте 

толтырады 

 

ДК 

Оқулық 

Жазу дәптері 

 №7-тапсырма: 
Повестен ауыспалы 

мағыналы сөздер 

мен 

фразеологизмдерді 

тауып, кестені 

толтырыңдар. 

Жазылым: 

Повестен 

ауыспалы 

мағыналы сөздер 

мен 

фразеологизмдерді 

тауып, кестені 

толтырыңдарады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-4 балл. 

-Кесте 

толтырады 

 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен сабақ 

туралы өз ойларын 

түсіндіріп береді. 

Бір ауыз сөздеріне  

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

 

 



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. 

сабақты 

бағалайтын келесі 

сөздерді айтуға 

болады ұнады, 

пайдалы, қажет, 

білдім, үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

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: Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі 

№11-12 сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және 

жанама мінездеулерді жіктеу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда 

тура және жанама мінездеулерді жіктейді. 

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) 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. 

Шығармада қандай 

рухани 

құндылықтар 

туралы айтылған? 

 

Бата беру дәстүрі 

туралы не білесің? 

Батаның қандай 

түрлері бар? 

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

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. 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Жеке жұмыс 

 
№8-тапсырма: 

Повесте қандай 

халық ауыз әдебиеті 

мұралары туралы 

айтылады? Әже 

ертегілеріндегі 

кейіпкерлер балаға 

қалай әсер етеді? 

Бұл ертегілерді 

бұрын естіген бе 

едің? Өз ойыңды 

дәлелдеу үшін 

Айтылым: 

Өз ойың дәлелдеу 

үшін шығармадан 

үзінділер келтіреді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-3 

балл: 

-Сұрақтарға 

жауап береді 

-Өз ойың 

дәлелдеу үшін 

шығармадан 

үзінділер 

келтіреді. 

 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 



шығармадан 

үзінділер келтір. 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№9-тапсырма. 
Мәтінді тыңдап, 

табиғат пен адам 

арасындағы 

үндестікті жазушы 

қандай сөздермен 

бергенін анықта. 

Берілген үзінді 

туралы өз 

көзқарасыңды 

білдір. 

Тыңдалым: 

Мәтінді тыңдап, 

табиғат пен адам 

арасындағы 

үндестікті жазушы 

қандай сөздермен 

бергенін 

анықтайды. 

Берілген үзінді 

туралы өз 

көзқарасын 

білдіреді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым,айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 7 

балл. 

-Мәтінді 

тыңдайды 

- Табиғат пен 

адам 

арасындағы 

үндестікті 

жазушы 

қандай 

сөздермен 

бергенін 

анықтайды. 

-үзінді 

бойынша 

көзқарасын 

білдіреді. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап. 

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 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен 



нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

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: «Ұшқан ұя» повесінің көркемдік стилі 

№13-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Ұшқан ұя» повесінің көркемдік стилі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар шығармадағы көркемдегіш құралдардың 

(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, 

эллипсис) қолданысын талдайды. 

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. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

Повестте 

көркемдегіш 

құралдардын 

қай түрі басым 

қолданылады? 

 

Автор 

естеліктерінде 

әже мен әке, 

әпке 

бейнелерін 

суреттеуде 

қандай 

сөздерді жиі 

қайталайды? 

Не себепті? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 



беріп, өзара 

ұжымдық талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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.  

 №11-тапсырма: 
Сұрақтарға жауап 

бер. 

Айтылым: 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 3балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

-Үшінші сұраққа 

жауап береді. 

-Төртінші 

сұраққа жауап 

береді. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№10-тапсырма: 
Мәтінді тыңдап, 

теңеу, эпитет, 

ауыспалы 

мағынадағы 

сөздерді тауып, 

мағынасын 

түсіндіріңдер. 

Тыңдалым: 

Мәтінді 

тыңдап, теңеу, 

эпитет, 

ауыспалы 

мағынадағы 

сөздерді тауып, 

мағынасын 

түсіндіріңдер. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 Дескриптор: 

Жалпы-5 балл: 

 

- Мәтінді оқиды. 

- Топтық талдау 

жасайды. 

-Топ арасында 

пікір алмасады. 

Оқулық,   жұмыс 

дәптерлері. 

\Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

 



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. 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

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: Шығарманың  идеялық құндылығын бағалау 

№14-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шығарманың  идеялық құндылығын бағалау 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа 

шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік 

құндылығын бағалау. 

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес 

басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік 

құндылығын бағалайды. Шығарма бойынша жазылған әдеби сын-

пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір 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 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық 

оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Отбасындағы 

туыстық қарым-

қатынас пен 

үлкендерге 

құрмет тура  

лы автор қандай 

пікірлер 

айтады? Автор 

пікірімен 

келісесің бе? 

 

Отан туралы 

мақал айт. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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.  

 № 12-тапсырма: 

Повестің тақырыбы 

мен идеясын өзің 

оқыған көркем 

шығармалармен 

салыстырып, 

рухани 

құндылығына баға 

бер. Авторға өз 

ойыңды айтып хат 

жаз. 

 

Жазылым: 

Повестің 

тақырыбы мен 

идеясын өзің 

оқыған көркем 

шығармалармен 

салыстырып, 

рухани 

құндылығына 

баға береді. 

Авторға өз 

ойың айтып хат 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 балл. 

-Повестті 

салыстырып, 

баға береді. 

- Авторға хат 

жазады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№13-тапсырма: 
«Отан отбасынан 

басталады» деген 

тақырыпта повестің 

көркемдік-идеялық 

құндылығын 

бағалап, әдеби эссе 

жаз.  

 

 

Жазылым: 

«Отан 

отбасынан 

басталады» 

деген 

тақырыпта 

повестің 

көркемдік-

идеялық 

құндылығын 

Дескриптор: 

Жалпы-10 балл. 

-Әдеби эссе 

жазады. 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 



 бағалап, әдеби 

эссе жазады.  

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

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: «Ұшқан ұя» повесіне қатысты менің көзқарасым 

№15-сабақ 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Ұшқан ұя» повесіне қатысты менің көзқарасым 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді. 

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 қалыптастыруда 

шаттық шеңбері жүзеге асырылады. 

3. Оқушыларды топтарға біріктіру. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Әдебиеттің 

халықтығы 

деп нені 

айтамыз? 

 

Қазақ 

халқының 

ұлттық 

характеріне 

қандай мінез-

бітім тән деп 

ойлайсын? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№14-тапсырма: 

«Ұшқан ұя» повесі 

бойынша жазылған 

әдеби сын-

пікірлерді саралай 

отырып, өз сыни 

пікіріңді жаз. 

 

 

Жазылым: 

«Ұшқан ұя» 

повесі 

бойынша 

жазылған 

әдеби сын-

пікірлерді 

саралай 

отырып, өз 

сыни пікірін 

жазады 

Дескриптор: 

Жалпы -10 балл. 

-Повесті 

саралайды 

-Сыни пікір 

жазады. 

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. 

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: 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: Б.Момышұлы шығармаларының қазақ әдебиетіндегі орны 

№16-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Б.Момышұлы шығармаларының қазақ әдебиетіндегі орны 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан 

талдап, әдеби эссе 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 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық 

оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа белсенділігі 

артады. 

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 

Кітап, дәптер, 

ДК экраны 

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 

«Ақиқат пен 

аңыз» авторы 

кім? Жанры 

қандай? 

 

Не себепті 

Бауыржан 

Момышұлы 

өз 

шығармасын 

«Ұшқан ұя» 

деп атаған? 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

№1-тапсырма: 
Сұрақтарға жауап 

беріңдер. 

Айтылым:  

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

Оқулық, жазба 

дәптері. 

 №14-тапсырма: 

 «Ұшқан ұя» повесі 

бойынша жазылған 

әдеби сын-

пікірлерді саралай 

отырып, өз сыни 

пікіріңді жаз. 

Жазылым: 

«Ұшқан ұя» 

повесі 

бойынша 

жазылған 

әдеби сын-

пікірлерді 

саралай 

отырып, сыни 

пікір жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 6 балл. 

-Сын-пікірлерді 

саралайды 

 -Сыни пікір 

жазады. 

 Оқулық, 

жазу дәптері. 

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 

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 

 

 



оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

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: М. Мақатаев  өмірі мен шығармашылығы 

№17-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: М. Мақатаев  өмірі мен шығармашылығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 

желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, 

эпилог, прологтарды анықтайды. 

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. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

М.Мақатаев кімнің 

қолында тәрбие 

алады? 

 

М.Мақатаевтың 

прозалық 

кітаптарын ата. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№1-тапсырма: 
Мұқағали 

Мақатаевтың өмірі 

мен 

шығармашылығын

а байланысты 

шағын зерттеу 

жүргіз. Зерттеуде 

ақынның 

поэмаларының 

тақырыптары мен 

негізгі идеясы, 

көркемдік 

ерекшеліктері 

туралы мәліметтер 

келтір. 

Айтылым: 

Мұқағали 

Мақатаевтың өмірі 

мен 

шығармашылығын

а байланысты 

шағын зерттеу 

жүргізеді. 

Зерттеуде ақынның 

поэмаларының 

тақырыптары мен 

негізгі идеясы, 

көркемдік 

ерекшеліктері 

туралы мәліметтер 

келтіреді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

  

Дескриптор:              

Жалпы - 5 

балл. 

-Зерттеу 

жүргізеді. 

-Мәліметтер 

келтіреді. 

 

 

 

8-сынып 

хрестоматия 

оқулығы, 

жұмыс 

дәптері. 

 №2-тапсырма: 

Поэманың толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқы. Эпилог пен 

прологтың поэма 

мазмұнын ашуда 

қандай рөл атқарып 

тұрғанын айтып 

бер. 

Оқылым: 

Поэманың толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқиды. Эпилог пен 

прологтың поэма 

мазмұнын ашуда 

қандай рөл 

атқарып тұрғанын 

айтып береді. 

Жалпы - 5 

балл. 

-Толық 

нұсқасын 

оқиды. 

- Эпилог пен 

прологтың 

поэма 

мазмұнын 

ашуда қандай 

Оқулық 



 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

 

рөл атқарып 

тұрғанын 

айтып береді. 

 

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: Поэма жанрының ерекшелігі 

№18-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Поэма жанрының ерекшелігі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдайды. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдай алады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік 

көрінісін талдай 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 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

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

арқылы жағымды ахуал қалыптастыру. 

 

Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

 

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. 

Ақынның 

табиғатқа деген 

махаббаты қандай 

сөздермен 

берілген? 

 

Ана не себепті 

аққуға оқ атуға 

бел байлады? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№3-тапсырма: 

 Табиғаттың 

сұлулығын беретін 

сөздерді тауып, 

мағынасын 

түсіндіріңдер. 

Кейіптеулерді 

тауып, табиғат 

бейнесін ашудағы 

олардың орнын 

айтып беріңдер. 

Айтылым: 

Шығармадан тура 

және жанама 

мінездеуді тауып, 

берілген кестені 

толтырыңдарады.. 

 

Осы тапсырманы 

орындай отырып 

оқушынын 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы - 5 балл 

-Тура және 

жанама 

мінездеуді 

табады. 

-Кесте толтырады 

 

8-сынып оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

 №4-тапсырма:   
Поэманың екінші 

бөліміндегі 

оқиғаның өрбуіне 

назар аударыңдар. 

Ақын ананың 

психологиялық 

жағдайын қалай 

берген?  

Оқылым: 

Поэманың екінші 

бөліміндегі 

оқиғаның өрбуіне 

назар аударады. 

 

Осы тапсырманы 

орындай отырып 

оқушынын 

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-Поэманы оқиды 

-Екінші бөлімге 

назар аударады 

-Сұраққа жауап 

береді. 

 

8-сынып 

хрестоматиясы. 

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 

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........келді 

- 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: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы 

№19-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу; 

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай 

талдау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазады; 

Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай 

талдайды 

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. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

Ақын 

поэмадағы 

драмалық 

тартысты 

қалай 

сипаттайды? 

 

Поэма идеясы 

неде? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№5 тапсырма: 

Поэмадағы негізгі 

драмалық тартысты 

анықтап, оның 

поэма идеясы мен 

пафосын ашудағы 

мәнін түсіндіріңдер. 

Айтылым: 

Поэмадағы 

негізгі 

драмалық 

тартысты 

анықтап, оның 

поэма идеясы 

мен пафосын 

ашудағы 

мәнін 

түсіндіреді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл.. 

-Драмалық 

тартысты 

анықтайды. 

-Поэма идеясы 

мен пафосын 

ашудағы мәнін 

түсіндіреді. 

8-сынып 

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері. 

 №6-тапсырма: 

Төмендегі қарамен 

жазылған өлең 

жолдарының 

мағынасын 

түсіндіріңдер. 

 

Кесте 

Айтылым: 

Өлең 

жолдарының 

мағынасын 

түсіндіреді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

-Кестедегі өлең 

жолдарының 

мағынасын 

түсіндіреді. 

 

 

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 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: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы 

№20-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. 

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. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

Теңеу, эпитет, 

кейіптеу 

дегеніміз не? 

 

Поэмада ақын 

аққуды қалай 

кейіптейді? 

 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№7-тапсырма: 
Берілген 

шумақтарды 

мәнерлеп оқып, 

жаттап алыңдар 

Оқылым: 

Берілген 

шумақтарды 

мәнерлеп 

оқиды, жаттап 

алады. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5  

балл. 

-Шумақтарды 

мәнерлеп оқиды 

–Жаттап алады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап . 

 №8-тапсырма: 
Үзіндіні тыңдап, 

теңеу, эпитет, 

кейіптеу, 

метафораларды 

жазып ал. 

Жазылым: 

Үзіндіні 

тыңдап, теңеу, 

эпитет, 

кейіптеу, 

метафораларды 

жазып алады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5  

балл. 

-Үзіндіні 

тыңдайды  

-Теңеу, эпитет, 

кейіптеу, 

метафораларды 

жазып алады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап . 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

 



7 мин. 

 

 

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. 

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. 

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: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы 

№21-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазды. 

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) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал 

қалыптастыру. 

 

Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

 

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 

Поэманың 

идеясы мен 

көркемдік 

ерекшелігі 

неде? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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: 
Мәтінді тыңдап, 

үзіндіні қалпына 

келтір. 

Тыңдалым: 

Мәтінді тыңдап, 

үзіндіні 

қалпына 

келтіреді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

-Мәтінді 

тыңдайды. 

-Үзіндіні қалпына 

келтіреді. 

 

Оқулық, 

жұмыс дәптері. 

 

 
№10-тапсырма: 

Поэмадағы 

жылқышы мен 

ананың диалогін 

оқы. Аққуға 

кезенерде ырым 

жасап, Тым құрыса 

саусағыңды 

қанаттың ба? – 

деген жолдарда 

қандай мән бар? 

Оқылым: 

Поэмадағы 

жылқышы мен 

ананың 

диалогін оқиды. 

Аққуға 

кезенерде ырым 

жасап, Тым 

құрыса 

саусағыңды 

қанаттың ба? – 

деген 

жолдардарынын 

мәнін ашады. 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым және 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл. 

-Диалог оқиды 

-Мәнін ашады  

Құлаққап, ДК, 

оқулық. 



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: Жетімкөл 

№22-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жетімкөл 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын 

дәлелдеу үшін орынды қолдану. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу 

үшін орынды қолданады. 

Кейбір оқушылар үшін: 

көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу 

үшін орынды қолдана біледі, эссе 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 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал 

туғызу  

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Неліктен көлге 

Жетімкөл 

атауын берген? 

 

Поэмада 

суреттелген 

сұлулықтарды 

оқып өт. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№11-тапсырма: 

Поэмадан алған 

әсеріңді баяндап 

авторға хат жаз. 

Хатты өлең түрінде 

де жазуға болады. 

Жазылым: 

Поэмадан 

алған әсеріңді 

баяндап 

авторға хат 

жазады.  

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 балл. 

- Поэмадан алған 

әсеріңді 

баяндайды 

-Авторға хат 

жазады 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 №12-тапсырма: 

Поэмадағы 

суреттелетін 

сұлулықтың асқақ 

бейнесін өз 

сөзіңмен баға бере 

отырып жаз. 

 

 

Жазылым: 

Поэмадағы 

суреттелетін 

сұлулықтың 

асқақ бейнесін 

өз сөзіңмен 

баға бере 

отырып 

жазады. 

 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 балл. 

-Бейнелеу әдісін 

жазады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 



 №14-тапсырма: 
Поэманың идеясы 

мен көркемдік 

ерекшеліктерін 

талдаған сын-

пікірлерді ескере 

отырып, өзің сыни 

пікір дайында. 

Айтылым: 

Поэманың 

идеясы мен 

көркемдік 

ерекшеліктерін 

талдаған сын-

пікірлерді 

ескере отырып, 

өзің сыни пікір 

дайындайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 балл. 

-Сыни пікір 

дайындайды. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

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 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 



нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

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: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы менің пікірім 

№23-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы менің пікірім 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді; 

Шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір 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 

Қызығушылықты 

ояту. 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық 

оқушылардың қатыстырылуы арқылы сабаққа 

белсенділігі артады. 

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-біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

Ақынның 

табиғат пен 

адам 

арасындағы 

қарым-

қатынасын 

қандай 

көріктеу 

құралдары 

арқылы 

бергенін? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№ 13-тапсырма:  
«Аққулы көл...» 

деген тақырыпта 

эссе жаз. Эсседе 

ақынның табиғат 

пен адам 

арасындағы қарым-

қатынасын қандай 

көріктеу құралдары 

арқылы бергенін 

талдап жаз. 

Жазылым: 

«Аққулы 

көл...» деген 

тақырыпта 

эссе жазады. 

Эсседе 

ақынның 

табиғат пен 

адам 

арасындағы 

қарым-

қатынасын 

қандай 

көріктеу 

құралдары 

арқылы 

бергенін 

талдап 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 балл. 

-Эссе жазады 

-Көріктеу 

құралдарын 

талдап жазады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 



 № 15-тапсырма:  
Аққу құсы туралы 

қосымша 

дереккөздерін 

пайдалана отырып, 

кестені 

толтырыңдар. 

Жазылым: 

Аққу құсы 

туралы 

қосымша 

дереккөздерін 

пайдалана 

отырып, 

кестені 

толтырады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 3 балл. 

-Кесте 

толтырады 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері 

 №16-тапсырма: 

 Н. Тлендиевтің 

«Аққу» күйін 

тыңдаңдар. Күйдің 

сазы мен поэма 

мазмұнының 

үндестігін сипаттап, 

талдаңдар. 

Айтылым: 

Н. 

Тлендиевтің 

«Аққу» күйін 

тыңдайды. 

Күйдің сазы 

мен поэма 

мазмұнының 

үндестігін 

сипаттап, 

талдайды. 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

Дескриптор:              

Жалпы – 4 балл. 

-Күй тыңдайды 

-Поэма мазмұны 

мен үндестігін 

сипаттап, 

талдайды. 

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. 

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, 

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. 

 

 

 



Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

есте 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: Д. Исабеков өмірі мен шығармашылығы 

№24-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Д. Исабеков өмірі мен шығармашылығы 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік 

желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, 

эпилог, прологтарды анықтайды. 

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) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал 

қалыптастыру. 

 

Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

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. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

 

Дулат Исабеков 

шығармалары 

бойынша қандай 

фильмдер 

түсірілді? 

 

Драматургия 

саласында қандай 

пьесалары сахнаға 

қойылады? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: Бұл 

жерде 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№1-тапсырма: 

Қосымша 

дереккөздерін 

пайдаланып, 

жазушы 

шығармашылығын

а байланысты 

шағын зерттеу 

жүргіз. 

Оқылым: 

Қосымша 

дереккөздер, 

пайдаланып, 

жазушы 

шығармашылығын

а байланысты 

шағын зерттеу 

жүргізеді 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

оқылым дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы – 6 балл. 

-Зерттеу 

жүргізеді. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері. 

 

 № 2-тапсырма:  
 «Әпке» 

пьесасының толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқы. 

Оқылым: 

«Әпке» 

пьесасының толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқиды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

оқылым дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы - 4 балл. 

- «Әпке» 

пьесасын 

хрестоматиядан 

оқиды. 

 

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 

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». 

 

 



саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

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: Драма жанрының ерекшелігі 

№25-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Драма жанрының ерекшелігі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде 

тұрғысынан ашу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде 

тұрғысынан ашады. 

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. Сынып реттілігін қадағалау. 

2.Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

3.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

Драмада 

уақиғаны 

қандай етіп 

сиппатау тән 

қасиет? 

 

Драматургтің 

пьесадағы 

оқиғаға 

қатысты 

кейіпкерлердің 

даралық 

қасиеттерін 

ашып көрсету 

үшін қажетті 

қосымша 

түсініктеме 

сөзі? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

№3-тапсырма:  
Драма жанрының 

ерекшелігіне 

байланысты 

сюжеттік желісін 

анықтап, эпилог 

пен прологты 

анықта. 

Оқылым: 

Драма 

жанрының 

ерекшелігіне 

байланысты 

сюжеттік 

желісін 

анықтап, 

эпилог пен 

прологты 

анықтайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 балл. 

-Сюжеттік 

желіні 

анықтайды. 

-Эпилог пен 

прологты 

анықтайды. 

 

 

ДК 

Оқулық 

Жазу дәптері 

 №4-тапсырма:  
Пьесаның идеясы 

мен пафосын 

анықтаңдар. 

Әпкенің 

бауырларына деген 

қамқорлығын 

дәлелдеу үшін 

шығармадан 

үзінділер 

келтіріңдер. 

Айтылым: 

Пьесаның 

идеясы мен 

пафосын 

анықтайды. 

Әпкенің 

бауырларына 

деген 

қамқорлығын 

дәлелдеу үшін 

шығармадан 

үзінділер 

келтіріңдереді. 

 

Осы 

тапсырманы 

Дескриптор: 

Жалпы-4 балл. 

- Пьесаның 

идеясы мен 

пафосын 

анықтайды. 

-Дәлел үшін 

үзінді келтіреді. 

 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 



орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

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: 

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

1:  

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Д.Исабеков « Әпке» драмасы  (Бірінші акт) 

№26 сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Д.Исабеков « Әпке» драмасы  (Бірінші акт) 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды; 

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. Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

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. 

Драмадағы әр 

кейіпкерге 

мінездеме 

айтып бер. 

 

Қамажайдың 

қомқорлығы 

қай жолдардан 

байқалады? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

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. 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

 №5-тапсырма: 

Үзіндіні рөлге бөліп 

оқып, 

кейіпкерлеріне 

мінездеме беріңдер. 

Өздеріңе ұнаған 

кейіпкерлердің 

мінез ерекшелігін 

дәләлдеу үшін 

шығармадан мысал 

келтіріңдер. 

Айтылым: 

Үзіндіні рөлге 

бөліп оқып, 

кейіпкерлеріне 

мінездеме 

береді. 

Өздеріңе 

ұнаған 

кейіпкерлердің 

мінез 

ерекшелігін 

дәләлдеу үшін 

шығармадан 

мысал 

келтіреді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

Дескриптор: 

Жалпы-5 балл: 

-Рөлге бөліп 

оқиды. 

-Мысал келтіреді 

 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 



дағдысы 

қалыптасады. 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№6-тапсырма.  
Шығармадағы 

негізгі тартыстың 

оқиғаның өрбуіне 

әсерін анықтаңдар. 

Пьеса оқиғасының 

шарықтау шегі мен 

шиеленіскен жерін 

тауып, тартыстың 

басталуына әсерін 

дәлелдеңдер. 

Айтылым: 

Шығармадағы 

негізгі 

тартыстың 

оқиғаның 

өрбуіне әсерін 

анықтайды. 

Пьеса 

оқиғасының 

шарықтау шегі 

мен 

шиеленіскен 

жерін тауып, 

тартыстың 

басталуына 

әсерін 

дәлелдейді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 5 балл. 

-Негізгі тартыстың 

оқиғаның өрбуіне 

әсерін анықтайды. 

-Тартыстың 

басталуына әсерін 

дәлелдейді. 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап. 

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 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

Денсаулық және 

қауіпсіздік техникасын 



оқушылардың алдына қандай тапсырмалар 

қоясыз?  

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

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: « Әпке» драмасы  (Бірінші акт) 

№27-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: « Әпке» драмасы  (Бірінші акт) 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік 

тұрғыдан талдап, әдеби эссе 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 

Қызығушылықты 

ояту 

7 мин. 

І.Ұйымдастыру кезеңі: 

а) Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. Психологиялық жағымды ахуал 

туғызу 

 

Мақсаты: Оқушылар бір-біріне тілек білдіреді, тыңдау дағдыларын 

дамытуға бағытталады, сондай-ақ барлық оқушылардың қатыстырылуы 

арқылы сабаққа белсенділігі артады. 

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. 

Сыныптастырының 

пікірін толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар сұрақтарға 

жауап беріп, өзара 

ұжымдық талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім оқушыларға 

сабақтың тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Қамажай 

неліктен 

Қабенге 

тұрмысқа 

шықпауға бел 

байлады?  

 

 Тимур мен 

Нәзила 

арасындағы 

даулы мәселе 

қайдан 

басталды? 

Мақсаты: Жылдам әрі 

функционалды түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: оқушының танымдық 

дағдысы артады. Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың өмірмен 

байланысын көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын анықтауға мүмкіндік 

береді. 

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.  

 



 №7-тапсырма: 
Хрестоматиядағы 

толық нұсқасын 

пайдаланып,сұрақтарға 

жауап бер. 

Айтылым: 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

Дескриптор: 

Жалпы – 5балл. 

-Бірінші сұраққа 

жауап береді. 

-Екінші сұраққа 

жауап береді. 

-Үшінші сұраққа 

жауап береді. 

-Төртінші 

сұраққа жауап 

береді. 

-Бесінші сұраққа 

жауап береді. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№8-тапсырма:  
Мәтінді тыңдап, 

Қамажай мен Қабеннің 

арасындағы болған 

әңгімені қарасөзбен 

баяндап бер. 

Тыңдалым: 

Мәтінді 

тыңдап, 

Қамажай мен 

Қабеннің 

арасындағы 

болған 

әңгімені 

қарасөзбен 

баяндап 

береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 

 Дескриптор: 

Жалпы-5 балл: 

 

- Мәтінді 

тыңдайды. 

-Әңгімені 

қарасөзбен 

баяндап береді. 

 

Оқулық,   

жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап 

\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: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

№28-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді. 

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 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

Омар мен 

Гауһардың 

арасындағы қарым-

қатынас қалай 

өрбіді?  

 

 Қамажайдың 

бауырлары не 

себепті тойға 

келмей қалды? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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.  

Жеке  жұмыс 

 

№ 9-тапсырма: 

Мәтінді тыңдап, 

үзіндінің шығарма 

композициясындағ

ы орнын анықта. 

Тыңдалым: 

Мәтінді тыңдап, 

үзіндінің шығарма 

композициясындағ

ы орнын 

анықтайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

тыңдалым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 4 

балл. 

-Мәтінді 

тыңдайды 

-

Композициядағ

ы орнын 

анықтайды. 

 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

26 мин. 

 

№10-тапсырма:  
Авторлық 

ескертпелер 

(ремаркалар) 

тауып, олардың 

шығарма 

мазмұнын ашудағы 

қызметін анықта. 

Оқылым: 

Авторлық 

ескертпелер 

(ремаркалар) 

тауып, олардың 

шығарма 

мазмұнын ашудағы 

қызметін 

анықтайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-6балл. 

-Ескертпелер 

табады 

-шығарма 

мазмұнын 

ашудағы 

қызметін 

анықтайды. 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін 

микрофон»  әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

Оқушылар бүгінгі 

сабақтың мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз ойын 

айту арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамы

 

 



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. 

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 

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: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

№29-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) 

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды; 

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 қалыптастыруда 

шаттық шеңбері жүзеге асырылады. 

3. Оқушыларды топтарға біріктіру. 

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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

Шығарманы 

жанрлық 

ерекшелігі 

неде? 

 

Пьесада 

көтерілген 

тұрмыстық-

әлеуметтік 

мәселелер? 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№11-тапсырма:  
Шығарманың 

жанрлық 

ерекшелігін ескере 

отырып, тарихи 

және көркемдік 

құндылығын бағала. 

Автордың идеясы 

арқылы ашылған 

көркемдік 

шындықты көрсет. 

 

Оқылым: 

Шығарманың 

жанрлық 

ерекшелігін 

ескере 

отырып, 

тарихи және 

көркемдік 

құндылығын 

бағалайды. 

Автордың 

идеясы 

арқылы 

ашылған 

көркемдік 

шындықты 

көрсетеді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы -4 балл. 

-Тарихи және 

көркемдік 

құндылығын 

бағалайды. 

-Көркемдік 

шындықты 

көрсетеді 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 

 №12-тапсырма: 

Пьесада көтерілген 

тұрмыстық-

әлеуметтік 

мәселелерді талдап, 

шынайы өмірдегі 

осындай 

Айтылым: 

Пьесада 

көтерілген 

тұрмыстық-

әлеуметтік 

мәселелерді 

талдайды, 

Дескриптор: 

Жалпы -3 балл. 

-Мәселелерді 

талдайды 

-Шынайы 

өмірдегі осындай 

отбасылардың 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 



отбасылардың 

қиыншылығы мен 

жеңісі туралы 

айтып бер. 

шынайы 

өмірдегі 

осындай 

отбасылардың 

қиыншылығы 

мен жеңісі 

туралы айтып 

береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

қиыншылығы 

мен жеңісі 

туралы айтып 

береді. 

 

 №13-тапсырма: 

Пьеса мазмұнын 

талдап әдеби эссе 

жаз. Эсседе 

шығарманың 

жанрлық ерекшелігі 

мен автор 

ұстанымын талда. 

Жазылым: 

Пьеса 

мазмұнын 

талдап әдеби 

эссе жазады. 

Эсседе 

шығарманың 

жанрлық 

ерекшелігі 

мен автор 

ұстанымын 

талдайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы -3 балл. 

-Эссе жазады. 

-Автор 

ұстанымын 

талдайды. 

 

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. 

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 

 

 



Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

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: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

№30-сабақ. 

Бөлім:  3-бөлім: Махаббат және абырой 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: « Әпке» драмасы  (Екінші акт) 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жазу. 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене 

отырып, өзіндік сыни пікір жазды. 

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 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-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырының 

пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

Пьесадан 

сатира, юмор, 

гротеск, 

эллипсис 

тәсілдері 

арқылы 

жасалып 

тұрған 

сөздерді ата. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

ҚБ: Өз ойын 

дұрыс мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

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. 

 

№14-тапсырма:  
Дулат Исабековтің 

«Әпке» пьесасы 

ұзақ жылдар бойы 

республиканың 

көптеген 

сахналарында 

қойылды. Пьесаға 

байланысты 

жазылған сын-

пікірлерге сүйене 

отырып, пьесаның 

көркемдігі мен 

кейіпкерлер 

жүйесін талдап, 

сыни пікір жаз. 

Жазылым: 

Пьесаға 

байланысты 

жазылған 

сын-

пікірлерге 

сүйене 

отырып, 

пьесаның 

көркемдігі 

мен 

кейіпкерлер 

жүйесін 

талдайды, 

сыни пікір 

жазады. 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы -4 балл. 

-Пьесаның 

көркемдігі мен 

кейіпкерлер 

жүйесін 

талдайды 

-Сыни пікір 

жазады 

 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 

 №15-тапсырма: 

Сыныпта пьесаның 

өздеріңе ұнаған 

тұстарын сахналық 

қойылым ретінде 

дайындаңдар. 

Өздерің дайындаған 

үзіндіні тамашалап 

болған соң берілген 

кесте бойынша 

талдаңдар. 

 

Айтылым: 

Пьесаның 

өздеріңе 

ұнаған 

тұстарын 

сахналық 

қойылым 

ретінде 

дайындайды. 

Өздерің 

дайындаған 

үзіндіні 

Дескриптор: 

Жалпы -3 балл. 

-Сахналық 

қойылым  

дайындайды. 

-Кесте бойынша 

талдайды. 

 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 



тамашалап 

болған соң 

берілген кесте 

бойынша 

талдайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

 №16-тапсырма: 

Пьесадан сатира, 

юмор, гротеск, 

эллипсис тәсілдері 

арқылы жасалып 

тұрған сөздерді 

тауып мағынасын 

түсіндір. Кейіпкер 

мінезін ашуда бұл 

тәсілдер қандай рөл 

атқарып тұр? 

Айтылым: 

Пьесадан 

сатира, юмор, 

гротеск, 

эллипсис 

тәсілдері 

арқылы 

жасалып 

тұрған 

сөздерді 

тауып 

мағынасын 

түсіндіреді. 

Кейіпкер 

мінезін ашуда 

бұл тәсілдер 

қандай рөл 

атқарып 

тұрғанын 

айтады? 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы -3 балл. 

- сатира, юмор, 

гротеск, эллипсис 

тәсілдері арқылы 

жасалып тұрған 

сөздерді тауып 

мағынасы 

түсіндіреді. 

-Кейіпкер мінезін 

ашуда бұл 

тәсілдер қандай 

рөл атқарып 

тұрғанын 

айтады? 

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 

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 

 

 



саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

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: 

 

 

 

 

 


