
Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: І. Жансүгіров   

№1-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: І. Жансүгіров   

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда қолдану.  

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі 

рөліне талдау жасау. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар көркем шығармалардан алған үзінділерді 

шығармашылық жұмыстарда қолдана алады.  

Білім алушылар автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасай 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. 

(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. 

 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Ілияс 

Жансүгіров 

туралы есіңде 

қандай ақпарат 

бар? 

 

І.Жансүгіров-

тың қандай 

шығармаларын 

оқыдың? 

 

І.Жансүгіров 

поэзияға 

қосқан үлесі 

қандай? 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма:  
Ілияс Жансүгіров 

өмір баяны туралы 

мәтінді оқыту. 

 

Мәтінді оқып, сол 

бойынша өз 

ойларынғ 

пікірлерін айтады. 

Бір-біріне сұрақтар 

қойып, жауап беріп, 

өз білімдерін 

толықтырады. 

Оқылым:  

Мәтінмен 

жұмыс. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым-

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-мәтінді оқиды. 

-оқылым 

бойынша 

талқылайды. 

- сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Оқулық, жазба 

дәптері. 



 №2-тапсырма: 

З.Қабдоловтың 

ұсынған 

айшықтаудың 7 

түрін көрсетуін 

тапсырады. 

Әдеби 

терминдердің 

анықтамаларына 

түсшініктеме 

береді. 

 

Айтылым: 

Арнау, 

қайталау, 

инверсия, 

шендестіру, 

дамыту, 

эллипсис, 

егіздеу яки 

параллелизм 

сөздеріне 

анықтама 

береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-Кестені дұрыс 

толтырады 

 

 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: І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы 

№2-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау; 

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 

туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын 

бағалау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық 

талдау жасай алады. Сонымен қатар, шығарманы басқа өнер 

түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи 

және көркемдік құндылығын бағалай алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

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 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Өткен сабақта 

оқып, үйренген 

әдеби 

терминдерді есіңе 

түсір. 

 

Арнау сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Қайталау сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Инверсия сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Шендестіру 

сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Дамыту сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Эллипсис сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

 

Егіздеу яки 

параллелизм 

сөзінің 

анықтамасы 

қандай? 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма: 

Поэмаға сюжеттік-

композициялық 

талдау жаса. 

Шығарманың 

шарықтау шегі мен 

шешімін тауып, 

автор идеясын 

түсіндіру. 

Айтылым: 

Поэмаға 

сюжеттік-

композициялық 

талдау жасайды. 

Шығарманың 

шарықтау шегі 

мен шешімін 

тауып, автор 

идеясын 

түсіндіреді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

- Поэмаға 

сюжеттік-

композициялық 

талдау 

жасайды. 

- Шығарманың 

шарықтау шегі 

мен шешімін 

табады. 

- Автор 

идеясын 

түсіндіреді. 

9-сынып  

хрестоматия 

оқулығы, 

жұмыс дәптері 

 №2-тапсырма: 
Ақан бейнесіне 

талдау жаса. Ақын 

мен автор 

арасындағы қарым-

қатынасты 

білдіретін тұстарын 

тауып, 

психологизмдерді 

анықта. 

Айтылым: 

Ақан бейнесіне 

талдау жаса. 

Ақын мен автор 

арасындағы 

қарым-қатынасты 

білдіретін 

тұстарын тауып, 

психологизмдерді 

анықтайды. 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы - 3 балл. 

- Ақан 

бейнесіне 

талдау 

жасайды. 

- Ақын мен 

автор 

арасындағы 

қарым-

қатынасты 

білдіретін 

тұстарын 

табады. 

-Психологизм-

дерді 

анықтайды. 

9-сынып  

хрестоматия 

оқулығы, 

жұмыс дәптері 

 №3-тапсырма: 
Күреңбай 

сыншының 

Құлагерге берген 

сынын оқып, аттың 

жүйріктігін 

білдіретін ерекше 

қасиеттеріне назар 

аудар. Абайдың 

«Шоқпардай кекілі 

бар...» деген 

өлеңімен салыстыр. 

Айтылым-жазылым: 

Абайдағ

ы аттың 

сыны 

Өз 

пікірім 

І.Жансүгіров

-тегі аттың 

сыны 

 

 

 

 

  

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: Жалпы -4 балл. 

- Берілген тапсырма бойынша 

кестені дұрыс толтырады. 

9-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: І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы 

№3-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін 

анықтау; 

9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп 

пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру; 

9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық 

жұмыстарда қолдану 

Сабақтың мақсаты: Білім алушы көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 

жүйесін анықтайды. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен 

айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға береді. 

Сонымен қатар, көркем шығармалардан алған үзінділерді 

шығармашылық жұмыстарда қолдана 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. 



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. 

Абайдағы 

аттың сыны 

қандай? 

 

Осы бойынша 

өзіңнің пікірің 

қандай? 

 

І.Жансүгіров-

тегі аттың 

сыны қандай? 

 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№4-тапсырма: 

Берілген үзіндіге 

талдау жаса. 

Ақынның табиғат 

суретін беруде 

қолданған көріктеу 

құралдарына назар 

аударып, өз 

өлкеңнің табиғатын 

суреттеп, қарасөз 

немесе поэзия 

түрінде шығарма 

жаз. 

Жазылым: 

Берілген 

үзіндіге талдау 

жасайды. 

Ақынның 

табиғат суретін 

беруде 

қолданған 

көріктеу 

құралдарына 

назар аударып, 

өз өлкеңнің 

табиғатын 

суреттеп, 

қарасөз немесе 

поэзия түрінде 

шығарма 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындай 

отырып 

оқушыны 

жазыл дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы - 5 балл. 

-үзіндіге талдау 

жасайды. 

-шығарма жазады. 

 

9-сынып  

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 



 №5-тапсырма:  
Поэманы оқып, 

пролог пен 

эпилогке мән бер. 

Ақын поэманың 

басталуы мен 

аяқталуында 

қандай 

композициялық 

амалдарды 

қолданған? 

Шығарма идеясын 

ашуда бұл 

амалдардың рөлі 

қандай? 

Айтылым-

оқылым: 

Прологты 

оқып, 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

-прологты оқиды. 

-сұрақтарға дұрыс 

жауап береді. 

 

9-сынып  

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі. 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс:  

-бүгінгі 

сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, 

....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

-мен 

өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған........келді 

-бүгін 

маған..........сәті 

түсті. 

-қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

-менің 

түсінгенім..... 

-енді 

мен......аламын. 

Мұғалім 

оқушыларды  «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 



Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: «Егес» 

№4-сабақ. 

Мектеп:  Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Егес» 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті 

үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем 

әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала 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 

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. 



Сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. Бір-

біріне сұрақтар 

қояды. 

Сыныптастырын

ың пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Поэма деп сен нені 

айта аласың? 

 

Пролог дегеніміз 

не? 

 

Эпилог дегеніміз 

не? 

 

Пролог пен 

эпилогтың 

айырмашылығы 

қандай? 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру

.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№6- тапсырма: 

Мәтінді тыңдап, 

үзіндіні қарасөз 

түрінде жаз. 

Үзіндіден арнау, 

инверсия және 

қайталау түрлерін 

тауып талда. 

Айтылым: 

Мәтінді тыңдап, 

үзіндіні қарасөз 

түрінде жазады. 

Үзіндіден арнау, 

инверсия және 

қайталау түрлерін 

тауып талдайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл.. 

- Мәтінді тыңдап, 

үзіндіні қарасөз 

түрінде жазады. 

 -Үзіндіден арнау, 

инверсия және 

қайталау түрлерін 

тауып талдайды. 

 

9-сынып  

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері. 



 №7-тапсырма: 

Мәтінді тыңдап, 

берілген кестеге 

көріктеу 

құралдарын 

толтыру. 

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Эпипе

т 

Метафор

а 

Теңе

у 

Қайтала

у 

    

    

Дескриптор: Жалпы - 4 балл. 

-Кестені дұрыс толтырады. 

9-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: Бай-бай, Құлагерім! 

№5-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Бай-бай, Құлагерім! 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау; 

Сабақтың мақсаты:  

Білім алушылар әдеби шығармадағы психологизмді анықтай 

алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. 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. 



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. 

Сұрақ-жауап 

әдісі арқылы 

оқушылар бір-

біріне өткен 

сабақтар 

бойынша 

сұрақтар 

қояды, жауап 

беру арқылы 

өткен сабақты 

еске түсіреді. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31мин. 

Топтық жұмыс 

 

№8-тапсырма: 

Поэма 

кейіпкерлеріне 

мінездеме бер. 

Кестеге 

шығармадан үзінді 

алып отыр. 

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы оқушылардың 

тыңдалым дағдысы қалыптасады. 

Кейіпкер Мінезі Поэмадан үзінді 

Ақан   

Күреңбай сыншы   

Батыраш   

   

Дескриптор:      Жалпы – 5 балл. 

-Кестені дұрыс толтырады. 



 №9-тапсырма: 

Құлагер қатысқан 

ат жарысы бүгінгі 

күні өтіп жатса, 

Ақанға, Батырашқа 

қандай сұрақтар 

қояр едің? Өз ой-

пікіріңді білдіріп, 

шағын репортаж 

дайында. 

Репортажда поэма 

сюжетінен 

алыстамай нақтылы 

үзінділер келтіріп 

отыр. 

Өздерінің қоятын сұрақтарын 

жүйелеп берілген тапсырма 

бойынша өз ой-пікірін білдіреді. 

Сонымен қатар шағын репортаж 

дайындайды. 

Ақанға 

қойғым 

келетін 

сұрақ 

Батырашқа 

қойғым 

келетін 

сұрақ 

Поэмадан 

үзінді 

   

   

   

Дескриптор:      Жалпы –5балл. 

-Берілген тапсырма бойынша өз ой-

пікірін білдіреді. 

-шағын репортаж дайындайды. 

-кестені дұрыс толтырады. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері, ДК 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы 

өз ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір 

ауыз сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа қатысқан 

белсенілігіне қарай 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып бағалайды. 

СОнымен қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру үшін   

«Қошеметтеу» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 



«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Аттың азалы әні 

№6-сабақ. 

Мектеп: Балдәрен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Аттың азалы әні 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби 

эссе жазу; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығарманың идеясын ғаламдық 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. 

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. 



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. 

Өткен сабақтың 

ақпаратын сұрақ-

жауап әдісі 

бойынша еске 

түсіреді.  

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31мин. 

 

 

№10-тапсырма: 
Автор стиліне 

байланысты өз 

ойыңды жаз. 

Ақынның сөз 

қолдану ерекшелігі 

мен кейіпкеріне 

деген авторлық 

ұстанымын 

білдіретін тұстарын 

айтып бер. 

Жазылым-

айтылым: 

Автор стиліне 

байланысты өз 

ойын жазады. 

Ақынның сөз 

қолдану 

ерекшелігі мен 

кейіпкеріне деген 

авторлық 

ұстанымын 

білдіретін 

тұстарын айтып 

береді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым және 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 

балл. 

- Автор стиліне 

байланысты өз 

ойын жазады.  

 

-Ақынның сөз 

қолдану 

ерекшелігі мен 

кейіпкеріне 

деген авторлық 

ұстанымын 

білдіретін 

тұстарын 

айтып береді. 

 

Оқулық, 

жұмыс дәптері. 

 

 
№11-тапсырма: 

Поэма оқиғасын 

өзің қалай аяқтар 

едің? Ақын ойын 

жалғастырып, 

поэманың оқиғасын 

өз сөзіңмен қайта 

баяндап шық. Не 

себепті поэманың 

сюжетін 

өзгерткеніңді 

түсіндір. 

Айтылым: 

Ақын ойын 

жалғастырып, 

поэманың 

оқиғасын өз 

сөзімен қайта 

баяндап шығады. 

Не себепті 

поэманың 

сюжетін 

өзгерткеніңді 

түсіндіреді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

оқылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 

балл. 

-Сұрақтарға 

жауап береді. 

- Ақын ойын 

жалғастырып, 

поэманың 

оқиғасын өз 

сөзімен қайта 

баяндап 

шығады. 

- Не себепті 

поэманың 

сюжетін 

өзгерткеніңді 

түсіндіреді. 

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: «Құлагер» поэмасындағы Ақан бейнесі 

№7-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Құлагер» поэмасындағы Ақан бейнесі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін 

анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 

жүйесін анықтай 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. 

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. 

Өткен 

сабақтың 

ақпараты 

бойынша 

сұрақ-жауап 

әдісін 

пайдаланып, 

оқушылар бір-

біріне сұрақтар 

қояды. Жауап 

беріп, өткен 

сабақты еске 

түсіреді. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны 

ашу.31 мин. 

№12-тапсырма: 

Поэмадан жылқы 

түстеріне 

байланысты 

айтылған жерлерін 

тауып, кестеге 

толтырыңдар. Ақын 

сипаттаған жылқы 

түстері туралы өз 

ойларыңды 

жазыңдар. 

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Поэмадағы 

жылқы түсі 

Менің ойым... 

  

  

  

Дескриптор:   Жалпы – 5 балл. 

-Кестені дұрыс толтырады. 

Оқулық,  

жұмыс дәптері. 



 №13-тапсырма: 

«Құлагер-тағдыр» 

тақырыбында әдеби 

эссе жаз. Эсседе 

поэма идеясындағы 

негізгі ойды 

жалғастырып, 

Құлагер-Ақан-

Батыраш жүйесіне 

байланысты өз 

ойыңды білдір.  

Жазылым: 

«Құлагер-

тағдыр» 

тақырыбында 

әдеби эссе 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-эссе жазады. 

«Қазақтың 100 

романы» 

анықтамалығы, 

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 

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: «Құлагер – еркіндікке ұмтылған қазақ елінің символы» 

№8-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Құлагер – еркіндікке ұмтылған қазақ елінің символы» 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті 

үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем 

әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала 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. 

(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 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Өткен 

сабақтың 

ақпараты 

бойынша 

сұрақ-жауап 

әдісін 

пайдаланып, 

оқушылар бір-

біріне сұрақтар 

қояды. Жауап 

беріп, өткен 

сабақты еске 

түсіреді. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№14-тапсырма: 

«Қазақ жылқысы» 

тақырыбында сын 

мақала жаз. 

Мақалада қазақ 

жылқысының 

тарихы, қазақ ат 

баптау өнері туралы 

деректерді 

пайдалан. 

Жазылым: 

 «Қазақ 

жылқысы» 

тақырыбында 

сын мақала 

жаз. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым  

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы – 10 

балл. 

-мақала жазады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 

 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп 

береді. Бір ауыз 

сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, 

пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, 

есте сақтадым, 

жасай аламын. 

т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып 

бағалайды. 

СОнымен қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Б. Майлин  

№9-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Б. Майлин  

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи 

тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға бере алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақы

ты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты 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. 



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. 

 

Өткен 

сабақтың 

ақпараты 

бойынша 

сұрақ-жауап 

әдісін 

пайдаланып, 

оқушылар 

бір-біріне 

сұрақтар 

қояды. 

Жауап беріп, 

өткен 

сабақты еске 

түсіреді. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалд

ы түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы 

артады. 

Сонымен 

қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді 

және 

сабақтың 

тақырыбы 

мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік 

береді. 

Саралау: 

Бұл жерде 

саралаудың 

«Диалог 

және қолдау 

көрсету» 

тәсілі 

көрінеді. 

Дұрыс 

мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

ҚБ: Өз 

ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауғ

а 

белсенділі

кпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсы

ң!» деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталанды

ру.   



Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма: 

Мәтінмен жұмыс. 

Оқушыларға Бейімбет Майлин 

туралы мәтін оқиды. 

 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың айтылым–оқылым 

дағдысы қалыптасады 

Айтылым-

оқылым: 

Оқыған 

мәтін 

бойынша 

Бейімбет 

Майлиннің 

өмірбаянын, 

шығармашы

лығы туралы 

жалпылама 

ұжымдық 

талқылау 

жүргізеді.  

Дескриптор:              

Жалпы – 5 

балл. 

-мәтінді 

оқиды. 

-талқылайды. 

-сұрақ-жауап 

жүргізеді. 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері. 

 

 № 2-тапсырма: 

«Түртіп алу» әдісі. 

«Стиль» туралы  бейне ролик 

көрсетеді. Талқылау жүргізеді. 

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

NlO5App0Xo 

Стильдің түрлері қандай? 

Әрбір стильдің атқаратын қызметі 

қандай? 

Стиль дегеніміз не? 

Жазылым: 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушыларды

ң жазылым 

дағдысы 

қалыптасады 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 

балл. 

-бейнеролик 

көреді. 

Сұрақтарға 

жауап береді. 

 

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», 

«Толықтыра

мын, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым 

бар». 

Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық 

жүйе 

бойынша 

оқушыларды

ң 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNlO5App0Xo
https://www.youtube.com/watch?v=uNlO5App0Xo


«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. Майлин шығармашылығы. 

№10-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Б. Майлин шығармашылығы. 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи 

тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға бере алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі: 

1.Оқушылармен амандасу, түгендеу. 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. 



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 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Стильдің түрлері 

қандай? 

Әрбір стильдің 

атқаратын қызметі 

қандай? 

Стиль дегеніміз 

не? 

 

Бейімбет 

Майлиннің өмірі 

туралы қысқаша 

баяндап бер. 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма: 

Хикаяның толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқып, 

композициялық 

жүйесіне талдау 

жаса. 

Хикаяның толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқып, 

композициялық 

жүйесіне талдау 

жасайды. 

Дескриптор:         

Жалпы-3 балл. 

- Хикаяның толық 

нұсқасын 

хрестоматиядан 

оқиды. 

-Композициялық 

жүйесіне талдау 

жасайды. 

ДК 

Оқулық 

Жазу дәптері 



 №2-тапсырма:  
Шығарма 

кейіпкерлеріне 

мінездеме бере 

отырып, 

психологизмді 

анықта. 

Психологизм 

қандай тәсімен 

берілгенін тауып, 

теріп жаз. 

Жазылым: 

Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 

бере отырып, психологизмді 

анықтайды. Сонымен қатар 

психологизм қандай тәсімен берілгенін 

тауып, теріп жазады. 

Кейіпкер Мінез 

ерекшеліг

і 

Психологиз

м 

Жолаушы   

Шұға   

Әбдірахма

н 

  

Есімбек   

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:         Жалпы-3 балл. 

- Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме 

бере отырып, психологизмді 

анықтайды.  

-Психологизм қандай тәсімен 

берілгенін тауып, теріп жазады. 

ДК 

Оқулық 

Жазу дәптері 

 №3-тапсырма: 
Хикаяның 

идеясын анықтап, 

кейіпкерлерінің 

идеяны ашудағы 

орнын 

белгілеңдер. 

Жазылым: 

Хикаяның идеясын анықтап, 

кейіпкерлерінің идеяны ашудағы орнын 

белгілейді. 

Идеясы 

Шұға  

Әбдірахман  

Есімбек  

Әңгімеші  

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:  Жалпы-4 балл. 

-Кестені дұрыс толтырады 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

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: "Шұғаның белгісі" хикаяты 

№11- сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: "Шұғаның белгісі" хикаяты 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін 

анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 

жүйесін анықтай 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. 



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. 

 

«Шұғаның 

белгісі» хикаясы 

бойынша 

оқушылар өткен 

сабақ бойынша 

бір-біріне 

сұрақтар қояды. 

Жауаптар беріп, 

өткен сабақты 

еске түсіреді. 

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№4-тапсырма.  
Берілген үзіндіні 

пайдаланып, 

шығарманың 

басталуына ой 

жүгіртіп, топта 

ақылдаса отырып, 

қайта жазып 

шығыңдар. Не 

себепті өзгеріс 

енгізгендеріңді 

түсіндіріңдер. Ал 

егер жазушының 

оқиғаны баяндау 

стилімен 

келіссеңдер, оны да 

айтып беріңдер. 

Оқылым-жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы оқушылардың 

оқылым-жазылым  дағдысы қалыптасады. 

 
Дескриптор:  Жалпы – 3 балл. 

-Берілген үзіндіні пайдаланып, шығарма желісін 

қайта жазады. 

 №5-тапсырма: 

Шығармада 

берілген портреттік 

суреттеулерді 

тауып, 

кейіпкерлерге 

мінездеме беріңдер. 

 

Кейіпкер Портрет Мінезі 

   

   

 

Дескриптор:  Жалпы – 3 балл. 

-кестені дұрыс толтырады. 

 №6-тапсырма: 

Хикаядағы авор 

бейнесіне назар 

аудар. Автор қай 

жақта сқйлейді? 

Оқиғаға автор 

қалай араласады? 

Шығарма идеясын 

ашудағы автордың 

рөлі қандай? Топта 

әңгімеден үзінді 

келтіре отырып, 

шағын 

таныстырылым 

жасаідар. 

Сұрақтарға дұрыс 

жауап береді. 

Шағын 

таныстырылым 

жасайды. 

Дескриптор:  

Жалпы – 4 

балл. 

-

таныстырылым 

жасайды. 

Оқулық, 

жұмыс 

діптерлері 



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: «Адамзатта ондай сұлу болады екен-ау!» 

№13-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Адамзатта ондай сұлу болады екен-ау!» 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби 

эссе жазу; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығарманың идеясын ғаламдық 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. 

№7-тапсырма: 

 

Мәтінді 

тыңдап, 

Шұғаның мінез 

ерекшелігі 

туралы айтып 

беріңдер. 

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.  

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№8-тапсырма: 
Шұғаның соңғы 

жазған хат-өлеңін 

тыңдап, қыз 

басындағы 

трагедиялық 

жағдайды білдіретін 

сөздерді теріп 

жазыңдар. 

Жазылым: 

Шұғаның 

соңғы жазған 

хат-өлеңін 

тыңдап, қыз 

басындағы 

трагедиялық 

жағдайды 

білдіретін 

сөздерді теріп 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 3балл. 

- Шұғаның 

соңғы жазған 

хат-өлеңін 

тыңдайды. 

-Қыз басындағы 

трагедиялық 

жағдайды 

білдіретін 

сөздерді теріп 

жазады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

 №9-тапсырма: 
Хикаядағы 

айшықтау түрін 

теріп, кестеге 

толтырып 

жазыңдар. 

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Мәтіннен 

мысал 

Айшықтаулар 

 

 

 

 Дескриптор:  Жалпы-3 балл: 

-кестені дұрыс толтырады. 

Оқулық,   

жұмыс 

дәптерлері. 

 10-тапсырма: 

«Шұғаның белгісі» 

хикаясы мен 

Міржақып 

Дулатовтың 

«Бақытсыз Жамал» 

романын 

салыстырып, екі 

шығармадағы қыз 

тағдыры туралы өз 

ойларыңды 

жазыңдар. 

Ойларыңды 

шығармалардан  

үзінділер келтіре 

отырып 

дәлелдеңдер. 

«Шұғаның 

белгісі» 

хикаясы мен 

Міржақып 

Дулатовтың 

«Бақытсыз 

Жамал» 

романын 

салыстырып, 

екі 

шығармадағы 

қыз тағдыры 

туралы өз 

ойларыңды 

жазады. 

Ойларыңды 

шығармалардан  

үзінділер 

келтіре отырып 

дәлелдейді. 

Дескриптор:  

Жалпы-4 балл: 

-«Бақытсыз 

Жамал» 

романын 

салыстырып, екі 

шығармадағы 

қыз тағдыры 

туралы өз 

ойларын 

жазады. 

Оқулық,   

жұмыс 

дәптерлері. 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 

 

«Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

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: "Шұғаның белгісі" хикаятының тақырыбы мен идеясы 

№14-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: "Шұғаның белгісі" хикаятының тақырыбы мен идеясы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың  

түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға бере алады. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығармадағы әдеби тілді құбылту мен 

айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру; 

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 



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. 

№11-

тапсырма: 

 

Хикаяның 

сюжетіне 

өзгеріс енгізу 

мүмкіндігі 

болса, қай 

оқиғасын 

өзгертер едің? 

 

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 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№ 12-тапсырма: 

Шұға мен 

Әбдірахман 

хаттарына жауап 

ретінде хат 

жазыңдар. 

Жазылым: 

Шұға мен 

Әбдірахман 

хаттарына 

жауап ретінде 

хат жазыңдар. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 5 балл. 

 

- Шұға мен 

Әбдірахман 

хаттарына жауап 

ретінде хат 

жазады. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 



 № 13-тапсырма: 

Хикаядағы негізгі 

оқиғаны заманауи 

тұрғыда бағалап, өз 

ойларыңды шағын 

хабарлама түрінде 

айтып беріңдер. 

Айтылым: 

Хикаядағы 

негізгі 

оқиғаны 

заманауи 

тұрғыда 

бағалап, өз 

ойларыңды 

шағын 

хабарлама 

түрінде айтып 

береді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым  

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 5 балл. 

 

- Хикаядағы 

негізгі оқиғаны 

заманауи 

тұрғыда бағалап, 

өз ойларыңды 

шағын хабарлама 

түрінде айтып 

береді. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа 

көзқарасым бар», 

«Менің сұрағым 

бар». Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 



«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Кейіпкерлер әлемі 

№15-сабақ 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Кейіпкерлер әлемі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін 

анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 

жүйесін анықтай 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. 

(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. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Сұрақ-жауап» 

әдісі арқылы 

оқушылар 

өткен сабақ 

бойынша бір-

біріне сұрақтар 

қойып, жауап 

береді. Сол 

арқылы өткен 

сабақты еске 

түсіреді. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№14-тапсырма: 

«Қыздың жолы» 

тақырыбында әдеби 

эссе жазыңдар. 

Эсседе қазақ 

қызының тарихи 

кезеңдердегі өмір 

ерекшеліктері мен 

бүгінгі қазақ 

қызының бейнесін 

ашып көрсетіңдер. 

Жазылым: 

«Қыздың 

жолы» 

тақырыбынжда 

әдеби эссе 

жазады. 

Дескриптор: 

Жалпы -10 

балл. 

-«Қыздың жолы» 

тақырыбында 

әдеби эссе 

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. 

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: Шұға мен Әбдірахман армандары 

№16-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Шұға мен Әбдірахман армандары 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық 

амалдарды талдау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі 

композициялық амалдарды талдай 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. 

(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 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Сұрақ-жауап» 

әдісі арқылы 

оқушылар 

өткен сабақ 

бойынша бір-

біріне сұрақтар 

қойып, жауап 

береді. Сол 

арқылы өткен 

сабақты еске 

түсіреді. 

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№15-тапсырма:  
«Шұғаның белгісі» 

хикаясын әлем 

әдебиетіндегі 

қыздардың тағдыры 

суреттелетін 

шығармалармен 

салыстырып, сыни 

хабарлама 

дайындаңдар. 

Мысалы, орыс 

әдебиетіндегі 

Н.Карамзиннің 

«Сормаңдай Лиза» 

(Бедная Лиза) 

повесімен 

салыстыруға 

болады. 

«Сормаңдай Лиза» 

повесін қазақша 

поэма түрінде 

аударған Қайым 

Мұхамедханов 

Айтылым-

жазылым: 

  

«Шұғаның 

белгісі» 

хикаясын әлем 

әдебиетіндегі 

қыздардың 

тағдыры 

суреттелетін 

шығармалармен 

салыстырып, 

сыни хабарлама 

дайындайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым-

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 10 балл. 

- Салыстырмалы 

сыни хабарлама 

дайындаңдар. 

Оқулық, жазба 

дәптері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Аяқталмаған 

сөйлем» әдісі.  
 

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. 

- 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  

«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: Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы 

№17-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                        Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың 

түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға бере алады. 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығармадағы әдеби тілді құбылту мен 

айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға бере 

алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

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. 

 

Ғ.Мүсірепов 

туралы не айта 

аласың? 

 

Ғ.Мүсіреповтың 

қандай 

шығармаларын 

білесің? 

 

Ғ.Мүсіреповты 

үш сөзбен қалай 

бейнелеп 

ұсынар едің? 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма: 

 Романның үзіндісін 

хрестоматиядан 

оқып, сюжеті 

бойынша әңгімелеу 

үшін шағын тезис-

жоспар құрастыр. 

Айтылым: 

Романның 

үзіндісін 

хрестоматиядан 

оқып, сюжеті 

бойынша 

әңгімелеу үшін 

шағын тезис-

жоспар 

құрастырады.  

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 5 балл. 

- тезис-жоспар 

құрастырады. 

9-сынып  

хрестоматия 

оқулығы, 

жұмыс 

дәптері. 



 №2-тапсырма: 
Басты кейіпкер 

Ұлпанның тұлғалық 

болмысына 

негізделген қазақ 

қызына тән 

психологиялық 

портрет дайында.  

Оқылым: 

Басты кейіпкер 

Ұлпанның 

тұлғалық 

болмысына 

негізделген 

қазақ қызына 

тән 

психологиялық 

портрет 

дайындайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы - 5 балл. 

- қазақ қызына 

тән 

психологиялық 

портрет 

дайындайды. 

Оқулық 

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: "Ұлпан" романындағы Ұлпан бейнесі 

№18-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: "Ұлпан" романындағы Ұлпан бейнесі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін 

анықтау; 

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас 

туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын 

бағалау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер 

жүйесін анықта алады. 

 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

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. 

Ұлпанның 

тұлғалық 

болмысын қалай 

сипаттар едің? 

 

Қазіргі заман 

қыздарымен 

Ұлпанның 

салыстыралы 

бейнесін қалай 

елестетесің? 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№3-тапсырма: 

 Романдағы 

кейіпкерлер жүйесі 

арқылы идеясын 

анықтап, тура және 

жанама мінездеу 

берілген тұстарын 

теріп жаз. 

Жазылым: 

Романдағы кейіпкерлер жүйесі арқылы 

идеясын анықтап, тура және жанама 

мінездеу берілген тұстарын теріп 

жазады. 

Тура мінездеу Жанама 

мінездеу 

 

 

 

 

Осы тапсырманы орындай отырып 

оқушынын жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

 Жалпы - 5 балл 

- Романдағы кейіпкерлер жүйесі 

арқылы идеясын анықтапайды. 

-Тура және жанама мінездеу берілген 

тұстарын теріп жазады. 

9-сынып  

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 



 №4-тапсырма:   
Топта шығармадан 

үзінді келтіре 

отырып, талдаңдар.  

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындай отырып 

оқушынын жазылым дағдысы 

қалыптасады. 

Табиғат 

суреті 

Кейіпкерлер 

жүйесі 

Автор 

ұстанымы 

 

 

 

 

 

 

Негізгі идеяны анықтау 

Дескриптор:              Жалпы - 5 балл. 

-кестені дұрыс толтырады. 

 

9-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 

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: Ұлпан – әулие  

№19-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім: «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ұлпан – әулие 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи 

тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 

заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға бере алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

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. 



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. 

№5-тапсырма: 

 

Роман 

үзіндісінің 

шарықтау шегін 

анықтап, 

композициялық 

амалдарда 

тартысқа 

қатысқан 

кейіпкерлерді 

атаңдар. 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың 

өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№6 тапсырма: 

Романнан алынған 

үзінділерді талдап, 

кестені толтыр. 

Жазылым: 

Романнан алынған үзінділерді талдап, кестені толтыр  

 

Кейіпкер сөзі Кімге 

айтты? 

Не 

себепті 

айтты? 

Арамызда айып кел деген 

жұрт асқақтай сөйле деп 

тапсырған жоқ еді, ағалар. 

Солай болып шықса, айып 

өзімде. «Жүйелі сөз жүйесін 

табар, жүйесіз сөз иесін 

табар» деген бар ғой. 

  

Ендеше, ұайта беріңдер. 

Стапқа айдаппай-ақ қояйын. 

Артықбайда қалған малым 

бар десе, әкең өзі келсін 

маған 

  

Болмаса қыс ортасы ауған 

кезде бір қос жылқыны сол 

маңайға аударғалы отырмын. 

  

Осы тапсырманы орындау арқылы оқушылардың 

жазылым дағдысы қалыптасады. 

Дескриптор:    Жалпы - 4 балл. 

-кестені дұрыс толтырады. 

 №8-тапсырма: 

Мәтінді тыңдап, 

фразеологиялық 

оралымдарды 

тауып, мағынасын 

өз сөзіңмен 

түсіндіріп жаз.  

Жазылым: 

Мәтінді тыңдап, 

фразеологиялық 

оралымдарды 

тауып, 

мағынасын өз 

сөзіңмен 

түсіндіріп 

жазады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

- Мәтінді 

тыңдайды. 

-Фразеологиялық 

оралымдарды 

табады. 

-Мағынасын өз 

сөзімен 

түсіндіріп 

жазады. 

 

9-сынып  

оқулығы 

Жұмыс 

дәптерлері 

 №11-тапсырма: 

«Ұлпан» 

романының 

тарихилық пен 

көркемдік 

ерекшелігін 

жазушының сөз 

қолдану 

шеберлігімен 

байланыстырып, 

туындының 

құндылығына баға 

беріңдер. 

«Ұлпан» 

романының 

тарихилық пен 

көркемдік 

ерекшелігін 

жазушының сөз 

қолдану 

шеберлігімен 

байланыстырып, 

туындының 

құндылығына 

баға береді. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

- Мәтінді 

тыңдайды. 

-Фразеологиялық 

оралымдарды 

табады. 

-Мағынасын өз 

сөзімен 

түсіндіріп 

жазады. 

 

9-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: Т. Айбергенов "Сағыныш" 

№20-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік құндылығы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық 

жұмыс 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 

Қызығушылықт

ы 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. 



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. 

№1-тапсырма: 

 

Өлеңінің 

тақырыбы мен 

идеясын анықтап, 

автордың 

сағыныш сезімін 

қандай сөздермен 

бергеніне назар 

аудар. 

 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№2-тапсырма: 
Ақын өлеңдегі 

сағынышты өзің 

басыңнан кешкен 

сағынышпен 

салыстырып, 

пікіріңді өлең 

немесе қарасөз 

түрінде жаз. 

Жазылым: 

Ақын өлеңдегі 

сағынышты өзің 

басыңнан кешкен 

сағынышпен 

салыстырып, 

пікіріңді өлең 

немесе қарасөз 

түрінде жазады. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым  

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы –3 балл. 

- Ақын өлеңдегі 

сағынышты өзің 

басыңнан 

кешкен 

сағынышпен 

салыстырады. 

-Пікірін өлең 

немесе қарасөз 

түрінде жазады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері. 



 №3-тапсырма: 
Хрестоматиядан 

ақынның басқа да 

өлеңдерін оқып 

талдаңдар. 

Өлеңдердің идеясы 

мен тақырыбы 

туралы өз 

ойларыңды ауызша 

баяндап беріңдер. 

Айтылым: 

Хрестоматиядан 

ақынның басқа да 

өлеңдерін оқып 

талдайды. 

Өлеңдердің 

идеясы мен 

тақырыбы туралы 

өз ойларыңды 

ауызша баяндап 

береді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым  

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы –4 балл. 

- Хрестоматия-

дан ақынның 

басқа да 

өлеңдерін оқып 

талдайды. 

-Өлеңдердің 

идеясы мен 

тақырыбы 

туралы өз 

ойларын ауызша 

баяндап береді. 

Оқулық, жұмыс 

дәптерлері, 

құлаққап . 

 №4-тапсырма: 
Мәтінді тыңдап, 

өлең жолдарынан 

троп түрлерін 

тауып талда. 

Айтылым: 

Мәтінді тыңдап, 

өлең жолдарынан 

троп түрлерін 

тауып талдайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым  

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы –4 балл. 

Мәтінді 

тыңдайды. 

-Өлең 

жолдарынан 

троп түрлерін 

тауып талдайды. 

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: Т. Айбергенов "Сағыныш" 

№21-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Т. Айбергенов "Сағыныш" 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығармадағы психологизмді 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. 



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. 

№5-тапсырма: 

Мәтінді 

тыңдап, есте 

қалған 

оралымдарды 

карасөз түрінде 

жаз. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31мин. 

 

 

№6-тапсырма: 
Өлең 

құрылысының 

ерекшелігіне назар 

аудар. Берілген 

шумақтарды 

құрылысына қарай 

талда. 

Өлең 

құрылысының 

ерекшелігіне 

назар 

аударады. 

Берілген 

шумақтарды 

құрылысына 

қарай 

талдайды. 

Дескриптор:              

Жалпы - 3 балл. 

- Берілген 

шумақтарды 

құрылысына қарай 

талдайды. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері. 

 

 
№7-тапсырма: 

Өлеңдегі автор 

бейнесін және оның 

ішкі сезімін 

білдіретін сөздерді 

теріп, кестеге 

толтыр. 

Өлеңдегі автор бейнесін және оның ішкі сезімін 

білдіретін сөздерді теріп, кестеге толтырады. 

Өлеңнен үзінді Автор сезімі Менің ойымша 

   

   

Дескриптор:              Жалпы - 3 балл. 

-Берілген тапсырма бойынша кестені дұрыс 

толтырады.  



 №8-тапсырма: 

Топта троп пен 

фигура түрлеріне 

талдап, автор 

стилінің 

ерекшелігіне өз 

бағаларыңды 

беріңдер. 

Топта троп пен фигура түрлеріне талдап, автор 

стилінің ерекшелігіне өз бағаларыңды береді. 

1-топ 2-топ 3-топ 

Троп түрі Фигура Ақын стилі 

 

 

  

Дескриптор:              Жалпы - 4 балл. 

-Берілген тапсырма бойынша кестені дұрыс 

толтырады.  

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: Төлегеннің сағынышы 

№22-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Төлегеннің сағынышы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасау; 

9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 

тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасай алады. Сонымен 

қатар автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс 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. 

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. 

Алдыңғы алған 

білім бойынша 

оқушылар бір-

біріне «Сұрақ 

жауап» әдісі 

арқылы 

сұрақтар 

қойып, жауап 

береді. 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№9-тапсырма: 

Өлеңнің мазмұнын 

қарасөзбен 

көркемдеп айтып, 

екі шумақ өлең 

шығарыңдар. 

Өлеңнің 

мазмұнын 

қарасөзбен 

көркемдеп 

айтып, екі 

шумақ өлең 

шығарады. 

Дескриптор:              

Жалпы –5 балл. 

- екі шумақ өлең 

шығарады. 

 

Оқулық, жұмыс 

дәптері. 



 №10-тапсырма: 

«Ақын сағынышы» 

тақырыбында әдеби 

эссе жазыңдар. 

Эсседе ақынның 

сағынышты қандай 

көркемдік тәсілдер 

арқылы бергенін 

ашып көрсетіңдер. 

 

 

Жазылым: 

«Ақын 

сағынышы» 

тақырыбында 

әдеби эссе 

жазады. Эсседе 

ақынның 

сағынышты 

қандай 

көркемдік 

тәсілдер 

арқылы 

бергенін ашып 

көрсетеді. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы – 5 балл. 

-эссе жазады. 

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 

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: Кеудемді кернеп тұр бір сағыныш... 

№23-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: УскенбаеваБ. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Кеудемді кернеп тұр бір сағыныш... 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 

9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби 

эссе жазу; 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық 

жұмыс жаза алады. Сонымен қатар шығарманың идеясын 

ғаламдық 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 

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 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Алдыңғы алған 

білім бойынша 

оқушылар бір-

біріне «Сұрақ 

жауап» әдісі 

арқылы сұрақтар 

қойып, жауап 

береді. 

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№ 11-тапсырма:  
Кестеде берілген 

сөздерді өлеңдегі 

бейнелі 

формасымен жазып 

көрсетіп, өз 

ойыңды білдір. 

Жазылым: 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың жазылым дағдысы 

қалыптасады 

Сөз Өлең 

жолында 

Өз 

ойым 

Теңіз   

Бұлбұл   

Тау   

Қарағай   

Қыратта

р 

  

Дескриптор:  Жалпы – 5 балл. 

-кестені дұрыс толтырады. 

Оқулық, 

жұмыс дәптері. 

 

 № 12-тапсырма:  
Т.Айбергеновтың 

«Сағыныш» өлеңін 

әлем әдебиетіндегі 

ерекше сезімді 

білдіретін 

өлеңдермен 

салыстырып, сын 

мақала дайында. 

Жазылым: 

Т.Айбергеновтың 

«Сағыныш» 

өлеңін әлем 

әдебиетіндегі 

ерекше сезімді 

білдіретін 

өлеңдермен 

салыстырып, сын 

мақала 

дайындайды. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы –5 балл. 

- сын мақала 

дайындайды. 

 

Оқулық, 

жұмыс дәптері 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Жеке жұмыс: 
Оқушылар бір 

ауыз сөзбен 

сабақ туралы өз 

ойларын 

түсіндіріп береді. 

Бір ауыз 

сөздеріне  

сабақты 

бағалайтын 

келесі сөздерді 

айтуға болады 

ұнады, пайдалы, 

қажет, білдім, 

үйрендім, 

қызықтым, 

ұмтылдым, есте 

сақтадым, жасай 

аламын. т.б. 

Мұғалім 

оқушылардың 

сабаққа 

қатысқан 

белсенілігіне 

қарай 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша әр 

оқушының өзіне 

тиісті баллын 

қойып 

бағалайды. 

СОнымен қатар, 

оқушыларды 

ынталандыру 

үшін   

«Қошеметтеу» 

әдісі арқылы 

бағалайды. 

 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

  



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Ф. Оңғарсынова  

№24-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ф. Оңғарсынова 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасау. 

Сабақтың мақсаты: Білім автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасайды. 

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 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

 

Фариза 

Оңғарсынова кім? 

 

Ф.Оңғарсоынованы

ң қандай 

шығармаларын 

білесің? 

 

Ф.Оңғарсыноваға 

қандай ән 

арналған? 

 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма: 

Экраннан Фариза 

Оңғарсынова 

туралы бейнеролик 

көрсетеді. 

Бейнероликтен көрген ақпараттарын 

бір-біріне айтып, пікір алмасады. 

 

Тыңдалым-айтылым: 

https://youtu.be/gVoVDRuJ0k0 

Осы тапсырманы орындау арқылы 

оқушылардың тыңдалым-айтылым  

дағдысы қалыптасады 

Дескриптор: Жалпы – 5 балл. 

-өз ойын еркін жеткізеді. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптері. 

 

https://youtu.be/gVoVDRuJ0k0


 № 2-тапсырма:  
Әкім Таразидің 

сөзіне талдау 

жасатады. 

Фариза 

Оңғарсыновның 

өлеңдерінде 

Махамбет 

өлеңдерінің 

екпіні, Махамбет 

өлеідерінде ғана 

кездесетін, 

лирикамен қатар 

жүретін ашу-ыза 

екпіні бар. 

Фаризаны мақтау 

қажет емес, 

мақтану керек. 

Дескриптор:              

Жалпы -5балл. 

-түйінді сөзге 

талдау эасайды. 

 

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», 

«Толықтырамы

н, басқа 

көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 

1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 



«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

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: Фариза – поэзия падишасы 

№25-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Фариза – поэзия падишасы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 

тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасайды. 

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 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Ф.Оңғарсынова-

ның  мінезін үш 

сөзбен қалай  

сипаттайсың? 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

№1-тапсырма:  
Өлеңді оқып, ақын 

идеясы мен 

тақырыбын анықта. 

Ақын өлеңді қалай 

бағалайды? Оның 

«аялап өтемін» 

дегенін қалай 

түсінесің? 

Оқылым-

айтылым: 

Өлеңді оқып, 

ақын идеясы 

мен тақырыбын 

анықтайды.  

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым –

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор:              

Жалпы - 6 

балл. 

-сұрақтарға 

дұрыс жауап 

береді.  

- өлеңді оқып, 

ақын идеясы 

мен тақырыбын 

анықтайды. 

 

ДК 

Оқулық 

Жазу дәптері 



 №2-тапсырма:  
Ақынның 

лирикалық 

тұлғасының 

ерекшелігін 

білдіретін сөздерді 

тауып, лирикадағы 

психологизмді 

анықта. 

Айтылым: 

Ақынның 

лирикалық 

тұлғасының 

ерекшелігін 

білдіретін 

сөздерді тауып, 

лирикадағы 

психологизмді 

анықтайды. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

оқылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-4 балл. 

- Ақынның 

лирикалық 

тұлғасының 

ерекшелігін 

білдіретін 

сөздерді табады. 

- Лирикадағы 

психологизмді 

анықтай алады. 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптерлері. 

Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

 «Бір ауыз сөз» 

әдісі.  

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

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: Ф. Оңғарсынова шығармалары  

№26 сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Ф. Оңғарсынова шығармалары 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығармадағы психологизмді анықтай 

алады. 

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

еңбек қоғамы» құндылығына баулу. Бұл арқылы оқушыларда 

шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық 

сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілікке  деген 

дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың басы 

Қызығушылықт

ы ояту 

7 мин. 

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. 

Сыныптастырыны

ң пікірін 

толықтырады. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

Фариза 

Оңғарсынованың 

сен білетін тағы 

қандай 

шығармаларын 

айта аласың? 

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 

белсенділікпе

н қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№3-тапсырма: 

Топта өлеңді 

талдаңдар. Кестеге 

өлеңнен мысалдар 

жазып, басқа 

топтың мүшелеріне 

түсіндіріңдер. 

 

1-топ 2-топ 3-топ 

Автор бейнесі Троп Фигура 

 

 

 

  

Дескриптор:  Жалпы-5 балл: 

-Кестені дұрыс толтырады. 



 №4-тапсырма.  
Өлең туралы, сөз 

өнері туралы басқа 

қандай 

ақындардың 

шығармаларын 

білесіңдер. 

Ф.Оңғарсынованың 

өлеңімен 

салыстырып, өз 

ойларыңды ауызша 

баяндап беріңдер. 

Айтылым: 

Ф.Оңғарсынованы

ң өлеңімен 

салыстырып, өз 

ойларыңды ауызша 

баяндап береді. 

 

Осы тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 5 

балл. 

Ф.Оңғарсынова

-ның өлеңімен 

салыстырып, өз 

ойларын 

ауызша баяндап 

береді. 

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 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: "Өлең, мен сені аялап өтем" 

№27-сабақ. 

Мектеп:  Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: "Өлең, мен сені аялап өтем" 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби 

эссе жазу; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, 

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. 

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. 

«Өлең мен сені 

аялап өтем» атты 

өлеңінің шығу 

тарихы қандай? 

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.  

 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31мин. 

 

№4-тапсырма: 
Дереккөздерді 

пайдаланып, Фариза 

Оңғарсынова өмірі 

мен 

шығшармашылығы 

туралы 

таныстырылым 

жасаңдар. 

Дереккөздерді 

пайдаланып, 

Фариза 

Оңғарсынова өмірі 

мен 

шығшармашылығы 

туралы 

таныстырылым 

жасайды. 

Дескриптор: 

Жалпы – 

5балл. 

-таныстырылым 

жасайды. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 



 №6-тапсырма:  
Мәтінді тыңдап, 

шумақтарды 

аяқтаңдар. 

 

  

 
Дескриптор: Жалпы-5 балл: 

- Мәтінді тыңдайды. 

- Шумақтарды аяқтайды. 



\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. 

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: Жайық өңірінің ақындары  

№28-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жайық өңірінің ақындары 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы 

ретіндегі рөліне талдау жасау 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар автор бейнесінің идеялық-стилистикалық 

тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасай 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. 

(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 



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. 

«Өлең мен сені 

аялап өтем» 

өлеңінің әр 

сөзінде қандай 

мән-мағына 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.   

 

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№7-тапсырма: 

Автор бейнесін 

анықтай отырып, 

кестені толтыр. 

 

Үзінді Автор Пікірім 

Дара күндерімнің, 

Нала түндерімнің 

Серігі болғаның үшін, 

Сенімі болғаның үшін, 

Мен сені аялаймын. 

  

Біреудің күлкісін көріп, 

Бақыттының түр-түсін көріп, 

Шаттанып қалған шағымғада, 

Жеткендей арман-сағымға, 

Қуаныштан дірілдеп денем, 

Алдыңа күлімдеп келем. 

  

Дескриптор: Жалпы – 5 балл. 

-Кестені дұрыс толтырады. 



 №8-тапсырма:  
Ақынның 

хрестоматияда 

берілген өлеңдерін 

оқып, талдаңдар. 

Өлең идеясы мен 

ақын ұстанымы 

туралы айтыңдар. 

Айтылым: 

Ақынның 

хрестоматияда 

берілген 

өлеңдерін оқып, 

талдайды. Өлең 

идеясы мен ақын 

ұстанымы 

туралы айтады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау арқылы 

оқушылардың 

айтылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы-5балл. 

- Ақынның 

хрестоматияда 

берілген 

өлеңдерін оқиды. 

- Талдайды.  

-Өлең идеясы 

мен ақын 

ұстанымы 

туралы 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 

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: Өлеңге сатылай кешенді талдау 

№29-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Өлеңге сатылай кешенді талдау 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау; 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық 

талдау жасай 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. 

(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. 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға жауап 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Өлең мен сені 

аялап өтем» 

өлеңінен үзінді 

шумақтарын 

айтып бер 

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.   

Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31мин. 

 

№9-тапсырма:  
«Ақын және өлең» 

деген тақырыпта 

ақындық өнер 

ерекшелігі туралы 

шағын зерттеу 

жүргіз.  Зерттеуде 

шығармашылық 

тұлғалардың сөз 

өнеріне баға бере 

отырып, айтқан 

пікірлерін 

пайдалан. 

«Ақын және 

өлең» деген 

тақырыпта 

ақындық өнер 

ерекшелігі 

туралы шағын 

зерттеу 

жүргізеді.  

Зерттеуде 

шығармашылық 

тұлғалардың 

сөз өнеріне баға 

бере отырып, 

айтқан 

пікірлерін 

пайдаланады. 

Дескриптор: 

Жалпы -10балл. 

-«Ақын және 

өлең» деген 

тақырыпта 

ақындық өнер 

ерекшелігі 

туралы шағын 

зерттеу 

жүргізеді.  

Зерттеуде 

шығармашылық 

тұлғалардың сөз 

өнеріне баға бере 

отырып, айтқан 

пікірлерін 

пайдаланады. 

Оқулық,  

жұмыс 

дәптерлері. 

 



Сабақтың соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

«Еркін микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты: Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі: 

Тақырып бойынша 

оқушылардың 

пікірін анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа 

көзқарасым бар», 

«Менің сұрағым 

бар». Сонымен 

қатар 1-10 

баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

 

 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына қандай 

тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы мен 

ресурстарды оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» 

әдісі. 1-10 баллдық 

жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары 

мен белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы 

мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 

 

 

 



Қысқамерзімді жоспар 

Сабақтың тақырыбы: Жыр – менің жалғыз тарланым  

№30-сабақ. 

Мектеп: Балдәурен РОСО 

Бөлім:  «Адам жанының құпиясы» бөлімі 

Педагогтің аты-жөні: Ускенбаева Б. 

Күні:  

Сыныбы:9 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Жыр – менің жалғыз тарланым 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу 

Сабақтың мақсаты: Білім алушылар автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық 

жұмыс 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. 

(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 

беріп, өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

«Өлең мен 

сені аялап 

өтем» атты 

өлеңінің 

астарын қалай 

баяндап бере 

едің? 

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.   



Сабақтың ортасы 

Мағынаны ашу. 

31 мин. 

 

№10-тапсырма:  
Өлең идеясын 

талдап, эссе жаз. 

Эсседе сөз өнерінің 

қазіргі жастардың 

көзқарасы 

тұрғысынан 

саралануына назар 

аудар. 

Жазылым: 

Өлең идеясын 

талдап, эссе 

жазады. 

Эсседе сөз 

өнерінің 

қазіргі 

жастардың 

көзқарасы 

тұрғысынан 

саралануына 

назар 

аударады. 

 

Осы 

тапсырманы 

орындау 

арқылы 

оқушылардың 

жазылым 

дағдысы 

қалыптасады. 

Дескриптор: 

Жалпы -4 балл. 

-эссе 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. 

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: 

 

 

 

 

 


