
 Сабақ жоспары

Ұзақ мерзімді жоспардың
тарауы:  6.1В  Рационал
сандар  және  оларға
амалдар қолдану (20 сағ)
Күні:
Сынып: 6

Мектеп: Саумалкөл №2 гимназия мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Джакупова З.Ж.

Қатысқандар:                               Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы Бүтін сандар. Рационал сандар.
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

6.1.1.6    бүтін сан ұғымын меңгеру;

6.1.1.8    рационал сан ұғымын меңгеру;

6.1.2.9    координаталық түзуде рационал сандарды кескіндеу;

Сабақтың мақсаты Оқушылардың:

Барлығы: 

Қарама-қарсы сандар, бүтін сандар, рационал сандарды ажыратады;

Сандардың  берілген  жиынында  жататынын  анықтап,  координаталық
түзуде кескіндейді;

Басым көпшілігі: Құрамында белгісіз мүшесі бар өрнектерді шешеді

Кейбірі: Бөлшек  рационал  сандарды  координаталық  түзуге
орналастырып, себебін түсіндереді.

Ойлау деңгейі Білу, түсіну, қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы:

• Рационал сандардың ішкі жиындарын анықтау;
• Бүтін сандар, рационал сандар анықтамасын меңгеру;
• Координаталық түзуде нүктелерді салу.

Тілдік мақсаттар Оқушылар:

• рационал сандарды оқып, жаза алады;

• бүтін сан, рациона сан ұғымдарының анықтамасын айтады.

Пәнге тән лексика және терминология: рационал сан; бүтін сан; 
координаталық түзу; қарама-қарсы сандар;

Диалогтер  мен  жазу  үшін  қолданылатын  тіркестер:

• Рационал сан дегеніміз ...

• Қарама-қарсы сандар деп ...

• Бүтін сан дегеніміз ...

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік  Ел»  жалпыұлттық  идеясының  «Қазақстанның  Тәуелсіздігі
және  Астана»   құндылығы  негізінде   оқушыларды  пaтриоттық,
aдaмгершiлiк, өзaрa сыйлaстық қaрым-қaтынaстaрды дaмытy.

Пәнаралық байланыс Жаратылыстану
Алдыңғы білім Оң сандар, теріс сандар, қарама-қарсы сандар, координаталық түзу 

ұғымдарын біледі
Сабақ барысы

Сабақтың Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар



жоспарланған
кезеңі

Сабақтың басы
3 мин

2 мин

2 мин

     Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу.
    «Бір минуттық әңгіме»  жұптық жұмыс
Алдын ала  үлестірмелі  қағаздарға  мына  сандарды  әзірлеп
алып, партаның үстіне қоямын (4,38,75,99,167),  (-7,-78,-95,-
107,-155).  Үлестірмедегі  сандардың  қандай  заңдылықпен
берілгенін өздері анықтап, оқушылар екі қатарға тұрады. Оң
сандары бар оқушы оң сандар туралы, ал теріс сандары бар
оқушы  теріс  сандар  туралы  ақпаратпен  бөліседі.
Нәтижесінде 2 топқа бөлінеді. 
Мақсаты: Өткен  материалға  шолу  жасау.  Оқушылардың
бір-бірінен ақпарат алу дағдысын қалытастыру.
  
Үй тапсырмасын тексеру.
 Сағат  тілінің  бағыты  бойынша  оқушылар  дәптерлерін
алмастырып, бір-бірін тексереді. 
Интербелсенді  тақтадан  дұрыс  жауабымен  салыстырып,
өзара талқылайды.
ҚБ: Барлық  жауаптары  дұрыс  оқушыны  қол  шапалақтау
арқылы бағалайды.

     Жаңа сабақты бастамас  бұрын ой қозғау мақсатында
оқушыларға сұрақ арқылы диалогқа түсуді  «Кім жылдам»
әдісімен ұйымдастырамын. 
 Оқушыларға  үлестірме  таратылады.  Үлестірмедегі  сөз
тіркестеріне  қарай  оқушылар  «+»  немесе  «-»  таңбаларын
қояды:
а) «Бәйтерек» биіктігі;
ә) «Қазақ Елі» монументінің биіктігі;
б) «Хан Шатыр» ғимаратының биіктігі;
в) Есіл өзенінің тереңдігі;
г) Қаңтар айында Астана қаласының температурасы.
Мақсат: Теріс  сандар  шамаларды  өлшеу  нәтижесін  жазу
кезінде, мысалы, ауа температурасын, өзен тереңдігін және
т.б. өлшеу нәтижелерін анықтауға үйренеді.
ҚБ. Ауызша кері байланыс. 

Интербелсенді 
тақта, «+»,«-» 
таңбалары 
жазылған 
жапсырма 
қағаздар

Үлестірме 
материал



Сабақтың 
ортасы
7 мин

3 мин

    Жаңа  тақырыпты  игеру  үшін  «Тірек  сөз»  әдісін
пайдаланамын.

Оқушылар жұппен  оқулықтан тірек сөздерді тауып, кестені
толтырады. Жауаптарын топпен талдайды.

 Топтан  ортаға  бір  оқушы  шығып,  өз  тобының  кестесін
қорғайды.

Тірек сөз Анықтама Мысал

Мақсаты: Оқушылар тірек сөздерді іздей отырып, мәтінді
жылдам оқып шығады. Есептер шығаруда алған білімдерін
пайдаланады.

КБ:  Ауызша кері байланыс. «Екі жұлдыз, бір тілек»  

     Жеке жұмыс.  Саралаудың «тапсырма» тәсілі арқылы
оқушы қажеттілігін ескере отырып, деңгейлік тапсырмалар
беремін.

1 деңгей
   Координаталық түзуде -3 және 4,5 сандарын және оларға
қарама-қарсы сандарды кескіндеңдер.

Бағалау
критерийлері

Дескриптор

Қарама-қарсы
сандарды анықтау
Координаталық
түзуде  сандарды
орналастыру

1. -3  санына  қарама-қарсы
санды анықтады;

2. 4,5  санына  қарама-қарсы
санды анықтады;

3. Координаталық  түзуде
сандарды дұрыс орналастырды.

2 деңгей
    -х мәнін анықтаңдар, егер х=  

Бағалау
критерийлері

Дескриптор

Таңбалар  ережесін
қолдану;

1. Санды  белгісіздің  орнына
қояды;

2. Таңбасын анықтайды;

3. Дұрыс жауабын жазады.

Оқулық, 
таратпа, кесте

Үлестірме 
материал



10 мин

8 мин

3 деңгей
 және  3,1  сандарын  координаталық  түзуде
орналастырып,  олардың арасында жатқан барлық бүтін
сандарды теріп жаз.

Бағалау
критерийлері

Дескриптор

Рационал  сандарды
координаталық түзуде
орналастырып,
арасында  жатқан
барлық  бүтін
сандарды теріп жазу.

1.  санын координаталық түзуде
орналастырады;

2. санын  координаталық  түзу
бойында орналастырады;

3. Барлық  бүтін  сандарды  теріп
жазады (-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3)

      «Ойлан-жұптас» әдісі  бойынша  оқушылар жұптаса
жұмыс  жасау  арқылы  таңба  ережесін  пайдалана  отырып
дұрыс жауаптарды сәйкестендіру.
Жұлдызшаның  «*»  орнына  теңдік  тура   болатындай  етіп,
сәйкес таңбаны қойыңдар.

1) 1)–(*x)=-5               2) *(-x)=3.9        3) –(*x)=

2) 4) *(+x)=-0,2         5) –(*x)=0,3       6) *(-x)=-0,5

Дескриптор:

- таңба ережесін біледі;

- теңдік  тура  болатындай  таңбаларды
орналастырады;

- белгісіз  айнымалыны  дұрыс  анықтап,  жауабын
жазады.

ҚБ:  «Серпілген  сауал»  әдісі  Оқушылардан  тапсырманы
орындап  болғаннан  кейін  жауаптарын  топтағы  жұбымен
тексеруді сұраймын.  Жауаптары бірдей ме?, әлде өзгешелік
бар ма?  Өзгешелік  болса,   неге?  Қате  кімнен  кетті?-деген
сұрақтар  қою  арқылы  сұрау,  содан  кейін  барып
интербелсенді тақтада дұрыс жауапты көрсетемін.

Жеке жұмыс. «Келісемін – Келіспеймін» 

       Оқушылардың жаңа тақырыпты игеру деңгейін анықтау
мақсатында  сыни  тұрғыдан  ойлауды     әдістерінің  бірі
«Келісемін-Келіспеймін»  әдісін  қолданамын.  Оқушылар
келісемін  «+»,  келіспеймін  «-»  ережесін  қолданып,  әр
тұжырым бойынша өз ойын білдіреді, кестеде көрсетеді.



Келісе-
мін

Келіс-
пеймін

Қоры-
тынды

8  және  -8;  -0,9  және  0,9
сандары  қарама-қарсы
сандар болады
0 саны өз-өзіне қарама-қарсы
сан
Натурал  сандар,  оларға
қарама-қарсы сандар, 0 саны
бүтін сандар деп аталады
Бүтін  сандар,  теріс  сандар
және  оң  бөлшек  сандар
рационал сандар деп аталады
Кез-келген  бүтін  сан
рационал сан деп аталады
Кез-келген бүтін сан натурал
сан болмайды
Кез-келген  рационал  сан
натурал сан болмайды

Күтілетін  нәтиже:  фактілерді  бағалайды,  ақпаратты
талдайды, өз ойларын айтады.

Сабақтың соңы
3 мин

2 мин

Рефлексия: Мен қай баспалдақтамын?

Жаттығудың мақсаты: қатысушыларға өзін-өзі адекватты
бағалауға көмектесу. Қатысушыларға 10 саты бар баспалдақ
салынған суреттің бланкісі үлестіріледі. 
Нұсқаулық: «Өзіңізді  қазір  қандай  баспалдақта  екеніңізді
салып көрсетіңіз». Барлығы сурет салуды аяқтағаннан кейін,
жүргізуші осы әдістеменің кілтін хабарлайды:
 - 1-4 баспалдақтар – өзін-өзі бағалауы төмен,
 - 5-7 баспалдақтар - өзін-өзі бағалауы адекватты,
 - 8-10 баспалдақтар - өзін-өзі бағалауы жоғары.

Үй тапсырмасы: №295

Саралау  –  оқушыларға  қалай  көбірек
қолдау  көрсетуді  жоспарлайсыз?
Қабілеті  жоғары  оқушыларға  қандай
міндет қоюды жоспарлап  отырсыз?

Бағалау  –  оқушылардың
материалды  меңгеру
деңгейін  қалай  тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық  және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы


