
Қысқа мерзімді сабақ жоспары 

Мұғалім: Амиржанова Гульнур Есенкелдиевна 

Күні  Сынып  Пәні Әдебиеттік оқу 

 

Тақырыбы Ағаш тостақ 

 

Мақсаты Мәтін мазмұны мен идеясын ашуға мүмкіндік беру 

Нәтижесін

де 

 Мәнерлі, сезіммен оқуға, оқушының сөздік қорының баюына жағдай туғызу; үлкенге 

құрмет көрсетуге , мейірімді азамат болуға тәрбиеленеді; 

Сабақтың 

кезеңдері 

Бөліне

тін 

уақыт 

Дерек 

көздер 

Жұмыс түрі Әдіс-тәсілдер 

 

Ескеретін 

жайттар 

Ұйымдаст

ыру кезеңі 

 Қосымша 

ресурстар 

Амандасу. Сыныптың психологиялық-

эмоционалдық ахуалын қадағалау.   

Оқыту мен 

оқудағы жаңа 

тәсілдер 

(қадағалау, 

бақылау, 

ынталандыру) 

 

Үй тапсыр- 

масы 

 

 Қосымша 

ресурстар   
« Сұрағымның  маңыздылығы»  

сұрақ-жауап арқылы үй жұмысын 

тексеру. Білім алу ережелері еске 

түсіріледі.  

Плакатпен жұмыс.Адасқан 

әріптерді орнына қою арқылы 

отбасы мүшелерінің атауларын табу, 

бояу арқылы ажырату 

қ а б к і д К 

Л т ү р ә ж е 

Ы а қ а н а Л 

Ш А и з л ғ І 

қ о ә к е а к 
 

СТО,топтық 

жұмыс 

 

 

Жаңа сабақ  Қосымша 

ресурстар

, АКТ 

1.Қызығушылығын ояту 

Лездеме сұрақтар 

 Әкеңнің әкесі саған кім 

болады? 

 Әкеңнің анасы кім болады? 

 Анаңның анасы кім болады? 

 Анаңның әкесі кім болады? 

 Үлкенге-құрмет, 

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

 Ананың сүті-бал, 

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

 

2. Мағынаны тану 

 

1. Мәтін тақырыбы және автормен 

таныстыру. 

 

Оқытудағы 

басқару мен 

көшбасшылық. 

Топтық жұмыс 

Диалогтік оқыту 

(сұрақ қою 

түрлері арқылы) 

СТО, Талантты 

және дарынды 

балалармен 

жұмыс  

 

 

Мұғалім 

қойған 

сұрақтар 

ға толық 

жауап 

берулерін 

қадағалау 



2 Сызба бойынша мәтінді түсіндіру. 

Сызбаға әр қайсысына түсінік беріп 

жазу.Қандай екенін, отбасындағы өз 

орнын айту. 

 

 
3. Жұпта, топта талқылау, ортақ ойды 

ортаға салу 

4. Мәтінді тізбектей оқу (3 топ) 

5. Сергіту сәті 

6. Суреттер сөйлейді слайд (суреттер 

таратылады, оқушылар әңгіме 

құрайды) 

      
 

7. рөлдік ойын ретінде көрсету 

Қорытын 

ды  

  Ойтолғау 

А)«Әке мен бала» бейнеролик 

көрсету 

-Қалай ойлайсыңдар ата-анасы 

баласының жасаған ағаш тостағын 

естелікке сақтап қояр ма екен? 

-Мейірімсіз ата-аналарға қандай ақыл 

айтар едің?  

Ә) Эссе жазу 

 

Бағыт-бағдар 

беру 

Жүйелі 

болуына 

көңіл 

бөлу 

Үйге тап 

сырма 

    Дәптердегі тапсырмаларды аяқтау. 

Мәтінді әңгімелеу 

Оқушының өз 

бетімен 

ізденуіне бағыт 

беру 

 

Бағалау   Қосымша 

ресурс 

тар 

Бағалау 

Мадақтау сөздермен ынталандыру 

Рефлексиялық бағалау 

         

Бағалау 

критерийлері 

арқылы 

формативтік 

бағадан, 

суммативті баға 

шығару 

  

 

 

 

Әке-
Ана

Бала Ата


