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Солтүстік Қазақстан облысы  Байгунакова Жанар Кальяхметқызы, бастауыш сынып мұғалімі 

Ашық сабақ  

Математика  1 сынып  

Тақырып: Қайталау – білім анасы 

Сабақтың мақсаты:1) Оқушылардың өткен сабақтардан алған білімдерін пысық- 

                                  тап, қайталауға арналған есептер шығару.  Оқушылардың  

                                  білім  деңгейін тексеру, алған білімдерін тиянақтау.                                 

                                  2) Оқушылардың ақыл – оыйн, ой - өрісін, логикасын  дамыту, 

                                  қиылын ұштап, қабілеттерін шыңдау. 

                                  3) Алған білімдерін күнделікті өмірде пайдалану. Мақсатына  

                                  жетуге ұмтылдыру, ұқыптылыққа, ізденімпаздыққа өздігінен           

                                  жұмыс істеуге тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: кеспе сандар, кестелер, дидактикалық материал, карточкалар. 

Типі: қайталау, пысықтау сабақ 

Түрі: ойын сабақ. «Жұлдызды сағат» оыйны. 

                                                     Сабақ  барысы 

1. Ұйымдастыру. 

а) Психологиялық  даярлық.      

                                                     Қуан, шаттан! 

                                                     Қуан, шаттан! 

                                                     Қуанатын күн бугін. 

                                                     Қайырлы таң! 

                                                     Қайырлы  күн! 

                                                     Күліп шықты күн бүгін! 

б)    «Жұлдызды сабақ» - сын сабақ, 

         Тапсырмаларды шешіп, ойна күл. 

         Білімдіден мол талап, 

         Күтіледі, оны біл! 

         Ал ойыннан қалмайық, 

         Жұлдызсыз мүлде болмайық.   (фишка) 

2. Ой шақыру стратегиясы 

   - Қай  жыл мезгілі? Қыс айы  қаңдай? Күні? Аптада неше күн бар? Бүгін аптаның  

 нешенші күні? 

- Санды немен белгілейміз? 

- Тура және кері есепте 

- Санның көршілерін тап. 

- Үлкен текше неше кіші текшеден құралған? 

3. «Кім тапқыр?» 

  - Терезеге қажетті цифрды жаз. 

 

 5 6 

  

 

  

 

 

 

 



- Шыршаларды безендір. 
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4.  Логикалық есеп. 
   а) 5 жұмыртқа 5 минутта піседі, 1 жұмыртқаны пісіру үшін  неше минут керек? 

 

   ә)                    3 бұтақты қайыңда 

                          Бұтақ  сайын 3 алма. 

                          Біреуін бер Әділге 

                          Сонда қалады неше алма? (Қайыңда алма өспейді) 

   б)         Шығармақ боп неше есеп 

               Жиналған 5 есек 

               Үшеуі ұйықтап отырды 

                Сонда естісі неше есек. (Есті  есек  болмайды) 

   в)  Суретте  неше  үшбұрыш  бар?                                                                                                                                 

 

г) Екі стаканға бірдей су құйдық. Оның біреуін  тарелкаға  төңкердік. Қай стаканда су 

көп 

5. Сергіту  сәті.                             

                                   Аспанға қарап ай көрдік, 

                                   Төменге қарап  жер көрдік. 

                                   Оңға,  солға  бұрылып, 

                                   Егеменді  ел көрдік 

6. «Кім жылдам?»  

а) Ретімен  ата:  өсу,  кему. 
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ә) Қандай  сандар жазылмаған? 

  1 + * = 3                 1+* = 5                 3 + *=4 

   

  *  - 2  =4                 * - 3= 6                 4- * =4                

 

7. Шығармашылық  жұмыс 

 - Оқулықпен жұмыс 119 бет  №2 

 - Геометриялык  материал 

 

8. «Кім  жүйрік?» 

                        Екі кемеде  отырған, 

                        Тоғыз кішкене балдырған, 

                        Алдығысында отырса екеуі, 

                        Кейінгісінде  отырар  нешеуі? 

                                

                      Сөредегі  сегіз  ыдыстың 

                      Біреуін  алды  Ырысты. 

                      Нешеуі  қалды  сөреде? 

                      Тауып көрші, есепте 

                                      

                                      Тал басына бір ара, 

                                      Қонушы  еді  күнара 

                                      Бүгін  тоғыс  туысын, 

                                      Ертіп  келді  бір ара. 

                                      Барлығы  қанша  ара 

9. «Жұлдызды  сағат»   

          !    4+5                р  1+2            а   2+2 

          С  3+3                ы   3+4           ң   6+2 

          Ж  0+1               а    2+0           й   2+3 

 

 Жарайсың! 

             

10. Үйге  тапсырма беру, бағалау. 

119 бет № 3 

 

11. Қорытынды. 

  - Жұлдыз  кімде  көп? 

                                        Біздер бүгін  баламыз, 

                                        Өсіп  алға  барамыз, 

                                        2030 жылдары 

                                        Біз де  азамат  боламыз.  

 
 


