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Тараздың бойтұмары 
 

 

 

 

Шынбаева Бакыт Зейнилгабиденовна 

Донецк орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 

 

 

 

 

Сабақтың мақсаты: Жаңа мәтінге талдау жасау, идеясын ашу. Оқиғаның дамуын болжау. 

Күтілетін нәтижелер: Мәтінді мәнерлеп оқиды, негізгі ақпаратты таба алады. Тараз қаласының тарихы 

жайлы ақпарат бере алады. 

Жаңа сөздер: Бойтұмар, жаугершілік, күмбез, шайқас, неке қию, балғын. 

Сабақтың барысы: 

Кезең Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Оқушыларға психологиялық 

ахуал туғызу 

«Шаттық шеңбері» тренингін 

жүргізеді. 

Оқушылар бір-біріне тілек ай-

тады. 

Топқа бөлу Үстел үстіндегі шарлардан өз есім-

дерін тауып, үш топқа бөліну 

Үстел үстіндегі шарлардан өз 

есімдерін тауып, үш топқа 

бөлінеді. 

Өткен сабақты қайталау 

Сабақтың мақсатын ашу 

Үй тапсырмасын тексереді. Тапсырманы айтады, тақырып 

бойынша жауап береді. 

І. Қызығушылықты ояту 

 

Оқушыларды жаңа сабаққа бағыттау 

мақсатында интерактивті тақтадан 

«Көне Тараз» туралы деректі фильм 

көрсетеді. 

Ой шақыру 

-Балалар, Тараз қаласының тарихы 

жайлы не білесіңдер? 

-Тараз қаласының басқа қалалардан 

қандай ерекшелігі бар? 

Деректі фильмді көреді, 

сұрақтарға жауап береді. 

ІІ. Мағынаны тану 

 

1.Сөздікпен жұмыс. Мұғалім 

оқулықтағы тақырыпқа қатысты жаңа 

сөздермен таныстырады, аудармасын 

айтады. Оларды оқиды, оқушыларға 

қайталатады. 

Бойтұмар – амулет 

Жаугершілік – вражеский 

Шайқас – сражение 

Неке қию – бракосочетание 

Балғын – свежий 

Кесене, күмбез – мавзолей 

Сыр, құпия – секрет 

Төсеніш – матрац, одеяло 

Іргесі – фундамент 

Жылан – змея 

Ерекше – особенный 

Ғашық – влюблен 

Тыңдалым. Оқылым. Айты-

лым. Жаңа сөздерді тыңдайды, 

оқиды, қайталайды. 

 

Топтық жұмыс 3.Оқулықпен жұмыс. Мәтінмен 

жұмыс. Тыңдалым. Оқылым. 

Тыңдалым. Оқылым. 

Топтық жұмыс. 
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Топтық жұмыс. 

1-тапсырма. Мәтін бойынша әр топқа 

абзац аудару. 

Мәтін бойынша әр топ өз абза-

цын аударады. 

 

Сергіту сәті «Кел, ән шырқайық, би билейік!» Ән шырқайды, би билейді. 

Топтық жұмыс 

 

3.Оқулықпен жұмыс. 

Топтық жұмыс. 

2-тапсыма. Мәтін бойынша кластер 

құрастыру. 

Тыңдалым. Оқылым. 

Топтық жұмыс. 

Мәтін бойынша кластер 

құрастырады. 

Қорытынды 

 

Жазылым. Айтылым. 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұны 

бойынша 4 сұрақтан жазып, өзара 

диалог құрыңдар. 

Суреттер бойынша шағын әңгіме 

құрастыру. 

Мәтіннің мазмұны бойынша 4 

сұрақтан жазып, өзара диалог 

құрады. 

Рефлексия 

 

«Бес саусақ» тәсілі 

Бас бармақ-басты мәселе. Бүгін са-

бақта ең құнды мәселе қандай болды? 

Какой был самый важный вопрос се-

годня? 

Балалы үйрек – бірлесу (объеди-

ниться). Мен топта қалай жұмыс жа-

садым? Кімге көмек бердім? Кімді 

риза қылдым? Как я работал в 

группе? Кому я помог? Кто мной был 

доволен? 

Ортан терек – ойлау. Мен бүгін 

қандай білім мен тәжірибе алдым? 

Какое знание и опыт я получил сего-

дня? 

Шылдыр шүмек – шынайылық (ис-

кренность). Сабақ маған ұнады ма? 

Неліктен? Мне понравился урок? По-

чему? 

Кішкентай бөбек – көңіл-күй ахуалы. 

Мен сабақта өзімді қалай сезіндім? 

Как я чувствовал себя на уроке? 

Алақан. Менің тілегім 

 

Бағалау Топ басшылары өз тобындағы 

оқушыларды бағалайды. 

 

Үй жұмысы 6-тапсырма 99-бет Күнделіктеріне жазады 
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