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Кім болғым келеді? 
 

Бекбосынова Балжан Мухаметкалиевна 

ШҚО ББ Семей қ. «№6 арнайы мектеп-интернаты» КММ 

дефетолог-мұғалімі 

 

Оқу мақсаттары: 6.2.3.1 берілген үлгілер, сызбалар 

бойынша диалогтік сөйлеу құрау; 

6.3.1.2 шағын мәтіндерді мәнерлеп, дұрыс, интона-

циясын сақтап оқу; 

6.5.1.2 тәуелдік жалғауды тану, ажырата білу. 

Міндеттері: 

Білімділік – оқушыларға мамандықтар туралы 

түсінік бере отырып, оларға мамандықты дұрыс 

таңдай білуге үйрету, білімдерін тереңдету; дауыс-

сыз дыбыстардың түрлерін ажырата білуге үйрету. 

Оқу, жазу дағдыларын жетілдіру. 

Түзету-дамытушылық – оқушының ойлау 

қабілетін, ой-өрісін кеңейту; сөздік қорын молайту; 

өзіндік пікір қалыптастыруға дағдыландыру. 

Тәрбиелік – білімге қызығушылығын арттыру, әр 

мамандық иесін қадірлей білуге тәрбиелеу. 

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, кеспе қағаздар, 

слайдтар 

Сабақтың әдіс- тәсілдері: Әңгімелесу, сұрақ- 

жауап, түсіндіру, жаздыру, ойын ойнау. 

Сабақ барысы Мұғалім мен оқушының іс - әрекеті 

2 топ 3 топ 

І.Ұйымдастыру 

кезеңі. 

1. Оқушылармен сәлемдесу. 

- Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

2.Кезекшімен сұхбат. 

3. Оқушыларға психолгиялық бағыт беру 

ІІ. Негізгі 

бөлім:  

 

4.Үй тапсырмасын тексеру: Өлеңді 

оқу, жаттау. 

Мен дәрігер боламын, 

Үлкеннің де, баланың 

Қиналғанда қасына 

Бірінші боп барамын.  

( Т.Молдағалиев)  

Жатқа айтады Мұғаліммен бірге 

қайталайды 

 

 

 

 

 

Тыңдалым, ай-

тылым: 

5.Өткен сабақты бекіту. «Мамандық 

атауын тап» ойыны.  

Шарты: берілген тірек сөздер арқылы 

мамандық атауларын табу. 

 
оқытады           адамдар 

мектеп            емдейді 

аурухана             тамақасхана 

қазақ тілі                дәмді 

1-5 слайд 

6. -Жарайсыңдар, балалар! Ма-

мандықтардың біраз түрін танып, біл-

ген екенсіңдер! Бүгінгі сабақтың 

тақырыбы: Кім болғым келеді? Са-

бақта өзімізге ұнайтын мамандық ту-

ралы айтуға үйренеміз. 

  Мұғалім, дәрігер, 

аспаз, құрылысшы ту-

ралы тақпақтарды 

жатқа айтады.  

Мамандық атаула-

рын мұғалімнің 

көмегімен қайта-

лайды. 

 

 

 

Сөздік жұмысы 

Кім болғым келеді? - Кем хочу стать? 

білім- знание  

Барлық оқушылар орындайды  

а) мұғалімнің сөздерді дауыстап оқуы; 

ә) оқушылардың дауыстап қайталауы; 

Аспаз 

Дәрігер Мұғалім 
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Тыңдылым: 

өскенде- когда повзрослею      

7. Мәтінмен жұмыс. 

а) Мәтінді мұғалімнің оқуы (карточка-

лар бойынша) 

оқушылардың жеке сыбырлап оқуы; 

б) оқушылардың тізбекпен айтуы. 

в) оқушыларды хормен айтқызу 

Оқылым: ә) Мәтінді оқушыларға тізбектей 

оқыту;  

б) Аудару. (Әр оқушы бір сөйлемнен 

оқып аударады) 

Кім болғым келеді? 

Мамандықтың түрі өте көп. Олар: 

мұғалім, дәрігер, аспазшы, құры-

лысшы, шаштараз және тағы басқа-

лар. Мен өскенде аспазшы болғым ке-

леді. Жақсы аспазшы болу үшін білім 

керек. Білім алу үшін еңбек ету керек. 

Мәтінді тұтас сөзбен 

дауыстап оқиды. 

 Оқушы оқыған сөй-

лемін аударады.  

Буындап оқиды 

 Оқушы оқыған 

сөйлемін 

мұғалімнің 

көмегімен ауда-

рады.  

Тыңдалым, ай-

тылым: 

 

в) мәтін мазмұнын сұрақтар бойынша 

әңгімелеу. 

-Қандай мамандық түрлерін білеміз?  

-Сен өскенде кім болғың келеді? 

- Жақсы аспазшы болу үшін не керек? 

- Білім алу үшін не істеу керек?  

 

 

Оқушылар жауап бе-

реді 

 

 

 

 

Мұғалімнің 

көмегімен қайта-

лайды 

 

 

 

 

 

Жазылым: 

7. Жазба жұмысы  

Мұғалімнің сөзі: 

 - Балалар, дәптерімізді ашып, дұрыс 

қойып бүгінгі күнді, тақырыпты жа-

зайық.  

Тәуелдік жалғауын есімізге түсірейік. 

8. Дәптермен жұмыс (тәуелдік 

жалғауды тану, ажырата білу)  

Менің шеше... – дәрігер. 

Сенің шеше... – сатушы. 

Оның аға... – студент. 

 

 Оқушылар кезекпен шығып тақтада 

орындайды. Қалған оқушылар дәптерге 

көшіріп жазады. 

 

Тыңдалым, ай-

тылым:  

9. Сабақты бекіту. Диалогты оқып, 

өзара сөйлесіңдер. 

- Сәлем ...! 

-Сәлем ...! 

-..., сен өскенде кім болғың келеді? 

-Мен өскенде ... болғым келеді 

- Ал сенің кім болғың келеді? 

- Мен ... болғым келеді. 

 

Диалогты оқиды, өздері 

таңдаған мамандық ата-

уларын көп нүктенің 

орнына қояды 

Тыңдайды қайта-

лайды 

ІІІ. Қорытынды 

бөлім.  

 

10. Сабақты қорытындылау 

Сабақты қорытындылау мақсатында 2 

топ оқушыларына сөзжұмбақ 

беріледі, 3 топ оқушыларына суретт-

ерді сөздермен сәйкестендір тап-

сырмасы беріледі. 

11. Үйге тапсырма:  

12. Бағалау.  

13. Сабақты аяқтау.  

Өз беттерімен 

орындайды. 

 

 

 

 

Мәтінді оқу, әңгімелеу 

Мұғалімнің 

көмегімен 

орындайды. 

 

 

Жаңа сөздерді 

жаттау.  
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