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Сөйлеу мәдениетіне үйренемін 
 

Мадениятова Аяжан Асхарқызы 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің 

студенті 

 

Оқу мақсаттары 3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып 

бойынша əңгіме құрау; 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар жасай алады: Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің 

түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. 

Оқушылардың көбі жасай алады: Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен 

негізгі ойды анықтай алады. 

Оқушылардың кейбірі жасай алады: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жа-

сай алады. 

Бағалау критерийлері  - Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен құрылымдық бөлік-

терін анықтап, салыстыра алады. 

- Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. 

- Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі: 

Білу жəне түсіну, қолдану  

Құндылықтарды да-

рыту 

Топта жұмыс жасай білу, ұйымшылдық, мейірімділік, сыйластық  

Пəнаралық байланыс Дүниетану, дене шынықтыру 

АКТ қолдану дағды-

лары 

Интерактивті тақта, слайд, аудио жазба 

Алдыңғы білім Мəтіндегі негізгі ой  

Барысы 

Жоспарланған уақыт Жоспарланған іс-əрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 минут 

Амандасу, оқушыларды түгендеу. 

1.Психологиялық ахуал 

Қайырлы күн – табиғат  

Жайқалып өссін – өсімдік  

Жайнай берсін – орманымыз  

Биік болсын – тауларымыз  

Сəтті өтсін – сабағымыз. 

Оқушыларға сұрақ: 

- Тауда болғандарың бар ма? 

- Тау туралы не айтып бере аласыздар? 

Бүгін біз қызықты қазақ тілі сабағына саяхатқа шығамыз. 

Ол жолда үйден – тауға дейінгі берілген тапсырмаларды 

орындаймыз. Ең соңында бізді тосын сый күтіп тұр. 

«Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды қалаған 

жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бөлініп отырады. 

1-топ «Бақыт жалаулары» 

2-топ «Арман жалаулары» 

3-топ «Қуаныш жалаулары» 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты, дəл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымы-

зды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 

Интерактивті 

тақта,  

Слайд – 1  

 

 

 

 

 

Тау көрінісі бар 

сурет 

Слайд 2 

Оқушыларды 

топтарға бөлуге 

арналған сурет-

тер. 
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Сабақтың ортасы  

 3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – тапсырма  

Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда) 

(Ұ) Айтылған тезисті дəлелдеу. 

Тезистер тақтада беріледі. Оқушылар қалауы бойынша 

оны 

дəлелдейді. 

Мысалы: 

Құстарды қорғау керек, себебі ... 

Аңдарды атуға болмайды, себебі ... 

Табиғатты ластауға болмайды, себебі ... 

Қ/б: «Бас бармақ» əдісі 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нəтижені анықтау. 

Слайд – 3 Ал-

дыңғы білімді 

еске түсіру тап-

сырмалары. 

Сұраққа жауап 

берген оқушыны 

мадақтау, то-

лықтыру жасау, 

тиімді кері бай-

ланыс орнату. 

 

2– тапсырма. 

Мысалды тыңдап, негізгі ойды анықтау. 

Мысалды ары қарай жалғастыру (ширату тапсырмасы) 

60-жаттығу. Мысалды тыңдайды. Ондағы негізгі ой сұрақ-

жауап əдісі арқылы анықтатылады. Автор осы мысал 

арқылы не айтқысы келгенін болжап, өз пікірлерін 

білдіреді. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөздермен ал-

мастырып айтады. Мысалдарды ары қарай жалғастыру 

үшін топтық жұмыс ұйымдастырылады. Ол үшін «тау» 

сөзін «жұбату» 

сөзімен толықтырып, үшінші кейіпкерді – адамды əңгімеге 

ендіріп, ол туралы айтылған ой бөлігінде кешірім сұрау 

сөздерін қолдануына басшылық жасалады.  

Белсенді оқу тапсырмалары (топта, ұжымда)  

Құраған ой бөлгін жазу. Жіберілген 

қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету. 

Құраған ой бөлігін дəптерге жазады. Оқушылардың бас 

əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды 

байланыстырып көлбеу жəне таза жазуы қадағаланып, 

бағыт беріледі. Жұппен жұмыс жасайды. Мұғалімнің 

басшылығымен бір- бірінің қатесін тауып, түзетеді. Орын-

далған жұмысты өзара бағалайды. 

Қ/б: оқушылар бір-бірлерін «Отшашу» əдісі арқылы 

бағалайды.  

Оқулық. 

Интерактивті 

тақта 

Слайд 4 

 

Аудио  

 

3–тапсырма.  

Сұхбат беру. Жауабын жазбаша білдіру. 

Журналистің 3-сынып оқушыларынан əдептілік туралы 

алған сұхбатын оқиды. Қай жауап өзіне көбірек ұнағанын 

айтып, пікір білдіріп, дəлелдейді. Әдептілік туралы сұхбат 

құрастырып жазады. Жазған жұмыстарын топта жария-

лайды. 

Қ/б: Оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту мақса-

тында «Қол белгісі» əдісі қолданылады. 

«Мен түсініп отырмын жəне түсіндіре аламын» дегендер 

қолдың бас бармағын жоғары бағыттайды. 

«Мен əлі түсінбей отырмын» дегендер қолдың бас 

бармағын 

жанына қарай жантайтады. 

«Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды 

бұлғайды. Осы белгілерге сүйеніп, мұғалім сұхбат беріп, 

оны 

 

Оқулық. Дəптер, 

қалам  

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған 

оқушыны ма-

дақтау, то-

лықтыру жасау, 

тиімді кері бай-

ланыс орнату. 
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7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минут 

 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен 

құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. 

Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 

анықтай алады. 

Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 

 

 

3 – тапсырма. «Менің ойымша» əдісі 

61-жаттығу. Мəтінді түсініп оқып, мазмұнын айтады. 

Оқушылардың жұптық жұмысы ұйымдастырылады. 

Мəтінге ат қояды.  

Оқасы жоқ сөзінің мағынасы анықтатылады. Әлімнің жау-

абына өз пікірлерін білдіруде оқулықта берілген үлгіге 

сүйеніп сөйлеулеріне басшылық жасалады (топтық 

жұмыс). 

Қ/Б: оқушылар өз жұптарын «Бағдаршам əдісі арқылы 

бағалайды» 

Слайд – 5,6,7 

оқулық. 

4 – тапсырма. Сергіту сəті  

5 – тапсырма. «Иə, кейде, жоқ» əдісі арқылы орындалатын 

əдептілік деңгейіне тест жұмысы. 

Оқушылар берілген сұраққа «иə», «кейде», не «жоқ» деп 

жауап береді. Барлық сұраққа жауап берілген соң ұпай сан-

дарын есептейді. 

 (оқушылар өздерін бағалап, өздеріне есеп береді) 

«иə» - 2 ұпай  

«кейде» - 1 ұпай 

«жоқ» - 0 ұпай 

12-ден 16 ұпайға дейін жинасаң, сенде бəрі дұрыс. Жарай-

сың! 

8-ден 11 ұпайға дейін жинасаң, сен үнемі əдепті болмай-

сың. 

8 ұпайдан төмен жинасаң, əдепті болуға ұмтылуын керек.  

Слайд – 8 

 

 

Сұраққа жауап 

беру парағы 

(таратпа мате-

риал) 

Слай – 9  

 

 Сабақтың соңы  

3 минут 

Қорытынды – рефлекция 

«Менің жетістігім» əдісі арқылы оқушылар өздерінің са-

бақтағы жетістіктерін тау макетіне стикерге пікірлерін жа-

зып, жабыстырады. 

Таудың шыңы – белсенділігім өте жақсы 

Таудың ортасы – белсенділігім орташа 

Таудың төменгі жағы – белсенділігім төмен болды. 

Тапсырмалардың барлығы орындалып болған соң оқушы-

ларға қазақ тіліне саяхат сабағы барысындағы белсенділік-

тері үшін арнайы «Зерек оқушы» эмблемасы беріледі.  

Үйге тапсырма: «Табиғатты аялайық» тақырыбында эссе 

жазу 

Тау макеті 
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