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Сүйікті жазушы 
 

Кинжигаримова Айбарша Барлыковна 

№30 мектеп-гимназиясының 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Оқу мақсаттары: 

5.Т 3. Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байла-

нысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын 

түсіну. 

Сабақ мақсаттары: 

1.Тақырыпқа байланысты жаңа сөздер мен тірек 

сөздердердің мағынасын түсінеді; 

2.Мәтіннен етістіктерді тауып, қосымшаларды 

дұрыс қояды; 

Оқушы: 

Мәтінің мәнін түсінеді, сөйлеу арқылы, мәтіннен 

етістіктерді тауып, қосымшаларды дұрыс қояды; 

Ресурстар: 

Кел, қайтала! 

барамын келемін сақтаймын сөйлеймін 

барасың келесің сақтайсың сөйлейсің 

барасыз келесіз сақтайсыз сөйлейсіз 

барады келеді сақтайды сөйлейді 

1-тапсырма. Қосымшаларды жаз. 

Мен жазамын.                    Мен тыңда…. 

Сен жаз…..                         Сен тыңда….. 

Сіз жаз….                           Сіз тыңда….. 

Ол жаз….                            Ол тыңда.... 

Мен оқи........                       Мен сөйле....... 

Сен оқи…..                          Сен сөйле….. 

Сіз оқи….                            Сіз сөйле….. 

Ол оқи….                            Ол сөйле…… 

Дескриптор: 

Оқушы дұрыс қосымшаларды жазады. 

2-тапсырма. Мәтінді түсініп тыңдап, берілген тап-

сырмаларды бірге орындайық 

Белгілі балалар жазушысы - Бердібек Соқпақбаев 

1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол 

ауданы (қазіргі Райымбек ауданы) Қостөбе ауы-

лында дүниеге келген. Осы жерде мектеп бітірген. 

Ол 14-15 жасынан бастап өлең жазған.1949 жылы 

Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын 

бітіріп, туған ауылында мұғалім болып жұмыс істе-

ген. Ол «Жұлдыз», «Балдырған» журналдарында да 

жұмыс істеген. Қазақстан Жазушылар Одағында 

түрлі қызметтер атқарған. 

Бердібек Соқпақбаев балаларға арналған пьеса, 

көптеген әңгіме бірнеше киноға сценарий жазды. 

«Бұлақ» атты өлеңі 1950 жылы «Пионер» журна-

лында жарияланды. Жазушының «Бақыт жолы», 

«Алыстағы ауылда», «Балалық шаққа саяхат», 

«Дала жұлдызы», «Аяжан», «Жолда», «Менің атым 

-Қожа», «Өлгендер қайтып келмейді», «Қайдасың. 

Гауhар?» және т.б. шығармалары бар. Бердібек 

Соқпақбаев - балалардың сүйікті жазушысы. 

Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым -Қожа» по-

весі алғаш рет Мәскеудегі «Детская литература» 

баспасынан орыс тілінде жарық көрді. Кейін фран-

цуз тіліне аударылды. «Менің атым -Қожа» повесі 

30 тілге аударылып, дүниежүзінде тарады. 

3-тапсырма. Мәтіннен етістіктерді теріп жаз. 

1924 жылы  

1949 жылы  

1950 жылы  

Дескриптор: 

Оқушы кестені дұрыс толтырады. 

Қорытындылау: 

Мәтіндегі жазушының өмірбаянына байланысты 

жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын 

түсіндің; 

Берілген етістіктерге дұрыс қосымшаларды қоя ал-

дың. 
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