3-сынып.

Пәні: Қазақ тілі

Гилманова Ш.У.
бастауыш сынып мұғалімі
№ 46 жалпы орта білім
беретін мектеп
Орал қаласы

Сабақтың

Сөз таптарынан өткенді қайталау (Зат есім,

тақырыбы

сын есім, етістік сөз таптары бойынша)

Мақсаты:

Сөз таптары туралы алған білімдерін бекітіп, оны күнделікті өмірде қолдана
білу, бір-бірінен ажырату, дәлелдеу.

Күтілетін

-

нәтижелер

Оқушы тақырыптар туралы алған білімдерін белгілі бір дәрежеде
көрсете алады.;

-

Топта жұмыс жасай отырып, қарым-қатынас мәдениетін
қалыптастырады;

-

Жасаған жұмыстарын дәлелдейді

-

Диалогтық оқу арқылы сөздік қорлары дамиды.

-

Дарынды оқушылар тапсырманы орындай алады.

Сабақ түрі

Өткенді қайталау

Сабақтың әдісі

Топтық, жұптық, топтастыру, көрнекілік, сөздік

Сабақ тәсілі

Сұрақ-жауап, талдау, баяндау, дәлелдеу, тұжырымдама шығару

Тапсырмалар

-терме диктанты
-суреттерді топтастырып, жүйелеу
-мәтінді көшіру, зат ес-ң түрлеріне ажырату
-дара етістікті күрделі етіс-ке айналдыру

Шығармашылық

-Бір сөзден бірнеше сөздер құрау (Қызғалдақтар)

тапсырма

-С.....с.....с....с..(С әрпінен басталатын сөздерден сөйлем құрау)
Сөздерді сөз құрамына талдау

Дарынды оқушыға (балапандар, жаңбырдан, отырғышты)
тапсырма
Керекті

Жеміс, жануар, құстар суреттері, Мәншүк портреті, постор, фломастерлер,

жабдықтар

магнитафон, кітап.
Сабақ

барысы

Сабақ кезеңдері

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе

Сабаққа дайындығын тексеру.

Жоқ оқу-ны айтады

Оқушыларды сөз таптарына қарай 4 топқа

Топқа бөлінеді

бөлу
Тұсаукесер

Үй тапс. Тексеру (ауызша 2-3 оқушыдан)

Үй тапсырмасынн айтады.

Дәптерге күннің жадын жаздырып, көркем

Көркем жазуды жазады

жазуды жүргізу. Оған талдау жасату
ЖжЖжЖж

(хаб сөйлем, 4сөз, 2 зар есім,

Негізгі бөлім

Жалғас пен Ажар жарысты.

жалқы ес. 1 етістік)

1.Терме диктанты.

1-топ зат ес тереді

Тапқыр, сүзгілер, санады, айлакер,

Сүзгілер, Жайық, кемпірқосақ

кемпірқосақ, төртінші, Жайық, билеп жүр,

2-топ сын ес. тереді

бесеу, нәзік.

Тапқыр, айлакер, нәзік

4 сөз табын тобына байланысты таптырту

3-топ сан ес. тереді

2. 4 топқа сөз табы туралы өздеріне

Төртінші, бесеу

тұжырымдама

4-топ етістікті тереді

шығарту

Санады, билеп жүр
Постерлерін қорғайды.

3. Оқулықпен жұмыс.1-жаттығу.

-жемістер

Тақтаға суреттерін іліп топтастыру,

-үй жануарлары

алғашқы әріптерінен сөздер шығарып

-үй құстары

талдату
2-жаттығу. М. Маметова портретін ілу

- Әдебиет сабағымен
байланыстырады.

ескерткіші бар
батыр
қазақ қызы
жауынгер

-білгендерін ортаға салады
ержүрек

.

Мәншүк
Маметова

пулеметші

жерлес

5 оқушы шығып жаттығуды
көшіреді, талдайды.

мұражайы бар
Мәтінді көшірту, жалқы есім-ң астын

2 оқушы тақтаға шығып
талдайды

сыздырту

Дарынды
оқушымен жұмыс

3-жаттығу. Зат есімнің жекеше түрін көпше -сөз құрамына талдайды
-оны дәлелдейді
түрге айналдыру. Қыз-қыздар
-сөйлем құрайды
Гүл-гүлдер
-Антоним сөздерді тауып
Тау-таулар
дәптерге жазады
1.Сөздерді сөз құрамына талдау, 1сөзге
сөйлем құрау (балапандар, Сараның,
отырғышты)
2.Мына сөздерге қарама-қарсы мағыналы
сөздерді тап

Таза-лас

Талдау жасайды

Батыр-қорқақ
Пысық-жуас
Терең-тайыз
3. Қою сөзіне дыбыстық талдау жасау

Балалар әнін айтып билейді
Ойланады
Салыстырады
Жазады

Сергіту сәті
Шығармашылық

«Көңілді күн» әніне билеу

тапсырмалар
1. Бір сөзден бірнеше сөздер құрау
1мин уақыт беріледі. 1оқушы оқиды

Оқиды, жазады, талдайды,
есіне түсіреді, салыстырады,
дәлелдейді

(Қызғалдақтар)
2.С.....С.....с....с..(С әрпінен басталатын
сөздерден сөйлем құрау) Сара Самалға
сырға сыйлады
Қорытынды

5-жаттығу. Дара етістікті күрделі етістікке
айналдыру

Бағалау

4 оқушы тақтаға шығады

Критериилер
6 дұрыс-5

«Мәртебесі жоғары және төмен сұрақтар

5+4дұрыс-4

әдісі.

3дұрыс-3

5 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары
1.Сын есімді тап
А. еңбекқор Ә.Дариға Б.соқты В.жинап
жүр
2. –лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер, олар
нелер?
А. түбірлер Ә. көптік жалғаулар Б.түбірлес
сөздер В.жұрнақтар
3. Сорып отыр-қай сөз табы?
А. дара етістік Ә. күрделі етістік Б.зат есім
В.сын есім
4.Ұзын сөзіне қарама-қарсы сөзді тап
А. жіңішке Ә.аласа Б.қысқа В.салбыр
5.Заттың пішінін білдіріп тұрған сөзді
тап

Тест тапсырмаларын
орындайды, көршілерін
тексереді, бір-бірін бағалайды

Үйге тапсырма

А. сұйық Ә.жұмсақ Б.қышқыл В.шаршы
6. 79 саны қалай жазылады?
А. жетпіз тоғыз
Ә. жетпістогыз
Б. жетпыс тоғыс
В.жетпіс тоғыз
4-жаттығу

