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«МАТЕМАТИКА» ОӘК ТҰРҒЫЗУ ЖҮЙЕСІН 

АНЫҚТАЙТЫН ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

1 
• ОҚУ МАТЕРИАЛЫН БАЯНДАУ  

ЛОГИКАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 

2 
• ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ БОЛУЫ 

3 
• КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРДЫ 

ДАМЫТУ 

4 
• ОҚЫТУДАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТТІК ТӘСІЛДІ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 



Безендіру 

• Оқулық беттерінің ақ түсті болуы оқушылардың назарын  
тапсырма мазмұнынан басқаға аудартпайды. 

• Қаріптер САНЭН талабына сәйкес келеді. 
• Суреттер, түсті сұлбалар, сызбалар тек көмекші сипатта. 
• Материалды есте сақтауға екпін жасалған. 
• Көру ақпаратын қабылдау психологиясы ескерілген.  

Жаттығулар  
жүйесі 

• Жаттығулар жүйесі іс-әрекеттік тәсіл негізінде құрылған. 
• Жаттығуларды орындауды ұйымдастырудың ұсынылған 

түрлерінің жүйесі. 
• Материалды бекіту жүйесі. 
• Қалыптастырушы және жиынтық бағалау жүйесі. 

Бағдарламаға 
сәйкестігі 

• Түрлі түстермен бөлімдерді ерекшелеп және бөліп көрсету. 
• Сабақтың тақырыбы және мақсаты. 
• Лексикалық тақырыптар. 
• Сабақтың тақырыбы мен лексикалық тақырыптар аясында 

есептер мен тапсырмаларды жинақтау. 



№ Бөлім Бөлімше 
1 Сандар және 

өлшемдер 
1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 

1.2 Сандармен амалдар орындау 

1.3 Шамалар және оларды өлшеу бірліктер 

2 Алгебра 
элементтері 

2.1 Санды және әріпті өрнектер 

2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу 

3 Геометрия 
элементтері 

3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі 
3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу 

3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты 

4 
Жиын. Логика 
элементтері 

4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар 
4.2 Пікірлер 
4.3 Тізбектер 
4.4 Нысандардың комбинациялары 

5 Математикалық  
модельдеу 

5.1 Есептер және математикалық модель 

5.2 Математикалық тіл 



Тоқсан Бөлімдер атауы Ортақ 
тақырыптар 

I-тоқсан 1А бөлім  - 1000 көлеміндегі сандар. Қосу  
және азайту  

«Тірі табиғат», 
«Жақсыдан үйрен, 
жаманнан жирен 
(жарық пен қараңғы)»  
тақырыптары аясында 

1В бөлім – Көбейту және бөлу 
1С бөлім  -  Кестелік көбейту және бөлу 

ІІ-тоқсан 2А бөлім  - Үлес «Уақыт»,  «Сәулет» 
ортақ тақырыптары 
аясында 

2В бөлім – Аудан. Шамалар 
2С бөлім -  Кестеден тыс көбейту және бөлу.  
Ауызша көбейту және бөлу  

ІІІ-тоқсан 3А бөлім -  Кестеден тыс көбейту және бөлу. «Атақты тұлғалар», 
«Өнер» ортақ 
тақырыптары аясында 
  3В бөлім -  Кеңістік фигуралар 

3С бөлім – Жазбаша көбейту және бөлу 
ІV-тоқсан 4А бөлім - Жазбаша көбейту және бөлу «Су – тіршілік көзі»,  

«Демалу мәдениеті. 
Мерекелер» 
тақырыптары аясында 

4В бөлім – Есепті шешу жолдары 
4С  бөлім-  Уақыт 



Қосалқы алғы беттер 
Бөлім бойынша лексикалық тақырыпқа және пәндік  

нәтижелерге бағдар 



Оқулық 
кейіпкерлері 

Бағдарлау аппараты өзгерген. Басқа 
элементтер қосылған. 2 сынып 

3 сынып 



Сабақтың 
мақсаты 

Сабақтың 
тақырыбы 

Лексикалық тақырып 

Бағдарлама 
тақырыптарын түсті 

бөлгіштер 

Ұсынылған  
жұмыс түрі 

Оқулық  
Оқулықтың әр сабағы бір айқармада орналасқан 



Бұл тапсырмадан 
кейін дәптерге 
бағалау жасау 

ұсынылады 



Шығармашылық тапсырма 

Жаңа сабақ мақсаттарының рефлексиясы 

Бекіту сабағы  мақсаттарының рефлексиясы  



Өзіндік жұмыс. Бұдан кейін өзіндік тексеруді ұсыну қажет. 



Сабақтағы жаңа ұғымдар, терминдер, кілттік сөздер 



Оқушылардың жеке жұмыс жасауына арналған дәптер 
Сабақ бойынша 

құрылмаған 

Білімді қолдануға 
әртүрлі тапсырмалар 



Сабақтың мақсатына жетуді 
сабақ сайын бағалау 

Оқушылардың өзіндік бағалауын 
орындауға арналған дескрипторлар 

Оқушылардың жеке жұмыс жасауына арналған дәптер 



Бағдарланған жиынтық жұмыс 

Берілген бөлім 
бойынша білімді 

меңгерудің барлық 
деңгейлеріне тапсырма 

Берілген бөлім 
бойынша барлық 

мақсаттарға 
тапсырма 



Берілген бөлім 
бойынша білімді 

меңгерудің барлық 
деңгейлеріне тапсырма 



Мұғалімге арналған әдістемелік нұсқау +СD 

 Ұзақмерзімді жоспар 

Сабақ 
мақсаттары 

3 

Қысқамерзімді 
жоспар 

Іс-әрекеттік тәсілге 
бағытталған сабақ 

кезеңдері 



Ынталандыру 

Өзектендіру 

Мақсатты бекіту (мәселелі жағдаяттар) 

Жаңаны ашу 

Түсіндіре отырып алғашқы бекіту 

Өзіндік жұмыс (өзіндік тексерумен) 

Өткенді қолдану 

Рефлексия 



Ынталандыру 

Өзектендіру 

Өзіндік жұмыс (өзіндік тексерумен) 
 
Мақсатты бекіту (мәселелі жағдаяттар) 
 
Қиындықтарды түзету 

Өзіндік жұмыс (өзіндік тексерумен) 

Өткенді қолдану 

Рефлексия 



Мұғалімге арналған әдістемелік нұсқау 
+CD 

Қысқамерзімді 
жоспарларға көмек, 

ОӘК-мен жұмыс 
жасау бойынша 

нұсқаулар, сабақты 
электронды қолдау 

және т.б. 

3 



Есептеу дағдыларына интерактивті тапсырмалар,  
математикалық  моделдеу 







1 және 2 сыныптардың 
электрондық жинақ 

полотносын пайдаланыныз 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР 

Құрал келесі функциялармен 
жұмыс жасауға қолайлы 

жасалған:  

• Интерактивті мазмұн;  

• Екі тілді – қазақ және орыс 
тілі; 

• Тақтаны тазалау; 

• Бір құралмен әртүрлі нұсқалы 
жұмыстар; 

• Бақылау және өзіндік бақылау 
мүмкіндігі; 

• ….. 
 



Сабақтарға презентация 



СЫНЫППЕН ЖҰМЫС 
ЖАСАУДА: 

• интерактивті тақтада 
 
 

 
• проектор арқылы 

демонстрациялау 

 

ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖАСАУДА:  
• сыныпта өзіндік жұмыс 

орындауда 
• үйде үй тапсырмасын 

орындауда 
• үйде дома для подготовки к 

проверочной работе 
• … 

Есептеу дағдыларына интерактивті тапсырмалар,  
математикалық  моделдеу 

ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ? 





Авторлар: 

Біз, «Математика» ОӘК авторлары, біздің 
құралдар бойынша жұмыс істеу қолайлы 

және қызықты болады деп үміттенеміз. Біз 
диалог үшін ашықпыз және сіздердің 

пікірлеріңіз бен сындарлы 
ұсыныстарыңызды күтеміз. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Қосалқы алғы беттер�Бөлім бойынша лексикалық тақырыпқа және пәндік �нәтижелерге бағдар
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	1 және 2 сыныптардың электрондық жинақ полотносын пайдаланыныз
	Сабақтарға презентация
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30

