
 Сатқұлова Айгуль Тұрғынбайқызы 

Қосымша білім беру педагогы, Мектеп олимпиадаларын және мектептен 

тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталық, Тараз қаласы, Жамбыл 

облысы.  

Сабақтың тақырыбы:  1-тен 10-ға дейін санау  сан құрамын қайталау, 

                                           екінші ондықтарды қосу, азайту. 

Сабақтың мақсаты:    1- тен 10 санына дейінгі сан құрамын ауызша айту   

                                           қабілеттерін жетілдіру, екінші ондықты қосу ,   

                                           азайту 

Білімділік:                       Балалардың 10-ға дейін санау, құрамын жатқа айта  

                                           алу біліктілігін 5 жетілдіру. 

                                            Екінші ондықтарды санау, қосу  

                                           және азайту қабілеттерін  ары қарай  

                                            кеңейту.  

 

Дамытушылық:              Логикалық ойлауын, танымдық  

                                            белсенділігін дамыту. Математика пәніне тұрақты  

                                             қызығушылық пен жақсы көз-қарас қалыптастыру 

 

Тәрбиелік:                     Балаларды  тапқырлыққа, жылдам ойлануға  

                                         ұқыптылыққа , әдептілікке тәрбиелеу.                   

                                   

                                      



 Сабақтың типі: ойын түрінде                                      

Сабақтың түрі: саяхат сабақ 

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ- жауап, ойын 

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, карточкалар 

Сабақтың барысы;  

1.Ұйымдастыру кезеңі 

Психологиялық сәт: 

Үлкенге де сіз 

Кішіге де сіз 

Бар адамды құрметтеп Бас иеміз біз! 

- Бүгін біздің сабағымызға қонақтар келіпті барлығымыз қонақтармен 

сәлемдесеміз. 

-Сәлеметсіздер ме! 

- Балалар бүгін біз сендермен математика әлеміне саяхатқа барамыз.  Ол 

жақта бізге арналған қызықты тапсырмалар бар екен. Біз оларды орындауға 

дайынбыз ба? 

-Иә 

2.Жаңа сабақ 

Саяхатқа сандар  поезімен барайық (слайдтан поездің суреті көрсетіліп, 

балалар 1- 20- ға дейін санайды.) 

Мінекей балалар,  сиқырлы математика әлеміне де келіп жеттік. 

1. Слайд .  (Ауызша есеп) Бақаның  тапсырмасын орындаймыз.Егер 

дұрыс орындасақ бақа 3 мәрте дыбыстайды, ал егер қателесіп қалсақ 2 

мәрте ғана сөйлейді.                                                                                          

                                                                                 

Салем!

                                                               



6+3                       5+3-                  8+1-                  1+6- 

4+6-                   4+3- 2+6- 

6+2-                      2+2- 6+4- 

-Жарайсыңдар балалар, бақаның тапсырмасы қиын болды ма? 

- Жоқ  қиын емес. 

2 слайд. (1-10-дейінгі сан құрамын ауызша қайталау.)  

Ал келесі тапсырмада  біздің  достарымыз  көмек сурап келіпті - Оларға 

көмектесеміз бе?                                                                    

                                                                         

Аққалаға комектес

Жұлдызға көмектес

Тышқанға комектес

Араға көмектес

Үйрекке комектес

Көбелекке комектес

Балапанға көмектес

Қарлығашқа көмектес

Қонжыққа көмектес

 

1-10-ға дайінгі сан құрамын жатқа айту. 

2         3              4         5               6          7      8           9             10 

/\              /\            /\          /\             /\             /\         /\        /\          /\ 

1+* 1+ *        * +3      * +4  3+*        3+*             4+*     * +5       * +4 

2+* 2+ *       2+ *         2+*  * +5         *+4              2+*     7+* 6+* 

                              1+*  3+*          4+ *         *+5             * +6     6+ *     * + 5      

         * +5   * +2 

Жарайсыңдар балалар, сендерге барлық достар риза болып алғыстарын 

айтып жатыр                                                                                                                     

3 слайд. Ақылды Бауырсақ                                     

Ақылды Бауырсақ

5klass.net  

- Балалар, мына суреттегі кейіпкерді танисыңдар ма? 

- Иә Бауырсақ ертегісі 



- Олай болса “Бауырсақ” ертегісін тағы да есімізге түсіріп отейік.  

Баяғы ерте заманда атасы мен әжесі ұннан дәмді бауырсақ пісіріпті. Суысын 

деп терезенің алдына қояды. Отырудан жалыққан бауырсақ есеп шығаруға 

кірісіпті . 

Бауырсақ: Салем балалар!, сендерді есепті тамаша шығара алады деп 

естідім, олай болса бірге шығарайық. 

(2-ші ондықтарды қосу , азайту.) 

 

4-слайд 

1 есеп.    16 – 6 - * -8 13 – 3 + * -18 

                11- 1  -  *  -6 17- 7   +  * -16 

                15-5  -   *  -4 12- 2  +13 * -12 

5- слайд . 2 есеп 

Терезенің алдында отырып жалыққан Бауырсақ енді жолға шықты. Жолда ол 

мына есептерді шығарыпты. Қане бізде шығарып корейк. 

20-10-4- 12-2-8- 2+7-5- 

2+8-3- 3+6-4-                  13-3- 

6- слайд. Дөңгелеп жүріп Бауырсақ есептер өзеніне тап болыпты. “Өзеннен 

қалай өтсем екен”- деп ойланады. 

-Балалар өзеннен кандай көлікпен өтуге болады? 

- Кемемен жүзіп өтеді. 

Олай болса Бауырсаққа кеме жасауға көмектесейік. 

                                     7 слайд. Пішіндерді атау. 

                                   Үшбурыш, төртбұрыш, тіктөртбұрыш, шеңбер.        

                                  Тапсырма: пішіндердегі санды дұрыс атау. 3,4,5,7,4,9,11 

                                   -Жарайсыңдар балалар сендер бауырсаққа   

                                    көмектестіңдер 

8 слайд. Шаршаған Бауырсақ күннің шуағына жатып демалмақшы болады. 

Осы кезде күн оған озінің есебін  шығаруды  ұсынады. 

Күн: Салем Бауырсақ, менің шуақтарымның есебін  шығара аласың ба? 



Бауырсақ: Әрине шығарамын, қане балалар бірге шығарайық. 

3 есеп 9+ 1  +6 - 16- 6 – 2 -  17-7- 1- 

 13- 3 - 4 - 18- 8 – 2-              8+2+4- 

 

Сергіту сәті:   Аяқпенен топ-топ-топ! 

                         Алақанмен хлоп-хлоп-хлоп! 

                          Бір оңға, бір солға, 

                         Айналайық кел мұнда 

                         Қолымызды бір сілтеп  

                         Басымызды шайқайық 

                          Бір оңға бір солға 

                          Ойнайықшы кел мұнда. 

 

“Кім жылдам” ойыны . 2 топқа бөліну. 

(карточкалармен  өзіндік жұмыс) 

Тапсырмалар: 

1 топ. Жоқ санды тап 

* 1  *   *   *  5      11  *   *   *   15 9  *   *   *   13   *   * 

6  *   *   *   10          13  *   *   *   17 7  *    *    *   11   *   13 

4   *    *   *   *   *  10         5   *   *   8    9    * 

2. Көршілерін жаз 

 

 

 

9 слайд. 

 -Барлық тапсырмаларды жақсы орындап шыққан бауырсақ өте қуанышты 

болып атасы мен әжесіне кайтып келе жатып, бүгін күні бойы не істегенін 

есіне түсіреді.Бауырсақ күні бойы не істеді? 

- Есептер шығарды. 

* 10 * * 13 * * 17 * * 18 * 

* 9 *  * 12 * * 15 * * 16 * 



- Өзеннен өтіп, күннің тапсырмаларын орындады. 

-Пішіндерден кеме жасады 

Жарайсыңдар балалар сендердің де үлкен еңбектерің бар, сендер де  көп есеп 

шығарып білімдеріңді көрсеттіңдер.  

Бағалау. Балаларға көңілді  смайликтер тарату. 

 

 

 

Мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін 

облыстық орталы. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

 

                                                                                      Орындаған: Сатқұлова А.Т 

 

 

 

                                      Тараз қаласы  2016 


