
Сабақ 

тақырыб

ы:  

 «Таңғажайып алаңы» 

интеллектуалды ойын 

сабақ   Білімді тиянактау 

Мектеп: А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға 

арналған РҚМММИ 

Күні :  Мұғалімнің есімі:  Жакишева Г.А 

СЫНЫП: 2  «А» сынып Қатысқандар саны: 16  Қатыспағандар саны: 

Оқу мақсаты:  Қарапайым аріптерді өрнектермен, теңдеулермен, 

есептеулермен  байланысты әр алуан іс-әрекет барысында 

кестелік қосумен азайтуды орындай алады; 

  Оқушылар нақты мысалдар арқылы өмірде көрген деректі 

дұрыс анықтайды; 

 

Ресурстар:  «Таңғажайып алаңы» ойынына арналған барабан; 

 Сұрақтардың жауаптары жазылған карточкалар; 

 Математикаға байланысты сөздер жазылған карточкалар; 

 Ұпайлар жазылған карточкалар; 

 Бағаны білдіретін қызыл, көк, сары қағаздар (белгілер) 

 Алма жинау,  карзина 

 Берілетін сыйлықтар 

 Қобдиша, тақтайша, музыка 

Тірек сөздер Топ ойыншылары, жарнамалық үзіліс, финалистер, супер финал 

Сабақтың мақсаты: 

Барлық оқушылар: 

Оқушылардың басым 

бөлігі: 

Кейбір оқушылар: 

 

Оқушылар алған білімдерін жадында сақтауын , ойлау қабілеттерін 

дамытады. 

Білімге деген құштарлықтарын ықыласын, ізденімпаздығын түсінеді 

Математика пәні талап ететін ұқыптылықты, ұйымшылдықты, 

жауапкершілікті біледі; 

 

Сабаққа байланысты деректі 

материалдар 
Сабаққа қатысты ескертпелер 

1.Психологиялық дайындық,  

2. Үй тапсырмасын сұрау 

3. Кіріспе 

4. І топ оқушыларының ойыны 

5. Жарнамалық үзіліс.(алма жинау) 

6. ІІ топ ойыншыларының  ойыны 

7. Жарнамалық үзіліс (кітаппен жұмыс) 

8.ІІІ топ ойыншылар ойыны 

9. жарнамалық үзіліс (сергіту сәті) 

10. Финалистер (жеңімпаздарды шақыру) 

11. Жарнамалық үзіліс (4 есепті шығару) 

12. супер финал (басжүлде) 

13. қортындылау 

БАҒАЛАУ (кері байланыс) 

 

1.Кіріспе (мұғалім сөзі) 

Үйге не берілді? (қосу кестесін жаттау) 

Тапсырманы сұрау 2+9; 3+8; 4+9;4+8;  5+7;5+9; 

Енді, балалар қаламдарыңды қойып маған 

қараңдар. Бүгінгі сабағымыз ойын түрінде өтеді. 

Яғни, «Таңғажайып алаңы» ойнайотырып 5 санын 

қосу азайтуды тиянақтап  алған білімімізді, 

тапқырлығымызды, шеберлігімізді көрсетуіміз 

керек 

 Алдымен сабақ ретімен 

таныстырайын.ойынға уш топ қатысады.әр 

топ бір-бір оқушы шығып барабанды жеке –

жеке айналдырады. Барабандағы цифырлар 

ұпай саны, ал «К» күйіп кетеді, «Ө» өнер 

көрсету, «С» сыйлық аласында ойыннан 

шығасын немесе сыйлық алмай ойынға 

қатысасың. Барабанды айналдырып бағыт 

қай бөлікке тоқтаса сонша ұпай жинайды 

әрине жауап бергенде  ғана. Кім ұпайды 

алып сұраққа жауап берсе сол ойыншы 

жеңімпаз атанады. Әр топ арасында 

жарнамалық үзіліс болады. 

 Тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыру 
Қосымша тапсырмалар 

Ғылым таппай мақтанба  І топ ойыншылары шақырамын. Сұрақ: 



 

Құмарланып шаттанба  

Бұл кімнің өлеңі? Абай кім? Оның қандай 

өлеңдерін білесіңдер? Мұндағы ғылымдар 

патшасы –математика, математиканы 

білсек барлығында біледі екенбіз. 

Ойынымызды бастайық 

Бақтиярдың 4 ұлы, олардың арқайсысында 

бірден қарындасы бар. Бақтиярда барлығы 

неше баласы бар? (Бақтиярда 4-ұл, 1-қыз 

жауап берген бала жеңімпаз) 

 ІІ топ ойыншыларын шақыру (музыка) 

сұрақ: неше ұшбұрыш бар? 

 

 ІІІ топ ойыншылары(музыка) сұрақ:  

  

 

 

 

 Бас жүлдегерді шақыру (музыка) сұрақ:  

11-5= 6 теңдігін пайдаланып, қандай екі 

таңбалы сандардан бесті азайтуға болады? 

 

Бағалау  Жарнамалық үзіліс:  Математикалық диктаннт тек қана  жауабын жазамыз. 8+5 

13-8 5+8 19-5 9+5 14-9 5+9 14-5  

Жарнамалық үзіліс:   Алма жинау (алмада жазылған  теңдеуді  шығару) 

Жарнамалық үзіліс:    «кітаппен жұмыс»  

Соңынана оқысаңда сол -сан 

Солынана оқысаңда сол-сан  

Ол қандай екі таңбалы сан?  (40) 

Жарнамалық үзіліс:   «Би» сергіту сәні  

4 есепті шығару 2 оқушы тақтаға шығады  айырмашылығы мен  ұқсастығы неде? 

Бас жүлдегер дұрыс  жауабын берді  . Ол  өзінің  алғыр екенін көрсеттіміне , бүгін 

«Таңғажайып алаңы» ойынын ойнай отырып білімімзді тиянақтадық . Бүгін сабаққа 

жақсы қатысқан оқушыларды  марапаттаймыз.( сыйлықтар тарату)  Кері байланыс  

 (3мин) 

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау  Рефлексия 

                 

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ

