
Сабақтың тақырыбы:  «Жылы жүрек – жақсы тілек» 

Сабақтың мақсаты:      «Жылы жүрек» деген сөздің мағынасын ашу.Бір –

біріне жылы сөз ,жақсы тілек айтқыза 

отырып,мейірімділікке,қайырымдылыққа 

тәрбиелеу.Ойларын еркін жеткізе білуге 

дағдыландыру.Топпен жұмыс істеуге 

үйрету.Бірлікке, ұйымшылдыққа баулу. 

Сабақтың әдісі:    Сыни ойлау, «Өрмекші торы» әдісі, «Ыстық орындық»      

әдісі, «Галереяны аралау» әдісі, ЭССЕ жазу. 

Сабақтың көрнекілігі:     Сюжеттік суреттер, шаблондар, постер,  А4       

қағазы,шарлар,жүрекшелер. 

Сабақ барысы:  

 

 

I. Қызығушылықты ояту 

 

1. Тақтада күн шуағын бұлттар 

жауып тұрады.Әрбір бұлттың 

бетіндегі тапсырманы 

орындаса,күннің көзі ашылып  

отырады. 

 

 

 

 

 

Бұлттардағы тапсырмалар: 

 

1. Біз бір-бірімізді көргенде не 

айтамыз?( Амандасамыз) 

2. Жанымызға ең жақын адамымыз 

кім? (Анамыз) 

3. Сырыңды айтып бөлісетін 

жаныңдағы серігің кім? (Досың) 

4. Өзін-өзі тану сабағы бізді неге 

үйретеді? (Достыққа,туған жерді 

қадірлеуге,адамгершілікке т.б) 

 

 

2. « Жылы жүрек – жақсы тілек » 

деген сөз шығады.  

 

    Мағынасын ашады. 

 

 

 

 

3. «Жасырын сөз» ойыны.  

 3 топқа конверт беріледі. 

Дұрыс құралған сөздерден  

топтың аты шығады. 

 

 

 

 

1 топ -Шаттық 

2 топ -Мейірімділік 

3 топ –Қуаныш 

Әрбір сөзді шарларға жапсырады. 



 

4. Топ ережесін құру. 

Бір –біріміздің пікірімізді 

тыңдау. 

Уақытты үнемдеу. 

Бірлік. 

Тәртіпті сақтау. 

 

 

II  Мағынаны ажырату 

 

5. «Өрмекші торы» әдісі арқылы 

мәтінмен жұмыс. 

 

 

Әр топ « Жақсы ата» әңгімесінің 

мазмұнын айтады. 

 

6. «Ыстық орындық» әдісі.  

 

    Бір оқушы орындыққа отырады, 

сынып оған сұрақтар қояды 

III  Ой толғаныс 

 

7. Мақал құрау. 

 

 

 

 

Алдарындағы суреттен мақал 

құрастырады. Мағынасын талқылау. 

8. Отбасы 

Мектеп 

Достар- деген әр топқа сөздер 

беріледі. 

Әр сөздің жанына тілектерін жазады. 

9. «Галереяны аралау» әдісі. Әр оқушы қорғаған постерлерге өз 

ойларын жазады. 

10.   Эссе жазу. «Балауыз шам» 

әдісі. 

Ақ парақ бетіне жүрек жарды сөздерін 

түсіреді. 

11. Кері байланыс алу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менің атым: 

Сабақтағы өз 

жұмысыма  

Ризамын Көңілім 

толмайды 

Маған сабақ Қызықты 

көрінді 

Көңілсіз 

болды 

Менің көңіл-

күйім 

көтерілді түсті 

 

12.  Ән: « Бала тілегі» 

 

Сабақты әдемі әнмен аяқтау. 

 

 

 



 

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі  

«№26 орта мектебі» әкімдігі КММ 

 

 

Ашық сабақ: 

 

 

« Жылы жүрек – 

жақсы тілек » 
 

 (Өзін – өзі тану) 

3 сынып 
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