
Математика, физика және информатика апталығының жоспары 

(22.11.2021-24.01.2021 ж) 

Тақырыбы: «Әлем нақты ғалымдар тілінде» 

Мақсаты: Математика, физика, информатика сабақтарында оқытудың 

заманауи әдістерін қолдана отырып, оқушылардың бәләм алуға 

қызығушылығын арттыру, ой-өрісі мен таным белсенділіктерін жан-жақты 

жетілдіру. 

Міндеті: Оқушылардың алған білімдерін кеңейту, білім алуға 

қызығушылығын арттыру, ой-өрісі мен таным белсенділіктерін жан-жақты 

жетілдіру, заман талабына сай қолдана білуге бағыттау, цифрлық 

сауаттылықты арттыру, өмірмен байланысын кеңейту, өз ісіне деген 

жауапкершілікке тәрбиелеу. 

№ Тақырыбы Түрі Сыныб

ы 

Күні Мерзі

мі 

Пән мұғалімдері 

1 Апталықтың 

ашылуы 

Сиқырлы 

пішіндер  

 

Tic-tac-

toe(крестик-

нолики) 

Презентац

ия 

Сұрақ-

жауаптар 

ойын 

 

5-11 22.11.2021 8.00 

14.00 

Бірлестік 

жетекшісі 

Пән мұғалімдері 

2 «Решение 

задач. КПД 

тепловых 

двигателей» 

«Жай 

бөлшектерді 

қосу және 

азайту» 

Ашық 

сабақтар 

8 б 

 

 

5 б 

 

23.11.2021 

 

 

 

 

12.30-

13.15 

 

 

 

14.50-

15.35 

Убишова Ф.Л. 

 

 

Абдирова Н.М. 

 

3 «Кіріктірілген 

функциялар» 

«Иррационал 

өрнектерді 

түрлендіруге 

еспетер 

шығару» 

«Растрлық 

кескіндерді 

өндеу» 

Ашық 

сабақтар 

8 а 

 

 

11 а 

 

 

5 а 

 

 

24.11.2021 

 

 

 

 

08.50 

 

 

09.50 

 

 

17.30 

Дукеева М.Ұ. 

 

 

Ихсанова К.К. 

 

 

Сарбаева Н.М. 

4 «Квадратные 

уравнения» 

«Рационал 

сандарға 

амалдар 

қолдану» 

«Күш. 

Тартылыс 

Ашық 

сабақтар 

8 б 

 

6 а 

 

 

7 а 

 

 

25.11.2021 

 

 

 

 

 

08.00 

 

14.00 

 

 

16.40 

 

Марьянова С.Б. 

 

Кыдырова М.С 

 

 

Джапакова М.Х. 



құбысы. 

Ауырлық күші» 

5 Апталықтың 

жабылуы 

Презентац

ия 

5-11 26.11.2021  Бірлестік 

жетекшісі 

Пән мұғалімдері 

 

2021-2022 оқу жылы бойынша математика, физика және информатика 

пәні әдістемелік бірлестігінің апталығы жұмысының талдауы 

Мектебімізде 22-шы -26 шы қараша аралығында ««Әлем нақты 

ғалымдар тілінде»» атты математика, физика және нформатика пәндерінің  

апталығы өтті. 

Мақсатымыз: Математика, информатика және физика сабақтарында 

және сабқтан тыс іс-шараларда оқутудың заманауи тәсілдерін қолдана 

отырып, оқушылардың білім алуға қызығушылығын арттыру, ой-өрісі 

мен таным белсенділіктерін жан-жақты жетілдіру. 

Күтілетін нәтиже:  

- Оқушылар білімге деген қызығышылықтары ашылады, логикалық 

және терең ойлау  қабілеттері дамиды; 

- Дарынды оқушылар анықталады; 

- Оқушыларды бір-біріне көмектесу,үйрету, құрметтеуді үйренеді 

Апталықтың ашылу рәсімі кезінде оқушыларымызға дәлізде түрлі ойындар, 

тапсырмалар беру арқылы апталығымыздың ашылуын білдірттік. 

Видеоролик арқылы апталықтың мақсатымен , шарттарымен 

танысты.Дәлізде түрлі ойындар ұйымдастырылды. Осы күні 10 минуттық 

үзілістерде пән мұғалімдері өздеріне бөлінген сыныптарға түрлі ойындар 

ұйымдастырып өткізді, соңында бағалы сыйлықтар тапсырылды. Оқушылар 

қызығушылықпен қатыса білді. 

 
Апталық жоспарына сәйкес 23.11.2021ж. 8«б» 

сыныбында мектебіміздің физикапәні мұғалімі Убишева Ф.Л. «Решение 

задач. КПД тепловых двигателей»тақырыбында ашық сабақ өткізді. Мұғалім 

өз ісінің шебері әр түрлі көрнекіліктерден, суреттерден, слайдтардан 

көрсетіп, видеороликтерден мерекелерді көрсетті.  

Осы  күні 5 «а»  сыныбында мектебіміздің математика пәні 

мұғалімі Абдирова Н.М. «Жай бөлшектерді қосу және 

азайту» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақ жақсы 

деңгейде өтті, сабақ жоспарына бойынша барлық 

тапсырмаларды оқушылар жақсы орындады. Уақыт тиімді пайдаланылды.. 

24.11 күні    мектебіміздің информатика пәні мұғалімі 

Дукеева М.Ұ. 8 а сыныбында «Кіріктірілген 

функциялар»аттыашық сабақ өткізді.  Сабақта мұғалім 



түрлі әдістер қолданып, тақырыпты аша білді, сабақ жоспар бойынша жақсы 

өтті.  

Осы күні математика пәні мұғалімі Ихсанова К.К.11 а 

сыныбында «Иррационал өрнектерді 

түрлендіруге еспетер шығару»және 

информатика пәні мұғалімі Сарбаева Н.М. 

«Растрлық кескіндерді өндеу» 

атты ашық сабақтар өтті. Оқушылар бесене қатысып, өз 

білімдерін көрсетті.  

25.11 күні    мектебіміздің математика  пәні мұғалімі 

Марьянова С.Б. 8 б сыныбында «Квадратные уравнения».  

Ашық сабаққа оқушылар белсене қатысты. Түрлі 

әдіс-тәсілдер қолдана білді пән мұғалімі. 

Сол күні  мектебіміздің математика пәні мұғалімі 

Кыдырова М.С. 6 а сыныбында«Рационал сандарға 

амалдар қолдану». Сабақ жақсы деңгейде өтті, сабақ жоспарына 

бойынша барлық тапсырмаларды оқушылар жақсы орындады. Уақыт тиімді             

пайдаланылды.. 

Физика пәні мұғалімі Джапакова М.Х. 7 а сыныбына «Күш. Тартылыс 

құбысы. Ауырлық күші»атты ашық сабақтар  өткізілді. Сабақта мұғалім түрлі 

әдістер қолданып, тақырыпты аша білді, сабақ жоспар бойынша жақсы өтті. 

Барлық пән мұғалімі интерактивті тақтаны пайдалана отырып, 

ашық сабақтар түрлі әдістер пайдаланып өткізді. Оқушылар 

бар ынтасымен белсене қатысып, өткен тақырып аясында өз 

білімдерін көрсетті. 

 

Аптаның жұма күні апталықтың жабылуы ұйымдастырылды. 

Апталықтың жабылуына мектебіміздің информатика пәні мұғалімі 

Н.М.Сарбаева «Робот» технологиясымен таныстырды болды. Презентация 

құрылып, флешмоб ұйымдастырылды.  

 

 

 

 

 

 

 

Қорытындылай келе, апталыққа жоспарланған сыныпан тыс шаралар 

мен ашық сабақар толықтай өткізіліп, оқушыларымыз апталықтан жақсы 

әсер алып, пәнге деген қызығушылықтары арта түсті. 

 


