
 

«Жаратылыстану ғылымдары әлемінде» атты  

химия, биология, география пәндері апталығының жоспары 

Мақсаты:  

• Оқушылардың жаратылыстану танымдық деңгейлерін көтеріп, 

қызығушылығын арттыра отырып, еркін өмір сүруге, ізденуге, жігерлікке 

тәрбилеу; 

• Табиғатты қорғау шаруаларына белсенді араластыру дағдыларын 

қалыптастыру;  

Апталықтың жоспары 
2021-2022 оқу жылы (15– 19қараша) 

Күні, апта Өтетін шара 

тақырыбы 

пәні уақыт сынып Жауапты 

мұғалім 

15.11.2021ж 

Дүйсенбі 

«Жаратылыстану 

ғылымдары әлемінде» 

атты апталықтың 

ашылуы 

Химия 

Биология 

География 

11:20-

11:30 

5-11 Дуйсенова С.Г 

16.11.2021ж 

Сейсенбі 

«Кәдеге жарар 

кеңестер» 

Биология  11:20-

11:30 

9 «а» Дуйсенова С.Г 

«Природные и 

искусственные 

вещества» ашық сабақ 

Жаратылыстану  16:40-

17:25 

5 «б» Сундеева Г.Н 

 

 

17.11.2021ж 

Сәрсенбі 

«Ойланайық - 

ойнайық» 

Химия  11:20-

11:30 

8 «а,б» Дуйсенова С.Г 

«Ауа райы және 

метеорологиялық 

элементтер» ашық 

сабақ 

география 15:45-

16:30 

7 «а»  

 

Гумарова Ш.М 

«Геокруиз» сыныптан 

тыс шара 

география 15:35-

15:45 

5-7 

«а,б» 

 

18.11.2021ж 

Бейсенбі 

«Химиялық реакция 

теңдеулері бойынша 

есептер шығару» 

химия 08:50-

09:35 

8 «а» Дуйсенова С.Г 

«Водород» 

занимательная химия 

Химия  15:35-

15:45 

7 «а,б» Исатаева К.К 

 

19.11.2021ж 

Жұма  

«Жаратылыстану 

ғылымдары әлемінде» 

атты апталықтың 

жабылуы. Марапаттау 

Химия 

Биология 

География 

12:30 5-11 Дуйсенова С.Г 

Бірлестік 

мүшелері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№14 жалпы орта білім беретін мектеп 

«Жаратылыстану ғылымдары әлемінде» 

атты химия, биология, географияапталығының қорытынды есебі 

Қараша айының 15-19 күндері аралығында мектепте химия, биология және  

география пәндер апталығы өткізілді.  

Апталықтың жоспары әдістемелік бірлестігінің отырысында қаралып талданды және 

бекітілді. 

Апталықтың мақсаты: Оқушылардың жаратылыстану танымдық деңгейлерін 

көтеріп, қызығушылығын арттыра отырып, еркін өмір сүруге, ізденуге, жігерлікке 

тәрбиелеу; 

Табиғатты қорғау шаруаларына белсенді араластыру дағдыларын 

қалыптастыруМіндеттері:  

-Жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқуға оқушылардың қызығушылығын 

арттыру; 

-Табысты жағдаяттар туғызу; 

-Өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу; 

-Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру; 

-Теориялық білімдерін шыңдау, тілдік білім мәдениетін қалыптастыру; 

15 қараша күні жоспар бойынша апталықтың ашылуы болды. Арнайы стенд 

дайындалды.Апталықтың ашылуын 8а сынып оқушылары  жүргізіп,  апталықтың 

өту барысымен  таныстырды. Химиялық элементтер айтысының шағын көрінісін 

жасап, «Бәріміз біргеміз» тренингісін өткізді. 

 

 
       Апталықтың ашылуы                                                          Сергіту сәті 

16.11 күні Дуйсенова С.Г ұйымдастыруымен «Кәдеге жарар кеңестер» деген 

тақырыпта  

9а сынып оқушыларының қатысуымен сыныптан тыс шара оздырылды.  

Мақсаты оқушыларға өмірде қажетті түсініктер беру, сұлулыққа, әдемілікке 

тәрбиелеу. Бойларының өсуі, кейіннен аласаруы, бөлме өсімдіктерінің пайдасы, гүл 

сыйлаудың ерекшеліктері, емдік, көңіл – күйге әсері, тіс күтімі сияқты қажетті 

материалдарды оқушылар өздері тауып, жинақтап, айтып берді.  



 
5б сыныбында жаратылыстану пәнінен «Природные и искусственные вещества» 

тақырыбында ашық сабақ өтті. Пән мұғалімі Сундеева Г.Н. Сабақтың құрылымы өте 

жақсы жасақталған. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 

бағытында құрастырылған тапсырмалар қызықты әрі сәтті болды. 

Супермаркеттердегі товарлардың сыртына жапсырылған штрих кодтардың не үшін 

екені және одан товар сапасын қалай анықтауды түсіндірілді.  

 
 

 
17.11.21ж күні 7-8 сыныптар арасында «Ойланайық - ойнайық» тақырыбында 

қызықты сыныптан тыс шара оздырылды. (Дуйсенова С.Г) Мақсаты: оқушылардың 

шапшаң ойлануын, ойнап жүріп тиянақты жауап беруін қалыптастыру. Көңілдерін 

көтеру. 

 
Жіпке ілінген ақ парақтарға сурет салу сәтінен 

 



 
«Допты ұтып алу» ойыны арқылы жасырын заттарды анықтау 

 
«Жұбын тап» ойыны арқылы формула құрастыру 

Осы күні география пәнінің мұғалімі Гумарова Ш.М 7а сыныбында география 

пәнінен  

«Ауа райы және метеорологиялық элементтер» тақырыбында ашық сабақ өткізді.  

 
 

 
5-7 сыныптар арасында «Геокруиз» тақырыбында Гумарова Ш.М 

ұйымдастыруымен сыныптан тыс шара өтті. Мақсаты:география пәндерінен алған 

білім-танымдарын кеңейту, өмірмен байланысын көркейту; пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыра отырып, ақпараттық даму деңгейін арттыру; ой-өрісін 



кеңейту, өздігінен ойлауды, мақсатқа жетудегі табандылыққа, ұжым алдында өз 

ісіне деген жауапкершілікке тәрбиелеу. 

 
 

 
18-қараша күні химия пәнінің мұғалімі Дуйсенова С.Г 8а сыныбында «Химиялық 

реакция теңдеулері бойынша есептер шығару» тақырыбында ашық сабақ өткізді. 

Сабақта тәжірибелік кезең, теориялық кезеңдер қамтылып, жұптық, топтық, дара 

жұмыстар ұйымдастырылды.  

 

Осы күні химия пәнінің мұғалімі Исатаева К.К 7 сыныптар арасында «Водород» 

тақырыбында сыныптан тыс шара өткізді.  

 
 



 
 

19 қараша күні апталық қорытындыланды. 10а сынып оқушылары әдеби монтаждар 

оқып, қатысушыларға психологиялық тренинг өткізді.  

 
 

9а сынып оқушылары шарды жарып, ішіндегі  сұрақтарға жауап беру  

ойындарын ойнатты. 

 
 

 

 

 



 

 

Марапаттау сәті 

    Жаһандық ғаламданудың кеңеюі, ақпараттық технологиялардың өріс алуына, 

білім беру нәтижесіне халықаралық талаптардың күшеюіне байланысты Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев «Ұлтымыздың әлеуетін оятуға және оны жүзеге асыруға жағдай 

жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет» деп барлық білім беру жүйесінің 

қарқынды дамуына, ертеңгі болашағына тұғыр боларлық міндет жүктейді. Бұл 

орайда білімнің эволюциялық дамуындағы ақпараттық қызыметінен адамды өмір 

бойы оқуға жетелеуші, дамытушы құралға айналуын, оқытудың белсенді 

формаларына көшуін, негізгі күтілетін нәтиже ретінде құзырлылықтың ендірілуін 

басым бағыттар ретінде атап өтуге болады. Міне, сондықтан білім беру жүйесінде 

оқушыға білімді пәндік біліммен толықтыру ғана емес, білімді баланың 

қажеттілігіне қарай оның өмірлік тәжірибесімен ұштстыруға, оған өркениет 

үдерістерінің өзегін қаншалықты сезіне білуіне байланысты екендігін аңғартады.         

      Сондықтан,  пәндік апталықтардың оқушының білімін жан жақты дамытуға, 

ойлау қабілеттерін арттыруға  берері мол. Қорыта келе айтарым, ұстаз-жас ұрпақтың 

рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тапсырытын сенімді 

өкілі. Ол – әрі ғалым, әрі шешен, әрі көшбасшы бола білсе ғана алдында отырған 

шәкірті білімді болады, болашақта ел тұтастығын берік ұстар азамат болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


