
 «Көптілді ұрпақ – ел болашағы» атты ағылшын тілі және орыс тілі мен орыс әдебиеті пәндері  

апталығының жоспары 

Мақсаты:  

Мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі мен шет тілі мәдениетін, сөз байлығын, сөздік қорын дамыту, 

өзге елдің тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын тәрбиелеуге дамыту. 

2021-2022 оқу жылы (29.11-03.12.2020) 

 

Күні, апта Өтетін шара тақырыбы түрі уақыты сыны

бы 

Жауапты мұғалім 

 

 

 

 

29.11.2021ж 

«Көптілді ұрпақ – ел 

болашағы» атты 

апталықтың ашылуы 

Видеоролик 09:35 

 

15.35 

1-11 Бірлестік 

жетекшісі, пән 

мұғалімдері 

«Celebrations» Ашық сабақ 14.50 5 a Зиеденова Р.К. 

«Changing face of 

transportation» 

Ашық сабақ 10.40 10 б Дисенбаева А.Б. 

«Весёлый старт» ойын үзілісте 5-7 Пергалиева А, 

Акказиева А 

 

 

 

30.11.2021ж 

 

«Осень» Ашық сабақ 14.50 6 а Чигирева А.Ж. 

«Кто? Когда? Какой?» Интеллектуа

лды ойын 

үзілісте 8-11 

 

Чигирева А.Ж. 

Хажмуратова Г.М. 

Дисенбаева А.Б. 

«Let’s play» ойындар үзілісте 1-4  Еркебай Б.Б. 

Сисенгалиева А.К. 

 

 

02.12.2021ж 

 

«Твори добро» Ашық сабақ 14.00 5 б Пергалиева А 

«Оқуға құштар» кітап көрмесі 10.30 

15.35 

8-11 

5-7 

Пән мұғалімдері 

«Think and find» ойындар үзілісте 8-9 Дюсенова М.М. 

Зиеденова Р.К. 

«My house» Ашық сабақ 14.50 2 а Еркебай Б.Б. 

«Что такое права и 

обязанности» 

Ашық сабақ 8.50 10 б Хажмуратова Г.М. 

«Four walls» Ашық сабақ 15.45 3 а Сисенгалиева А.К. 

 

 

 

 

03.12.2021ж 

 

«Natural wonders of the 

world» 

Ашық сабақ 14.50 6 a Дюсенова М.М. 

«Дружба -богатсво 

бесценное» 

Ашық сабақ 17.30 5 а Акказиева А.Н. 

«Көптілді ұрпақ-ел 

болашағы»атты 

апталықтың жабылуы. 

Марапаттау 

 

Қорытынды 

 

Үзілісте 

 

1-11 

 

Пән мұғалімдері 

 

 

 

Әдістемелік бірлестік жетекшісі:  

Сисенгалиева А.К. 

 

 
 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылы бойынша ағылшын тілі және орыс тілі мен орыс әдебиеті пәні 

әдістемелік бірлестігінің апталығы жұмысының талдауы 

 

Мектебімізде өзге тілді терең меңгеру барысында 29-шы қараша мен 3-ші желтоқсан 

аралығында«Көптілді ұрпақ – ел болашағы» атты ағылшын тілін және орыс тілі мен орыс 

әдебиеті пәндері апталығы өтті. 

МақсатымызМемлекеттік тілмен қатар орыс тілі мен шет тілі мәдениетін, сөз байлығын, сөздік 

қорын дамыту, өзге елдің тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын тәрбиелеуге дамыту 

болатын.  

Күтілетін нәтиже:  

- Оқушылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің білім алудағы  маңыздылығын түсінеді 

және олардың сөйлеу қабілеттері дамиды; 

- Дарынды оқушылар анықталады; 

- Оқушылар шет тілін, әдебиетін,  мәдениетін, әдет-ғұрпын құрметтейді; 

Апталық аясында пән мұғалімдері ашық сабақ  пен сыныптан тыс іс-шаралар, үзілістік 

ойындар өткізді. Жоспарланған жұмыстар толық орындалды. Апталықтың ашылу рәсімі кезінде 

оқушыларымыз  бен ұстаздарымыз видеоролик арқылы апталықтың мақсатымен, шарттарымен 

танысты. Атап айтсақ,  апталық жоспарына сәйкес 29.11.2021ж  5 «а» сыныбында мектебіміздің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі ЗиеденоваР.К. “Сеlebrations” тақырыбында 

ашық сабақ өткізді. Мұғалім өз ісінің шебері әр түрлі көрнекіліктерден, 

суреттер, слайд, видеоролик арқылы шетел мемлекеті мен қазақ 

мемлекеті мерекелерінтаныстырды. Екі ел арасындағы мерекелердің 

айырмашылығын оқушылардың бойына сіңіре білді. Сабақ тартымды 

да әсерлі өтті.  

Осы күні мектебіміздің ағылшын тілі пәні 

мұғалімі Дисенбаева А.Б. 10 б сыныбында 

«Changing face of transportation» атты ашық сабақ 

өткізді. Сабақ барысында оқушылар топпен, жеке 

жұмыс жасай отырып, өз ойларын жеткізе білді. 

Оқушылар өз білімдерін бағалап, сабақ уақыты 

үнемді пайдаланылды.  

Сонымен қатар әр күні 10 минуттық үзілістерде шаралар ұйымдастырылып отырды. Атап 

айтсақ, 5-7сыныптарда «Весёлый старт» ойыны оздырылды. Оқушылар қызығушылықпен қатыса 

білді. Ойынды әсерлі өткізген орыс тілі пәні мұғалімдері Пергалиева А.Т. және Акказиева А.Н. 

30.11.2021. 6 «а» сыныбында орыс  тілі пәні мұғалімі  Чигиреа 

А.Ж. «Осень» тақырыбында ашық сабағын өткізді. Ізденімпаз ұстаз 

сабағында көрнекі құралдарды қолдана отырып, оқушылардың 

қызығушылығын оята білді. Оқушылар белсене қатысып, өз 

білімдерін көрсетті.  

Осы күні  1-4 сыныптарда үзіліс кезінде «Let’s play» 

тақырыбында ойындар оздырылды. (өткізген ағылшын тілі пәні мұғалімдері Еркебай Б.Б., 

Сисенгалиева А.К.). Үзіліс барысында  балалар топқа бөлініп, түрлі сұрақтарға жауап берді. Әрі 

түрлі карточкалар суырып, тапсырмалар орындады. Осындай бағытта орыс тілі пәні мұғалімдері 

Чигирева А.Ж., Хажмуратова Г.М. 8-11 сыныптар арасында  «Кто? Когда? Какой?» атты 

интеллектуалды ойын өткізді. Ойын барысында оқушыларға Тәуелсіздіктің 30 жылдығына және 

елбасы күніне байланысты сұрақтар қойылып, түрлі тапсырмалар орындалды. 

2 желтоқсан күні орыс тілі пәні мұғалімі Пергалиева А.Т. 5 

«б» сыныбында «Твори добро» атты ашық сабағын өткізді. Сабақ 

жақсы өтті. Мақсаты оқушыға бағытталған. Сабақ 



барысында көрнекі құралдар қолданылып, оқушының жұмыс жасауына жағдай жасалды. 

Осы күні тапқыр, ой-өрісі кең, өнерлі оқушыларды анықтау мақсатында «Оқуға құштар» шарасы 

аясында кітапханамен көрме ұйымдастырылып, оқушылар әдеби кітаптармен танысып,  

сұрақтарға жауап берді.  Ал, келесі үзілісте 8-9 сыныптар арасында «Think and find» ойыны 

оздырылды. Ойынды ұйымдастырған ағылшын тілі пәні мұғалімдері Зиеденова Р.К. және 

Дюсенова М.М. 

10 «б» сыныбында орыс тілі пәні мұғалімі Хажмуратова 

Г.М. «Что такое права и обязанности» атты ашық сабағын 

өткізді. Пән мұғалімі интерактивті тақтаны пайдалана отырып, 

ойын түрінде өткізді. Оқушылар бар ынтасымен белсене 

қатысып, өткен тақырып аясында өз білімдерін көрсетті. 

 

2 «а» сыныбында ағылшын тілі пәні 

мұғалімі Еркебай Б.Б. «My house» атты ашық сабақ өткізді. Сабақ 

барысында түрлі көрнекілік арқылы оқушылардың қызығушылығын оята 

білді.  

3 «а» сыныбында ағылшын тілі 

пәні мұғалімі Сисенгалиева А.К. «Four 

walls» атты ашық сабақ өткізді. Жаңа сабақ жаңа әдістемелерге 

толы тартымды, қызықты өтті.  Оқушылар топқа бөлініп,  өз 

бөлмелерін постер арқылы қорғады. Сабақ өз мақсатына жетті.  

3 желтоқсан күні  

6 «а» сыныбында ағылшын тілі пәні 

мұғалімі Дюсенова М.М «Natural wonders 

of the world» атты ашық сабағын өткізіп, тақырыпқа сай әлемнің табиғаты 

жайында оқушыларға өз ойын айтқызды. Сабақ қызықты әрі сапалы сабақ 

болды.  

 

Осы күні орыс тілі пәні мұғалімі Акказиева 

А.Н. 5 «а» сыныбына «Дружба -богатсво 

бесценное» атты сыныптан тыс шара өткізді. 

Шара барысында балалар білімдерін толықтыра 

отырып, белсенділік танытты. 

 

Аптаның жұма күні апталықтың жабылуы ұйымдастырылды. 

Апталықтың шараларына белсене қатысқан оқушылар марапатқа ие 

болды. Презентация құрылып, әндер шырқалды.  

Қорытындылай келе, апталыққа жоспарланған сыныпан тыс 

шаралар мен ашық сабақар толықтай өткізіліп, оқушыларымыз 

апталықтан жақсы әсер алып, пәнге деген қызығушылықтары арта 

түсті. 

 

 

 

ӘБ жетекшісі Сисенгалиева А.К. 
 

 











 


