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Пәннің мақсаты мен міндеттері

зертханалықпрактикалық

дәріс

Кредиттер саны

Семестр

Аудиториялық
сабақтар

Барл
ық
сағат
саны

Аудиториядан
тыс жұмыс

СОӨЖ

СӨЖ
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Курстық
жоба

Мақсаты:
-Білім алушылардың жалпы дамуына қажетті маңызды фактілерді, алғашқы ұғымдарды, заңдарды
және теорияны оқып үйрену;
-дағдыны қалыптастыру; биолгиялық қосылыстармен, қарапайым құрылғымен, құрал жабдықтармен
танысу, биологиялық тәжірибелер жүргізу барысында техникалық қауіпсіздікті сақтау, соған
байланысты қорытынды шығару.
Міндеттері:
-Эволюциялық процесс кезінде фундаменталдық өмір көрінісінің әр салаларын оқыту.
-биологиялық оқу материалында салыстыру, қорытынды шығару, бір – бірімен байланыстыру,
дәлелдеу арқылы баяндап беру ептіліктерін қалыптастыру;
практикада кең таралған заттарды ( жасушалар, биолгия ғылымдар, вирустар бактериялар,
жасушаның химиялық құрамы және т.б.) қолданғанда практикалық дағдыны дарыту;
Жұмыс уақытының бөлінуі
Өндірістік
оқыту/
кәсіптік
практика

Жалпы
сағат
саны

Бақылау
түрі

1,2

4

48

Пәнді оқығаннан кейін
білім алушы:

Курс саясаты

24

96

сынақ

24

- Генетика мен медециналық биология пәні бойынша білімдерін,
міндеттерінжәне олрдың мәнін көрсете алады;
- жасуша құрлысын, жердегі тіршілік үшін судың маңызы.
Көмірсулардың жіктелуін біледі.
- Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктерін
біледі
- Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыруын
біледі. Қоректену, Заттардың тасымалдануы, Тынысалуын біледі
- Жасушалық цикл Көбею, бөлінін өсуін біледі.
- Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік
заңдылықтарын
- Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
біледі.
- Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
біледі.
- Биомедицина және биоинформатика, Биосфера, экожүйе, популяция,
Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар. "Редуцирленетін және
редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін зерттеу"
- Су потенциалы. Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді
тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі
жасушалардың су потенциалын анықтау".
- Модификациялық өзгергіштік. "Вариациялық қатар мен қисыққа
құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу"
- Хуго де Фризадің мутация теориясы.
Модельдеу "Адам хромосомасы жиынтығынан кариограмм құру.
Геномдық мутацияны оқып білу"
- Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасындағы
байланысын біледі
- Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі
"Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі" тақырыптарында білімін
көтереді
- Молекулярлық биология және биохимия т.б.
Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын
мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы
телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша
орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.
Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық және уақтылы
орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға
өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді
(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға
жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы
және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.
Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары
балл алу үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап
беруі керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды.
Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен
құзыреттері)
халықаралық
практикада
қабылданған
цифрлық
7

эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес
келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін
азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен
бағаланады (әріптік жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында
келтірілген).
"FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған
жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ
қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие.
"F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған
жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу
сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу
жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды
қайта тапсырады.
сынақ тапсырмалары сұрақ түрде алынады.
Әр сұрақ 100 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады.
Бағалау саясаты және Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне
қатысты бағалау (аралық бақылау мен сынақта құзыреттіліктің
аттестаттау
қалыптасуын тексеру).
Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі
мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …)
Қорытынды бағаның есептеу формуласы.
Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ
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Сабақтың бөліну сағаты
№

1
2
3

4

5

6

7

Тақырыптар

Жердегі
тіршілік
үшін судың маңызы.
Көмірсулардың
жіктелуі.
Редуцирленетін
және
редуцирленбейтін
қанттар.
Зертханалық жұмыс
"Редуцирленетін
және
редуцирленбейтін
қанттардың
тотықсыздандыру
қабілетін зерттеу"
Липидтердің
құрылымдық
компоненттері.
Майлардың
химиялық
құрылысы
мен
қызметтері .
Нәруыздарды
құрамы
бойынша
жіктеу..
Зертханалық жұмыс
"Нәруыздардың
құрылымына
әртүрлі
жағдайлардың әсері
(температура, pH)"
Биологиялық
нысандарда
нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс
"Биологиялық
нысандарда
нәруыздың болуын
анықтау"
Антиденелердің
құрылысы
мен
құрылымы.
Антиденелердің
арнайылығы
(белсенді
орталығының).

Академиялық сағат саны
Дәріс
1

Тәжірибелік сабақ

1
1

1

1

1

1

9

СОӨЖ

Барл
ығы
СӨЖ

8

9

10

11
12

13

14

15
16

Антиген
мен
антидененің
әрекеттесуі.
Зертханалық жұмыс
"Иммобилизациялау
дың ферменттердің
белсенділігіне
әсерін зерттеу"
Ферменттердің
бәсекелес
және
бәсекелес
емес
ингибирленуі.
Зертханалық жұмыс
"Активаторлар мен
ингибиторлардың
ферменттік
реакцияның
жылдамдығына
әсерін зерттеу"
Дезоксирибонуклеи
н
қышқылының
молекуласының
құрлысы.
ДНҚ
репликация
механизмі.
Рибонуклеин
қышқылы
молекулалары
құрылысы
мен
қызметі.
Рибонуклеин
қышқылы
және
дезоксирибонуклеин
қышқылы
молекулалары
құрылысынның
ұқсастықтары мен
айырмашылықтары.
Транскрипция.
Трансляцияның
кезеңдері.
Генетикалық
кодтың қасиеттері.
2
бөлім.
Жасушалық
биология
Жасуша
органоидтерінің
құрылысы
мен
қызметтерінің
ерекшеліктері.

1

1

1

1
1

1

1

1
1

10

17

18

19

20

21

22

Жасуша
мембранасының
құрылымы,
қасиеттері мен
қызметтері
арасындағы
байланыс.
Зертханалық жұмыс
"Жасуша
мембранасына
әртүрлі
жағдайлардың
әсері"
Бактерия,
саңырауқұлақ.,
өсімдік және жануар
жасушаларының
құрылым
ерекшеліктері мен
қызметтері.
Жасушалардың
негізгі
компоненттерін
анықтау.
Зертханалық жұмыс
"Жасушалардың
негізгі
компоненттерін
микрофотографияла
р
қолданып
сипаттау"
Органелдердің
сызықтық ұлғаюын
есептеу.
Зертханалық жұмыс
"Микрометр
мен
объектив
микрометрді
жасушалардың
нақты
мөлшерін
анықтауға қолдану"
3 бөлім. Қоректену
Ферменттер
белсенділігіне әсер
ететін
факторлар
мен жағдайлар.
Зертханалық жұмыс
"Ферменттер
белсенділігіне
әр
түрлі жағдайлардың
әсері"
Хлоропластың

1

1

1

1

1

1
11

23

24

25

26

27

28

29

құрылымдық
компоненттері және
олардың қызметтері.
Rf мәні.
Зертханалық жұмыс
"Әртүрлі
өсімдік
жасушаларында
фотосинтездеуші
пигменттердің
болуын зерттеу"
Фотосинтездің
жарық
кезеңі.
Фотофосфорлану.
Фотосинтездің
қараңғы
кезеңі.
Кальвин циклі
С3
және
С4
өсімдіктер
жапырақтарының
анатомиясы .
Зертханалық жұмыс
"С3
және
С4
өсімдіктер
жапырақтарының
мезофилін
микропрепараттар
арқылы зерттеу"
Фотосинтездің
жылдамдығына әсер
ететін факторлар.
Зертханалық жұмыс
"Шектеуші
факторлардың
фотосинтездің
интенсивтілігіне
әсерін зерттеу"
Хемосинтез.
Фотосинтез
бен
хемосинтез
үдерістерін
салыстыру.
4 бөлім. Заттардың
тасымалдануы
Адам гемоглобині
мен миоглобинінің
құрылысы
мен
қызметі
Беттік
аудан
мөлшерінің көлемге
қатынасының
диффузия
жылдамдығына

1

1

1

1

1

1

1

12

30

31

32

33

34

35

36

әсері.
Зертханалық жұмыс
"Жасушаның беттік
аудан
мөлшерінің
көлемге қатынасын
анықтау"
Өсімдіктердегі
заттар
транслокациясының
механизмі.
Заттар
тасымалдануының
симпласттық,
апопласттық,
вакуолярлық
жолдары
және
олардың маңызы.
Пассивті
тасымалдау
механизмі
Жасуша
мембранасы арқылы
заттар
тасымалдануының
типтері.
Натрий-калий
сорғысы мысалында
белсенді
тасымалдың
механизмінің
мысалы ретінде.
Су
потенциалы.
Мембраналық
потенциалды
сақтаудағы белсенді
тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс
"Түрлі
концентрациялы тұз
ерітінділеріндегі
жасушалардың
су
потенциалын
анықтау"
5 бөлім. Тынысалу
Аденозинүшфосфор
қышқылының
құрылысы
мен
қызметі (АТФ)
Аденозинүшфосфор
қышқылының
синтезі.

1

1

1

1

1

1

1
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37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

Метаболизм
түрлері.
Энергетикалық
алмасу кезеңдері.
Митохондрияның
құрылымы
мен
қызметтері.
Кребс циклі.
6 бөлім.
Бөліп
шығару
Абсорбция
және
реабсорбция. Зәрдің
түзілуі.
Тақырып
2.
Су
мөлшерін
реттеу.
Нысана мүшелер.
Тақырып 3. Адам
денесіндегі қан мен
басқа
сұйықтықтарды
жасанды тазарту.
Тақырып4.
Созылмалы бүйрек
жетіспеушілігі.
Диализ және бүйрек
трансплантациясы.
7-8
бөлім.
Жасушалық цикл
Көбею
Митоз.
Зертханалық жұмыс
"пияз
тамыры
ұшындағы
жасушалардан
митоздың
белсенділік деңгейін
анықтау"
Өсімдіктер мен
жануарлардағы
гаметогенез.
Өсімдіктердегі
спорогенез және
гаметогенез.
Гаметогенез. Адам
гаметогенезінің
сатылары.
Онкологиялық жаңа
түзілулердің пайда
болуы.
Қартаю.
Қартаю
үрдісі
туралы

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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49

50

51

52

53

54

55

56

теориялар.
9 бөлім. Өсу және
даму
Бағаналы
жасушалар ұғымы
және
олардың
қасиеттері.
10 бөлім. Тұқым
қуалаушылық пен
өзгергіштік
заңдылықтары
Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс
"Вариациялық қатар
мен
қисыққа
құрылған
модификациялық
өзгергіштікті
зерттеу"
Белгілердің
тұқымқуалауындағы
цитологиялық
негіздер.
Есептер
шығару.
Тұқымқуалаушылық
тың хромосомалық
теориясы.
Аллельді
және
аллельді
емес
гендердің
өзара
әрекеттесуі.
Хуго де Фризадің
мутация теориясы.
Модельдеу "Адам
хромосомасы
жиынтығынан
кариограмм құру.
Геномдық
мутацияны
оқып
білу"
Хромосомалар
санының
ауытқуымен
байланысты
адамның
хромосомдық
аурулары.
Дезоксирибонуклеи
н қышқылының
кездейсоқ

1

1

1

1

1

1

1

1

15

57

58
59

60
61

62

63

64

65

мутациясы.
Белгілердің тұқым
қуалауының
нақтылығын
талдаудың
статистикалық
әдістері
(Х2
критерий,
tкритерий).
Зертханалық жұмыс
"Белгілердің тұқым
қуалауының
нақтылығын талдау"
Проект
"Геном
человека"
11-13
бөлім.
Эволюциялық
даму
Селекция
негіздері.
Тірі
ағзалардың
алуантүрлілігі
Тұқымқуалайтын
өзгергіштік
пен
эволюция
арасындағы
өзара
байланыс.
Эволюцияның
дәлелдемелер.
Жер бетінде
тіршіліктің
қалыптасу
кезеңдері.
Филогенетикалық
шежіре ағашы.
Кладограммалар.
Модельдеу
"Кладограмма құру"
Түр түзілудің
механизмі. Түр
түзілудің
оқшаулаушы
механизмі.
Селекция әдістері
арқылы ауыл
шаруашылық
өсімдіктері мен
жануарлардың
қолтұқымдарын
жақсарту тәсілдері.
Антропогенез
кезеңдері.

1

1
1

1
1

1

1

1

1

16

66

66

67
68

69
70

71
72

73

74

75

76

77

14
бөлім.
Координация және
реттеу
Жүйке
жасушаларының
құрылысы.
Рефрактерлық кезең
мен оның ролі.
Орталық жүйке
жүйесінің
құрылысы.
Механорецепторлар
дың түрлері.
Холинергиялық
синапстың
құрылысы мен
қызметі арасындағы
байланыс.
Биологиядағы
басқару жүйесі.
Мембраналық
рецепторлар арқылы
гормондық
сигналдардың
берілуі.
Өсіргіш
заттар.
Өсіргіш заттардың
өсімдіктерге
әсер
ету механизмі
Зертханалық жұмыс
"Ауксиннің
тамырдың
өсуіне
ықпал етуі"
15 бөлім. Қозғалыс
Көлденең жолақты
бұлшықет
ұлпаларының
құрылысы.
Бұлшықет
талшықтарының
жиырылу
механизмі.
Жылдам және баяу
жиырылатын
бұлшықет
талшықтарының
ортақ қасиеттерін,
орналасуы мен
құрылысы.
16
бөлім.
Биомедицина және

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
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78

79

80
81
82

83

84

85

86

87

биоинформатика
Биомеханиканы
робототехникада
қолдану.
Модельдеу "Жердегі
тірі
ағзалар
қозғалысының
биомеханикасын
зерттеу"
Жүректің өткізгіш
жүйесі. Жүрек
автоматиясының
механизмі.
Модельдеу "
Жүректе өтетін
электрлік үрдісті
зерттеу"
Электромагниттік
және дыбыс
толқындарының
адам ағзасына әсер
ету ерекшеліктері.
"Эпигенетика"
ұғымы.
"Биоинформатика"
ұғымы.
Экстракорпоральды
ұрықтандыру әдісі
және оның маңызы.
Моноклоналды
антиденелердің
маңызы.
17
бөлім.
Биотехнология
Микроағзаларды
өндірісте,
ауыл
шаруашылығында,
медицинада,
тұрмыста
қолданудың
артықшылықтары
мен кемшіліктері
Полимеразды
тізбекті реакцияны
қолдану.
Гендік
инженериялық
манипуляциялаудың
кезеңдері.
Гендік
модификацияланған

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
18

88

89

90

91
92
93

94

95

ағзаларды
қолданудың оң және
теріс тұстары.
Микробиологиялық
зерттеулердің
кезеңдері.
Зертханалық жұмыс
"Сүтқышқылды
өнімдердің түрлі
қоректік ортадағы
микрофлорасын
зерттеу" .
Грамм оң және
грамм теріс
бактериялар және
олардың құрылыс
ерекшеліктері.
Зертханалық жұмыс
"Бактерияларды
Грамм әдісі
бойынша бояу".
"Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин
қышқылы" ұғымы.
"Клондау" ұғымы.
Ағзаларды клондау
тәсілдері.
«микроклональды
көбею " ұғымы.
Ферменттердің
медицинада,
химияда және
өнеркәсіпте
қолданылуы.
18 бөлім. Биосфера,
экожүйе,
популяция
Экологиялық
пирамидалар.
Трофикалық
деңгейлер. Қарымқатынас
түрлері.
Модельдеу
"Қоректік
тізбектерде
энергияның
тасымалдануының
сызбасын
құрастыру".
Түрлердің
биоалуантүрлілігі.

1

1

1

1
1
1

1

1

19

96

Харди - Вайнбергтің
генетикалық тепетеңдік заңы.
Жергілікті
экожүйедегі
ағзалардың
саны
мен
таралуын
анықтауда
түрлі
статистикалық
әдістерді қолдану.
Жергілікті
экожүйенің
биоалуантүрлілігін
анықтауда
кездейсоқ
іріктеу
әдісінің маңызы.
Зертханалық жұмыс
"Талдаудың
статистикалық
әдістерін
қолдану
арқылы
өз
аймағының
экожүйесінің
жағдайын анықтау".
Ғаламдық жылыну:
себептері,
салдарлары
және
шешу
жолдары.
Модельдеу
"климаттың
ғаламдық
жылынуының
компьютерлік
моделі".
Қазақстанның
экологиялық
проблемалары және
оларды
шешу
жолдары.

1

20

Курстың тақырыптық жоспары
Дәрі
с
№

Дәріс – 48 сағат
Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы
Сағат
сұрақтар
саны

1

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы.

2

Көмірсулардың жіктелуі.

3

11

Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар.
Зертханалық жұмыс "Редуцирленетін және
редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру
қабілетін зерттеу"
Липидтердің
құрылымдық
компоненттері.
Майлардың
химиялық
құрылысы
мен
қызметтері .
Нәруыздарды құрамы бойынша жіктеу..
Зертханалық
жұмыс
"Нәруыздардың
құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсері
(температура, pH)"
Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс "Биологиялық нысандарда
нәруыздың болуын анықтау"
Антиденелердің құрылысы мен құрылымы.
Антиденелердің
арнайылығы
(белсенді
орталығының).
Антиген мен антидененің әрекеттесуі.
Зертханалық жұмыс "Иммобилизациялаудың
ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу"
Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес
ингибирленуі.
Зертханалық
жұмыс
"Активаторлар
мен
ингибиторлардың
ферменттік
реакцияның
жылдамдығына әсерін зерттеу"
Дезоксирибонуклеин
қышқылының
молекуласының құрлысы.
ДНҚ репликация механизмі.

12

Рибонуклеин

4

5

6

7

8

9

10

қышқылы

1
1

молекулалары
21

1

1

1

Қолданылат
ын көрнекіиллюстраци
ялық және
басқа
материалдар
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

Презентация
оқу құралы

1

Презентация
оқу құралы

1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

1
1
1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация

Тақырыпты
қосымша
өздігінен
меңгеруіне
қажетті әдебиет
көздері
Негізгі
әдебиеттер [1-3]
Қосымша
әдебиеттер[4-5]

14

құрылысы мен қызметі.
Рибонуклеин
қышқылы
және
дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары
құрылысынның
ұқсастықтары
мен
айырмашылықтары.
Транскрипция. Трансляцияның кезеңдері.

15

Генетикалық кодтың қасиеттері.

16

23

2 бөлім. Жасушалық биология
Жасуша органоидтерінің құрылысы
мен
қызметтерінің ерекшеліктері.
Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері
мен қызметтері арасындағы байланыс.
Зертханалық жұмыс "Жасуша мембранасына
әртүрлі жағдайлардың әсері"
Бактерия, саңырауқұлақ., өсімдік және жануар
жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен
қызметтері.
Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау.
Зертханалық жұмыс "Жасушалардың негізгі
компоненттерін микрофотографиялар қолданып
сипаттау"
Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу.
Зертханалық жұмыс "Микрометр мен объектив
микрометрді жасушалардың нақты мөлшерін
анықтауға қолдану"
3 бөлім. Қоректену
Ферменттер
белсенділігіне
әсер
ететін
факторлар мен жағдайлар.
Зертханалық жұмыс "Ферменттер белсенділігіне
әр түрлі жағдайлардың әсері"
Хлоропластың құрылымдық компоненттері
және олардың қызметтері. Rf мәні.
Зертханалық
жұмыс
"Әртүрлі
өсімдік
жасушаларында
фотосинтездеуші
пигменттердің болуын зерттеу"
Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану.

24

Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі

25

С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының
анатомиясы .
Зертханалық жұмыс "С3 және С4 өсімдіктер
жапырақтарының мезофилін микропрепараттар
арқылы зерттеу"
Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін
факторлар.
Зертханалық жұмыс "Шектеуші факторлардың
фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу"
Хемосинтез. Фотосинтез
бен хемосинтез

13

17

18

19

20

21

22

26

27

1

1
1
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1

1

1

1

1

оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1
Презентация
оқу құралы
1

1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

1
1

Презентация
оқу құралы
Презентация

28

29

30
31

32

33
34

35
36

үдерістерін салыстыру.
4 бөлім. Заттардың тасымалдануы
Адам гемоглобині мен миоглобинінің құрылысы
мен қызметі
Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының
диффузия жылдамдығына әсері.
Зертханалық жұмыс "Жасушаның беттік аудан
мөлшерінің көлемге қатынасын анықтау"
Өсімдіктердегі заттар транслокациясының
механизмі.
Заттар
тасымалдануының
симпласттық,
апопласттық, вакуолярлық жолдары және
олардың маңызы.
Пассивті тасымалдау механизмі
Жасуша
мембранасы
арқылы
заттар
тасымалдануының типтері.
Натрий-калий сорғысы мысалында белсенді
тасымалдың механизмінің мысалы ретінде.
Су потенциалы. Мембраналық потенциалды
сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз
ерітінділеріндегі
жасушалардың
су
потенциалын анықтау"
5 бөлім. Тынысалу Аденозинүшфосфор
қышқылының құрылысы мен қызметі (АТФ)
Аденозинүшфосфор қышқылының синтезі.

38

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу
кезеңдері.
Митохондрияның құрылымы мен қызметтері.

39

Кребс циклі.

40

46

6 бөлім. Бөліп шығару
Абсорбция және реабсорбция. Зәрдің түзілуі.
Тақырып 2. Су мөлшерін реттеу. Нысана
мүшелер.
Тақырып 3. Адам денесіндегі қан мен басқа
сұйықтықтарды жасанды тазарту.
Тақырып4. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі.
Диализ және бүйрек трансплантациясы.
7-8 бөлім. Жасушалық цикл Көбею
Митоз.
Зертханалық жұмыс "пияз тамыры ұшындағы
жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін
анықтау"
Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез.
Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез.
Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары.

47

Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы.

37

41
42
43
44

45

1

1

Презентация
оқу құралы

1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

Презентация
оқу құралы

1

1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

1
1
1
1
1
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оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1
1
1
1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы

1

1
1
1

Презентация
оқу құралы
Презентация
оқу құралы
Презентация

оқу құралы
Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.
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Зер.
саб
№

1

Зертханалық сабақ –... сағат
Зертханалық-практикалық жұмыс
Сағат Сабақта қолданылатын
тақырыптары
саны
құрал-жабдықтар

1.
2.
3.
4.

Жұмысты
орындауда
пайдаланылаты
н әдістемелік
нұсқаулар
Негізгі
әдебиеттер [13]
Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Тәжірибелік сабақ – 24 сағат
Тәж.
сабақ
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Тәжірибелік сабақ тақырыптары

Сағат
саны

9 бөлім. Өсу және даму
Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың
қасиеттері.
10 бөлім. Тұқым қуалаушылық пен
өзгергіштік
заңдылықтары
Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс "Вариациялық қатар мен
қисыққа
құрылған
модификациялық
өзгергіштікті зерттеу"
Белгілердің
тұқымқуалауындағы
цитологиялық негіздер. Есептер шығару.
Тұқымқуалаушылықтың
хромосомалық
теориясы.
Аллельді және аллельді емес гендердің өзара
әрекеттесуі.
Хуго де Фризадің мутация теориясы.
Модельдеу
"Адам
хромосомасы
жиынтығынан кариограмм құру.
Геномдық мутацияны оқып білу"
Хромосомалар
санының
ауытқуымен
байланысты адамның хромосомдық аурулары.
Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ
мутациясы.
Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын

1

24

Сабақты
өткізуде
қолданылатын
әдістер мен
формалар*
презентация,
слайд

1

презентация,

1

слайд

1

презентация,

1

слайд

1

презентация,

1

слайд

1

презентация,

1

слайд

Тақырыпқа
байланысты
әдебиеттер
мен
әдістемелік
ұсыныстар
Негізгі
әдебиеттер
[1-3]
Қосымша
әдебиеттер
[4-5]

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

талдаудың
статистикалық
әдістері
(Х2
критерий, t- критерий).
Зертханалық жұмыс "Белгілердің тұқым
қуалауының нақтылығын талдау"
Проект "Геном человека"
11-13 бөлім. Эволюциялық даму Селекция
негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция
арасындағы өзара байланыс.
Эволюцияның дәлелдемелер.
Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері.
Филогенетикалық шежіре ағашы.
Кладограммалар. Модельдеу "Кладограмма
құру"
Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің
оқшаулаушы механизмі.
Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық
өсімдіктері мен жануарлардың
қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері.
Антропогенез кезеңдері.
14 бөлім. Координация және реттеу
Жүйке жасушаларының құрылысы.
Рефрактерлық кезең мен оның ролі.
Орталық жүйке жүйесінің құрылысы.
Механорецепторлардың түрлері.
Холинергиялық синапстың құрылысы мен
қызметі арасындағы байланыс.
Биологиядағы басқару жүйесі.

1
1

презентация,
слайд

1
1
1

презентация,
слайд
презентация,

1

слайд

1

презентация,

1
1
1
1
1
1
1

слайд
презентация,
слайд
презентация,
слайд
презентация,
слайд

1

презентация,

СОӨЖ тапсырмалары - 24 сағат
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

СОӨЖ тақырыптары

Сағат саны

Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер
ету механизмі
Зертханалық жұмыс "Ауксиннің тамырдың өсуіне
ықпал етуі"
15 бөлім. Қозғалыс
Көлденең
жолақты
бұлшықет
ұлпаларының
құрылысы.
Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмі.
Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет
талшықтарының ортақ қасиеттерін, орналасуы мен
құрылысы.
16 бөлім. Биомедицина және биоинформатика
Биомеханиканы робототехникада қолдану.
Модельдеу "Жердегі тірі ағзалар қозғалысының
биомеханикасын зерттеу"
Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының
механизмі.
Модельдеу " Жүректе өтетін электрлік үрдісті

1

25

1

1
1

1

1

Ұсынылған
әдебиеттер және
басқа әдеби көздер
Негізгі әдебиеттер
[1-3]
Қосымша
әдебиеттер[4-5]

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

зерттеу"
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.
"Эпигенетика" ұғымы.
"Биоинформатика" ұғымы.
Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның
маңызы.
Моноклоналды антиденелердің маңызы.
17 бөлім. Биотехнология
Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында,
медицинада,
тұрмыста
қолданудың
артықшылықтары мен кемшіліктері
Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану.
Гендік инженериялық манипуляциялаудың
кезеңдері.
Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың
оң және теріс тұстары.
Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері.
Зертханалық жұмыс "Сүтқышқылды өнімдердің
түрлі қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу" .
Грамм оң және грамм теріс бактериялар және
олардың құрылыс ерекшеліктері.
Зертханалық жұмыс "Бактерияларды Грамм әдісі
бойынша бояу".
"Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы"
ұғымы. "Клондау" ұғымы.
Ағзаларды клондау тәсілдері.
«микроклональды көбею " ұғымы.
Ферменттердің медицинада, химияда және
өнеркәсіпте қолданылуы.
18 бөлім. Биосфера, экожүйе, популяция
Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер.
Қарым-қатынас түрлері. Модельдеу "Қоректік
тізбектерде энергияның тасымалдануының сызбасын
құрастыру".
Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди - Вайнбергтің
генетикалық тепе-теңдік заңы.
Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен
таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді
қолдану. Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлілігін
анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы.
Зертханалық жұмыс "Талдаудың статистикалық
әдістерін
қолдану
арқылы
өз
аймағының
экожүйесінің
жағдайын
анықтау".
Ғаламдық
жылыну: себептері, салдарлары және шешу
жолдары.
Модельдеу
"климаттың
ғаламдық
жылынуының компьютерлік моделі". Қазақстанның
экологиялық проблемалары және оларды шешу
жолдары.

26

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

№
апта

1
1-7

8-15

СӨЖ тапсырмалары - .... сағат
Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар
Сағат
Ұсынылған
(тақырыптар)
саны
әдебиеттер
және басқа
әдеби көздер
2
3
4
1
Негізгі
2
әдебиеттер
3
[1-3]
Қосымша
әдебиеттер
[4-5]
1
Негізгі
2
әдебиеттер
3
[1-3]
4
Қосымша
әдебиеттер
[4-5]

Есеп беру
формасы**

5

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі
Жұмыс түрлері

Позициялар

Бағалар
Балл

Пайыз %

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде:
Дәріс
Зертханалық сабақ
Тәжірибелік сабақ

1) Бақылау жұмысы
2) Бақылау жұмысы

СӨЖ түрлері**
1.

Конспектілеуі,
белсенділігі
Орындауы,
сапасы,
белсенділігі
Белсенділігі,
үй
тапсырмасын орындауы
Межелік бақылау
7 апта
15 апта
СӨЖ
График (апта)
Тапсырма Жұмысты
ны беру
қабылдау
1 аптада
7 аптада

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

Позициялар
Орындауы
және
мерзімінде
тапсыруы

8 аптада
15 аптада
Ағымдық бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта
Ағымдық бақылау – АБ2 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта
2– семестр, сынақ ауызша
Қорытынды бақылау
Әр билетте сұрақтар саны – 3
(ҚБ)
2.
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Бағалар
Балл

Пайыз %

100

100

100
100

100
100

100

100

100

100

Сынақ (С)
Барлығы

(3 сұрақ)
100

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен
анықталады:

Мұнда, ҚБ – пәннің қорытынды бағасы;
АБ1 және АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау;
Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен).
Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage»
бағдарламасына енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен
қойылады
Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау
Әріптік бағалау

Сандық баламасы

Пәнді меңгерудің
пайыздық мөлшері%

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FХ
F

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Дәстүрлі жүйедегі
баға
Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау
Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын
көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі
болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып,
оқытушымен бағаланады.
Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып,
оны аудитория алында қорғау керек.
Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол
оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады.
Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа
бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады.
Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту
алдында қорғайды.
Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар
жазып, оны оқытушыға тексертеді.
Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім
алушылар жазбаша жауап береді.
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Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін
жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару
жатады.
Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы
тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды.
Сөздік (Глоссарий)
Абсорбция - қатты заттардыңжоғарғы қабатндағы, бетіндегігазды немесче сұйықтық
заттарды сорып, жұтып алу.
Анабимоз – оррганизім өмірін уақытша тоқтату.
Акросомса – ұрық қандауының, аталық шасуша басының алдыңғы бөлігін қоршап
жататын оймақша тәрізді құрылым. Оның сыртқы, ішкі жарғақшасы болады.
Гоместаз – ішкі ортаның химиялық құрамы мен физика-химиялық қасиеттерінің
тұрақтылығын көрсетеді.
Дегенерация – (азғындау, қайтадан түзілу) жүйке талшығының үзілген жерінен ұшына
қараған бөлігі тозып ақыры жойылады.
Каемчатый эпителий – көмкерілген эпителий жарғақтың ішінде орналасқан. Оның
жасушаларының диамерті 8 мк, ьиіктігі 25 мк сұйықтық сіңіп, сорылуына әсер етеді.
Миофибрилла – бұлшық ет талшығының жиырылғышбөлігі.
Морфология – грек. Пішін, түр, атауды 1817 ж. неміс табиғат зерттеушісі Иоганн
Вольфганг Гете берген.
Онтогенез – организімнің жеке дамуы кезеңі. Ол 2 кезеңге бөлінеді.
Резорбция – сорылу, сіңу, сүзілу.
Дәрістер – оқытудың бір түрі, оның мақсаты белгілі бір тақырыпта баяндалатын ілімдер
сұрақтарын қисынды жүйелікте ұстамды түрде қарастыру.
Негізгі әдебиеттердің тізімі
1. Е. Очкур, Ж. Құрманғалиева, М. Нұртаева. Биология. Оқулық. 10 сынып, 1, 2 бөлім
2019, Мектеп. https://www.okulyk.kz/10-class/#Биология
2. Н.Т. Аблайханова, А.М. Калыбаева, А.М. Паримбекова, Биология. 11 сынып, 1,2 бөлім.
– Алматы: 2019, Мектеп. https://www.okulyk.kz/biologiya/
3. Е. Очкур, Ж. Қурманғалиева, М. Нуртаева, Биология. Дәрислик 1, 2-қисим Мектеп,
2019. Ютуб сілтемесі.
Қосымша әдебиеттердің тізімі
4. Н.Г. Асанов, А.Р. Соловьева, Б.Т. Ибраимова, Биология, 10 сынып.– Алматы: 2019,
Атамұра https://www.okulyk.kz/10-class
5. Н.Т. Аблайханова, А.М. Калыбаева, А.М. Паримбекова, Биология, 11 сынып – Алматы:
2019, Мектеп https://www.okulyk.kz/10-class
Қорытынды сынақ сұрақтары
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Молекулярлық биология және биохимия
Жасушалық биология
Қоректену
Заттардың тасымалдануы
Тынысалу
Бөліп шығару
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7. Жасушалық цикл Көбею
8. Өсу және даму
9. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары
10. Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
11. Координация және реттеу
12. Қозғалыс
13. Биомедицина және биоинформатика
14. Биотехнология
15. Биосфера, экожүйе, популяция
16. Молекулярлық биология және биохимия
17. Жасушалық биология
18. Қоректену
19. Заттардың тасымалдануы
20. Тынысалу
21. Бөліп шығару
22. Жасушалық цикл Көбею
23. Өсу және даму
24. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары
25. Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
26. Координация және реттеу
27. Қозғалыс
28. Биомедицина және биоинформатика
29. Биотехнология
30. Биосфера, экожүйе, популяция
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Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық
жоспары
«Биология»
(пәннің коды және толық атауы)

08410100-«Ветеринария»
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021
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Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі
Еуразия аграрлық колледжі
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021ж.
«Биология» пәнінің
2021 – 2022 оқу жылының
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Семестр -1,2
Мамандық 08410100 – Ветеринария
Біліктілік 4S08410105- Ветеринарный фельдшер
Курс – 1,топ Вн-114
Кредиттер саны-4
Педагог Тирбосынова Айнур Адылхановна
Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары 2020 жылғы оқу бағдарламасына сәйкес құрылды
«Жалпы әлеуметтік» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды.
20__ж. «___» _______ №___ хаттама
Төраға _________ Қожан Н.Ғ.
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Сабақ №

Тақырыпты
оқытудың
күнтізбелік
мерзімі

Сағаттар
саны

Бөлім, тақырып атауы

1

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы.

1

2

Көмірсулардың жіктелуі.

1

3

Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар.
Зертханалық
жұмыс
"Редуцирленетін
және
редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін
зерттеу"

1

4

Липидтердің құрылымдық компоненттері.
химиялық құрылысы мен қызметтері .

Майлардың

1

5

Нәруыздарды құрамы бойынша жіктеу..
Зертханалық жұмыс "Нәруыздардың құрылымына әртүрлі
жағдайлардың әсері (температура, pH)"

1

6

Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс "Биологиялық нысандарда нәруыздың
болуын анықтау"

1

7

Антиденелердің
құрылысы
мен
құрылымы.
Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының).

1
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Сабақ типі

Үй тапсырмасы

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Аралас
сабақ

Негізгі әдебиеттер
[1-3]
Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Аралас
сабақ

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Ескерту

8

Антиген мен антидененің әрекеттесуі.
Зертханалық
жұмыс
"Иммобилизациялаудың
ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу"

1

9

Ферменттердің
бәсекелес
және
бәсекелес
емес
ингибирленуі.
Зертханалық жұмыс "Активаторлар мен ингибиторлардың
ферменттік реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу"

1

10

Дезоксирибонуклеин
құрлысы.

1

11

ДНҚ репликация механизмі.

1

12

Рибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысы мен
қызметі.

1

13

Рибонуклеин
қышқылы
және
дезоксирибонуклеин
қышқылы молекулалары құрылысынның ұқсастықтары мен
айырмашылықтары.

1

қышқылының

молекуласының
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рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

14

Транскрипция. Трансляцияның кезеңдері.

1

15

Генетикалық кодтың қасиеттері.

1

16

2 бөлім. Жасушалық биология
Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің
ерекшеліктері.

1

16

Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері мен
қызметтері арасындағы байланыс.
Зертханалық жұмыс "Жасуша мембранасына әртүрлі
жағдайлардың әсері"

1

17

Бактерия,
саңырауқұлақ.,
өсімдік
және
жануар
жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтері.

1

18

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау.
Зертханалық
жұмыс
"Жасушалардың
негізгі
компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау"

1

19

Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу.
Зертханалық жұмыс "Микрометр мен
объектив
микрометрді жасушалардың нақты мөлшерін анықтауға

1
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Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

қолдану"

меңгеру
сабақтары

3 бөлім. Қоректену
Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен
жағдайлар.
Зертханалық жұмыс "Ферменттер белсенділігіне әр түрлі
жағдайлардың әсері"
Хлоропластың құрылымдық компоненттері және олардың
қызметтері. Rf мәні.
Зертханалық жұмыс "Әртүрлі өсімдік жасушаларында
фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу"

1

22

Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану.

1

23

Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі

1

24

С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы .
Зертханалық
жұмыс
"С3
және
С4
өсімдіктер
жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы
зерттеу"

1

25

Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар.
Зертханалық
жұмыс
"Шектеуші
факторлардың
фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу"

1

20

21

36

1

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

26

Хемосинтез. Фотосинтез
салыстыру.

бен хемосинтез үдерістерін

1

27

4 бөлім. Заттардың тасымалдануы
Адам гемоглобині мен миоглобинінің құрылысы мен
қызметі

1

28

Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия
жылдамдығына әсері.
Зертханалық жұмыс "Жасушаның беттік аудан мөлшерінің
көлемге қатынасын анықтау"

1

29

Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі.

1

30

Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық,
вакуолярлық жолдары және олардың маңызы.

1

31

Пассивті тасымалдау механизмі
Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының
типтері.

1

32

Натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалдың
механизмінің мысалы ретінде.

1

37

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

меңгеру
сабақтары
33

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды сақтаудағы
белсенді тасымалдың ролі.
Зертханалық
жұмыс
"Түрлі
концентрациялы
тұз
ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын анықтау"

1

34

5 бөлім. Тынысалу Аденозинүшфосфор қышқылының
құрылысы мен қызметі (АТФ)

1

35

Аденозинүшфосфор қышқылының синтезі.

1

36

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу кезеңдері.

1

37

Митохондрияның құрылымы мен қызметтері.

1

38

Кребс циклі.

1

38

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

39

6 бөлім. Бөліп шығару
Абсорбция және реабсорбция. Зәрдің түзілуі.

1

40

Тақырып 2. Су мөлшерін реттеу. Нысана мүшелер.

1

41

Тақырып 3. Адам денесіндегі
сұйықтықтарды жасанды тазарту.

басқа

1

42

Тақырып4. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Диализ және
бүйрек трансплантациясы.

1

43

7-8 бөлім. Жасушалық цикл Көбею
Митоз.
Зертханалық
жұмыс
"пияз
тамыры
ұшындағы
жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау"

1

44

Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Өсімдіктердегі
спорогенез және гаметогенез.

1

45

Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары.

1

қан

мен

39

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

меңгеру
сабақтары
46

Онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуы.

1

47

Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.

1

48

9 бөлім. Өсу және даму
Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың қасиеттері.

1

49

10 бөлім. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік
заңдылықтары
Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс "Вариациялық қатар мен қисыққа
құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу"

1

50

Белгілердің тұқымқуалауындағы цитологиялық негіздер.
Есептер шығару.

1

40

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

51

Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы.

1

52

Аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі.

1

53

Хуго де Фризадің мутация теориясы.
Модельдеу "Адам хромосомасы жиынтығынан кариограмм
құру.
Геномдық мутацияны оқып білу"

1

54

Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның
хромосомдық аурулары.

1

41

сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

55

Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ мутациясы.

1

56

Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың
статистикалық әдістері (Х2 критерий, t- критерий).
Зертханалық жұмыс "Белгілердің тұқым қуалауының
нақтылығын талдау"

1

57

Проект "Геном человека"

1

42

ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

58

11-13 бөлім. Эволюциялық даму Селекция негіздері.
Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы
өзара байланыс.

1

59

Эволюцияның дәлелдемелер.

1

60

Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері.

1

61

Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар.
Модельдеу "Кладограмма құру"

1

43

Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

62

Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы
механизмі.

1

63

Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері
мен жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері.

1

64

Антропогенез кезеңдері.

1

65

14 бөлім. Координация және реттеу

1

44

сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

66

Жүйке жасушаларының құрылысы.

1

67

Рефрактерлық кезең мен оның ролі.

1

68

Орталық жүйке жүйесінің құрылысы.

1

45

ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

69

Механорецепторлардың түрлері.

1

70

Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі
арасындағы байланыс.

1

71

Биологиядағы басқару жүйесі.

1

72

Мембраналық
рецепторлар
сигналдардың берілуі.

арқылы

гормондық

46

1

Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған
сабақ
(тәжірбиелі
к)
Білімді
және
дағдылард
ы
жетілдіруге
арналған

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

73

Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету
механизмі
Зертханалық жұмыс "Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал
етуі"

1

74

15 бөлім. Қозғалыс
Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы.

1

75

Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмі.

1

76

Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет
талшықтарының ортақ қасиеттерін, орналасуы мен
құрылысы.

1

77

16 бөлім. Биомедицина және биоинформатика
Биомеханиканы робототехникада қолдану.
Модельдеу
"Жердегі
тірі
ағзалар
қозғалысының
биомеханикасын зерттеу"

1

78

Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының
механизмі.
Модельдеу " Жүректе өтетін электрлік үрдісті зерттеу"

1

47

сабақ
(тәжірбиелі
к)
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

79

Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.

1

80

"Эпигенетика" ұғымы.

1

81

"Биоинформатика" ұғымы.

1

82

Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы.

1

83

Моноклоналды антиденелердің маңызы.

1

84

17 бөлім. Биотехнология
Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында,
медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен
кемшіліктері

1

85

Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану.

1

48

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

меңгеру
сабақтары
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Гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері.

1

87

Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың оң және
теріс тұстары.

1

88

Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері.
Зертханалық жұмыс "Сүтқышқылды өнімдердің түрлі
қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу" .

1

89

Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың
құрылыс ерекшеліктері.
Зертханалық жұмыс "Бактерияларды Грамм әдісі бойынша
бояу".

1

90

"Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы" ұғымы.
"Клондау" ұғымы.

1

91

Ағзаларды клондау тәсілдері.

1

49

Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

92

«микроклональды көбею " ұғымы.

1

93

Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте
қолданылуы.

1

94

18 бөлім. Биосфера, экожүйе, популяция
Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер.
Қарым-қатынас түрлері. Модельдеу "Қоректік тізбектерде
энергияның тасымалдануының сызбасын құрастыру".

1

95

Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди - Вайнбергтің
генетикалық тепе-теңдік заңы.

1

96

Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын
анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану.
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлілігін анықтауда
кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы.
Зертханалық жұмыс "Талдаудың статистикалық әдістерін
қолдану арқылы өз аймағының экожүйесінің жағдайын
анықтау". Ғаламдық жылыну: себептері, салдарлары және
шешу жолдары. Модельдеу "климаттың ғаламдық
жылынуының компьютерлік моделі". Қазақстанның
экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары.

1

Сағаттың бөлінуі
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Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары
Жаңа оқу
материалда
рын
меңгеру
сабақтары

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

Негізгі әдебиеттер
[1-3]

Қосымша
әдебиеттер[4-5]

оның ішінде
№
р/с
1
2
3
4

Оқу уақытының бөлінісі
Барлық сағат
Семестрге жоспарланған
Бұрын өткізілген сағат
Келесі оқу жылына қалған

Барлық сағат саны
96

Теориялық сабақтар
48

51

Практикалық және
зертханалық сабақтар
24

Курстық жоба/жұмыс
(СОӨЖ)
24

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, ұсынылған
әдебиеттер тізімі)
«Биология»
(пәннің коды және толық атауы)
_08410100 – Ветеринария
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Жердегі тіршілік үшін судың маңызы.
Көмірсулардың жіктелуі.

Тақырыбы:

10.3.3.6 судың тіршілік үшін маңыздылығын түсіндіру судың тіршілік үшін
маңызын түсіндіру;
10.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
Білім алушылар :
судың тіршілік үшін маңызын біледі;
ауызсуды үнемді пайдалану қажеттігін түсінеді.

Оқу мақсаты:
Сабақтың
мақсаты:

Құндылықтар

Суды үнемдеу жолдарын біледі, басқаларға түсіндіре алады.
Судың тіршілік үшін маңыздылығын анықтайд
Білім алушылар:
Суды үнемдеу туралы өз ойлары мен пікірлерін жеткізеді;
Сөздік қорларын дамытады, сұрақтарға жауап береді.
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Ауызсу, үнемдеу, тиімді пайдалану
Диалог пен жазуүшінпайдалы сөздер мен тіркестер:
Қандай су пайдалануғажарамды?
Суды қалайүнемдеугеболады?
суды үнемдеу және қорғау

Пәнаралық байланыс

әдебиеттік оқу, дүниетану

АКТ қолдану
дағдылары

презентация

Алдыңғы меңгерілген
білім

Судың табиғи көздерін біледі

Бағалау критерийі
Тілдік мақсат

Жоспарланған
уақыт
Сабақтың басы

Сабақ барысы
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ұйымдастыру
Жеке жұмыс. Су сөзін суретпен сәйкестендіру:
Қызыл сызықпен – судың қатты күйі;
Жасыл сызықпен – судың сұйық күйі;
Көк сызықпен – судың бу күйіндегі түрі.
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Ресурстар

Суреттер
бейнеленген
парақша, түсті
қарындаштар

Сабақтың ортасы

Суды пайдалану . Жұптық жұмыс
Су қайда пайдаланылады? тақырыбында жұппен сурет салу.Әр
суретке ат қойып, қабырғаға іледі.

Жұпқа парақша

Судың жарамдылығы.Су тапшылығы бейнеленген суреттер
көрсету арқылы оқушыларға сұрақтар қою.

- Суреттерден не байқадыңдар?
- Жер бетінің қанша бөлігін су алып жатыр?
- Неліктен кей жерлерде ауызсу тапшы деп ойлайсың?
- Ащы су, тұщы су сөздерінің мағынасын қалай түсінесіңдер?
- Адам сусыз қанша уақыт өмір сүре алады?
- Адамдар қандай суды пайдаланады?
Оқытушыгның түсіндіруі.
Тұщы таза су – байлық. Жер шарындағы барлық судың2% ғана
тұщы, ал қалған 88 %ащы су. Тұщы суды тек адамдар ішу үшін
ғана пайдаланады.
Ауызсу – ішуге жарамды су.Дүние жүзінде
тұщы суды пайдалану жыл сайын өсіп келеді, сондықтан әлемде
ішуге жарамды ауызсудың жетіспеушілігі өзекті мәселеге
айналды. Табиғи тұщы су көздерін таза ұстау, оны ластамау,
тиімді пайдалану қажет.
Қала тұрғыны тәулігіне орташа есеппен 150 л. жуық, ал ауыл
тұрғыны 55 литрге жуық су жұмсайды екен. Бірақ көп су
тұрмыста тектен-текке жұмсалуда. Әрдайым құбырдан аққан су
қажетімізге қарай аға ма? (1 сағ – 12 л.24 сағ – 300 л)

Зертте.Суды қалай үнемдеп пайдалануға болады?
Топтық жұмыс. Оқушыларды бірнеше топтарға бөлу. Ақпаратты
топтың бір бөлігі баспа материалдарынан іздестіреді, қалған топ
мектеп қауымдастығы мүшелерінен (мұғалімдерден, оқушылардан
және басқа мектеп қызметкерлерінен)сұхбат алады. Ең басты
сұрақ: Суды қалай үнемдеп пайдалануға болады?
Ақпарат жинақтаған соң топта постер жасау және қорғау.
Мәтінмен жұмыс. Мәтінді түсініп оқу. Туындаған сұрақтарды
талдау.
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Суреттер

энциклопедия
газет, журналдар
постер жасау
үшін ватман, түсті
қарындаш,
фломастер

ватман қағазы мен
фломастерлер
энциклопедия
журналдар
суреттер

Ойлан. Жұптасып «Егер су болмаса, Жер бетіндегі тіршілік қалай
өзгерер еді, сусыз тіршілік болуы мүмкін бе?» деген сұрақты
талқылап, өз пікірлерін айту. Сусыз өз өлкесінің қандай күйде
болатыны жайлы әңгіме құрастыру немесе сурет салу.
Сен білесің бе?
- Адамдар суды қандай мақсатта көп қолданады?
- Тұратын өлкеміздің әдемілігіне судың қандай қатысы бар
деп ойлайсыңдар?
- Саяжайда немесе бақшада суды пайдалану жайлы не
білесіңдер?
1 килограмм картоп өсіру үшін 300 литр су жұмсалатынын айту.
2- тапсырма «Борт журналы» әдісі арқылытақырыпты оқып
үйренуде өз ойларын жазуға үйрету мақсатында жүргізіледі
1-топқа Ауыз суды үнемді қолдануғажарнама жаса
2-топқа.Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастыр
3-топқа. «Су-тіршілік көзі» шағын сахналық көрініс құрастыр.
Жұмыс
парақшасы
Дискриптор:
1. Ауыз суды үнемді қолдануға жарнама жасайды
2. Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастырады
3. «Су-тіршілік көзі» тақырыбында шағын сахналық
көрініс ұйымдастырады
ҚБ: «Судың көлемі»әдісі арқылы бағалау

Сабақтың соңы

Рефлексия
-

Сабақта не қызықты болды?

-

Сабақта не қиын болды?

-

Сабақтан не үйрендің?

Қосымша ақпарат
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау
көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
міндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау - оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?
Суды үнемдеу әдістеріне
арналған постерді бағалау
Мұғалімнің ауызша кері
байланысы

Денсаулық пен қауіпсіздік
техникасының сақталуы

1. Су жайлы мақал-мәтелдер
Ақпарат іздестіру кезінде
кітапшасын жасау.
қауіпсіздік ережелерін сақтау
2. Суды үнемдеу жайлы үндеупарақшалар жасау
3. Үйдегі ас бөлмесіндегі су тамшылап
тұрған кранның астына 200 грамдық
ыдысты қойып,оның қанша минутта
толатынын бақыла.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ
Күні:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар.
Зертханалық жұмыс "Редуцирленетін және
редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін
10.3.3.6 қанттың тіршілік
үшін маңыздылығын түсіндіру қанттың тіршілік үшін
зерттеу"
маңызын түсіндіру;
10.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
Білім алушылар :
Тотыққан қант тіршілік үшін маңызын біледі;
ауызсуды үнемді пайдалану қажеттігін түсінеді.

Тақырыбы:
Оқу мақсаты:
Сабақтың
мақсаты:

Құндылықтар

Қантты үнемдеу жолдарын біледі, басқаларға түсіндіре алады.
Тотыққан қант тіршілік үшін маңыздылығын анықтайд
Білім алушылар:
қантты үнемдеу туралы өз ойлары мен пікірлерін жеткізеді;
Сөздік қорларын дамытады, сұрақтарға жауап береді.
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Ауызсу, үнемдеу, тиімді пайдалану
Диалог пен жазуүшінпайдалы сөздер мен тіркестер:
Қандай су пайдалануғажарамды?
Қантты пайдану жолдары?
Қантты үнемдеу және қорғау

Пәнаралық байланыс

әдебиеттік оқу, дүниетану

АКТ қолдану
дағдылары

презентация

Алдыңғы меңгерілген
білім

Қанттық тотықсыздануы табиғи көздері

Бағалау критерийі
Тілдік мақсат

Жоспарланған
уақыт
Сабақтың басы

Сабақ барысы
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ұйымдастыру
Жеке жұмыс. Тотыққан қант суретпен сәйкестендіру:
Қызыл сызықпен – майдыұ қызметін жазу;
Жасыл сызықпен – майдың маңызын жазу;
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Ресурстар

Суреттер
бейнеленген
парақша, түсті
қарындаштар

Сабақтың ортасы

тотықсыздану пайдалану . Жұптық жұмыс
қанттарды қайда пайдаланылады? тақырыбында жұппен сурет
салу.Әр суретке ат қойып, қабырғаға іледі.

Тотықсыздану
редуцирленбейтін
зерттеу"

жарамдылығы."Редуцирленетін
қанттардың
тотықсыздандыру

Жұпқа парақша

және
қабілетін

Суреттер

Суреттерден не байқадыңдар?
Жер бетінің қанша бөлігін су алып жатыр?
Неліктен кей жерлерде ауызсу тапшы деп ойлайсың?
Қаныққан қант, тұщы су сөздерінің мағынасын қалай
түсінесіңдер?
- Адам сусыз қанша уақыт өмір сүре алады?
- Қаныққан қантты пайдаланады?
Мұғалімнің түсіндіруі.
2.Сүттің өнімдерінің қасиеттері
Сүт өнімдері - сүттен дайындалатын әртүрлі тағамдар. Сүттен
әртүрлі тағамдық өнімдер дайындалған кезде сүттің сақталу
мерзімін ұзарту және оның құрамындағы пайдалы заттар мен
жұғымдылықсапасын сақтау мақсаты да көзделеді. Қазіргі кезде
мұнымен қатар сүт консервілерін, ашытылған сүт өнімдерін өндіру
кеңінен дамып келеді. Сүттің | майлылығы оның негізгі сапа
көрсеткіші болады. Әртүрлі мал сүттерінің майлылығы (%
есебімен) мынадай: сиыр сүті — 3,9, ешкі — 4,3, қой — 7,2,
шошқа — 5,9, түйе — 5,0
-

еткен жөн. Себебі сүттің майлылығы 10-15 күнде тексеріледі. Ал
тығыздығы арқылы біз сүттің табиғилығын, су немесе басқа
ерітіңділердің қосылғанын білеміз.
Сүттің тығыздығы сауын біткеннен кейін 2сағаттан соң 15-25°С
шамасында тексеріледі. 200-250 мл сүтті тегіс жерге
орналастырған цилиндр ыдысқа құйып, оған жайлап ареометрді
батырады. 1-2 минут өткеннен кейін ареометрдің төменгі шкаласы
бойынша тығыздығын, ал температурасын жоғары шкала арқылы
өлшейміз. Сүттің тығыздылығы 1,030 болса, оны ареометрдің
градусына айналдырғанда 30° А немесе 1,032-32°А болады. Сүттің
тығыздығы мал тұқымына, азығына, жем-суына байланысты.
Тығыздықтың мөлшері сүтке су қосқанда азаяды да, ерітінділер
қоссақ немесе майын алып тастасақ көбейеді.
тұрмыста тектен-текке жұмсалуда. Әрдайым құбырдан аққан су
57 л.24 сағ – 300 л)
қажетімізге қарай аға ма? (1 сағ – 12

энциклопедия
газет, журналдар
постер жасау
үшін ватман, түсті
қарындаш,
фломастер

Зертте. Сүт тағамдары – сүттен дайындалатын әр түрлі өнімдер.
Оларды дайындау кезінде сүттің сақталу мерзімін ұзарту және
оның құрамындағы пайдалы заттар мен жұғымдылық сапасын
сақтау мақсаты да көзделеді. Сары май және ірімшік, сүт
консервілерін
(қойытылған
сүт,
т.б.),
ашытылған сүт (айран, қатық, құрт, қымыз, сүзбе, шұбат,
т.б.)
дайындау ісі ертеден белгілі.

ватман қағазы мен
фломастерлер
энциклопедия
журналдар
суреттер

Қазіргі уақытта Қазақстанда “ФудМастер”, “Адал”, “Смак”,
“Қайсар”, “Агропродукт”, қымыз және шұбат өнімдерін
шығаратын “Саяқ”, т.б. шетелдік және отандық компаниялар сүт
өнімдерімен қатар сүтке әр түрлі биоқоспалар қосып, тәтті “БИОС”, “Пеппи”, т.б. өнімдерді шығарады.
Ақпарат жинақтаған соң топта постер жасау және қорғау.
Мәтінмен жұмыс. Мәтінді түсініп оқу. Туындаған сұрақтарды
талдау.
Ойлан. Жұптасып «Егер су болмаса, Жер бетіндегі тіршілік қалай
өзгерер еді, сусыз тіршілік болуы мүмкін бе?» деген сұрақты
талқылап, өз пікірлерін айту. Сусыз өз өлкесінің қандай күйде
болатыны жайлы әңгіме құрастыру немесе сурет салу.
Сен білесің бе?
Тығыздық - сүттің физикалық қасиеттерінің бірі. Осы арқылы
сүттің табиғи жағдайын білеміз. Оның көрсеткіші арқылы литрден
килограмға айналдырамыз. Сүттің құрғақ заттарының мөлшерін
есептеп шығарамыз.
Тығыздықты ареометрмен өлшейді. Алдағы уақытта ареометрмен
жеке шаруашылықтарды да қамтамасыз .
2- тапсырма «Борт журналы» әдісі арқылытақырыпты оқып
үйренуде өз ойларын жазуға үйрету мақсатында жүргізіледі
1-топқа сүттің суды үнемді қолдануғажарнама жаса
2-топқа.Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастыр
Жұмыс
3-топқа. « сүттің құрамы» шағын сахналық көрініс құрастыр.
парақшасы
Дискриптор:
4. Ауыз суды үнемді қолдануға жарнама жасайды
5. Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастырады
6. «Су-тіршілік көзі» тақырыбында шағын сахналық
көрініс ұйымдастырады
ҚБ: «Судың көлемі»әдісі арқылы бағалау
Сабақтың соңы

Рефлексия
-

Сабақта не қызықты болды?

-

Сабақта не қиын болды?

-

Сабақтан не үйрендің?

Қосымша ақпарат
Саралау –білім алушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға қандай
міндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау - білім
алушылардың материалды
меңгеру деңгейін қалай
тексеруді жоспарлайсыз?
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Денсаулық пен қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Сүттің майлылығын май өлшеуішпен
(бутериметр), болмаса тағы басқа арнайы
аспаптармен анықтайды. Бұл әдіс майлы
сүттің
құрамындағы
белоктарды
қойылтылған күкірт
қышқылымен еріткеннен
кейін
центрифугалап бөліп алуға арналған.

Суды үнемдеу әдістеріне
арналған постерді бағалау
оқытушының ауызша кері
байланысы

Ақпарат іздестіру кезінде
қауіпсіздік ережелерін сақтау

Аспаптар мен реактивтер
Аспаптар мен реактивтер. Сүтке арналған
май өлшеуіш, өлшеу мүмкіндігі 0
проценттен 6 процентке дейін әрбір
бөлігінің көрсеткіші 0,1%, резиналы тығын,
10,77 миллиметрге арналған пипетка, 10мл
және 1мл ерітінді құюға арналған құралдар,
центрифуга, су ваннасы, май өлшеуішке
арналған штатив, 100°С термометр,
тығыздығы 1,81-1,82 қойылтылған күкірт
қышқылы, изоамиль спирті.

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары

Пән: Биология
Топ : ВН, АЖ
Күні:
Сабақтың
тақырыбы
Сабақтың
мақсаты
Күтілетін нәтиже
Сабақ кезеңдері /
уақыты
Кіріспе
Жаңа
материалдың
таныстырылымы
Жаңа материалды
қолдану

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Липидтердің құрылымдық компоненттері. Майлардың химиялық
құрылысы мен қызметтері
Білім алушылар майлар туралы түсініктерін кеңейту, ойлау қабілеттерін,
шығармашылық мүмкіндіктерін, жұппен жұмыс істеуге, ұйымшылдыққа
тәрбиелеу
Тақырыптың негізгі маңызын шығармашылық тапсырмалар арқылы
байланыстырып түсінуге, сөйлеуге , ойын тиянақты жеткізуге дамиды.
Сабақтағы іс-әрекет
Ұйымдастыру. Амандасу.
Жұптық жұмыс
Мамандармен таныстыру.
Оқулықпен жұмыс.
Тарихшылар:
Майлардың құрылысын француз химиктері Шеврель мен Бертло
еңбектерінің нәтижесінде анықталады.
-1808 жылы М.Шеврель май құрамын анықтады.
-1850 жылы М.Бертло майды синтездеді.
Биологтар:
Май қоректік зат. Майлар тағамның маңзды құрам бөлігі.Қызметі:
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Үйге тапсырма
Бағалау

-Энергия
-Қор жинаушы
-Құрылыс
-Жылу реттегіш
-Е дәрумені бұлшық еттің жиырылуына әсер етеді.
Технологтар:
Дүние жүзінде жылына ондаған тонна май өндіріледі. Біздің елімізде
Өскеменде, Шымкент, Алматы, Қарағанды қалаларында май өндіріріліп,
өңдейтін зауыттары бар.
Дәрігерлер:
Емдік қасиеті.
Бие сүтінің майының қасиеті.
Дұрыс тамақтанудың тәртібінің бұзудың зардаптары.
Семіру деген не?
Семірудің зардаптары?
Қалай семіреді?
Қарсы күресудің жолдары?
Тақырыпты оқу

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақтың тақырыбы: Нәруыздарды құрамы бойынша жіктеу..
Зертханалық жұмыс "Нәруыздардың құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)"
Сабақтың түрі: Жаңа білімді қалыптастыру сабағы
Сабақтың әдіс-тәсілі: сыни тұрғыдан ойлау, оқытудағы жаңа тәсілдер , оқыту үшін бағалау және
оқуды бағалау, АКТ.
Сабақтың мақсаты:
Нәруыздардың құрамы мен ағзадағы рөлі туралы түсінік алады;
Білімді игеру кезінде тірек ретінде пайдаланып, құрылымдық-қисындық сызбанұсқамен жұмысты
дамытады;
Нәруыздардың тірі ағзалар өміріндегі маңызын ұғына отырып, оқытылатын материалға
жауапкершілік қатынас сезімін тәрбиелейді.
Оқу нәтижесі:
- Нәруыздардың құрылысы, қасиеттері мен қызметімен танысады;
- Оқулық мәтіні мен жұмыс істеуде суреттер мен сызбанұсқаларды пайдаланады;
- Нәруыздарды тіршілік тірегі ретінде және басқа органикалық қосылыстардың тірі жүйелердегі
маңызы туралы қорытынды жасай алады;
Ресурстар: Оқулық, үлестірмелі материалдар, интербелсенді тақта, рефлексия жасауға арналған
стикерлер,флипчарттар.
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АКТ мүмкіндіктері:Слайдтар және электронды оқулықтағы тапсырмалар интербелсенді тақтадан
көрсетіледі
Бағалау түрі: өзара бағалау, формативті бағалау
Сыныпты ұйымдастыру.
Сәлемдесу, түгендеу және зейіндерін бір ортаға жинақтау.
Уақыты

2-3 мин

Оқушыны
ң ісәрекеті
Өздері
Топқа
бөлу:
айтқан
Ынтымақтастық
атмосферасын Оқушыларды
сөздер
қалыптастыру:
өздері
таңдаған
арқылы
жаңа күнде бір-біріне тілек айтады.
сөздер бойынша
топқа
бөлу.
бөлінеді
Жұмыстың түрі

Мұғалімнің ісәрекеті

І. Қызығушылықты ояту сатысы

10 мин

10 мин

1. Үй тапсырмасы
бойынша топтар
арасында
сұрақтарға жауап
беру ұсынады.
Көмірсулар
қандай
ораникалық
заттар?
Көмірсулардың
ағзадағы маңызы
қандай?
Липидтер
Үй тапсырмасын тексеру:
дегеніміз не?
1. «Сен білесің бе?» топтар арасында
Липидтер қандай
сұрақтарға жауап беру арқылы жүзеге
қызметтер
асыру;
атқарады?
Қандай клеткалар
мен
ұлпаларда
липидтер
көп
мөлшерде
болады?
Липидтер қандай
заттардан
түзілген?
Тірі
ағзалар
тіршілігіндегі
липидтердің
биологиялық рөлі
қандай?

Сұрақтарға
ауызша
жауап
береді.

ІІ. Мағынаны тану сатысы
Ақпаратты
оқулықтан
оқып,
Кітапта
берілген
үлестірмелі материалдар бойынша
мәтінмен
және
толықтырып,
ортада
талдау,
үлестірмелі
органикалық
заттардың
материалдармен жұмыс;
организмдегі биологиялық рөлін
«ЖИГСО»
түсіндіру, тақырыпта кездескен
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Ақпаратты
оқиды,
үлестірмел
і
материалд
ар

жаңа термин сөздердің мағынасын бойынша
түсіндіру ұсынылады.
түсініктері
н нақтылай
түседі,
топта
бірлесе
отырып
талдау
жасайды
Клетка құрамындағы органикалық заттардан нәруыздар туралы түсінік алуда тірек-сызбаны
пайдаланады.
белок
ақуыз

биополимер
гетерополимер
Нәруыз

Мономері:
20 түрлі амин
қышқылдары

полипептидтер

Нәруыз (белок)
ҚарапайымКүрделі
Тек амин қышқылдарынан
тұрады

1. Нәруыз + нуклеин қышқылдары нуклеопротеиндер
2.Нәруыз + липид
липопротеиндер
3. Нәруыз +көмірсу
гликопротеиндер
4. Нәруыз + бояғыш заттар
хромопротеиндер

Нәруыздардың биологиялық рөлі:
1. Нәруыздар – жасушадағы әр түрлі химиялық реакцияларды жүргізетін биокатализаторлар –
ферменттер (энзимдер)
2. 1г нәруыз=17,6 кДж.
3. Жасуша ішіндегі белгілі әрекеттерді реттеуге қатысатын нәруыз – гормондар (инкреттер).
4. Жасушаны немесе ағзаны қорғайтын түрлері бар
5. Сапасы жоғары қоректік түрлері болады
4. Улы қасиеті бар түрлері – токсиндер
5. Заттарды тасымалдауды қамтамасыз етеді - гемоглобин
6. Бұлшықеттердің жиырылуын қамтамасыз етеді – миозин, актин
Ой толғау сатысы

10 мин

Жаңа
Жаңа
сабақ
ақпарат
бойынша жасаған
бойынша
жұмыстарын
түсінгенде
ортаға салады.
рін ортаға
салады,

«2 жұлдызша, 1 тілек»
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сұрақтарға
жауап бере
отырып,
ойларын
толықтыра
ды.
«2
жұлдызша,
1
тілек»
арқылы
топтар бірбіріне баға
береді.

2-3 мин

2 мин

2-3 мин

3-4 мин

Оқушылар ойын
қорытындылау
мақсатында бірбіріне
сұрақтар
қоя
отырып,
сабақты
қорытындылайды.

«Ой қорыту»

Үй тапсырмасы: Нәруыздар,олардың Тапсырманы
құрылысы,қасиеттері,қызметі
мұғалім
түсіндіреді.

Бағалау

Формативті
бағалауды жүзеге
асырады.

Рефлексия
Сабақтан алған әсерлерімен бөліседі.

Тапсырмалар
орындалып
болғаннан кейін
мұғалім
стикерлерді
таратады,
сабақтан
алған
әсерімен
бөлісу
үшін
ойларын
білдіруін
сұрайды.

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
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Сұрақтарға
жауап
беріп,
білімдерін
түйіндейді.
Оқушы
күнделікке
жазып
алады.
Топ
басшының
«Бағалау
парағында
»
көрсеткен
балдары
арқылы
формативт
і
бағаланад
ы.
Оқушылар
сабақ
жөнінде өз
пікірлерін
жазып,
«Даналық
ағашына»
стикерлерд
і
жапсырад
ы.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақмақсаттары

Бағалаукритерийлері
Тілдік мақсаттар

Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс "Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын
анықтау"
10.4.1.7 биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау

● Сапалы протеин реакцияларын жүргізу
● Практикалық дағдыларды дамыту
● Тәжірибелік жұмыстың қорытындысын жазу
Барлық оқушылартамақ құрамындағы белокты анықтайды
білім алушылардың көбі практикалық жұмысты жеке жасай алады.
Кейбір оқушылар ақуыз бар азықтардың тізімін жасай алады .
● Ақуызсапалы реакциясының жұмысбарысынбіледі
● Практикалық жұмысын дұрыс орындайды
● Мақсатқа сәйкес қорытынды жасайды.
білім алушылар:
● Практикалық жұмысты дұрыс жасайды,
● Жұмыс бойынша қорытынды жазады писать вывод (жазы
дағдысы)

Пәнаралықбайланыстар

Пәнгеқатысты лексика мен терминология:
нәруыздер, аминқышқылдары, сапалы реакция, биурет реактиві
Диалог құруға /жазылымға қажетті сөздер топтамасы:
Нәруыздерге сапалық реакция болып табылады...
Биологиялық нысандарда нәруыздерді анықтау үшін ...
Басқалардың пікірін сыйлауды, құрдастарымен және үлкендермен дұрыс
қарым-қатынас құру қабілетін дамыту (жұптық, топтық жұмыстар
кезінде)
Нәруыздердің құрылысы(химия)

АКТ қолданудағдылары

Нәруыздер тұралы видео көрілім

Бастапқы білім
Сабақ барысы

Органикалық заттарды біледі (7 сынып).

Құндылықтарды дарыту
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Сабақтыңжос
парланғанкезе
ңдері

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтыңжоспарланғанкез
еңдері

Оқумақсаты мен тақырыппентаныстыру

Қажетті материалдар
мен жабдықтар: * тағам
өнімдері: нан, сүт,
шырындар, сүзбе, ет,
бұршақ және т.б. өнімдер.
* ұнтақтағыш/блендер * су
мен стакан * воронка *
фильтр қағазы * штатив,
сынауқтар * NaOH
ерітіндісі * мыс
купоросының ерітіндісі *
тамызғыш

Білім алушылар 2-3 адамдантұратынтоптарғабөлу.
Өнімдер тізімін қараңыз. Денсаулыққа зиян келтірмеу
аспектілерін талқылаудан кейін, топтар нұсқаулықтарға
сүйеніп, әр түрлі объектілерді зерттейді.
Зертханалық жұмыс «Биологиялық нысандарда
нәруыздың болуын анықтау».
Топтар кемшіліктер мен қателерді, эксперименттегі
ауытқулар мен оны жақсарту жолдарын, өз нәтижелерін
талдап талқылайды.

Білім алушыларға нәтижелерді қамтитын практикалық
есеп дайындауды тапсырыңыз, сондай-ақ деректердің
сенімділігіне қалайша көз жеткізгендерін сұраңыз.
Оқушылардың қорытындысында нәтижелердің түсіндіруі
болуы тиіс.
Саралау – білім алушыларға
Бағалау – білім алушылардың
Денсаулық және
қалай көбірек қолдау
материалды меңгерудеңгейін қалай қауіпсіздік
көрсетуді жоспарлайсыз?
тексеруді жоспарлайсыз?
техникасының сақталуы
Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды
жоспарлап отырсыз?
-ауызша талқылау арқылы
АКТ-ны топта жұмыс
Барлық
оқушылартамаққұрамындағыбе - онлайн тапсырмалар орындау
жасау барысында,
локтыанықтайды
арқылы
видеоролик қарау кезінде
қолданды.
Оқушылардың көбі
практикалық жұмысты жеке
жасай алады.
Кейбір оқушылар ақуыз бар
азықтардың тізімін жасай алады
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін
Сабақ мақсаттары/оқу
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген
мақсаттары дұрыс қойылған
сұрақтарға жауап беріңіз.
ба? Оқушылардың барлығы
ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері
сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай
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ауытқулар болды, неліктен?

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы
Осы сабақтың көмегімен қол
жеткізілетін оқу мақсаттары
Сабақтың мақсаттары
Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы
(белсенді орталығының).
7.4.3.4-вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін түсіндіру
вирустардың құрылысы мен құрамын сипаттау
вирустардың жасушасыз тіршілік иелеріне жататындығын түсіндіру
вирустар туралы бұрыннан бар білімді пайдалану
Вирустардың құрылысымен құрамы туралы дұрыс сипаттау
вирустардың жасушасыз тіршілік иелеріне жататындығын түсіндіреді
Білім алушылар орындай алады …
Вирустардың құрылысымен құрамын сипаттау
Тіршілік кезеңдерінің сызбасын сипаттау
Пән лексикасы және терминология:
вирус капсуласы, ретровирус, қабықша, жасуша, вирус, мембрана, клетка иесі, нәруыз, репродукция, вирион, паразит.
Диалог құруға /жазылымға қажетті сөздер топтамасы
меньше чем, окруженный, состоит из, полученный из, реплицироваться, не
являться
Вирус бөлшектері тұрады нуклейн қышқылынан, қоршалған…
Мен ойлаймын, вирустар тұрады/ тірі ағзалар болып саналмайды өйткені…
Мен келісемін /келіспеймін, өйткені …
Кейбір вирустар … тұратын қабықшамен қапталған
Вирустар тек тірі жасушаларда ғана көбейеді.
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•
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Пәнаралық байланыстар

Химия

•интеллектуальдық дамыту;
•физикалық және и психологиялық дамыту;
•мәдени даму;
• лидерлік қасиетті дамыту;
•сыйластық;
• Ынтымақтастық
ашықтық;

АКТ

Белсенді тақта, ноутбукпен жұмыс кезіндегі сындарлы ойлау.

Бастапқы білім

Өсімдіктер мен жануарлардың құрылысы (6-7 класс)
Эукариоттар мен прокариоттардың жасушалық құрылысы (7 класс)
Жоспар

Сабақтың кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ресурсы
ИТ, презентация

Сабақтың басы
1. Ұйымдастыру бөлімі. Таныстыру
2. Білім алушылардың білімдерін өзектендіру
«Миға шабуыл»
(Тж) Білім алушылар өздері білетін вирустар арқылы қандай
аурулар туындайтынын, вирустардың типтері мен вирутардың
құрылысы туралы жазады.
1.Вирустар тірі ағзаларға жата ма?
2.Вирустар қай патшалыққа жатады- Осімдіктерге немесе
Жануарларга ма?
Оқу мақсаты мен сабақ тақырыбына жетелеу

Маркеры,
Флипчарты

Басып
шығарылған
жоспар

Бұл вирустар не екендігін және олар не істейді деген жалпы
пікірталасқа алып келеді. Талқылау вирустар тірі ағза ма әлде
жоқ па деген сұрақты қайта қарауға алып келуі мүмкін.
Білім алушылар вирустар құрылымын зерделейді.

Ақпарат мәтін

ИТ – дұрыс
(Ж) Оқушылар вирусының құрылымдық компоненттері туралы белгіленген
алған білімдерін қорытады.
сурет
(М) бейнефрагмент көру.
Вирустар және вирустарды жасауға нені құрайтынына
түсіндіру.
(ФБ) Бекіту: Бақылау парағындағы суретте вирустың
құрылысын белгілеу.
Вирустың тіршілік кезеңдерін дұрыс бағытта орналастыру
Өзің өзі бағалау
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Видео по ссылке:
https://www.youtu
be.com/watch?v=J
DKk92jvnSA
Презентация

Соңы

Ұй тапсырмасы;
1. Вирус және бактериофаг терминдеріне
құрастыру.
Кері байланыс:
Осы сабақта білген бір затты айтыңыз
Әлі де тусінбеген бір затты айтыңыз.

Қосымша ақпарат
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау
көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
Барлық оқушылар вирустың құрылысын сипаттай
алады

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлайсыз?
Жеке жұмысты бағалау
Өзін-өзі бағалау

Көпшілік оқушылар бактериофагтың
ерекшеліктерін сипаттай алады
Кейбір оқушылар
вирустың организмге қалай
енетінін түсіндіре алады

Кері байланыс
синквейн парағы

Пәнаралық байланыс
Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Денсаулық сақтау
технологиялары.
Сергіту сәттері мен белсенді
іс-әрекет түрлері.
Осы сабақта қолданылатын
Қауіпсіздік техникасы
ережелеріне кіріспе
нұсқаулық
Көз гимнастикасы

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алатын еді (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)?
1:
2:
Мен сабақ кезінде келесі сабаққа дайындалуға көмектесетіндей сынып немесе белгілі бір оқушылар туралы не
білдім?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Сабақ тақырыбы
Осы сабақтың көмегімен қол жеткізілетін
оқу мақсаттары
Сабақтың мақсаттары
Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

Құндылықтарды дарыту

Пәнаралық байланыстар
АКТ
Бастапқы білім

Сабақтың кезеңдері

Антиген мен антидененің әрекеттесуі.
Зертханалық жұмыс "Иммобилизациялаудың ферменттердің
белсенділігіне әсерін зерттеу"
7.4.3.4-вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы
екендігін түсіндіру
вирустардың құрылысы мен құрамын сипаттау
вирустардың жасушасыз тіршілік иелеріне жататындығын
түсіндіру
вирустар туралы бұрыннан бар білімді пайдалану
Вирустардың құрылысымен құрамы туралы дұрыс сипаттау
вирустардың жасушасыз тіршілік иелеріне жататындығын
түсіндіреді
Білім алушылар орындай алады …
Вирустардың құрылысымен құрамын сипаттау
Тіршілік кезеңдерінің сызбасын сипаттау
Пән лексикасы және терминология:
вирус капсуласы, ретровирус, қабықша, жасуша, вирус,
мембрана, клетка - иесі, нәруыз, репродукция, вирион,
паразит.
Диалог құруға /жазылымға қажетті сөздер топтамасы
меньше чем, окруженный, состоит из, полученный из,
реплицироваться, не являться
Вирус бөлшектері тұрады нуклейн қышқылынан,
қоршалған…
Мен ойлаймын, вирустар тұрады/ тірі ағзалар болып
саналмайды өйткені…
Мен келісемін /келіспеймін, өйткені …
Кейбір вирустар … тұратын қабықшамен қапталған
Вирустар тек тірі жасушаларда ғана көбейеді.
•
•интеллектуальдық дамыту;
•
•физикалық және и психологиялық дамыту;
•
•мәдени даму;
•
• лидерлік қасиетті дамыту;
•
•сыйластық;
•
• Ынтымақтастық
•
ашықтық;
Химия
Белсенді тақта, ноутбукпен жұмыс кезіндегі сындарлы
ойлау.
Өсімдіктер мен жануарлардың құрылысы (6-7 класс)
Эукариоттар мен прокариоттардың жасушалық құрылысы (7
класс)
Жоспар

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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Ресурсы

ИТ, презентация

Сабақтың басы
1. Ұйымдастыру бөлімі. Таныстыру
2. білім алушылардың білімдерін өзектендіру
«Миға шабуыл»
() Білім алушылар өздері білетін вирустар арқылы қандай
аурулар туындайтынын, вирустардың типтері мен вирутардың
құрылысы туралы жазады.
1.Вирустар тірі ағзаларға жата ма?
2.Вирустар қай патшалыққа жатады- Осімдіктерге немесе
Жануарларга ма?
Оқу мақсаты мен сабақ тақырыбына жетелеу

Маркеры,
Флипчарты

Басып
шығарылған
жоспар

Бұл вирустар не екендігін және олар не істейді деген жалпы
пікірталасқа алып келеді. Талқылау вирустар тірі ағза ма әлде
жоқ па деген сұрақты қайта қарауға алып келуі мүмкін.
Ақпарат мәтін

Білім алушылар вирустар құрылымын зерделейді.
(Ж) білім алушылар вирусының құрылымдық компоненттері
туралы алған білімдерін қорытады.

ИТ – дұрыс
белгіленген
сурет
Видео по ссылке:
https://www.youtu
be.com/watch?v=J
DKk92jvnSA
Презентация

(М) бейнефрагмент көру.
Вирустар және вирустарды жасауға нені құрайтынына
түсіндіру.
(ФБ) Бекіту: Бақылау парағындағы суретте вирустың
құрылысын белгілеу.
Вирустың тіршілік кезеңдерін дұрыс бағытта орналастыру
Өзің өзі бағалау
Соңы

Ұй тапсырмасы;
1. Вирус және бактериофаг терминдеріне
құрастыру.
Кері байланыс:
Осы сабақта білген бір затты айтыңыз
Әлі де тусінбеген бір затты айтыңыз.

Қосымша ақпарат
Саралау –білім алушыларға қалай көбірек қолдау
көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
Барлық оқушылар вирустың құрылысын сипаттай
алады

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлайсыз?
Жеке жұмысты бағалау
Өзін-өзі бағалау

Көпшілік оқушылар бактериофагтың
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Кері байланыс
синквейн парағы

Пәнаралық байланыс
Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Денсаулық сақтау
технологиялары.
Сергіту сәттері мен белсенді
іс-әрекет түрлері.
Осы сабақта қолданылатын

Қауіпсіздік техникасы
ережелеріне кіріспе
нұсқаулық

ерекшеліктерін сипаттай алады
Кейбір оқушылар
вирустың организмге қалай
енетінін түсіндіре алады

Көз гимнастикасы

Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алатын еді (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)?
1:
2:
Мен сабақ кезінде келесі сабаққа дайындалуға көмектесетіндей сынып немесе белгілі бір оқушылар туралы не
білдім?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:
Күні:
Сабақтың
тықырыбы
Осы сабақтың
көмегімен қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
Сабақтың
мақсаттары
Жетістік
критерийлері

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі.
Зертханалық жұмыс "Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік
реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу"
Әр түрлі факторлардың (температура, рН) ферменттердің белсенділігіне
әсерін зерттеу

Әр түрлі факторлардың (температура, рН) ферменттердің белсенділігіне
әсерін зерттеу
• Айнымалыларды анықтайды
• Температура мен рН ферменттің белсенділігіне әсерін зерттеу.
• Практикалық зерттеуді кем дегенде 3 рет қайталап өткізеді.
• Деректерді жинайды, ұйымдастырады, оларды кестеге жазады және
кестедегі деректерден график салады.
Зерттеу қорытындысын қалыптастырады.
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Тілдік мақсат

Пән лексикасы және терминология:
Енжар қозғалыс, диффузия, жеңілдетілген диффузия, осмос, градиент
концентрациясы, селективті өткізгішті
 Егер заттар концентрациялық градиентті төмендетсе, онда ...
 Заттар субстанция арқылы өтетін сіңімді өткізгіштігі бар.
 Заттар жоғары концентрациядан төменге ауысады.

Құндылықтар
қалыптастыру

Практикалық жұмысты ұйымдастыру және сөйлесу барысында «еңбек
және шығармашылы» құндылықтарын қалыптастырады
Археологиямен байланыс

Пәнаралық
байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Алдын-ала
білімдер

Компьютерді, интернет-ресурстарын белсенді пайдалану дағдыларын
дамыту
Бұл бөлім 6-9- шы сыныптардағы алдыңғы оқу материалдарына негізделген.
Студенттерді 11-ші оқу жылында қоректену және тасымалдау бөлімдері
бойынша оқуға дайындайды , химиямен қарым-қатынасты сақтайды.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарлан
ған
кезеңдері
Шақыру

Ұғыну

Сабақтағы жоспарланған жұмыс

«Ферменттер» сабағының бейнежазбасын көру

Ресурста
р

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=nMPf
WOeeYM
Осыдан
кейін
сабақтың
тақырыптары
мен
міндеттері
№ 1,2
тұжырымдалады.
тәжірибел
(Е) Практикалық жұмыс № 1. Оқушыларды температураны тәуелсіз ік жұмыс
айнымалы ретінде алғанда, зерттеуді жоспарлауды сұраңыз.
нұсқаулы
Егер сіз барлық сынып оқушылары арасында әртүрлі температура
ғы
көрсеткіштерін бөліп беріп, бірдей хаттаманы қолдансаңыз,
деректерді де таратуға болады.
Қайталап орындауға ынталандырыңыз, орташа мәндерді есептеуді,
сенімділікті
талқылауды,
графиктерді
интерпретациялауды,
қорытындыларды және бағалауды ұсынуға шақырады.
Сонымен қатар, деректерді және графиктерді жоспарлауға және
ұсынуыңызға назар аударуға болады.
(W) Температураны зерттеу нәтижелерін талқылау және рН әсеріне
қатысты зерттеуді қайта қарау үшін алынған идеяларды пайдалану.
(E) (f) Топтардан рН-тың ферменттер белсенділігіне әсері
туралы №2 тәжірибелік жұмысын жүргізуін сұраңыз. Оқушылардан
олардың деректерін қалай жазуға болатындығына назар аударуын
сұраңыз (кестелер, графиктер және т.б.).
(W) Деректерді жазудың ұсынылатын жылдамдықтарына ерекше
назар аудара отырып, рН көрсеткішін зерттеу нәтижелерінің
талқылануы (нақты кестелер, жұмыс барысында нәтижелерді енгізу,
одан кейінгі емес, қайта орындау және орта мәндер үшін бағандар,
нүктелерді біріктіретін желілік графтар - ең жақсы сызықтар сәйкес
келмейді, ауқым шекараларын пайдалану, т.б.).
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Рефлексия

(W)
/
(G) Ферменттердің
әрекет
ету
қағидаттарымен 2 эксперимент нәтижесі арасындағы қатынастарды
анықтайтын соңғы талқылау . Сонымен қатар, топтар ферменттерге
әсер ететін T және pH факторларын зерттеу нәтижелерін көрсету үшін
блогты немесе басқа мультимедиялық құралды жасай алады .
Кері байланыс парақтарын толтыру.
Қосымша ақпарат

Дифференц
иация – Сіз
қалайша
көбірек
қолдау
көрсетуді
жоспарлайс
ыз? Қабілеті
жоғары
оқушылар
алдында Сіз
қандай
міндеттер
қоюды
жоспарлайс
ыз?

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін тексеруді
қалай жоспарламақшысыз?
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Пәнаралы
қ
байланыс
тар
Денсаулы
қ және
қауіпсізді
к
АКТ-мен
байланыс
Құндылы
қтармен
байланыс

Барлық білім
алушылар: ферменттердің
белсенділігіне әртүрлі
жағдайлардың әсерін
зерттеуді (температура, рН,
субстрат концентрациясы,
ингибитор) үйренеді :
білімалушылар
көпшілігі : тәжірибелік
жұмыстың қадамдарын
түсіндіреді.
Кейбір білім алушылар :
практикалық жұмыс
бағасын береді.
Қолдау қосымша
ресурстар, оқулықтар, вебсайттарға сілтеме түрінде
беріледі.

(1) ЗББ
оқушыларының
анықтамасына
сәйкес
активтендіруді
бастау.
(2) Оқушыларға
жаңа тақырып
бойынша мұғалім
кеңес беруі.
(3) Тәжірибелік
жұмыс .

Тамақты
жұту аспектілері
химиямен
байланысты.
Жұппен, топпен жұмыс істеу және олардың
басқа оқушылармен, мұғаліммен жұмыс
істеуін талқылау, олардың айналасындағы
адамдардың пікірлерін
құрметтеуді және олардың құрдастарымен,
ересектермен
дұрыс қарым-қатынас
жасау қабілетін дамытады .
Липидтердің энергия функциясы туралы
ақпарат
оқушылардың
денсаулығын
сақтау және
басқалардың
қауіпсіздігін сақтау туралы хабардарлығын
арттырады.

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:
Күні:
Сабақтың тақырыбы:
Ұзақтығы:
Өткізу орны:
Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Дезоксирибонуклеин қышқылының молекуласының құрлысы.
ДНҚ репликация механизмі.
45 минут
№ 7 Химия кабинеті
-білімділік: Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылысы мен
құрылымы. Дезоксирибонуклеин қышқылының молекулалық
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
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Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Жоспар
Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап шығу
Алдыңғы тақырып
Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
Ресурстар
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Аудитория ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Басталуы.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
Бор , оқулық,
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
тақта
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
НҚ тақырыбы
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
туралы өз
білетіндерін
Кестемен жұмыс жасау
ортаға салады
Нуклеин қышқ
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
ДНҚ
РНҚ
АТФ
белгілері
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
ДНҚ
Ұқсастығы
РНҚ
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Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

айырмашылығы

айырмашылығы

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті
Нені үйрендің?
бағаны
Нені үйренгім келеді?
суммативті
Не қызық болды?
бағаға
Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру
Рефлексия .
Нуклеин қышқылдары туралы мәліметтер алады.
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Олардың екі түрін біледі. Олардың негізгі
шынайы ма? Бүгін оқушылар
айырмашылықтарын ажырата алады.
не білді?
2. Мен жоспарлаған
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
саралау шаралары тиімді болды ма?
орындай алды
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ : Биология

Сабақтың тақырыбы:10. Рибонуклеин қышқылдары.

Күні:
Сынып:10
Сабақ негізделген
оқу мақсаты
(мақсаттары):

Мұғалімнің есімі:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Рибонуклеин қышқылдары және а-РНҚ,т-РНҚ,р-РНҚ түрлеріне
сипаттама беру,айырмашылықтарын түсіндіру.

Сабақ мақсаттары:

Барлық оқушылар: Рибонуклеин қышқылдары туралы біледі, олардың
түрлерін ажырата алады
Білім алушылардың басым бөлігі: ДНҚ мен РНҚ - ның негізгі
ерекшеліктерін ажырата алады
Кейбір оқушылар: РНҚ негізгі түрлерін ажыратып, олардың атқаратын
қызметтерін түсінеді, суреттен көрсете алады
Білім алушылар... (істей) алады:Нуклеин қышқылдарын ажыратып, оларға
сипаттама бере алады, РНҚ ның түрлеріне сипаттама бере алады

Тілдік мақсат:
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Негізгі сөздер мен тіркестер:
аудиториядағы диалог (жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер):
Талқылауға арналған тармақтар:
1. Рибонуклеин қышқылдары
2. тРНҚ, рРНҚ, аРНҚ
3.Аденозинтрифосфор қышқылы
Бағалау критерийі
1.РНҚ-ның құрылысын білу.
2. РНҚ-ның түрлерін, олардың қызметтерін түсіндіре алу
3. ДНҚ мен РНҚ салыстырып, айырмашылықтарын аырата алу
Жазылым бойынша ұсыныстар: Оқулық бойынша берілген тапсырмаларды
орындау
Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап шығу
Алдыңғы тақырып
Жоспар
Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
Ресурстар
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.
Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
3-мин
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
Бор , оқулық,
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
тақта
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
НҚ тақырыбы
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
туралы өз
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
білетіндерін
Сұрақтар. 1. ДНҚ мол-ң екі еселенуі қалай аталады ?
ортаға салады
15-мин
ДНҚ-ң мол-ң ыдырауына қандай ферменттер қатысады?
ДНҚ –ң екі еселенудің қандай түрлері бар оны кім зерттеп жазды?
ДНҚ –ң екі еселенудің тәжірибесі қандай тірі организмдерге жасалды.
5. Артур Корнберг Нобел ь сыйлығының лауреаты атағын қай еңбегі
үшін алды.
Р. Оказаки бойынша ДНҚ –ң екі еселенуі қалай жүреді?неніің
көмегімен?
ДНҚ молекуласының маңызы қандай?
Кестемен жұмыс жасау
Нуклеин қышқ
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.
17-мин

Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
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Кестемен жұмыс
Салыстыру
ДНҚ
РНҚ
белгілері
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
ДНҚ
Ұқсастығы
айырмашылығы

АТФ
Кесте
Кестені өтілген
материалдарме
н
байланыстыра
отырып,
толтырады

РНҚ
айырмашылығы

Аяқталуы
5-мин

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті
Нені үйрендің?
бағаны
Нені үйренгім келеді?
суммативті
Не қызық болды?
бағаға
Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру
Рефлексия .
Нуклеин қышқылдары туралы мәліметтер алады. Олардың
1.Сабақ/оқу мақсаттары
екі түрін біледі. Олардың негізгі айырмашылықтарын
шынайы ма? Бүгін оқушылар
ажырата алады.
не білді?
2. Мен жоспарлаған
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Пән: Биология
Топ:

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақтың тақырыбы
Оқу мақсаттары

Транскрипция. Трансляцияның кезеңдері.
Генетикалық кодтың қасиеттері.
10.4.3.3 Гендік –инженерияның маңызын түсіндіру.
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Сабақтың мақсаттары  Гендік-инженериялық манипуляцияның маңызын түсіндіру.
Бағалау критерийлері

Гендік инженерия түрлері мен әдістерін біледі.

Жаңа сабақ мазмұны
№1. Бейне материал:«Гендік инженерия. Ашылу тарихы.»
https://www.youtube.com/watch?v=GvIX1Kwtd5Q
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahygenetika/lesson/gendik-inzheneriya-negizderi-zhane-ony-qoldanu
Гендік инженерия – молекулалық биология мен генетиканың жаңа саласы. Ол лабороториялық әдіс
арқылы генетикалық жүйелер мен тұқымы өзгерген организмдерді алу жолын қарастырады. Гендік
инженерия организмнің өз қасиетін сақтап қана қоймай оған жаңа әрі спслы қасиет те бере алады.
“Инженерия” деген атау “құрастыру” дегенді білдіреді. Яғни, гендік инженерия – генді құрастыру деген
түсінік береді. Яғни генді басқа басқа ағзалардың генімен ауыстыры отырып жаңа белгілерді, жаңа ағзаларды
шығару.
Гендік инженерияның шешетін мәселелері:
Генді химиялық немесе ферментті қолдану жолымен синтездеу;
Әр түрлі организмнен алынған ДНҚ фрагменттерін бір – бірімен жаоғастыру;
Бөтен генді жаңа жаңа ағзаға векторлық ДНҚ арқылы жеткізу;
Клеткаларға гендерді енгізу;
Бөтен генге ие болған клеткаларды таңдап бөліп алу жолдарын ашу;
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http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/419806/
Бекіту:
1. Бейнематериал бойынша гендік инженерия өнімдерін жазыңыз.
2. Мәтінді толықтырыңыз.
Рестрикциялық эндонуклеазалардың ең басты мiндеті бактерия

бөтен нуклеин қышқылының, әсіресе ДНҚ молекуласының енуінен қорғау болып табылады. Егер
бактериофаг ДНҚ-сы

енетін болса, рестриктаза ферменттері оны танып,

. Осымен бірге бактериялар өз ДНҚ-сын

метилденуін пайдалана отырып қорғайды.
Үй тапсырмасы:
126 оқып, түсіну, Терминдермен жұмыс. Оқушыларға сәйкестендіру тапсырмасы беріледі
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahygenetika/lesson/gendik-inzheneriya-negizderi-zhane-ony-qoldanu
10-14 тапсырма
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың
танымдық мақсаты

Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің
ерекшеліктері.
Жасушаның негізгі құрам бөліктері. Түрлі жасушалық құрылымдар
мембраналарының құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері туралы
түсінік беру.

Табыс критерийлері

- цитоплазма, эндоплазмалық тор, рибосомалар құрылысы
-цитоплазма органоидтері,олардың құрылысы мен қызметі
- ядроның құрылысы мен қызметі

Сілтеме

Биология, Алматы, «Мектеп» 2014, Қосымша дерек.

Дереккөздер мен жабдықтар

Таблица , мультимедиа

Күтілетін нәтиже

Жасуша органоидтерін және олардың атқаратынқызметімен толық
білді

Бағалау критерийлері

Гендік инженерия түрлері мен әдістерін біледі.

Жаңа сабақ мазмұны
№1. Бейне материал:«Гендік инженерия. Ашылу тарихы.»
https://www.youtube.com/watch?v=GvIX1Kwtd5Q
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/genetika-zhane-suryptau-negizderi/qazirgi-zamandahygenetika/lesson/gendik-inzheneriya-negizderi-zhane-ony-qoldanu
Гендік инженерия – молекулалық биология мен генетиканың жаңа саласы. Ол
лабороториялық әдіс арқылы генетикалық жүйелер мен тұқымы өзгерген организмдерді алу жолын
қарастырады. Гендік инженерия организмнің өз қасиетін сақтап қана қоймай оған жаңа әрі спслы
қасиет те бере алады. “Инженерия” деген атау “құрастыру” дегенді білдіреді. Яғни, гендік инженерия

•
•
•
•
•

– генді құрастыру деген түсінік береді. Яғни генді басқа басқа ағзалардың генімен ауыстыры отырып
жаңа белгілерді, жаңа
Гендік инженерияның шешетін мәселелері:
ағзаларды шығару.
Генді химиялық немесе ферментті қолдану жолымен синтездеу;
Әр түрлі организмнен алынған ДНҚ фрагменттерін бір – бірімен жаоғастыру;
Бөтен генді жаңа жаңа ағзаға векторлық ДНҚ арқылы жеткізу;
Клеткаларға гендерді енгізу;
Бөтен генге ие болған клеткаларды таңдап бөліп алу жолдарын ашу;
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Бекіту:
1. Бейнематериал бойынша гендік инженерия өнімдерін жазыңыз.
2. Мәтінді толықтырыңыз.
Рестрикциялық эндонуклеазалардың ең басты мiндеті бактерия
бөтен нуклеин қышқылының, әсіресе ДНҚ молекуласының енуінен қорғау болып табылады. Егер
бактериофаг ДНҚ-сы
енетін болса, рестриктаза ферменттері оны танып,
. Осымен бірге бактериялар өз ДНҚ-сын

метилденуін пайдалана отырып қорғайды.
Үй тапсырмасы:
126 оқып, түсіну, Терминдермен жұмыс. Білім алушыларға сәйкестендіру тапсырмасы беріледі

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән:
Тақырыбы
Биология
Топ:
Күні:
Оқу
мақсаттары
Сабақтың
мақсаты

Ойлау деңгейі
Бағалау
критерийлері

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
ЖасушаҚатысқандар
мембранасының
құрылымы, қасиеттері мен қызметтері
саны:
арасындағы
байланыс.
Қатыспағандар саны:
9.4.2.1 Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы мен
қызметін түсіндіру
Барлығы: Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы
мен қызметін түсінеді.
Басым бөлігі: Өсімдік және жануар жасушасының құрылысындағы
айырмашылықты талдайды.
Кейбірі: Жасуша бөліктеріне талдау жасау арқылы тірі организмдегі ролін
тұжырымдайды;
Білу,түсіну
Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысын біледі;
Жасуша органойдтарының қызметін нақтылайды;
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Тілдікмақсаттар

Оқытудың тілдік мақсаты:
-жасуша органойдтарын білу үшін видеороликті пайдаланып, бір-біріне түсіндіре
алады( айтылым және тыңдалым дағдылары)
- жұмысының нәтижесін кестеге түсіреді( оқылым және жазылым дағдылары)
Пәнге қатысты лексика мен терминология
Органойдтар,мембрана, эндоплазмалық тор, рибосома, митохондрия, пластид
Диалог құруға / жазылымға қажетті сөздер топтамасы:
1 Өсімдіктер мен жануар жасушаларының ұқсастығы мен ерекшеліктерін
талқылаңдар ................ Неліктен?
2. Фотосинтез неліктен тек жасыл өсімдіктерде жүретінін айта аласыз ба?

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Алдыңғы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
4минут
1 мин

Топтық және салыстыру жұмыстары арқылы өзіне және айналадағы адамға құрмет
көрсетуге баулу.
Химия-органикалық заттар мен бейорганикалық заттар

3 мин

Жасуша құрылысы 8 сынып.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
І.Ұйымдастыру кезеңі.
Сыныпта жағымды атмосфера орнату
«Шеңбер бойымен»жаттығуы әдісімен сұрау
1.Тірі ағзаның ең ұсақ бөлшегі
2. Жасуша қандай бөліктерден тұрады?
3. Органойдтардың құрылысы туралы не білеміз?
4.жасуша бөліктерін (органойдтарын) атап көрейікші?
Бағалау: Мадақтау әдісі «Жарайсың!», «Тамаша!».
Топқа бөлу. Сабаққа байланысты тірек сөздерді
қорапшадан ашып оқушыларға алуға ұсынып, топқа қалай
бөлінетінін сұраймын.
Тірек сөздің соңындағы санмен бөлінетінін
табады.(сынып төрт топқа бөлінеді)
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Ресурстар

Сабақтың
ортасы
32 минут

1.Видео көрсетілім «жасуша құрылысы» (3 мин)
Түрткі сұрақтар: (3 мин)
1).Бейнетаспадан не байқадыныздар?
2).жасуша құрылысының ерекшелігі бар ма?
2.Мұғалім сабақтың тақырыбын айта кетіп, оқу
мақсатымен таныстыру(1 мин)
3.Оқулықпен жұмыс.Мәтінді оқы (3мин)
Топпен жұмыс: «джигсо»әдісі
1-Топ. «Цитоплазма»
2- Топ. «Митохондрия
3-топ. «Пластид»
4-топ. «Ядро"
Мәтінді оқып, топта талдап, ортада бір оқушы шығып
қорғайды.
Бағалау: Оқушылар бірін бірі бағалайды. «Екі жұлдыз
бір ұсыныс»
«Микрафон» әдісі арқылы қорытындылайды.
Жұптық жұмыс.
Жасуша құрылымы мен олардың арасындағы сәйкестікті
табыңдар.
Кесте жұпқа беріледі.
рс Жасуша
Жасуша
бөлімдері
қызметтері
1
2
3
4
Бағалау: Өзін өзі бағалау
Жеке жұмыс (минут)
Тапсырмалар:
1.Өсімдіктер мен жануар жасушасының бөліктерінің
құрылымын анықтап (+- таңбасымен) белгілеңіз
ТИ кестесі
Жасушбөліктер Өсімдік
жануар
і
Қабықша
ядро
цитоплазма
пластид
Митохондрия
Пластид
2. Венн диаграммасы арқылы өсімдік пен жануар
жасуша қызметін салыстыру
3. Органойдтардың тірі ағзалар тіршілігіндегі ролі
неде?(Тұжырымдамалық карта )
Бағалау. Дескриптор бойынша оқушыларға жазбаша
кері байланыс беру
1.
Өсімдіктер
мен
жануар
жасушасының
бөліктерінің құрылымын анықтайды;
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Презентация
Видео «жасуша»
«smk. edu.kz»

Қосымша ресурстар
беріледі. (Сурет, схема)

кесте

2.Өсімдік пен жануар жасуша қызметін салыстырады;
3. Органойдтардың тірі ағзалар тіршілігіндегі ролін
талдайды;

Рефлексия.. Сабақ соңында сабақ басында алынған
«Табыс ағашы » суреті
термин сөзге жауап жазып табыс ағашына ілуі керек.
Жасыл түсті - мен бүгін бәрін жақсы орындадым.
Сары түсті – мен тапсырмаларды толық орындай
алмадым.
Қызғылт түсті - мен тапсырманы орындау барысында
көп қиналдым.
2. Үй тапсырмасы:§ 1
Саралау – Сіз қандай Бағалау
–
Сіз
оқушылардың Денсаулықты
және қауіпсіздікті
тәсілмен көбірек қолдау материалды игеру деңгейін қалай техникасын сақтау
көрсетпексіз?Сіз
тексеруді жоспарлап отырсыз?
басқаларға
қарағанда
қабілетті оқушыларға
қандай
тапсырмалар
бересіз?
Сынып
Түрткі болатын сұрақтарға жауап бере
оқушыларының
алады, эксперименттер нәтижелерін
барлығына .
талдау, өз бетімен фотосинтез үрдісі
ДЖИГСО әдісі арқылы үшін қажетті жағдайларды зерттеу
өсімдік және жануар барысында тәжірибе мен ізденіс
жасушаларының негізгі жұмыстарын
үлестіре
отырып
бөліктерінің құрылысы қорытындылай алуы, мұғалімнің кері
мен қызметін түсінеді. байланысы арқылы жасалады.
Басым
бөлігі: Бағалау: 1.Мадақтау әдісі
Сәйкестендіру кестесі «Жарайсың!», «Тамаша!».
Сабақ соңы
3 минут
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арқылы өсімдік және
жануар жасушасының
құрылысындағы
айырмашылықты
талдайды
Кейбірі:
Тұжырымдамалық
карта жасау арқылы
органойдтардың
тірі
ағзалар тіршілігіндегі
ролін талдайды.

Оқушылар бірін бірі бағалайды.
«Екі жұлдыз бір ұсыныс»
Өзін өзі бағалау
Дескриптор бойынша оқушыларға
жазбаша кері байланыс беру

Сабақ бойынша
рефлексия

Төменде қалдырылған орынды жүргізілген сабақ бойынша түсіндірмелер үшін
қолданыңыз. Сол жақтағы бағанда берілген сабақ бойынша неғұрлым
маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.

Сабақмақсаттарынемесе
оқумақсаттарышынайы,
қолжетімдіболдыма?
Барлықоқушылароқума
қсатынақолжеткіздіме?
Егероқушылароқумақса
тынажетпегенболса,
неліктендепойлайсыз?
Сабақтасаралаудұрысж
үргізілдіме?
Сабақкезеңдеріндеуақы
ттытиімдіпайдаландың
ыз ба?
Сабақжоспарынанауытқ
уларболдыма
жәненеліктен?
Жалпы бағалау

Сабақты ең табысты екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты )?
1:
2:
Сабақтың қандай екі сәтін жақсарттым (білім беру мен оқуды қараңыз)?
1:
2:
Мен сабақта сынып және жекелеген адамдар туралы нені білдім, мен келесі сабақта нені әңгімелеймін
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау.

Осы сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

6.4.2.1 жасуша компоненттерін анықтау

Білім алушы:
 Жасуша компоненттерінің құрылыс ерекшеліктерін ажырату
үшін жасуша моделін әзірлеу;
 Микропрепараттағы жасушаның компоненттерін көрсету.

Бағалау критерийлері

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды дарыту

Пәнаралық байланыстар

Бастапқы білім

Құрылыс ерекшеліктерін ажырату үшін жасуша компоненттері
моделін жасайды;
Жасуша компоненттерінің құрылыс ерекшеліктері мен қызметерін
сәйкестендіреді.
Білім алушылар жасуша компоненттерінің ерекшеліктерін модельді
пайдаланып, ауызша түсіндіре алады.
Пәндік лексика және терминология:
Ядро, цитоплазма, жасуша мембранасы, жасуша қабырғасы
Айтылымға қажетті сөз тіркестері:
Жасуша мембранасы ... атқарады, себебі ...
Жасуша қабырғасы ... атқарады, себебі ...
Цитоплазма ... атқарады, себебі ...
Ядро ..., ... қызметтерін атқарады, себебі ...
Сабақ сыйластықты, ынтымақтастықты, академиялық шындықты
дарытуға бағытталған.
Құндылықтарды жеке, жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастыру,
жұмыстарды орындау барысында өзгенің ойын тыңдауға үйренеді.
модель жасау барыснда түрлі құралдарпды пайдаланып, жасуша
компоненттеріне пішін беру АРТ байланыс орнатылады.

Білім алушылар 5 – ші сыныпта тірі ағзалардың құрылымдық
деңгейлері мен танысты. Білім алушылар уақытша микропрепарат
дайындаай алады, микропрепараттан жасушаның компоненттерін
ажырата алады.
Бастапқы білімді жаңғырту жұптық жұмыс барысында
микропрепараттар әзірлеу сатыларының ретін көрсету арқылы
жүзеге асады.

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс – әрекет
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Ресурстар

Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

1. Өткенді қайталау арқылы бастапқы білімді
жаңғырту. Оқушылар жұптық жұмыс барысында
«5.4.2.4 уақытша микропрепарат дайындау» атты
оқу мақсаты бойынша білімдерін көрсетеді.
Оқушылар уақытша микропрепарат әзірлейді.
Оқушылар микропрепарат әзірлеп болғаннан кейін,
мұғалім сұрақ қояды.
-Не себепті жұқа нысанан микропрепарат
әзірленеді?
-Микропрепарат әзірлеуде неге йод қолданылады?
Дескрипторлар
Білім алушы
Уақытша микропрепарат дайындайды;
Микропрепарат
әзірлеу
ерекшеліктерін
түсіндіреді.
Мұғалім оқушылар жауаптарын толықтырып,
оқушыларға кері байланыс береді.
2. Ой шақыру.
«Жасуша» сөзіне синквейн құрастырады.
3. Мақсатты тұжырымдау. Оқушылармен бірлесе
отырып, сабақтың мақсаттары жақын арадағы даму
аймағы анықталады.
4. «Жасуша құрылысы» бейнеақпаратпен
танысып, ермексаздан жасуша моделін әзірлейді.
5. Оқушылар жасуша моделін әзірлеп болғаннан
кейін, сұрақтарға жауап береді.
6. Мұғалімнің түсіндірмесі.
Мұғалім
жасушаның
компоненттерімен
таныстырады.
7. Топтық жұмыс. Оқушылар мәтінді пайдалана
отырып, жасуша компоненттерінің қызметтерін
анықтайды.
1 топ: ядро құрылысы мен қызметтерін
анықтайды, өзге топ мүшелеріне түсіндіреді;
2 топ: цитоплазма құрылысы мен қызметтерін
анықтайды, өзге топ мүшелеріне түсіндіреді;
3 топ: жасуша мембранасы құрылысы мен
қызметтерін
анықтайды, өзге топ мүшелеріне
түсіндіреді.
Дескрипторлар
Білім алушы
-жасуша компоненттерін анықтайды;
-жасуша
компоненттерінің
құрылысы
ерекшеліктерін сипаттайды;
- жасуша компоненттерінің қызметтерін
анықтайды.
Мұғалім кері байланыс береді.
8. Сабақты бекіту Жасушаның әр компонентнің
құрылыс ерекшелігі мен қызметін анықтайды.
88

Қосымша 1

Қосымша 2

Қосымша 3

Оқушылар мұғалім ұсынған дұрыс жауаптардың
көмегімен өзара бағалау жүргізеді.
Сабақтың соңы:

8. Рефлексия
Мұғалім сабақ мақсатарына қайта оралып, сабақ
мақсаттарына жету деңгейін талқылайды. Сабақ
басында өқрастырған синквейге қайта оралу,
толықтыру.
Кері байланыс «синквейн» әдісі

Қосымша 4

Саралау – оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық және
қауіпсіздік техникасының
сақталуы

Қайталау кезеңінде оқушылар 1, 2, 3, 4 ке
санау арқылы топтарға бөлінеді. Оқу
материалының жеткізу деңгейін таңдайды:
білу, түсіну және қолдану (сурет), талдау
(суреттерді салыстыру және талдау). Сабақ
барысында оқу материалы ақпаратты
қабылдаудың түрлі типтерін ескере
отырып қолданылады (мәтін, бейнеролик,
практикалық жұмыс сурет). Сабақты бекіту
кезеңінде қабілеті төмен оқушыларға
мұғалім тарапынан қолдау көрсетіледі.
Қабілеті
жоғары
оқушыларға
күрделендірілген тапсырмалар ұсынылады.

«Жасуша» сөзіне синквейн
құрау атқылы бастапқы
білімді формативті бағалау.
Жақын
арадағы
даму
аймағын анықтауға арналған
диагностикалық
бағалау.
Топтық жұмыс
арқылы
мәтінді пайдалана отырып,
жасуша
компоненттерінің
қызметтерін
анықтау,
салыстыру
дағдыларын
бағалау.

® = техника қауіпсіздігінің
ережесі

Оқушылар
йодпен
жұмыс жасағанда қорғаныш
көзәйнегін киюді және
жамылғы
шыны
мен
пышақты ұстағанда сақ
болуларын қадағалау

Қосымша 1
Микропрепарат әзірлеу
Пияздан шамамен 1 шаршы см бөлігін кесіп алу.
Пинцеттің көмегімен ішкі жағынан жұқа өңін сылып алып, оны заттық шынының ортасына
тамызылған судың үстіне орналастыру.
Үстіне бір тамшы йод тамызып, оны жұқа жабын шынымен жабу.
Заттық шыныны микроскоптың заттық үстелшесіне орналастырып, екі жағынан бекіту.
Дайын пияз өңінің микропрепаратын микроскоптан қарау.
Қосымша 2
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https://www.youtube.com/watch?v=BUs6fDX2pH8 Ермексаздан жасалған өсімдік жасушасы

Қосымша 3
Мәтін «Жасуша компоненттері»
Ядро - бұл жасушаның маңызды бөлігі. Ядро жасушаның барлық үдерістеріне жауапты. Ядро
бөлу бөліну нәтижесінде қалыптасатын жаңа жасушаның пайда болуы туралы тұқымдық
мәліметтерді қамтиды.
Цитоплазма - жасушаны толтыратын түссіз, тұтқыр зат. Цитоплазмаға жасушаның басқа
бөліктерін байланыстырады.
Мембрана - бұл цитоплазманы қоршап тұрған және ол арқылы әртүрлі заттардың алынуына
жауап беретін жұқа жартылай өткізгіш пленка. Ол жасуша қабырғасының астында орналасқан.
Жасушаның қабырғасы жасушаны қорғайды және оған белгілі бір пішін береді. Жасуша
қабырғасында беріктігі құрамындағы целлюлозаға байланысты.
Пластидтер - жасушаның кішкене бөліктері. Пластидтер түссіз және түсті болуы мүмкін. Жасыл
пластиттер хлоропластар деп аталады, оларда фотосинтезге қатысады. Вакуоль - жасуша
шырынымен және жасуша жасайтын заттармен толтырылған қуыс. Жасушаның жасы ұлғайған
сайын вакуольде үлкейе береді.
Қосымша 4
Кері байланыс «Синквейн»
1. Жасуша
2. екі сын есім
3. үш етістік
4. бір сөйлем
5. екі синоним
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу.
Зертханалық жұмыс "Микрометр мен объектив микрометрді
жасушалардың нақты мөлшерін анықтауға қолдану"
Күні:
Мұғалімнің есімі:
Сынып: 9
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабаққа негізделген оқу 9.4.2.2 микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын
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Сабақтың тақырыбы:

мақсаты:
Сабақ мақсаттары:

Ойлау деңгейі:
Бағалау критерийлері:
(жетістік критерийлері,
табыс критерийлері,
күтілетін нәтиже)
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім

есептеу
Барлық оқушылар: микрофотографияны қолданып, жасушалардың
сызықтық ұлғаюын есептейді
Оқушылардың басым бөлігі: Жасушалардың актуальды және суреттің
нақты өлшемін жасайды
Кейбір оқушылар: Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне анықтайды
Қолдану мен талдау
 Микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық
ұлғаюын анықтайды
 Жасушалардың актуальды және нақты өлшемін бейнелейді
 Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне есептейді
Тілдік дағдылар:
Ұлғайту, бейненің өзекті өлшемі және шын мәніндегі өлшемін
анықтап,түсіндіре алады
Терминология:
Нысанды сызықтық ұлғайту – Linear object magnification
Нысан-микрометр – Object is a micrometer
Окуляр-микрометр - Eyepiece
Нысанның абсалюттік өлшемі – Absolute size of the object
Диалог/жазылым үшін қолданылатын тіркестер:
CИ жүйесінің өлшемдерін ауыстыра білу не үшін қажет?
Қарым-қатынас
жасау қабілеті, өзгелердің
мәдениетіне
және
көзқарастарына құрметпен қарау, жауапкершілік,өмір бойы оқуға дайын
болу
Математика «Өлшем бірліктер»
«Бөлшекті бөлу»
Физика «Өлшем бірліктерді айналдыру»
Жасушаның мөлшерін біледі және қалыптасқан
Қандай өлшем бірлікпен өлшенетінін түсінеді.
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар
Ресурстар

Жоспарланған
уақыт
Басталуы
3 мин

Өлшем бірліктер арқылы топқа бөлінеді

3 мин

«20 секунд» әдісі бойынша сұрақ-жауап

Презентация (слайд 1)

Бағалау «Мадақтау» арқылы
Ортасы
Мәтінмен жұмыс
7 мин

Жеке жұмыс
Мәтінмен жұмыс
Барлығына бірдей мәтін беріледі,
ТТБ -әдісі «Тану, Талдау, Бөлу»
Тұжырымдаманы басқаруға ыңғайлы, неғұрлым
кішірек бөліктерге бөліңіз.
ҚБ «Өзін-өзі бағалау»

Жұптық жұмыс
5 мин

Жұптық жұмыс
«Үш сұрақ» әдісі арқылы, жұптасып,шешеді
ҚБ бірін-бірі бағалау

Топтық жұмыс
10 мин

Топтық жұмыс
«Зерттеймін-анықтаймын»
Зертханалық жұмыс «Микрофотографияны
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Оқулық

қолдану арқылы жасушаның сызықтық
ұлғаюын есептеу» Модельдеу.
Құрал
жабдықтар:сызғыш,қарындаш,органоидтардың
микрофотографиясы
1.Микрофотографияда пияз жасушасы
көрсетілген
2.Жасушаның орташа ұзындығы 1 мкм
болатыны белгілі болса жасушаның ұлғаюын
есептеңдер
3.8-Суретті қолдана отырып,сызғыш көмегімен
хлоропластың ұзындығын өлшеңдер
4.Суреттегі хлоропласттың сызықтық ұлғаюын
есептеңдер.Органоид қанша есе ұлғайған?
5.Есептеулер жасап жауаптарын бүтін санға
дөңгелектеңдер.

https://crondon.com.Fonion

Соңы
5 мин

Саралау- Сіз
қосымша көмек
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай

Дескриптор
 Микрофотографияны қолданып,
жасушалардың сызықтық ұлғаюын
анықтады
 Жасушалардың актуальды және
суреттің нақты өлшемін бейнеледі
 Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне есептеді
Жеке жұмыс: Kahoot
Бағалау «Өзін- өзі»
Рефлексия. «Аяқталмаған сөйлемдер»
Бүгін мен............................... білдім.
........................................қызықты болды.
......................................қиын болды.
..........................................екенін түсінді.

//www.kahoot

Қосымша ақпарат
Оқушыларға олардың білімдеріне сәйкес әртүрлі тапсырмалар беремін.
Жалпы тапсырмалар жеке жұмыс,жұптық және топтық жұмыс барысында
сараланады.
Қосымша көмек көрсету үшін оқушыларға топтық жұмыста
«Микрофотографияны қолдану арқылы жасушаның сызықтық ұлғаюын
есептеу» зертханалық жұмыста түсінуі үшін тапсырмалар беріледі.
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міндет қоюды
жоспарлайсыз?

Қабілеті жоғары оқушыларға жұмыс жасау қарқынына қарай тапсырма
біреу,алайда оны орындау үшін әртүрлі уақыт беріледі.Ерте аяқтаған
оқушыларға қосымша тапсырмалар беріледі.
«Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі арқылы жазбаша түрде жауап береді.
«Серпілген сауал» тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау
дағдыларын дамытуға қол жеткізу.

Оқушылар сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін түрлі әдіс тәсілдер
Бағалауберіледі:
Оқушылардың
«Бірін бірі бағалау»
үйренгенін,
«Екі жұлдыз бір ұсыныс» арқылы және
материалды
меңгергенін тексеруді «Өзін өзі бағалау»
қалай жоспарлайсыз?
Сабақ бойынша
рефлекция
Сабақтың оқу мақсаты
шынайы ма?
Бүгін оқушылар не
білді?
Сыныптағы ахуал
қандай болды?
Мен орындаған
саралау шаралары
тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт
ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма
қандай түзетулер
енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады( оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы
не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар.
Зертханалық жұмыс "Ферменттер белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың
әсері"
Күні:
Мұғалімнің есімі:
Сынып: 9
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабаққа негізделген оқу 9.4.2.2 микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын
есептеу
мақсаты:
Барлық оқушылар: микрофотографияны қолданып, жасушалардың
Сабақ мақсаттары:
сызықтық ұлғаюын есептейді
Оқушылардың басым бөлігі: Жасушалардың актуальды және суреттің
нақты өлшемін жасайды
Кейбір оқушылар: Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне анықтайды
Қолдану мен талдау
Ойлау деңгейі:
Бағалау критерийлері:
 Микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық
(жетістік критерийлері,
ұлғаюын анықтайды
табыс критерийлері,
 Жасушалардың актуальды және нақты өлшемін бейнелейді
күтілетін нәтиже)
 Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне есептейді
Тілдік мақсаттар
Тілдік дағдылар:
Ұлғайту, бейненің өзекті өлшемі және шын мәніндегі өлшемін
анықтап,түсіндіре алады
Терминология:
Нысанды сызықтық ұлғайту – Linear object magnification
Нысан-микрометр – Object is a micrometer
Окуляр-микрометр - Eyepiece
Нысанның абсалюттік өлшемі – Absolute size of the object
Диалог/жазылым үшін қолданылатын тіркестер:
CИ жүйесінің өлшемдерін ауыстыра білу не үшін қажет?
Қарым-қатынас
жасау қабілеті, өзгелердің
мәдениетіне
және
Құндылықтарды
көзқарастарына құрметпен қарау, жауапкершілік,өмір бойы оқуға дайын
дарыту
болу
Математика «Өлшем бірліктер»
Пәнаралық
«Бөлшекті бөлу»
байланыстар
Физика «Өлшем бірліктерді айналдыру»
Жасушаның мөлшерін біледі және қалыптасқан
Алдыңғы оқу/
Қандай өлшем бірлікпен өлшенетінін түсінеді.
Бастапқы білім
Жоспар
Жоспарланған
Жоспарланған жаттығулар
Ресурстар
уақыт
Презентация (слайд 1)
Басталуы
Өлшем бірліктер арқылы топқа бөлінеді
3 мин
Сабақтың тақырыбы:

3 мин

«20 секунд» әдісі бойынша сұрақ-жауап
Бағалау «Мадақтау» арқылы

Ортасы
Мәтінмен жұмыс
7 мин

Жеке жұмыс
Мәтінмен жұмыс
Барлығына бірдей мәтін беріледі,
ТТБ -әдісі «Тану, Талдау, Бөлу»
Тұжырымдаманы басқаруға ыңғайлы, неғұрлым
кішірек бөліктерге бөліңіз.
ҚБ «Өзін-өзі бағалау»

Жұптық жұмыс

Жұптық жұмыс
94

Оқулық

5 мин

«Үш сұрақ» әдісі арқылы, жұптасып,шешеді
ҚБ бірін-бірі бағалау

Топтық жұмыс
10 мин

Топтық жұмыс
«Зерттеймін-анықтаймын»
Зертханалық жұмыс «Микрофотографияны
қолдану арқылы жасушаның сызықтық
ұлғаюын есептеу» Модельдеу.
Құрал
жабдықтар:сызғыш,қарындаш,органоидтардың
микрофотографиясы
1.Микрофотографияда пияз жасушасы
көрсетілген
2.Жасушаның орташа ұзындығы 1 мкм
болатыны белгілі болса жасушаның ұлғаюын
есептеңдер
3.8-Суретті қолдана отырып,сызғыш көмегімен
хлоропластың ұзындығын өлшеңдер
4.Суреттегі хлоропласттың сызықтық ұлғаюын
есептеңдер.Органоид қанша есе ұлғайған?
5.Есептеулер жасап жауаптарын бүтін санға
дөңгелектеңдер.

https://crondon.com.Fonion

Соңы
5 мин

Дескриптор
 Микрофотографияны қолданып,
жасушалардың сызықтық ұлғаюын
анықтады
 Жасушалардың актуальды және
суреттің нақты өлшемін бейнеледі
 Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне есептеді
Жеке жұмыс: Kahoot
Бағалау «Өзін- өзі»
Рефлексия. «Аяқталмаған сөйлемдер»
Бүгін мен............................... білдім.
........................................қызықты болды.
......................................қиын болды.
..........................................екенін түсінді.
Қосымша ақпарат
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//www.kahoot

Саралау- Сіз
қосымша көмек
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
міндет қоюды
жоспарлайсыз?

Оқушыларға олардың білімдеріне сәйкес әртүрлі тапсырмалар беремін.
Жалпы тапсырмалар жеке жұмыс,жұптық және топтық жұмыс барысында
сараланады.
Қосымша көмек көрсету үшін оқушыларға топтық жұмыста
«Микрофотографияны қолдану арқылы жасушаның сызықтық ұлғаюын
есептеу» зертханалық жұмыста түсінуі үшін тапсырмалар беріледі.
Қабілеті жоғары оқушыларға жұмыс жасау қарқынына қарай тапсырма
біреу,алайда оны орындау үшін әртүрлі уақыт беріледі.Ерте аяқтаған
оқушыларға қосымша тапсырмалар беріледі.
«Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі арқылы жазбаша түрде жауап береді.
«Серпілген сауал» тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау
дағдыларын дамытуға қол жеткізу.

Оқушылар сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін түрлі әдіс тәсілдер
Бағалауберіледі:
Оқушылардың
«Бірін бірі бағалау»
үйренгенін,
«Екі жұлдыз бір ұсыныс» арқылы және
материалды
меңгергенін тексеруді «Өзін өзі бағалау»
қалай жоспарлайсыз?
Сабақ бойынша
рефлекция
Сабақтың оқу мақсаты
шынайы ма?
Бүгін оқушылар не
білді?
Сыныптағы ахуал
қандай болды?
Мен орындаған
саралау шаралары
тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт
ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма
қандай түзетулер
енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
3.
4.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады( оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
3.
4.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы
не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
3.
4.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Тақырыбы

Оқу
мақсаттары
Сабақтың мақсаты

Ойлау деңгейі
Бағалау критерийлері

Хлоропластың құрылымдық компоненттері және олардың қызметтері. R
мәні.
Зертханалық жұмыс "Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуш
пигменттердің болуын зерттеу"
9.4.2.1 Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерін
құрылысы мен қызметін түсіндіру
Барлығы: Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерін
құрылысы мен қызметін түсінеді.
Басым бөлігі: Өсімдік және жануар жасушасының құрылысындағ
айырмашылықты талдайды.
Кейбірі: Жасуша бөліктеріне талдау жасау арқылы тірі организмде
ролін тұжырымдайды;
Білу,түсіну
Өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы
біледі;
Жасуша органойдтарының қызметін нақтылайды;

Тілдікмақсаттар

Оқытудың тілдік мақсаты:
-жасуша органойдтарын білу үшін видеороликті пайдаланып, бір-бірін
түсіндіре алады( айтылым және тыңдалым дағдылары)
- жұмысының нәтижесін кестеге түсіреді( оқылым және жазылы
дағдылары)
Пәнге қатысты лексика мен терминология
Органойдтар,мембрана, эндоплазмалық тор, рибосома, митохондри
пластид
Диалог құруға / жазылымға қажетті сөздер топтамасы:
1 Өсімдіктер мен жануар жасушаларының ұқсастығы мен ерекшеліктер
талқылаңдар ................ Неліктен?
2. Фотосинтез неліктен тек жасыл өсімдіктерде жүретінін айта аласыз ба

Құндылықтарды дарыту

Топтық және салыстыру жұмыстары арқылы өзіне және айналадағ
адамға құрмет көрсетуге баулу.
Химия-органикалық заттар мен бейорганикалық заттар

Пәнаралық байланыстар
Алдыңғы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
кезеңдері
Сабақтың басы
4минут

Жасуша құрылысы 8 сынып.
жоспарланған

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
І.Ұйымдастыру кезеңі.
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Ресурстар

1 мин
3 мин

Сыныпта жағымды атмосфера орнату
«Шеңбер бойымен»жаттығуы әдісімен сұрау
1.Тірі ағзаның ең ұсақ бөлшегі
2. Жасуша қандай бөліктерден тұрады?
3. Органойдтардың құрылысы туралы не білеміз?
4.жасуша бөліктерін (органойдтарын) атап көрейікші?
Бағалау: Мадақтау әдісі «Жарайсың!», «Тамаша!».
Топқа бөлу. Сабаққа байланысты тірек сөздерді
қорапшадан ашып оқушыларға алуға ұсынып, топқа қалай
бөлінетінін сұраймын.
Тірек сөздің соңындағы санмен бөлінетінін
табады.(сынып төрт топқа бөлінеді)

Сабақтың ортасы
32 минут

1.Видео көрсетілім «жасуша құрылысы» (3 мин)
Түрткі сұрақтар: (3 мин)
1).Бейнетаспадан не байқадыныздар?
2).жасуша құрылысының ерекшелігі бар ма?
2.Мұғалім сабақтың тақырыбын айта кетіп, оқу
мақсатымен таныстыру(1 мин)
3.Оқулықпен жұмыс.Мәтінді оқы (3мин)
Топпен жұмыс: «джигсо»әдісі
1-Топ. «Цитоплазма»
2- Топ. «Митохондрия
3-топ. «Пластид»
4-топ. «Ядро"
Мәтінді оқып, топта талдап, ортада бір оқушы шығып
қорғайды.
Бағалау: Оқушылар бірін бірі бағалайды. «Екі жұлдыз
бір ұсыныс»
«Микрафон» әдісі арқылы қорытындылайды.
Жұптық жұмыс.
Жасуша құрылымы мен олардың арасындағы сәйкестікті
табыңдар.
Кесте жұпқа беріледі.
рс Жасуша
Жасуша
бөлімдері
қызметтері
1
2
3
4
Бағалау: Өзін өзі бағалау
Жеке жұмыс (минут)
Тапсырмалар:
1.Өсімдіктер мен жануар жасушасының бөліктерінің
құрылымын анықтап (+- таңбасымен) белгілеңіз
ТИ кестесі
Жасушбөліктер Өсімдік
жануар
і
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Презентация
Видео
«жасуша»
«smk. edu.kz

Қосымша
ресурстар
беріледі.
(Сурет, схем

кесте

Қабықша
ядро
цитоплазма
пластид
Митохондрия
Пластид
2. Венн диаграммасы арқылы өсімдік пен жануар
жасуша қызметін салыстыру
3. Органойдтардың тірі ағзалар тіршілігіндегі ролі
неде?(Тұжырымдамалық карта )
Бағалау. Дескриптор бойынша оқушыларға жазбаша
кері байланыс беру
1.
Өсімдіктер
мен
жануар
жасушасының
бөліктерінің құрылымын анықтайды;
2.Өсімдік пен жануар жасуша қызметін салыстырады;
3. Органойдтардың тірі ағзалар тіршілігіндегі ролін
талдайды;

Рефлексия.. Сабақ соңында сабақ басында алынған
«Табыс ағаш
термин сөзге жауап жазып табыс ағашына ілуі керек.
» суреті
Жасыл түсті - мен бүгін бәрін жақсы орындадым.
Сары түсті – мен тапсырмаларды толық орындай
алмадым.
Қызғылт түсті - мен тапсырманы орындау барысында
көп қиналдым.
2. Үй тапсырмасы:§ 1
Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек Бағалау
–
Сіз
оқушылардың Денсаулықты
жән
қолдау көрсетпексіз?Сіз басқаларға материалды игеру деңгейін қалай қауіпсіздікті
техникасы
қарағанда
қабілетті оқушыларға тексеруді жоспарлап отырсыз?
сақтау
қандай тапсырмалар бересіз?
Сынып оқушыларының барлығына Түрткі болатын сұрақтарға жауап бере
.
алады, эксперименттер нәтижелерін
ДЖИГСО әдісі арқылы өсімдік және талдау, өз бетімен фотосинтез үрдісі
жануар
жасушаларының
негізгі үшін қажетті жағдайларды зерттеу
бөліктерінің құрылысы мен қызметін барысында тәжірибе мен ізденіс
түсінеді.
жұмыстарын
үлестіре
отырып
Басым бөлігі: Сәйкестендіру кестесі қорытындылай алуы, мұғалімнің кері
арқылы
өсімдік
және
жануар байланысы арқылы жасалады.
жасушасының
құрылысындағы Бағалау: 1.Мадақтау әдісі
айырмашылықты талдайды
«Жарайсың!», «Тамаша!».
Кейбірі:
Тұжырымдамалық
карта Білм алушылар бірін бірі
жасау арқылы органойдтардың тірі бағалайды. «Екі жұлдыз бір
ұсыныс»
ағзалар тіршілігіндегі ролін талдайды.
Сабақ соңы
3 минут
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Өзін өзі бағалау
Дескриптор бойынша білім
алушыларға жазбаша кері
байланыс беру
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақмақсаттарынемесеоқумақсаттары
шынайы, қолжетімдіболдыма?
Барлықоқушылароқумақсатынақолжет
кіздіме?
Егероқушылароқумақсатынажетпегенб
олса, неліктендепойлайсыз?
Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?
Сабақкезеңдеріндеуақыттытиімдіпайда
ландыңыз ба?
Сабақжоспарынанауытқуларболдыма
жәненеліктен?
Жалпы бағалау

Төменде қалдырылған орынды жүргізілген сабақ бойынш
түсіндірмелер үшін қолданыңыз. Сол жақтағы бағанда берілген саба
бойынша неғұрлым маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.

Сабақты ең табысты екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты )?
1:
2:
Сабақтың қандай екі сәтін жақсарттым (білім беру мен оқуды қараңыз)?
1:
2:
Мен сабақта сынып және жекелеген адамдар туралы нені білдім, мен келесі сабақта нені әңгімелеймін
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану.
Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі .
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Осы сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

Фотосинтез, оның сатылары, биосферадағы ғарыштық рөлі,

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар:

Хемосинтез оның биосферадағы маңызы туралы жалпы білім
беру.

Фотосинтез сатыларын біледі.
Білім алушылардың басым бөлігі:
Фотосинтездің ғарыштағы рөлі, хемосинтез ұғымын біледі,
талдайды.
Кейбір оқушылар:
Фотосинтез сатыларының ерекшеліктерін, байланыстарын,
практикада зерттеп, дәлелдей алады.
Бағалау критерийлері
Білім алушылар жаңа тақырыпты меңгере отырып, топта
жұмыс жасай біледі;
Тапсырмалар орындау нәтижесінде білім, білік дағдылары
қалыптасады
Тілдік мақсаттар
Пәнге қатысты сөздікқор мен терминдер
Биология, цитология, генетика, селекция, т.б.
Оқытудың тілдік мақсаты: Дұрыс ғылыми терминдерді
пайдаланып,биология ғылымдарын ұғына алады.
Құндылықтарды дарыту
Ұлттық қауіпсіздік және еліміздің бүкіләлемдік,өңірлік
мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы.
Пәнаралық байланыстар

Экология химия

АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім

Биология ғылымдарын еске түсіріп, қайталайды
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Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сәлемдесу, психологиялық ахуал орнату. «Тілектер»
жылы лебіздерін білдіреді. Сынып Бес саусақ әдісі
арқылы екі топқа бөлінеді.
1 – фотосинтез
2 – хемосинтез
« Миға шабуыл»
Жалпы өткен тақырып туралы өз ойларын жазу
Және топ арасында сұрақтар қойып жарысады.
Өз ойларын ортаға салады.
Бағалау: бірін – бірі бағалайды.
Білу. «Жадылық серуен» әдісі бойынша жаңа
тақырыпты өткен сабақпен байланыстырып сұрақ қою.
Сұрақ жазу
Бағалау: топ басшы бағалайды(оқушының
белсенділігіне қарай)
Сабақтың ортасы Тапсырма 2.
«Ой қозғау»
«Ойлан – жұптас – бөліс» топта жұмыс жасайды.
Постер құруға критерий
1. Мақсаты
2. Мазмұны
Постер қорғау
3. Ақпаратты жеткізу стилі
5. Безендірілуі
Бағалау: Галереяны шарлау
(Ұнаған плакатқа стикерге ойын жазып жапсырады)
Сабақтың соңы
ІV Бекіту сұрақтары
1. Өсімдіктер клеткаларындағы энергия алмасу қандай
процестермен байланысты?
а) хемосинтез;
э)
фотосинтез; б) ашу процесі; в) фотолиз.
2. Фотосинтездің жарықтағы жүретін фазасына қандай
энергия жұмсалады?
а) АТФ; ә) фотон; б) НАДФ - Н; в) АДФ.
3. Қандай процестер кезінде АТФ молекуласы түзіледі?
а) гликолиз процестері ; ә) хемосинтез; б) фотосинтез;
в) биосинтез.
4. Фотосинтездің қараңғы фазасының жүруіне қандай
энергия жұмсалады?
а) фотон; ә) АТФ; б) НАДФ - Н;
в) АДФ.
5. Фотосинтез процесі қандай органоидтарда жүреді?
а) эндоплазмалық
тор; б)
митохондрия; ә)
хлоропласт; в)лейкопласт.
6. Қандай оргоноидтарда тыныс алу процесі жүреді?
а) рибосома; э) митохондрия; б) лизосома; в) Гольджи
аппараты.
7. Фотосинтездің жарықта жүретін фазасында қандай
реакция жүреді?
а) ФАД - Н2 түзілуі;
б) НАДФ - Н-тың түзілуі.
ә) глюкозаның түзілуі
в) су фотолизі.
8. Фотосинтездің қараңғы фазасында қандай заттар
синтезделеді?
а) глюкоза; ә) белок; б) дисахарид; в) май.
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«Өзі туралы
кластер»
тренинг,
қағаздар,
қалам..
Стикерлер

Бағалау: Қолпаштау әдісі. Жұппен ауысып тексереді.
Топ басшысы бағалайды.
1-3 дұрыс болса – бір шапалақ.
4-6 дұрыс болса – екі шапалақ.
7-9 дұрыс болса – үш шапалақ.
Кері байланыс
Экология ағашы
Сіздің сабақтағы әрекетіңізді бағалауды ұсынамын.
Қызыл- белсенділігім төмен болды, түсінгенімнен
түсінбегенім көп болды.
Сары- белсенділігім орташа болды, әлі де сұрақтар бар.
Жасыл- белсенділігім жоғары болды, бәрі түсінікті.
Саралау –оқушыларға қалай
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін қалай
қауіпсіздік
жоспарлайсыз? Қабілеті
тексеруді жоспарлайсыз?
техникасының
жоғары оқушыларға қандай
сақталуы
міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
«Миға шабуыл» әдісі - топ
Іс-әрекеттердің
 өзара тексеру.
басшысы бағалайды
ауысуы
 өзін-өзі тексеру.
«Ойлан – жұптас – бөліс» барысында
 ауызша сұрақ
Бағалау: Галереяны шарлау
шаршауды
«Аквариум» - Бағалау:
төмендету үшін
Қолпаштау әдісі.
мұғалімге
қозғалыстар
және көру
бұрышын
өзгерту
Оқушылар ұсыныс тілектерін жазады
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаты/ оқу мақсаттары дұрыс
қойылған ба?
Оқушылардың барлығы оқу мақсатына қол
жеткізді ме? Жеткізбесе неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері дұрыс сақталды
ма?
Жалпы баға

Әр топтың белсенділігін бағалау

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы даойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
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Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ
Күні:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы .
Зертханалық жұмыс "С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының
мезофилін микропрепараттар арқылы зерттеу"
Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі .

Сабаққа
негізделген оқу
мақсаттары

Сабақтың
құндылығы
Бағалау
критерийлері:

8.2.1.2 – мүктер мен қырықжапырақтардың мысалдарында жынысты және
жыныссыз ұрпақтарының ерекшеліктерін түсіндіру.
Барлық оқушылар:
Мәтінді оқып, мазмұнын түсінеді, споралы өсімдіктерді біледі,
гаметофит, спорофит терминдерінің мәнін ашады.
Оқушылардың басым бөлігі:
Мүктер мен қырықжапырақтәріздестердің тіршілік циклімен
танысады, оны сипаттап бере алады, салыстырады.
Кейбір оқушылар:
Споралы өсімдіктер үшін спораның маңызына баға береді.
Зайырлы қоғам және жоғары руханият.

– Гаметофит, спорофит ұғымдарының мәнін ашады;
– Споралы өсімдіктерді жүйелейді;
– Споралы өсімдіктер мүктер мен қырықжапырақтәріздестердің
тіршілік циклін салыстырады, ерекшеліктерін айқындайды;
– Олардың тіршілік цикліндегі гаметофит пен спорофиттің
үстемдігін табады;
– Спораның маңызына баға береді.
Oқушылaрдың тілдік дaғдының төртеуін де түрлі әрекeттерде
Тілдік мақсат
(мысалы, оқылым-тыңдалым, оқылым-жазылым, оқылым-айтылым,
тыңдалым-жазылым және т.б.) әртүрлі мaқсаттарға қол жeткізу үшін
қолдану
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Спора, споралы өсімдіктер, гаметофиттер, спорофиттер, гаплоид, диплоид
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Талқылауға арналған тармақтар:
Спорофиттің жыныссыз ұрпақ екендігін топта талдап, дәлелдеп беріңдер.
Сіз неліктен... екенін айта аласыз ба?
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Алдыңғы оқу

Сәйкестендір
1. Спора түзу
2. Бүршіктену
3. Қынамаланып
4. Өсімді көбею
5. Тікелей бөліну
6. Үзбелену
7. Жынысты көбею
1Б 2Д 3Г 4В 5Ә 6А 7.Е

Жоспар
Жоспарланған
уақыт
Басталуы

Ортасы

А. Теңіз жұлдызы
Ә. Амеба
Б. Саңырауқұлақ
В. Таңқурай
Г. Бактерия
Ғ. Гидра
Е. Түлкі

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)
Ұйымдастыру. Психологиялық ахуал.
Топқа бөлу әдісі: «Математикалық фигуралар»
Сынып осы әдіс арқылы, «Гаметофит», «Спорофит»,
топтарына бөлінеді. Әр топ өздерінің атының сабаққа
байланысын болжайды.
Ынтымақтастық атмосферасын тудыру:
«Мен сенен үйренемін» жаттығуы
Қатысушылар бір-біріне еркін түрде «Мен сенен
үйренемін...» сөзін айтып доп лақтырады. Айтып тұрған
оқушы допты бағыттаған оқушының бойынан өзі ерекше
бағалайтын жеке қасиетін айтады. Допты қағып алған
оқушының міндеті – айтылған ойды құптамас бұрын «иә,
менен... (сыпайылықты) үйренуге болады» немесе «иә, мен
үйрете аламын» деп айтуы. Сосын допты басқа қатысушыға
бағыттап ары қарай жалғастырады.
І. Оқулықпен жұмыс.
Мәтінді меңгеру
ІNSERT немесе түртіп алу стратегиясы
Қолдарына қарындаш алып, « » – білемін, «+» –
білмеймін, «–» – мен үшін жаңа білім (ақпарат), «?» – мені
таңғалдырды – деген белгілерді қойып отырып мәтіннің
мазмұнын түсінеді. Бұл әдіс оқығанын саналы түсінуге, өз
ойын басшылыққа алуға, ойын білдіруге үйрететін ұтымды
әдіс. Оқушылар білгендерін анықтап, білмейтіндерін топта
талқылайды
Дескрипторлар:
– Мәтінді толық меңгеріп, жеке, топтық жұмыс
тапсырмасын толық орындайды.
– Споралы өсімдіктерді жүйелейді.
– Мәтінде кездесетін терминдердің мәнін ашады.
– Өсімдіктердің тіршілік циклімен танысады.
Сергіту сәті. Қимыл-қозғалыс жаттығуы
Аттар шауып барады /Қолдарын сандарына шапалақтау/
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Оқулық

Алда бір кедергі /Алақанды бір-біріне соғу/
Аттар шауып барады /Қолдарын сандарына шапалақтау/
Шөппен шауып барады /Алақанды бір-біріне үйкелеу/
Аттар судан өтті /Ауыздарына ауа толтырып, ұрттарын
саусақтарымен ұру/
Аттар көпірмен өтті /Аяқтарын еденге ұру/
Аттар шауып барады /Қолдарын сандарына шапалақтау/
Рефлексия. «Кері байланыс бутерброды»
бірінші жағымды түсініктеме беріп, кейін құрылымды сын
айтып, соңынан тағы да жағымды пікір білдіру

Аяқталуы

«Суреттер сөйлейді» стратегиясы
Суретте не көріп тұрсың, түсіндіріп бер.

Дескрипторлар:
– Берілген өсімдіктердің
тіршілік циклін
салыстырады,
ерекшеліктерін
айқындайды.
– Споралы өсімдіктер үшін спораның маңызына баға
береді.
Рефлексия. «Стикер жапсыру»
Стикерлерді пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңдер
Мен нені үйрендім?
Маған не қиын болып көрінді?
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Не күрделі болды?
Мен енді нені үйренгім келеді?
Қосымша ақпарат. Мүктердің көбеюі. Жаздыгүні жасыл мүктің сабағының жоғары
ұшында жіңішке сағақты қызғылт-қоңыр түсті қауашық өсіп шығады, қауашықтың
ішінде майда споралар болады. Қауашықтың сыртын қалпақша жауып тұрады, ол
спораны құрғап кетуден сақтайды. Споралар піскен кезде қалпақша түсіп қалады,
қауашықтың қақпағы ашылып, споралар сыртқа шашыла бастайды. Дымқыл жерге
түскен споралар тез өніп, тарамданған жіңішке жасыл түсті жіпшелер – өскін пайда
болады. Осы жіпше тәрізді өскіндерге бүршіктер шығып, ол бүршіктерден жапырағы
мен сабағы бар жас көкек мүгі өсіп шығады. Көкек мүгі – дара жынысты. Бір өсімдіктің
ұшында аталық жыныс жасушалары жетілсе, екінші өсімдікте аналық жасушасы
жетіледі. Жаңбыр жауған кезде аталық жыныс жасушасы сумен ағып, аналық жыныс
жасушасымен қосылып, ұрықтанады. Ұрықтанған жасушадан қауашақ өсіп шығады.
Спорадан өніп шыққан жасыл жіпше – өскіннің жіп тәрізді балдырларға ұқсас болуы,
жынысты көбеюдің тек сулы ортада жүруі мүктердің ертедегі жіп тәрізді балдырлардан
шыққанын дәлелдейді.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:
Күні:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар.
Зертханалық жұмыс "Шектеуші факторлардың фотосинтездің
интенсивтілігіне әсерін зерттеу" Фотосинтездің қараңғы кезеңі.
Кальвин циклі .

Оқу мақсаты:

3.2.1.1 өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек бөлуін
түсіндіру;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың адамның
күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.
Өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек бөлу процесін
түсіндіреді

Сабақтың
мақсаты:
Бағалау критерийі

Тілдік мақсат

 Фотосинтез үдерісінде оттек қалай бөлінетінін сипаттап
айтады,
 Фотосинтез процесінің маңызын түсіндіреді
Пәндік терминология мен тірек сөздер: Хлорофилл
Фотосинтез процесі туралы айтып бере алады.
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Құндылықтар

Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған
міндеттер: Өсімдіктерге қамқорлықпен қарау.

Пәнаралық
байланыс

Қазақ тілі, математика.

АКТ қолдану
дағдылары

Таныстырылыммен жұмыс

Алдыңғы меңгерілген
білім

Фотосинтез, оттек, глюкоза ұғымдарын біледі.
Сабақ барысы

Жоспарланған
уақыт

Сабақта жоспарланғаніс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың басы
3 минут

«Миға шабуыл» стратегиясы арқылы өткен
тақырыпты қайталау. Суретпен жұмыс.Сұрақтар:
1. Фотосинтез деген не?
2. Адам, өсімдік, жануарлар тыныс алу үшін
қандай газ қажет?
3. Оны не бөліп шығарады?
4. Өсімдікке көмірқышқыл газы не үшін керек?
5. Өсімдік өз қорегін қалай өндіреді?
6. Күн сәулесі жапыраққа түскенде не болады?
Мұғалім-оқушы диалогі.
Ғалымның бақылауы.Берілген сюжетті суреттерді
зерделеу.
- Ғалым нені бақылады деп ойлайсың?
- Екі жылда өсімдік қалай өзгерді?
- Өсімдіктің өсуіне не көмектесті?
- Өсімдіктердің өсуіне Күн сәулесі қалай әсер
етеді?
- Өсімдік отырғызылған ыдыстың массасы
неліктен өзгергенін түсіндіріп көр.
Қорытынды жасайды. Өсімдіктер Күн энергиясы, су,
көмірқышқыл газ сіңіру арқылы өзінің массасын
ұлғайтады (өседі).
Мұғалім-оқушы диалогі
Ғалым өсімдіктің өзгеруін байқаған кезде қандай
зерттеу әдісін пайдаланды? (Бақылау).
Ғалым өзінің сұрақтарына жауап беру үшін не
жасады? (Эксперимент).
Эксперимент жасаудың қандай пайдасы бар?
(Туындаған сұрақтарға жауап табуға, болжамды
тексеруге мүмкіндік береді).
Топтық жұмыс. Оқушыларды жыл мезгілдеріне
байланысты «Мозайка» стратегиясы арқылы топтарға
біріктіру. Әр топқа Күн энергиясының айналымы
туралы әңгімелеу ұсынылады. Топта жұмыс
Мұғалімнің әңгімелеуі.Жер қойнауындағы көмір
мен мұнай өсімдік қалдықтарынан түзілгенін

Слайд №3

Сабақтың ортасы
3 минут

3 минут

7 минут

4 минут
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Оқулықпен
жұмыс

Слайд №4

Жыл мезгілдері
бейнеленген
қима қағаздар.
Слайд №5
Көмір,
мұнайдың
суреттері

2 минут
3 минут

5 минут

3 минут

5 минут

білесіңдер ме? Олар өте ерте заманда жылы және
ылғалды климатта жайылып өскен өсімдіктердің өліп,
суқоймалардың түбіне батып, шірімей және өртенбей
сақталған жыныстарынан пайда болған. Ал өсімдік
Күн жарығы болғандықтан өседі. Өсімдікті сондай-ақ,
жануарлар мен адамдар қорек етеді. Осылай Күн
энергиясы айналады. Өсімдікте пигмент деп аталатын
бояғыш зат болады. Оны хлорофилл деп атайды. Ол
өсімдікке жасыл түс береді. Хлорофилсіз фотосинтез
үдерісі жүрмейді.
Табиғаттағы барлық тірі ағза сияқты өсімдік те
оттекпен тыныс алып, көмірқышқыл газды шығарады. Ал фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік
көмірқышқыл газды сіңіріп, оттекті бөліп шығарады.
Сергіту сәті.
Ойлан.Күн сәулесі бейнеленген парақты әр топқа
таратып, көгөніс, дәнді дақылдар мен жемістерге
Күннің әсері туралы шағын газет шығару ұсынылады.
Талқылауға арналған сұрақтар:
- Күн сәулесі өсімдіктерге не үшін қажет деп
ойлайсыңдар?
- Күн сәулесі жеткіліксіз жағдайда жемістер,
дәнді дақылдар қалай өседі?
Зерттеу.«Қай өсімдік жыл бойы оттек шығарады?».
Топтарға түрлі өсімдіктердің суреттерін тарату
(қайың, шырша, тал, терек, үйеңкі, қарағай, пальма).
Ақпарат көздерін: энциклопедия, балалар
журналдарын дайындау.
Жүргізуге нұсқаулық:
-өсімдіктердің суретін зерделе
-өсімдіктерді жыл бойы оттек бөлетін және жылы
мезгілде оттек бөлетін өсімдіктерге бөл
-нәтижелерді тірке, қорытынды жаса
-өз өлкеңде жыл бойы оттек бөлетін өсімдіктер өсе
ме?
Жасыл өсімдіктердің ішінде қылқан жапырақты
өсімдіктер (шырша, қарағай, самырсын, балқарағай,
арша) қатты аяздарға басталғанша оттек бөледі.
Астананың жасыл белдеуі. Оқушыларға «жасыл
белдеу» туралы бейнежазба көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бері Астана
қаласының төңірегіне ағаш отырғызыла бастады. Бұл
көшеттерді «Астананың жасыл белдеуі» деп атайды.
Елорда төңірегіндегі ағаштардың қалай егілгені
туралы бейнежазбаны оқушыларға көрсетіп, оларды
не
үшін
отырғызатыны
туралы
сұхбаттасу
ұсынылады.
Өз туған өлкесіндегі отырғызылған жасыл желектерге
мысал келтіру. Оның маңызын атау.
Жеке жұмысқа дәптерде берілген тапсырмаларды
орындау ұсынылады.
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https://www.you
tube.com/watch
?v=8GemL9uJn
do
Газет шығаруға
арналған
құралдар
Слайд №7
Слайд №8
Қайың, шырша,
тал, терек,
үйеңкі,
қарағай,
пальма.

Слайд №9

Дәптермен
жұмыс

Сабақтың соңы
2 минут

5-жұмыс парағы. «Фотосинтез үдерісі», 7-б.
Өзіңді тексер. Оқушылардың жауабы тақырыпты
түсіну деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Балалар
өз бетінше екі сұрақ дайындауы тиіс. Олардың жазған
сұрағын
бағалауда
тақырыпқа
сәйкестігін,
дұрыстығын,
күрделілік
дәрежесін
тексеру.
(Жауаптары: 1 – ә; 2 – б; 3 – б; 4 – б; 5 – a.)
6-жұмыс парағы. «Күн энергиясы», 8-б.
Ребустар. Тапсырма фотосинтез үдерісі кезінде
өсімдіктерден оттек бөлінетіні туралы түсінікті
бекітуді көздейді. Оқушылар ребусты шешіп, жауабын жаза алады. (Жауаптары: оттек, жарық).
Бағалау.
Бағалау критерийі
Дескрипторлар
Фотосинтез үдерісін,
Фотосинтез
хлорофил ұғымын
үдерісінің қалай
түсінеді.
жүретінін біледі;
Фотосинтез
үдерісінің маңызын
түсінеді.
Өсімдіктердің
- Күн энергиясының
фотосинтез үдерісінде
айналымы туралы
оттек бөлуін түсіндіре
әңгімелейді.
алады.
Алақандар
Кері байланыс. «Бес саусақ» стратегиясы
бойынша.
салынған
Бәрін жақсы түсіндім деген оқушы №1, әлі де парақшалар
сұрақтарым бар деген оқушы №2, түсінбедім деген
оқушы №3 суретті көтеру арқылы сабаққа кері
байланыс жасайды.

Қосымша ақпарат
Саралау –
оқушыларғақалайкөбірекқолдаук
өрсетудіжоспарлайсыз?
Қабілетіжоғарыоқушыларғақанд
айміндетқоюдыжоспарлапотырс
ыз?
Материалдарды
деңгейлерінде
қызығушылығын
мақсатында
қабылдаудың әр

игеру
оқушылардың
арттыру
ақпаратты
түрін ескеру.
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Бағалау - оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық пен қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Сабақ барысында
-мадақтау, қолдау сөздер
айту арқылы бағалау.
-оқушылардың
жауаптарын,
ісәрекеттеріне
бақылау

Сергіту
жаттығуларын
орындағанда,
тақтаның
алдында
топтық
жұмыс
жасаған кезде оқушылар
сынып ішінде жүргенде
қауіпсіздік
ережелерін

Оқушылардың
ақпаратты жүргізіп,
түртіп
арқылы
бағалау.
қабылдауына
байланысты
тапсырмалар ұйымдастыру.

алу сақтау.

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру.

Оқу мақсаты:

3.2.1.1 өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек бөлуін
түсіндіру;
3.1.1.1 маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың адамның
күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу.
Өсімдіктердің фотосинтез үдерісінде оттек бөлу процесін
түсіндіреді

Сабақтың
мақсаты:
Бағалау критерийі

Тілдік мақсат
Құндылықтар

 Фотосинтез үдерісінде оттек қалай бөлінетінін сипаттап
айтады,
 Фотосинтез процесінің маңызын түсіндіреді
Пәндік терминология мен тірек сөздер: Хлорофилл
Фотосинтез процесі туралы айтып бере алады.
Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған
міндеттер: Өсімдіктерге қамқорлықпен қарау.

Пәнаралық
байланыс

Қазақ тілі, математика.

АКТ қолдану
дағдылары

Таныстырылыммен жұмыс

Алдыңғы меңгерілген
білім

Фотосинтез, оттек, глюкоза ұғымдарын біледі.
Сабақ барысы

Жоспарланған
уақыт

Сабақта жоспарланғаніс-әрекет
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Ресурстар

Сабақтың басы
3 минут

Сабақтың ортасы
3 минут

3 минут

7 минут

4 минут

2 минут
3 минут

«Миға шабуыл» стратегиясы арқылы өткен
тақырыпты қайталау. Суретпен жұмыс.Сұрақтар:
7. Фотосинтез деген не?
8. Адам, өсімдік, жануарлар тыныс алу үшін
қандай газ қажет?
9. Оны не бөліп шығарады?
10. Өсімдікке көмірқышқыл газы не үшін керек?
11. Өсімдік өз қорегін қалай өндіреді?
12. Күн сәулесі жапыраққа түскенде не болады?
Мұғалім-оқушы диалогі.
Ғалымның бақылауы.Берілген сюжетті суреттерді
зерделеу.
- Ғалым нені бақылады деп ойлайсың?
- Екі жылда өсімдік қалай өзгерді?
- Өсімдіктің өсуіне не көмектесті?
- Өсімдіктердің өсуіне Күн сәулесі қалай әсер
етеді?
- Өсімдік отырғызылған ыдыстың массасы
неліктен өзгергенін түсіндіріп көр.
Қорытынды жасайды. Өсімдіктер Күн энергиясы, су,
көмірқышқыл газ сіңіру арқылы өзінің массасын
ұлғайтады (өседі).
Мұғалім-оқушы диалогі
Ғалым өсімдіктің өзгеруін байқаған кезде қандай
зерттеу әдісін пайдаланды? (Бақылау).
Ғалым өзінің сұрақтарына жауап беру үшін не
жасады? (Эксперимент).
Эксперимент жасаудың қандай пайдасы бар?
(Туындаған сұрақтарға жауап табуға, болжамды
тексеруге мүмкіндік береді).
Топтық жұмыс. Оқушыларды жыл мезгілдеріне
байланысты «Мозайка» стратегиясы арқылы топтарға
біріктіру. Әр топқа Күн энергиясының айналымы
туралы әңгімелеу ұсынылады. Топта жұмыс
Мұғалімнің әңгімелеуі.Жер қойнауындағы көмір
мен мұнай өсімдік қалдықтарынан түзілгенін
білесіңдер ме? Олар өте ерте заманда жылы және
ылғалды климатта жайылып өскен өсімдіктердің өліп,
суқоймалардың түбіне батып, шірімей және өртенбей
сақталған жыныстарынан пайда болған. Ал өсімдік
Күн жарығы болғандықтан өседі. Өсімдікті сондай-ақ,
жануарлар мен адамдар қорек етеді. Осылай Күн
энергиясы айналады. Өсімдікте пигмент деп аталатын
бояғыш зат болады. Оны хлорофилл деп атайды. Ол
өсімдікке жасыл түс береді. Хлорофилсіз фотосинтез
үдерісі жүрмейді.
Табиғаттағы барлық тірі ағза сияқты өсімдік те
оттекпен тыныс алып, көмірқышқыл газды шығарады. Ал фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік
көмірқышқыл газды сіңіріп, оттекті бөліп шығарады.
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Слайд №3

Оқулықпен
жұмыс

Слайд №4

Жыл мезгілдері
бейнеленген
қима қағаздар.
Слайд №5
Көмір,
мұнайдың
суреттері

https://www.you
tube.com/watch
?v=8GemL9uJn

5 минут

3 минут

5 минут

Сергіту сәті.
Ойлан.Күн сәулесі бейнеленген парақты әр топқа
таратып, көгөніс, дәнді дақылдар мен жемістерге
Күннің әсері туралы шағын газет шығару ұсынылады.
Талқылауға арналған сұрақтар:
- Күн сәулесі өсімдіктерге не үшін қажет деп
ойлайсыңдар?
- Күн сәулесі жеткіліксіз жағдайда жемістер,
дәнді дақылдар қалай өседі?
Зерттеу.«Қай өсімдік жыл бойы оттек шығарады?».
Топтарға түрлі өсімдіктердің суреттерін тарату
(қайың, шырша, тал, терек, үйеңкі, қарағай, пальма).
Ақпарат көздерін: энциклопедия, балалар
журналдарын дайындау.
Жүргізуге нұсқаулық:
-өсімдіктердің суретін зерделе
-өсімдіктерді жыл бойы оттек бөлетін және жылы
мезгілде оттек бөлетін өсімдіктерге бөл
-нәтижелерді тірке, қорытынды жаса
-өз өлкеңде жыл бойы оттек бөлетін өсімдіктер өсе
ме?
Жасыл өсімдіктердің ішінде қылқан жапырақты
өсімдіктер (шырша, қарағай, самырсын, балқарағай,
арша) қатты аяздарға басталғанша оттек бөледі.
Астананың жасыл белдеуі. Оқушыларға «жасыл
белдеу» туралы бейнежазба көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен 1997 жылдан бері Астана
қаласының төңірегіне ағаш отырғызыла бастады. Бұл
көшеттерді «Астананың жасыл белдеуі» деп атайды.
Елорда төңірегіндегі ағаштардың қалай егілгені
туралы бейнежазбаны оқушыларға көрсетіп, оларды
не
үшін
отырғызатыны
туралы
сұхбаттасу
ұсынылады.
Өз туған өлкесіндегі отырғызылған жасыл желектерге
мысал келтіру. Оның маңызын атау.
Жеке жұмысқа дәптерде берілген тапсырмаларды
орындау ұсынылады.
5-жұмыс парағы. «Фотосинтез үдерісі», 7-б.
Өзіңді тексер. Оқушылардың жауабы тақырыпты
түсіну деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Балалар
өз бетінше екі сұрақ дайындауы тиіс. Олардың жазған
сұрағын
бағалауда
тақырыпқа
сәйкестігін,
дұрыстығын,
күрделілік
дәрежесін
тексеру.
(Жауаптары: 1 – ә; 2 – б; 3 – б; 4 – б; 5 – a.)
6-жұмыс парағы. «Күн энергиясы», 8-б.
Ребустар. Тапсырма фотосинтез үдерісі кезінде
өсімдіктерден оттек бөлінетіні туралы түсінікті
бекітуді көздейді. Оқушылар ребусты шешіп, жауабын жаза алады. (Жауаптары: оттек, жарық).
Бағалау.
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do
Газет шығаруға
арналған
құралдар
Слайд №7
Слайд №8
Қайың, шырша,
тал, терек,
үйеңкі,
қарағай,
пальма.

Слайд №9

Дәптермен
жұмыс

Бағалау критерийі
Фотосинтез үдерісін,
хлорофил ұғымын
түсінеді.

Сабақтың соңы
2 минут

Дескрипторлар
Фотосинтез
үдерісінің қалай
жүретінін біледі;
Фотосинтез
үдерісінің маңызын
түсінеді.
- Күн энергиясының
айналымы туралы
әңгімелейді.

Өсімдіктердің
фотосинтез үдерісінде
оттек бөлуін түсіндіре
алады.
Алақандар
Кері байланыс. «Бес саусақ» стратегиясы
бойынша.
салынған
Бәрін жақсы түсіндім деген оқушы №1, әлі де парақшалар
сұрақтарым бар деген оқушы №2, түсінбедім деген
оқушы №3 суретті көтеру арқылы сабаққа кері
байланыс жасайды.

Қосымша ақпарат
Саралау –
оқушыларғақалайкөбірекқолдаук
өрсетудіжоспарлайсыз?
Қабілетіжоғарыоқушыларғақанд
айміндетқоюдыжоспарлапотырс
ыз?
Материалдарды
игеру
деңгейлерінде
оқушылардың
қызығушылығын
арттыру
мақсатында
ақпаратты
қабылдаудың әр түрін ескеру.
Оқушылардың
ақпаратты
қабылдауына
байланысты
тапсырмалар ұйымдастыру.

Бағалау - оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық пен қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Сабақ барысында
-мадақтау, қолдау сөздер
айту арқылы бағалау.
-оқушылардың
жауаптарын,
ісәрекеттеріне
бақылау
жүргізіп,
түртіп
алу
арқылы бағалау.

Сергіту
жаттығуларын
орындағанда,
тақтаның
алдында
топтық
жұмыс
жасаған кезде оқушылар
сынып ішінде жүргенде
қауіпсіздік
ережелерін
сақтау.

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
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Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы
Сабақ басы
10мин

Сабақ ортасы
5 мин

Адам гемоглобині мен миоглобинінің құрылысы мен қызметі
Қызығушылықты оятужәне топқа бөліну.
Карусель әдісі бойынша алған тілектерін жұпта бір-біріне айтып,
қағаздарымен алмасады. Келесі оқушымен жаңа жұп құрып,
барлық тілектермен танысады. Жағдаятта сөздерді естіп, айтып,
ұзақ мерзімді жадымен жұмыс жасайды.
1. Жүрек үш бөлімнен тұрады. жоқ
2. Артерия ең ірі қан тамыры. иә
3. Кіші қан айналым шеңбері өкпе мен жүрек аралығында
жүреді. Иә
Жұмбақтар
1. Жанды мотор сынбайды,
Күні-түні тынбайды
Кейде оның жүрісін
Дәрігерлер тыңдайды.
(Жүрек)
2.Тарам-тарам бір ғалам,
Айқыш-ұйқыш шырғалаң.
Толған ағыс тоқтаса,
Жоғалады бірге адам.
(Қантамырлар)
Жетістік критерийлерін болжайды;
Жетістік критерийлерімен және дескрипторлармен танысады.
Мүшелер мен қоршаған орта арасындағы газ алмасу
2.Адам оттексіз 3минутта өмір сүре алмайды
3.Газ алмасу-оттегі ішке ену,көмірқышқыл газы сыртқа шығу
4.Оттегінің маңызыОрг. заттарды ыдырату.Энергия бөліну

Тыныс алу жолы:
Мұрын қуысы аңқа
көмекейкеңірдек
бронхылар
өкпе көпіршіктері
Мұрында ауа
зарарсыздандырылады,жылытылады,ылғалданылады
сүйек-шеміршек арқылы екі бөлікке бөлінген. сыйымд.100см 2
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Сілемейлі қабықпен қапталған.
Эпителий кірпікшелері бар.Мұрын қуысындағы жасушалар
бетіндеі нәзіk өсінділеркірпікшелер
Көмей:

Мойын омыртқаның IV-VI деңгейде орналасқан. Ерлерде
ұзындығы -44мм,әйелдерде -35 мм.
Кеңірдек. Ұзындығы-9-13см шеміршекті жартылай сақиналардан
тұрады . Диаметрі 15-18см
ауатамырға(грекше “bronchioli”-кішірею) бөлінеді, өкпе
көпіршіктерімен( “alveolus”-ұяшық, көпіршік, қуыс
(альвеолалармен)) аяқталады . Диаметрі 0,2-0,3мм
Өкпе-кеуде қуысында орналасқан,плеврамен қапталған,жүлге
арқылы 2-ге (оң,сол)бөлінген
Қан тамырларына бай,сондықтан қызыл түсті мүше .Өкпенің
тіршілік сыйымдылығы 3500-6500мл,Әр жұтқанда 500мл
Оң және сол өкпеге бағытталған,ұшына қарай жіңішкереді оны
бронхила деп атаймыз.Өкпе көпіршіктері
Ауаға толы,700 млн болады.Капилярлармен шырмалғангаз алмасу
жүреді.
Темекінің кері әсері:Өкпенің қабынуы оттегінің аз келуі тыныс
алудың нашарлатады.
Темекі шеккенің, денсаулықтың түбіне жеткенің
Құрамында никотин және 4 мыңға жуық улы зат бар.
Темекінің елі Америка болып табылады
Колумб және достары 1511 жылы
Petrus (Tabaccoc) атымен Испанияға және Португалияға
әкелді.
Темекі жапырағында танин, желім,шайыр,крахмал
жәнеалколоидтер бар өсімдік.
Өкпе аурулары туралы мәліметтер:
Оқушылардың дайындағаны
Сәйкестігін анықтау.
1.Мұрын қуысы
2.Көмей
3.Кеңірдек
4.Бронхылар

2. тапсырма:
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А) шеміршекті жартылай сақиналардан тұрады;
Ә) ауа жылытылады, зарарсыздандырылады,
ылғалданады және шаң-тозаңнан тазартылады;
Б) шеміршек сақиналарынан түзілген;
В) сілемейлі қабықта иіс сезу жасушалары болады
Г) сүйекті шеміршекті қалқа бар;
Ғ) сілемейлі қабық қатпарындағы шеміршектер
арасында дыбыс сіңірлері түзілген;
Е) қалқада үш қалқан орналасқан;
Ж) дыбыс түзіледі

Оң жақ өкпе
Сол жақ өкпе
3 тапсырма:
1 Мұрынқуысы
2Көмей
3 Кеңірдек
4 Бронхылар

а) негізгі бронхылар мен өкпе артериясы кіреді, өкпе
венасы шығады
ә) сыртқы өкпеқап жапырақшасымен жабылған
б) екі бөлімнен тұрады
в) үш бөлімнен тұрады

а) Шеміршекті жартылай сақиналардан тұрады
Б) ауатамыр
С) Ауа жылытылады,зарарсыздандырады
Д) Сілемейлі қабықпен қапталған,дыбыс саңылауы
болады

1 С 2Д 3А 4Б
Сіз білесіз бе?
• Біз демалғанда немесе ұйықтағанда тек 3-4 секундта бір
рет тыныс аламыз;
• Дене жүктемесі шамадан тыс болғанда тыныс алу
секундына бір етке дейін жиілейді;
• Адам біршама уақыт тыныштықта болса және үстіртін ғана
тыныс алса, организмге көбірек оттек қажет болғандықтан,
есіней бастайды.Есінеу қосымша тыныс алуды тудырады;
• Есінеу кезінде миға қан барып,жақ пен бет бұлшық еттері
қимылдап,адамды сергітеді;
• Демді сыртқа қаншалықты мөлшерде шығарғанына
қарамастан,өкпеде жарты литр ауа қалады.
• Өкпенің әрқайсында 250 миллион альвиоллалар бар

Сабақ соңы
5мин

4. Жауаптарыңыздың дұрыстығын жұпта тексеріңіз;
5. Жауаптарыңыздың жауап кілтімен тексеріңіз.
Рефлексия. Оқушылар қиық қағаздарға жазып береді.
• Сабақта қандай стильдегі құттықтаулармен таныстым?
• Ресми стильдегі құттықтаудың ерекшелігі қандай?

Жалпы баға
Сабақ талаптарға сай өтті. Оқушылар сөздік қорын молайтты. Жұпта бір-біріне қолдау көрсетіп,
қарым-қатынас жасады.
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1.
2..
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және
оқытуға қатысты)?
1.
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма
дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының диффузия
жылдамдығына әсері.
Зертханалық жұмыс "Жасушаның беттік аудан мөлшерінің
көлемге қатынасын анықтау"

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

6.4.2.1 жасуша компоненттерін анықтау

Білім лушы:
 Жасуша компоненттерінің құрылыс ерекшеліктерін ажырату
үшін жасуша моделін әзірлеу;
 Микропрепараттағы жасушаның компоненттерін көрсету.

Бағалау критерийлері

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды дарыту

Пәнаралық байланыстар

Құрылыс ерекшеліктерін ажырату үшін жасуша компоненттері
моделін жасайды;
Жасуша компоненттерінің құрылыс ерекшеліктері мен
қызметерін сәйкестендіреді.
Оқушылар жасуша компоненттерінің ерекшеліктерін модельді
пайдаланып, ауызша түсіндіре алады.
Пәндік лексика және терминология:
Ядро, цитоплазма, жасуша мембранасы, жасуша қабырғасы
Айтылымға қажетті сөз тіркестері:
Жасуша мембранасы ... атқарады, себебі ...
Жасуша қабырғасы ... атқарады, себебі ...
Цитоплазма ... атқарады, себебі ...
Ядро ..., ... қызметтерін атқарады, себебі ...
Сабақ сыйластықты, ынтымақтастықты, академиялық шындықты
дарытуға бағытталған.
Құндылықтарды
жеке,
жұптық,
топтық
жұмыстарды
ұйымдастыру, жұмыстарды орындау барысында өзгенің ойын
тыңдауға үйренеді.
модель жасау барыснда түрлі құралдарпды пайдаланып, жасуша
компоненттеріне пішін беру АРТ байланыс орнатылады.
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Бастапқы білім

Оқушылар 5 – ші сыныпта тірі ағзалардың құрылымдық
деңгейлері мен танысты. Оқушылар уақытша микропрепарат
дайындаай алады, микропрепараттан жасушаның компоненттерін
ажырата алады.
Бастапқы білімді жаңғырту жұптық жұмыс барысында
микропрепараттар әзірлеу сатыларының ретін көрсету арқылы
жүзеге асады.

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс – әрекет

Ресурстар

Сабақтың басы

1. Өткенді қайталау арқылы бастапқы
білімді жаңғырту. Оқушылар жұптық жұмыс
барысында «5.4.2.4 уақытша микропрепарат
дайындау» атты оқу мақсаты бойынша
білімдерін көрсетеді. Оқушылар уақытша
микропрепарат
әзірлейді.
Оқушылар
микропрепарат әзірлеп болғаннан кейін,
мұғалім сұрақ қояды.
-Не себепті жұқа нысанан микропрепарат
әзірленеді?
-Микропрепарат
әзірлеуде
неге
йод
қолданылады?

Қосымша 1

0-5

5-10

Дескрипторлар
Оқушы
Уақытша микропрепарат дайындайды;
Микропрепарат әзірлеу ерекшеліктерін
түсіндіреді.
Мұғалім оқушылар жауаптарын толықтырып,
оқушыларға кері байланыс береді.
2. Ой шақыру.
«Жасуша» сөзіне синквейн құрастырады.
3. Мақсатты тұжырымдау. Оқушылармен
бірлесе отырып, сабақтың мақсаттары жақын
арадағы даму аймағы анықталады.
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Сабақтың ортасы
10-20

20-22

22-32

4. «Жасуша құрылысы» бейнеақпаратпен
танысып, ермексаздан жасуша моделін
әзірлейді.
5. Оқушылар жасуша моделін әзірлеп
болғаннан кейін, сұрақтарға жауап береді.
6. Мұғалімнің түсіндірмесі.
Мұғалім
жасушаның
компоненттерімен
таныстырады.
7. Топтық жұмыс. Оқушылар мәтінді
пайдалана отырып, жасуша компоненттерінің
қызметтерін анықтайды.
1 топ: ядро құрылысы мен қызметтерін
анықтайды, өзге топ мүшелеріне түсіндіреді;
2 топ: цитоплазма құрылысы мен қызметтерін
анықтайды, өзге топ мүшелеріне түсіндіреді;
3 топ: жасуша мембранасы құрылысы мен
қызметтерін анықтайды, өзге топ мүшелеріне
түсіндіреді.

Қосымша 2

Қосымша 3

Дескрипторлар
Оқушы
-жасуша компоненттерін анықтайды;
-жасуша
компоненттерінің
құрылысы
ерекшеліктерін сипаттайды;
- жасуша компоненттерінің қызметтерін
анықтайды.
Мұғалім кері байланыс береді.
8.
Сабақты
бекіту
Жасушаның
әр
компонентнің құрылыс ерекшелігі мен
қызметін анықтайды.
Оқушылар
мұғалім
ұсынған
дұрыс
жауаптардың
көмегімен
өзара
бағалау
жүргізеді.
Сабақтың соңы:
37-40

8. Рефлексия
Мұғалім сабақ мақсатарына қайта оралып,
сабақ
мақсаттарына
жету
деңгейін
талқылайды. Сабақ басында өқрастырған
синквейге қайта оралу, толықтыру.
Кері байланыс «синквейн» әдісі

Саралау – оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет
қоюды жоспарлап отырсыз?
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Бағалау –
оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді

Қосымша 4

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

жоспарлайсыз?
Қайталау кезеңінде оқушылар 1, 2,
3, 4 ке санау арқылы топтарға
бөлінеді.
Оқу
материалының
жеткізу деңгейін таңдайды: білу,
түсіну және қолдану (сурет),
талдау (суреттерді салыстыру
және талдау). Сабақ барысында
оқу
материалы
ақпаратты
қабылдаудың
түрлі
типтерін
ескере
отырып
қолданылады
(мәтін, бейнеролик, практикалық
жұмыс сурет). Сабақты бекіту
кезеңінде
қабілеті
төмен
оқушыларға мұғалім тарапынан
қолдау
көрсетіледі.
Қабілеті
жоғары
оқушыларға
күрделендірілген
тапсырмалар
ұсынылады.

«Жасуша»
сөзіне
синквейн құрау атқылы
бастапқы
білімді
формативті
бағалау.
Жақын арадағы даму
аймағын
анықтауға
арналған диагностикалық
бағалау. Топтық жұмыс
арқылы
мәтінді
пайдалана
отырып,
жасуша компоненттерінің
қызметтерін
анықтау,
салыстыру дағдыларын
бағалау.

® = техника қауіпсіздігінің
ережесі
 Оқушылар йодпен жұмыс
жасағанда
қорғаныш
көзәйнегін
киюді
және
жамылғы шыны мен пышақты
ұстағанда
сақ
болуларын
қадағалау

Қосымша 1
Микропрепарат әзірлеу
Пияздан шамамен 1 шаршы см бөлігін кесіп алу.
Пинцеттің көмегімен ішкі жағынан жұқа өңін сылып алып, оны заттық шынының
ортасына тамызылған судың үстіне орналастыру.
Үстіне бір тамшы йод тамызып, оны жұқа жабын шынымен жабу.
Заттық шыныны микроскоптың заттық үстелшесіне орналастырып, екі жағынан бекіту.
Дайын пияз өңінің микропрепаратын микроскоптан қарау.
Қосымша 2
https://www.youtube.com/watch?v=BUs6fDX2pH8 Ермексаздан жасалған өсімдік
жасушасы

Қосымша 3
Мәтін «Жасуша компоненттері»
Ядро - бұл жасушаның маңызды бөлігі. Ядро жасушаның барлық үдерістеріне жауапты.
Ядро бөлу бөліну нәтижесінде қалыптасатын жаңа жасушаның пайда болуы туралы
тұқымдық мәліметтерді қамтиды.
Цитоплазма - жасушаны толтыратын түссіз, тұтқыр зат. Цитоплазмаға жасушаның басқа
бөліктерін байланыстырады.
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Мембрана - бұл цитоплазманы қоршап тұрған және ол арқылы әртүрлі заттардың
алынуына жауап беретін жұқа жартылай өткізгіш пленка. Ол жасуша қабырғасының
астында орналасқан.
Жасушаның қабырғасы жасушаны қорғайды және оған белгілі бір пішін береді. Жасуша
қабырғасында беріктігі құрамындағы целлюлозаға байланысты.
Пластидтер - жасушаның кішкене бөліктері. Пластидтер түссіз және түсті болуы мүмкін.
Жасыл пластиттер хлоропластар деп аталады, оларда фотосинтезге қатысады. Вакуоль жасуша шырынымен және жасуша жасайтын заттармен толтырылған қуыс. Жасушаның
жасы ұлғайған сайын вакуольде үлкейе береді.
Қосымша 4
Кері байланыс «Синквейн»
1. Жасуша
2. екі сын есім
3. үш етістік
4. бір сөйлем
5. екі синоним

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы
____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі.

ӨСІМДІКТЕРДЕГІ ТАСЫМАЛ
Ұзын бой өсімдектерге күн сәулесіне үлкен
қолжетімділік сияқты артықшылықтарды береді.
Өсімдіктер суды және қоректі өсімдік
бойымен тасымалдайтын түтіктер
Еріген
жүйесімен иемденген:
органикалық
Флоэма:жапырақтардан қоректі
заттар
тасымалдайтын тірі жасушалар.
Олардың жіңішке қабырғаларында
тор тәрізді тесіктер бар, олардың
арқасында жапырақтарда түзілген
қанттар өсімдіктің басқа бөліктеріне
түседі (жетеді).
Ксилема:өлі жасушалар, суды
Минералдық
тамырдан жапыраққа тасымалдайды.
заттар еріген су
Су және минералды заттар бұл
түтіктер бойымен тамырдан
жапыраққа тасымалданады.
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О2(оттегі)
СО2(көмірқ
ышқыл
газы)
Су буы

ТАМЫР–өсімдікті топыраққа бекітеді және одан сумен минералды заттарды сіңіреді.
Тамырдың ең негізгі қызметі – жерасты қоректену.
Өсімдіктің тіршілігі барысында көптеген тамыр қалыптасады. Кейбіреулері негізгі
тамырдың тармақтануынан, ал кейбіреулері өркендерде пайда болады. Барлығы қосылып
өсімдіктің тамыр жүйесін құрайды.
САБАҚ–өсімдік жерүсті мүшелерінің осьдік бөлігі, ол қоректік заттарды өткізеді,
жапырақтарды күнге жылжытады. Сабақта қоректік заттар жиналуы мүмкін. Онда
жапырақтар, гүлдер, жемістермен тұқым дамиды. Өсу бағыты бойынша сабақтар бөлінеді:
Тік сабақтар— жақсы дамыған механикалық ұлпасы бар, олар сүректелген
(қайың, алма) немесе сүректелмеген ( күнбағыс, жүгері) болуы мүмкін.
Шырмалғыш—жоғарыға көтеріліп, тіректі орап алады (дала шырмауығы, үрме
бұршақ, құлмақ).
Өрмелегіш сабақтар—жоғарыға көтерілгенде тірекке сабақтан өсетін
мұртшаларымен (жүзім, асбұршақ) немесе қосалқы тамырларымен жармасады.
Жатаған — сабақтартопырақ бетінде бекінбей жатады(талқұрай тиынды).
Жайылма сабақтар—топырқта төселеіп, түйіндерінде бекінеді (таңқұрай,
қазтабан).

Лазающи
й
Жайылма

Шырмалғ
ыш

Тік

Жатаған

Сабақтың ішкі құрылысы
Сабақты сыртқы ықпалдан сыртынан жабын ұлпалары қорғап тұрады. Сабақтың ең
сыртқы қабаты – эпидермис. Ол тек жас бұтақтарда ғана бар. Кәрілерде қабық басқа
жабын ұлпасымен, тозбен, алмастырылады. Тоздың астында қабық орналасады.
Қабықтың сыртқы қабаты хлорофилл бар (сол себепті сабақ фотосинтездеу қызметін де
атқарады) жасыл жасушалармен көрсетілген. Қабықтың ішкі қабаты – флоэма. Сабақ
флоэмасының құрамына елекпішінді түтіктер, флоэма талшықтары және қоржинаушы
ұлпалар кіреді.
Қабықтан кейінгі қабат – камбий. Бұл құраушы ұлпа. Камбий жасушалары тірі, оның
бөлінуі нәтижесінде флоэма және ксилемажасушалары пайда болады. Ксилемаға камбий
қабық қабатына қарағанда көбірек жасуша бөледі.Ксилема— камбий астындағы ең
мықты қабат. Ол, флоэма сияқты, әртүрлі жасушалардан құралған. Оның құрамына
түтіктер мен талшықтар кіреді. Ксилеманың жалғыз тірі жасушалары – қоржинаушы.
Сүректен орталыққа қарай өзек орналасқан. Өзектің жасушалары ірі, жіңішке қабырғалы.
Олар қоржинау қызметін атқарады.
Жылдық сақиналар
Өркеннің ең үстінде орналасатын құраушы тіннің арқасында сабақ ұзынан өседі. Камбий
жасушаларының бөлінуі арқасында сабақ жуандап өседі.
ЖАПЫРАҚ
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Жапырақ – жерүсті өркен мүшесі. Оның негізгі қызметі болып фотосинтездеу және
транспирация болып табылады.

Жапырақтың негізгі ұлпасы
Бағаналы ұлпа – жасушалары цилиндр пішінді, бір –біріне тыңыз жанасқан және
жапырақтың үстіңгі бетінде орналасқан (күнге бағытталған) негізгі ұлпа. Фотосинтез үшін
қызмет етеді.
Борпылдақ ұлпа – жасушалары дөңгелек пішінді, бір-біріне бос жанасып, арасында
жасушаралықтар пайда болып, ауаға толы негізгі ұлпа. Фотосинтез, газалмасу мен
транспирация (булану) үшін қызмет етеді.
Өткізгіш ұлпа – талшықтарға толы жапырақтың негізгі ұлпасы. Талшықтар – бұл
өткізгіш шоқтар, себебі олар өткізгіш ұлпа –ксилемажәне флоэмамен құралған.Флоэма
арқылы қант ерітінділері жапырақтардан барлық өсімдік ағзасына таралу жүзеге асады.
Қанттың қозғалысы тірі жасушалардан құралған флоэманың сүзгілі түтіктері арқылы
жүреді. ксилеманың түтіктерінде, тамырдағыдай, су және онда еріген минералдық заттар
қозғалады. Су және минералды заттарды өсімдік топырақтан тамыр арқылы сіңіреді.
Содан, сурек түтіктері арқылы бұл заттар жерүсті мүшелерге, соның ішінде жапырақ
жасушаларына, таралады.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ: ВН, АЖ

Колледж: ЕАК
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Сабақ тақырыбы

Заттар
тасымалдануының
симпласттық,
апопласттық,
вакуолярлық жолдары және олардың маңызы.
Пассивті тасымалдау механизмі
Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері.

Ұзын бой өсімдектерге күн сәулесіне үлкен қолжетімділік сияқты артықшылықтарды
береді. Өсімдіктер суды және қоректі өсімдік бойымен тасымалдайтын түтіктер
жүйесімен иемденген:
Флоэма:жапырақтардан қоректі
О2(оттегі)
тасымалдайтын тірі жасушалар.
Еріген
Олардың жіңішке қабырғаларында
органикалық
тор тәрізді тесіктер бар, олардың
заттар
арқасында жапырақтарда түзілген
қанттар өсімдіктің басқа бөліктеріне
СО2(көмірқ
түседі (жетеді).
ышқыл
Ксилема:өлі жасушалар, суды
газы)
тамырдан жапыраққа тасымалдайды.
Су және минералды заттар бұл
түтіктер бойымен тамырдан
жапыраққа тасымалданады.
ТАМЫР–өсімдікті топыраққа
бекітеді және одан сумен минералды
заттарды сіңіреді. Тамырдың ең
Су буы
негізгі қызметі – жерасты қоректену.
Өсімдіктің тіршілігі барысында
көптеген тамыр қалыптасады.
Кейбіреулері негізгі тамырдың
тармақтануынан, ал кейбіреулері
Минералдық
өркендерде пайда болады. Барлығы
заттар еріген су
қосылып өсімдіктің тамыр жүйесін
құрайды.
САБАҚ–өсімдік жерүсті
мүшелерінің осьдік бөлігі, ол қоректік
заттарды өткізеді, жапырақтарды
күнге жылжытады. Сабақта қоректік
заттар жиналуы мүмкін. Онда
жапырақтар, гүлдер, жемістермен
тұқым дамиды. Өсу бағыты бойынша сабақтар бөлінеді:
Тік сабақтар— жақсы дамыған механикалық ұлпасы бар, олар сүректелген
(қайың, алма) немесе сүректелмеген ( күнбағыс, жүгері) болуы мүмкін.
Шырмалғыш—жоғарыға көтеріліп, тіректі орап алады (дала шырмауығы, үрме
бұршақ, құлмақ).
Өрмелегіш сабақтар—жоғарыға көтерілгенде тірекке сабақтан өсетін
мұртшаларымен (жүзім, асбұршақ) немесе қосалқы тамырларымен жармасады.
Жатаған — сабақтартопырақ бетінде бекінбей жатады(талқұрай тиынды).
Жайылма сабақтар—топырқта төселеіп, түйіндерінде бекінеді (таңқұрай,
қазтабан).
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Шырмалғ
ыш

Лазающи
й

Жайылма

Тік

Жатаған

Сабақтың ішкі құрылысы
Сабақты сыртқы ықпалдан сыртынан жабын ұлпалары қорғап тұрады. Сабақтың ең
сыртқы қабаты – эпидермис. Ол тек жас бұтақтарда ғана бар. Кәрілерде қабық басқа
жабын ұлпасымен, тозбен, алмастырылады. Тоздың астында қабық орналасады.
Қабықтың сыртқы қабаты хлорофилл бар (сол себепті сабақ фотосинтездеу қызметін де
атқарады) жасыл жасушалармен көрсетілген. Қабықтың ішкі қабаты – флоэма. Сабақ
флоэмасының құрамына елекпішінді түтіктер, флоэма талшықтары және қоржинаушы
ұлпалар кіреді.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Осы сабақта жүзеге
асатын оқу мақсаты
(оқу жоспарына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалдың
механизмінің мысалы ретінде.

7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау

Барлық білім алушылар үшін: Манометр мен сорғылар жайлы
мәлімет ала отырып, олардың кейбір қолданылуына мысалдар келтіре
алады.
Көпшілік білім алушылар үшін: Манометр мен сорғыларға
қарапайым тәжірибелер жасайды.
Кейбір білім алушылар: Тұрмыста, медицинада, өндірісте манометр
мен сорғылардың қолданылуына талдау жасай алады.
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- манометр мен сорғылардың табиғатын түсінеді;
- манометр мен сорғылардың қолданылуына мысалдар келтіре алады;
- зерттеу жүргізе отырып, манометр мен сорғылардың қолданылуына
талдау жасай алады.
«манометр», «Бурдон манометрі», «сфигмоманометр», «тонометр»,
Тілдік мақсаттар
«сорғы» терминдерін қолданып, манометр мен сорғылардың
қолдануын сипаттай алады.
Шығармашылық пен сын тұрғысынан ойлау тапсырмаларын шағын
Құндылықтарға
топта орындау арқылы өзара қарым-қатынас жасау қабілетін дамытып,
баулу
өндіріс пен білімнің қолданылу аясын кеңейту, кәсіби мамандарды
даярлау.
Пәнаралық байланыс Сабақта төмендегідей пәндермен байланыс жүзеге асырылады:
Математика – сан мәндері (құралдағы шкалалар);
Биология – адамның қан айналым жүйесін тексеру;
Бұрын біледі: қысым, атмосфералық қысым, Паскаль заңы.
Алдыңғы білім
Енді біледі: манометр, сорғы, тонометр, Бурдон манометрі.
Қосымша біледі: тұрмыста, медицинада және өндірісте манометр мен
сорғылардың қолдану ерекшелігіне тәжірибелер жасауды.
Бағалау
критерийлері

Жоспарланған
сабақ кезеңдері
Сабақтың басы
3 мин

4 мин

Сабақта жоспарланған қызмет (іс-әрекет)
1. білім алушыларды түгендеу, сынып
пен оқушылардың сабаққа
дайындығын тексеру.
2. Психологиялық ахуал тудыру
«Жүректен-жүрекке»
Оқушылар шеңберге тұрып,жүрекше
арқылы бүгінгі
сабаққа бір-біріне тілек айтады.
3. Топқа бөлу: «Түрлі-түсті
жүрекшелерді сыйға тарту»
Жүректердің артындағы физикалық
терминдерді оқып топ құрылады.Әр топ
топ басшыларын сайлайды.
Сұрақтар үй тапсырмасынан болады:
1.Қысымды қалай белгіленеді?
А. p
В. Ғ
С. M
Д. Ρ
2.Қысымның өлшем бірлігі
А. Н
В. Па
С. Кг
Д. m2
3. Атмосфералық қысымның өлшем бірлігі
А. Н В. Па С. Кг Д. мм. сын. Бағ.
4. Атмосфералық қысымның бар екендігін
кім тәжірибе жүзінде дәлелдеді?
А. Торричелли
В. Паскаль
С. Архимед
Д. Дұрыс жауабы жоқ
5. Қатты денелер қысымды қалай жеткізеді?
А. Бір бағытта В. Барлық бағытта бірдей
С. Жан-жаққа Д. Дұрыс жауабы жоқ.
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Ресурстар

түрлі-түсті жүрекшелер

Ғаламтор желісі
Кахоот

Сабақтың
ортасы
16 мин
(топтық
жұмыс)

6. Сұйықтар мен газдар қысымды қалай
жеткізеді?
А. Бір бағытта
В. Барлық бағытта
бірдей
С. Жан-жаққа
Д. Дұрыс жауабы жоқ.
Топ басшысы бағалайды: «Смайликтер »
арқылы
Талпын, Жақсы, Жарайсың
Жаңа сабақ .
Бүгінгі күнді тақтаға жазады.
Бейнероликке назар аударайық.

«Өкіл әдісі». Әр топ өздеріне берілген
тақырыпты топта талдап, топ
басшысы
келесі топқа түсіндіреді.
Әр топбасшысын келесі топ бағалайды.
Бағалау «Екі жұлдыз , бір тілек» әдісі
Бағалау критерийі:
• Манометрлер не үшін қолданылатынын
түсіндіреді.
• Сорғы қолданылуына сипаттама береді.
Дескриптор:
-мәліметті топта танысады, талқылайды.
- манометр мен сорғылардың қолданылу
айырмашылығын түсіндіреді;

10 мин
(топтық
жұмыс)

Сергіту сәті
« Пазл құрастыру»
Үш топ өздеріне берілген пазлдан суретті
құрастырады.
Құрастырған сурет бойынша берілген
физикалық терминдерді дұрыс орналастыру
қажет.
Бағалау: «Үш шапалақ»
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Оқулық, қосымша материал

«Сәйкестендіру» кестесі
Физикалық
Анықтамасы
ұғымдар
мағынасы
1.Манометрлер

Сабақ соңы
Рефлексия
2 мин
Үйге тапсырма
1 мин

Саралау – Сіз
қандай тәсілмен
көбірек қолдау
көрсетпексіз?
Сіз басқаларға
қарағанда
қабілетті
оқушыларға
қандай
тапсырмалар
бересіз
Қиындық
деңгейі әртүрлі
есеп шығару
қабілеттерін
ашу;
Шығармашылық
зерттеу
тапсырмаларын
беру
дағдыларын
дамыту.

А. техникада көбінесе
сұйықтың, газдың немесе
будың қысымын өлшеу
үшін қолданылады.Оны
1848 жылы француз
ғалымы .... ойлап тапқан.
2. Бурдон
В. Құдықтағы суды
манометрі
құбыр арқылы көтеруге
арналған құрылғы.
3.СфигмоС. допқа,велосипед
камераларына ауа
толтыруға арналған
манометр
құрылғы.
4. Сорғы
Д. табиғат пен
немесе насос
техникада қысымы
атмосфералық қысымнан
жоғары немесе төмен
болатын процестерді
бақылайды.
5. Су сорғысы Е. адамның қан
айналымы жүйесіндегі
қысымды өлшеу үшін
қолданылады.
Қалыптастырушы бағалау: Жұптық бағалау
«Бағдаршам»
Кері байланыс. Ақылды үкі
Бағалау – Сіз оқушылардың материалды
игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап
отырсыз

Бағалау парағы арқылы өзін бағалау, өзара
бағалау
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Стикерлер
Жауабы:
1.Д
2.А
3.Е
4.С
5.В

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасын сақтау

Физика кабинетіндегі ТҚ
ережелерін сақтау

Оқушының өзі
Шығармашылық жұмыстарына қарап бағалау
реттейтін оқуы
(Тәжірибелік,
шығармашылық)
Сабақ бойынша
рефлексия

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді
тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі
жасушалардың су потенциалын анықтау"

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

8.2.4.6 – металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің
жоспарын жасау және жүргізу

Сабақтың мақсаты

-

Бағалау критерийі

Металдардың белсенділік қатарындағы металдардың
белсенділігін сипаттайды
Металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесу теңдеулерін
құрастырады
Металдардың
тұз
ерітінділерімен
әрекеттесу
заңдылықтарын анықтайды

- Металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесу реакциясының
мүмкіндігін анықтайды
- Металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің реакция
теңдеулерін құрастырады
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Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білу,түсіну,қолдану

Тілдік мақсаттар

Белсенділік қатарына сүйеніп металдардың тұз ерітінділерімен
әрекеттесу мүмкіндігін түсіндіреді
Пәнге қатысты сөздік қоры мен терминдер: химиялық реакция,
тұз ерітінділері, металдар, металдардың белсенділік
қатары,белсенділігі жоғары,орташа белсенді
Сыныптағы диалог / жазылымға қажетті сөздер топтамасы
- Тұз ерітінділерінен металдарды ығыстыру үшін ... , .... , ....
сияқты белсенді металды қолдануға болмайды
- Металдардың
барлығы
тұз
ерітінділерімен
әрекеттеспейді,өйткені.....
- Белсенді металдар ......... тұз ерітінділерінен ығыстырады
- Х металы У металын оның тұзының ерітіндісінен
ығыстырады

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Құндылықтарға
баулу

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Ресурстар

Жеке жұмыстар арқылы оқушының өмір бойы білім алу, өз
бетімен жұмыс орындау кезінде академиялық адалдығын дамыту;
Жұптық және топтық жұмыстар арқылы жұмыстар арқылы
ынтымақтастық, қарым-қатынас жасау, көшбасшылық
қабілеттерін дамыту;
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Сабақтың
басы
3 мин

4 мин

5 мин

Сабақтың
ортасы

Оқушылардың назарын шоғырландыру мақсатында
«Сені көргеніме қуаныштымын ...» жаттығуын
жүргіземін.
Топқа бөлу реакцияға қатысатын реагенттер мен
өнімдерді «Сәйкесін тап» әдісі арқылы жүргізу
І – топ Na +НСІ
NaСІ + Н2
ІІ – топ Ca + H2SO4
CaSO4+H2
ІІІ – топ AI + HNO3
AI(NO3)3 + H2
Алдыңғы білімді анықтау
(Ж) «Кім шапшаң» тәсілі арқылы жүргізіледі
1.Әр жұптағы химиялық белсенді металды металдардың
белсенділік қатарын және үлкен (< ), кіші (>) белгілерін
пайдаланып анықтаңдар.
1.Mg және Zn
2.Cu және Cr
3.Ca және Ni
4.Pbжәне Fe
5.Na және Al
6.Ba және Li
7.Cu және Ag
8.Sn және Pt
Дескриптор:
 Әр жұптағы химиялық белсенді металды
анықтайды
 Көптік және аздық белгісімен көрсетеді
Қалыптастырушы бағалау.
Түрлі – түсті стикерлер арқылы өзін-өзі бағалайды
Жасыл – толық, дұрыс орындалса
Сары – жартылай орындалса
Қызыл – жартысынан аз орындалса
Сабақтың тақырыбын ашу көрсетілімнен басталады:
Темір пышақтың сырты егеуқұм қағаз арқылы
тазаланып, тотияйынның ерітіндісіне салынады.Біраз
уақыт өткеннен кейін пышақты ерітіндіден шығарған
кезде,пышақ сыртының қызарғаны және ерітінді түсінің
өзгергені байқалады. Сұрақ?
Темір пышақтың сырты неге қызарады?
Тотияйын ерітіндісінің көгілдір түсі неге жасылға
айнала бастады?
Екі заттың арасында қандай тип реакция жүреді?
Темір қандай зат?Тотияйын ше? Міне осындай
сұрақтардың жауабын тауып, сабақтың мақсаты мен
бағалау критерийлерін бірлесе отырып құрылымдаймын
(ТЖ) «Борт журналы» әдісі
Тапсырма: Оқулықтан мәтінді оқып,кестені толтыр
Мазмұнды кестені толтырыңдар
№

7 мин

Қима – қағаздар

Берілген
тақырып
бойынша
бұрыннан
білетінім

Мәтінді Болжамдар
оқып
жаңа
дан
білгенім
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Тың
ақпарат
тар

Үлестірме № 1

Флипчарт,
маркер

1
Қалыптастырушы бағалау
«От шашу» әдісі арқылы өзара бағалау
Кестенің барлық бағанын толық толтырған
бағаланады

5 мин

топ

(ТЖ) «Зерттеу жүргізейік» әдісі
Тапсырма: Берілген ( Zn, Fe, Ag) металдардың қайсысы
CuSO4 ерітіндісінен Cu – ты ығыстырып шығаратынын
анықтаңдар
Нұсқау:
1)Үш сынауыққа бірдей мөлшерде CuSO4 ерітіндісін
құйыңдар
2) 1 сынауыққа – Zn – І топ
2 сынауыққа – Fe – ІІ топ
3
сынауыққа - Ag – ІІІ топ пластинкаларын
салыңдар
3)Болған өзгерістерді бақылаңдар
4) Қорытынды жасаңдар
Дескриптор
 ТҚЕ сақтап тәжірибе жүргізеді
 Байқалған құбылыстарды сипаттайды
 Реакция теңдеулерін жазады
 МБҚ
берілген
металдардың
белсенділігін
ажыратады
 МБҚ сүйене отырып қорытынды жасайды
Қалыптастырушы бағалау .
топтар бір-бірін
«Смайликтер» арқылы бағалайды
(Ж) «Шешімін тап » әдісі
Тапсырма № 1
1. Мүмкін болатын реакция теңдеулерін аяқтаңдар
А) Сu + FeSO4
B) Fe + HgSO4
C) Pb(NO3)2 + AI
D) ZnSO4 + Fe
Дескриптор:
 Мүмкін болатын реакция теңдеулерін анықтайды
 Мүмкін болатын реакция теңдеулерін аяқтайды
Тапсырма № 2
А) Темірден жасалған құтыда мыс хлориді ерітіндісін
тасымалдауға бола ма?
В) Алюминийден жасалған ыдыста мырыш сульфатының
ерітіндісін сақтауға бола ма?
С) Мыстан жасалған стақанда қорғасын нитратын
сақтауға бола ма?
Жауаптарыңды реакция теңдеуімен делелдеңдер
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Үлестірме № 2

Үлестірме №3

Сабақтың
соңы
8 мин

Дескриптор:
 Мүмкін болатын реакция теңдеулерін анықтайды
 Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазады
Тапсырма № 3
А) Мыстан жасалған тиындарды қалайылауға бола ма?
В) Темір шәйнек никельденеді ме?
С) Алюминийден жасалған ожауды мыстауға болады ма?
Дескриптор:
 Мүмкін болмайтын реакция теңдеулерін
анықтайды
 Мүмкін болатын реакция теңдеуін
анықтайды,сәйкес реакция теңдеуін құрастырады
 Мүмкін болатын реакция теңдеулерінің жүру
заңдылықтарын түсіндіреді.
Қалыптастырушы бағалау. «Табыс баспалдағы»
әдісі арқылы өзін – өзі бағалайды
1 тапсырманың орындалуына – қызыл стикер
2 тапсырманың орындалуына – сары стикер
3 тапсырманың орындалуына – жасыл стикер
Кері байланыс «Ойды аяқта» әдісі арқылы
жүргізіледі
1. Бүгін мен білдім-------------2. Мен үйрендім-----------------3. Қолымнан келеді--------------4. Қиындық туындады----------Рефлексия

Үлестірме
№4

Стикерлер

Саралау – Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай
тапсырмалар бересіз?

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды
игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын сақтау

Қолдауды көп қажет
ететін
оқушылардың
ілгерілеуіне
септігін
тигізу үшін қабілетті
оқушыларды
ресурс
ретінде пайдалану.
Алдыңғы білімді анықтау

Алдыңғы білімді жүйелеу - (Ж) «Кім
шапшаң» тәсілі
Қалыптастырушы бағалау. Түрлі – түсті
стикерлер арқылы өзін-өзі бағалау
Жаңа білімді игеру
(ТЖ) «Борт
журналы» әдісі
Қалыптастырушы бағалау: «От шашу»
әдісі арқылы өзара бағалау
Жаңа сабақты бекіту кезінде - (Ж)
«Шешімін тап » әдісі
Қалыптастырушы бағалау. «Табыс
баапалдағы» әдісі арқылы өзін – өзі
бағалайды

Сыныпта
психологиялық
ахуал тудыру
«Сені көргеніме
қуаныштымын
...» жаттығуы
Оқушының жас
ерекшелігі мен
қажеттілігіне
сай
тапсырмалар
құрастыру
Қауіпсіздік
техника
ережесін
сақтау

Барысында саралаудың
тапсырма мен орындалу
қарқынына
мән
беріледі,өйткені
тапсырманы тез немесе
баяу
орындайтын
оқушылар бар.
«Борт журналы» әдісінде
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саралаудың
тапсырма,нәтиже,топтасу
тәсілдері қарастырылады.
«Зерттеу
жүргізейік»
химиялық эксперимент
кезінде
саралаудың
нәтижесі, диалогқа түсу
мен қолдау әрекеттері
бағамдалады.Деңгейлік
тапсырмаларды орындау
кезінде
саралаудың
қарқын,
нәтижеге
жету,бағалау
тәсілдері
қолданылады,ол
өз
кезегінде
оқушының
жазылым,оқылым
дағдыларының дамуына
септігін тигізеді
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ
жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Аденозинүшфосфор қышқылының құрылысы мен қызметі (АТФ)
Аденозинүшфосфор қышқылының синтезі.

Сабақ тақырыбы

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Дезоксирибонуклеин қышқылының құрылысы
мен құрылымы. Дезоксирибонуклеин қышқылының
молекулалық қызметі туралы білім беру

Сабақтың түрі:

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе
алуға баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге
баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік
тәрбиесін,еңбек тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
жаңа сабақ

Пәнаралық байланыс:

Химия,география

Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:

өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
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Ресурстар

Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
ДНҚ
РНҚ
АТФ
белгілері
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
ДНҚ
айырмашылығы
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Ұқсастығы

РНҚ
айырмашылығы

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Нуклеин қышқылдары туралы мәліметтер алады.
Олардың екі түрін біледі. Олардың негізгі
айырмашылықтарын ажырата алады.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
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Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.

пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
ДНҚ
РНҚ
АТФ
белгілері
Жасушадағы
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен

байланыстыра
отырып,
толтырады

орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
ДНҚ
айырмашылығы

Аяқталуы

Ұқсастығы

РНҚ
айырмашылығы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Нуклеин қышқылдары туралы мәліметтер алады.
Олардың екі түрін біледі. Олардың негізгі
айырмашылықтарын ажырата алады.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық,
вакуолярлық жолдары және олардың маңызы.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
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Ресурстар

Бор , оқулық,

«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
ДНҚ
РНҚ
АТФ
белгілері
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
олардың маңызы.
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Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Заттар тасымалдануының симпласттық,
апопласттық, вакуолярлық жолдары және олардың
маңызы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:

Пассивті тасымалдау механизмі
Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері.
-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
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Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Пассивті
Жасуша
заттар
тасымалдау
мембранасы тасымалдануының
белгілері
механизмі
арқылы
типтері.
Жасушадағы
орны

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
олардың маңызы.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Пассивті тасымалдау механизмі
Жасуша мембранасы арқылы заттар
тасымалдануының типтері. Тапсырмаларды берілген
уақыт аралығында орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалдың
механизмінің мысалы ретінде.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Алдыңғы тақырып

Эл.пошта:

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
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шығу
Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Натриймысалында
мысалы
калий
белсенді
белгілері
ретінде.
тасымалдың
сорғысы
механизмінің
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
олардың маңызы.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Натрий-калий сорғысы мысалында белсенді
тасымалдың механизмінің мысалы ретінде.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді
тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі
жасушалардың су потенциалын анықтау"
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Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Натриймысалында
мысалы
калий
белсенді
белгілері
ретінде.
тасымалдың
сорғысы
механизмінің
Жасушадағы
орны

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
олардың маңызы.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды
сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз
ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын
анықтау"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді
тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі
жасушалардың су потенциалын анықтау"
-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
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Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Натриймысалында
мысалы
калий
белсенді
белгілері
ретінде.
тасымалдың
сорғысы
механизмінің
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра

отырып,
толтырады

Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
олардың маңызы.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Су потенциалы. Мембраналық потенциалды
сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі.
Зертханалық жұмыс "Түрлі концентрациялы тұз
ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын
анықтау"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Аденозинүшфосфор қышқылының синтезі.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
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Ресурстар

Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Натриймысалында
мысалы
калий
белсенді
белгілері
ретінде.
тасымалдың
сорғысы
механизмінің
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Заттар
тасымалдануының
вакуолярлық
жолдары және
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Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

олардың маңызы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Аденозинүшфосфор қышқылының синтезі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу кезеңдері.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
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Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Метаболизм
белгілері
түрлері.

Энергетикалық мысалы
алмасу
ретінде.
кезеңдері.

Жасушадағы
орны
Мономерлер

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Метаболизм
түрлері.
Энергетикалық
алмасу кезеңдері.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу
кезеңдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу кезеңдері.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
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Ресурстар

Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
ДНҚ зертт
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
ғалыымдар
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Метаболизм
Энергетикалық мысалы
алмасу
белгілері
түрлері.
ретінде.
кезеңдері.
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Метаболизм
түрлері.
Энергетикалық
алмасу кезеңдері.
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Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Метаболизм түрлері. Энергетикалық алмасу
кезеңдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Кребс циклі.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
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Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Метаболизм
Энергетикалық мысалы
алмасу
белгілері
түрлері.
ретінде.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген

материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

кезеңдері.
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Митохондрияның
құрылымы мен
қызметтері.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кребс циклі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Кребс циклі.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта

керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Метаболизм
Энергетикалық мысалы
алмасу
белгілері
түрлері.
ретінде.
кезеңдері.
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Митохондрияның
құрылымы мен
қызметтері.
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Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Кребс циклі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Су мөлшерін реттеу. Нысана мүшелер.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
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Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Метаболизм
Энергетикалық мысалы
алмасу
белгілері
түрлері.
ретінде.
кезеңдері.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен

байланыстыра
отырып,
толтырады

Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Митохондрияның
құрылымы мен
қызметтері.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Су мөлшерін реттеу. Нысана мүшелер.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Диализ және бүйрек
трансплантациясы.
-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не Бор , оқулық,
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
тақта
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
НҚ тақырыбы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.

Ортасы.

Ғалымдардың
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Митохондрияның
құрылымы мен
қызметтері.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі. Диализ және
бүйрек трансплантациясы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:

Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Өсімдіктердегі
спорогенез және гаметогенез.
-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Қажетті құрал-жабдықтар:

тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.

Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра

отырып,
толтырады

Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Митохондрияның
құрылымы мен
қызметтері.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез.
Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары.

Сабақ тақырыбы

-білімділік: Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі
қызметі туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не Бор , оқулық,
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
тақта
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Жасушадағы
орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам
гаметогенезінің
сатылары.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:

Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.
-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
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«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары

Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Жасушадағы
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,

толтырады

орны
Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам
гаметогенезінің
сатылары.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар..
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Күні:
Сабақ тақырыбы

9 бөлім. Өсу және даму
Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың қасиеттері.

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз

Кестемен жұмыс жасау
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.

Ортасы.

Ғалымдардың
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
1 топ: ақпараттық РНҚ
2 топ: тасымалдаушы РНҚ
3 топ: рибосомалық
РНҚ
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Жасушадағы
орны

білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам
гаметогенезінің
сатылары.

Аяқталуы

Ұқсастығы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
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симпласттық,
апопласттық,

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға

Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

айналдырады

9 бөлім. Өсу және даму
Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың қасиеттері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

10 бөлім. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік
заңдылықтары
Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс "Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған
модификациялық өзгергіштікті зерттеу"

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Жаңа оқу материалдарын меңгеру сабақтары
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
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Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.

Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?»
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері
1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Жасушадағы
орны
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра

отырып,
толтырады

Мономерлер
химиялық
қосылыстары
азоттық
негіздері
Көмірсуы
Биологиялық
маңызы
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам
гаметогенезінің
сатылары.

Аяқталуы

Ұқсастығы

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс "Вариациялық қатар мен қисыққа
құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу".
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Белгілердің тұқымқуалауындағы цитологиялық негіздер. Есептер
шығару.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы

арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам Ұқсастығы
гаметогенезінің
сатылары.

Аяқталуы

Ғалымдардың
еңбектері

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Модификациялық
өзгергіштік.
Зертханалық жұмыс "Вариациялық қатар мен
қисыққа құрылған модификациялық өзгергіштікті
зерттеу".
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Нуклеин қышқ
Ортасы.

Кребс циклі.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Венн диаграммасы
Гаметогенез. Адам Ұқсастығы
гаметогенезінің
сатылары.

Аяқталуы

Ғалымдардың
еңбектері

симпласттық,
апопласттық,

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Күні:
Сабақ тақырыбы

Аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Адам
Энергетикалық қан мен басқа
сұйықтықтарды
белгілері
денесіндегі алмасу
жасанды
кезеңдері.
тазарту.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.

Аяқталуы

Аллельді және
аллельді

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Аллельді және аллельді емес гендердің өзара
әрекеттесуі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Сабақ тақырыбы

Хуго де Фризадің мутация теориясы.
Модельдеу "Адам хромосомасы жиынтығынан кариограмм құру.
Геномдық мутацияны оқып білу"

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Хуго
де Модельдеу
Геномдық
Фризадің
"Адам
мутацияны
белгілері
мутация
хромосомасы оқып білу"
теориясы.
жиынтығынан
кариограмм
құру.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Аллельді және
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.
аллельді
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Хуго де Фризадің мутация теориясы.
Модельдеу "Адам хромосомасы жиынтығынан
кариограмм құру.
Геномдық мутацияны оқып білу"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты адамның
хромосомдық аурулары.
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Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Хуго
де Модельдеу
Геномдық
Фризадің
"Адам
мутацияны
белгілері
мутация
хромосомасы оқып білу"
теориясы.
жиынтығынан
кариограмм
құру.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Аллельді және
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.
аллельді
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Хромосомалар санының ауытқуымен байланысты
адамның хромосомдық аурулары.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ мутациясы.
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-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Дезоксирибонуклеин Модельдеу
Геномдық
"Адам
қышқылының
мутацияны
белгілері
хромосомасы
кездейсоқ
оқып білу"
жиынтығынан
мутациясы.
кариограмм
құру.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Аллельді және
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.
аллельді
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ
мутациясы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың
статистикалық әдістері (Х2 критерий, t- критерий).
Зертханалық жұмыс "Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақталдау"
жоспары

Сабақ тақырыбы

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Белгі мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата
алу, жасушадағы орнын білу, Р түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Дезоксирибонуклеин Модельдеу
Геномдық
"Адам
қышқылының
мутацияны
белгілері
хромосомасы
кездейсоқ
оқып білу"
жиынтығынан
мутациясы.
кариограмм
құру.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Аллельді және
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.
аллельді
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Проект "Геном человека"талдау"

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың
статистикалық әдістері (Х2 критерий, t- критерий).
Зертханалық жұмыс "Белгілердің тұқым қуалауының
нақтылығын талдау"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Геном туралы білу, геном мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, геном
түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ғалымдардың
Нуклеин қышқ
Кребс циклі.
еңбектері

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Проект
Проект
Проект
"Геном
"Геном
"Геном
белгілері
человека"
человека"
человека"
Венн диаграммасы
емес гендердің
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.

Аяқталуы

Аллельді және
аллельді

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Проект "Геном человека"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Сабақ тақырыбы

Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың
алуантүрлілігі
Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция арасындағы өзара
байланыс.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Эволюциялық даму Селекция туралы білу, Эволюциялық даму
Селекция мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын
ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Эволюциялық даму
Селекция түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Нуклеин қышқ
Ортасы.

Кребс циклі.

Ғалымдардың
еңбектері

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру 11-13 бөлім. Тұқымқуалайтын Проект пен
Эволюциялық өзгергіштік
эволюция
белгілері
даму
арасындағы
Селекция
өзара
негіздері. Тірі
байланыс.
ағзалардың
алуантүрлілігі
Венн диаграммасы
емес гендердің
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.

Аяқталуы

Аллельді және
аллельді

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі
ағзалардың алуантүрлілігі
Тұқымқуалайтын өзгергіштік пен эволюция
арасындағы өзара байланыс.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Күні:
Эволюцияның дәлелдемелер.

Сабақ тақырыбы

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Эволюцияның дәлелдемелер туралы білу, Эволюцияның
дәлелдемелер мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын
ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Эволюцияның
дәлелдемелер түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Эволюцияның
Эволюцияның
Ғалымдардың
дәлелдемелер.
дәлелдемелер.
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Тұқымқуалайтын Эволюцияның
дәлелдемелер
белгілері
дәлелдемелер. Эволюцияның
дәлелдемелер.
арасындағы
өзара
байланыс.
Венн диаграммасы
емес гендердің
Ұқсастығы
өзара әрекеттесуі.

Аяқталуы

Аллельді және
аллельді

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Эволюцияның дәлелдемелер.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
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Күтілетін нәтижелер:
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу туралы білу, Жер бетінде
тіршіліктің қалыптасу мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу.
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Эволюцияның
Эволюцияның
Ғалымдардың
дәлелдемелер.
дәлелдемелер.
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Эволюцияның Жер бетінде Эволюцияның
дәлелдемелер
белгілері
дәлелдемелер. тіршіліктің
қалыптасу
арасындағы
кезеңдері.
өзара
байланыс.
Венн диаграммасы
Жер бетінде
Ұқсастығы
тіршіліктің
қалыптасу
кезеңдері.

Аяқталуы

Жер бетінде
тіршіліктің
қалыптасу
кезеңдері.

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар. Модельдеу
"Кладограмма құру"

Сабақ тақырыбы

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім бер
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Филогенетикалық шежіре ағашы туралы білу, Филогенетикал
шежіре ағашы мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығ
ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Филогенетикалық шежіре ағаш
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері, В.Шаталовты
тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату арқылы
үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Филогенетикалық Кладограммалар. Модельдеу
"Кладограмма
шежіре ағашы.
құру"

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта

НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып
болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Филогенетикалық Кладограммалар. Модельдеу
Эволюцияның
"Кладограмма дәлелдемелер
шежіре ағашы.
арасындағы
құру"
өзара
байланыс.
Венн диаграммасы
Филогенетикалық Ұқсастығы
шежіре ағашы.

Аяқталуы

Модельдеу
"Кладограмма
құру"

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілг
материалдарм
байланыстыр
отырып,
толтырады

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Филогенетикалық шежіре ағашы. Кладограммалар.
Модельдеу "Кладограмма құру"
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің оқшаулаушы механизмі.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Түр түзілудің механизмі туралы білу, Түр түзілудің механизмі мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, Түр түзілудің механизмі негізгі
қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Түр түзілудің
Түр түзілудің
Ғалымдардың
механизмі. Түр
механизмі. Түр
еңбектері
түзілудің
түзілудің
оқшаулаушы
оқшаулаушы
механизмі.
механизмі.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
Эволюцияның Түр түзілудің Түр түзілудің
механизмі.
белгілері
дәлелдемелер. механизмі.
Түр түзілудің Түр түзілудің
оқшаулаушы оқшаулаушы
механизмі.
механизмі.
Венн диаграммасы
Жер бетінде
Жер бетінде
Ұқсастығы
тіршіліктің
тіршіліктің
қалыптасу
қалыптасу
кезеңдері.
кезеңдері.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Түр түзілудің механизмі. Түр түзілудің
оқшаулаушы механизмі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық өсімдіктері мен
жануарлардың қолтұқымдарын жақсарту тәсілдері.

Сабақ тақырыбы

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық туралы білу,
Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы
орнын білу, түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Түр түзілудің
Түр түзілудің
Ғалымдардың
механизмі. Түр
механизмі. Түр
еңбектері
түзілудің
түзілудің
оқшаулаушы
оқшаулаушы
механизмі.
механизмі.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Селекция
Селекция
әдістері
арқылы
әдістері
белгілері
дәлелдемелер.
ауыл
арқылы ауыл
шаруашылық
шаруашылық
өсімдіктері мен өсімдіктері
жануарлардың
мен
қолтұқымдарын жануарлардың
жақсарту
тәсілдері.
Венн диаграммасы
қолтұқымдарын
Селекция әдістері
Ұқсастығы
жақсарту
тәсілдері.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Селекция әдістері арқылы ауыл шаруашылық
өсімдіктері мен жануарлардың қолтұқымдарын
жақсарту тәсілдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Күні:
Сабақ тақырыбы

Антропогенез кезеңдері.

Сабақтың мақсаттары:

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы білім
беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Антропогенез кезеңдері туралы білу, Антропогенез кезеңдері мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, Антропогенез кезеңдері түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Антропогенез
Антропогенез
Ғалымдардың
кезеңдері.
кезеңдері.
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Антропогенез Антропогенез
кезеңдері.
белгілері
дәлелдемелер. кезеңдері.
Венн диаграммасы
Антропогенез
Ұқсастығы
кезеңдері.

Аяқталуы

қолтұқымдарын
жақсарту
тәсілдері.

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Антропогенез кезеңдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Сабақтың мақсаттары:

Координация және реттеу

-білімділік Қартаю. Қартаю үрдісі туралы теориялар.туралы
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Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Координация және реттеу туралы білу, Координация және реттеу
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, Координация және реттеу түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Координация және Координация
Ғалымдардың
реттеу
және реттеу
еңбектері
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Координация Координация
және реттеу
белгілері
дәлелдемелер. және реттеу
Венн диаграммасы
Антропогенез
Ұқсастығы
кезеңдері.

Аяқталуы

Координация және
реттеу

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады
Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Координация және реттеу
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Сабақтың мақсаттары:

Жүйке жасушаларының құрылысы.

-білімділік Жүйке жасушаларының құрылысы туралы
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теориялар.туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Жүйке жасушаларының құрылысы туралы білу, Жүйке
жасушаларының құрылысы мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Жүйке
жасушаларының құрылысы түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құрал-жабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады. «бүгінгі
сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не
үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз керек?» мұғаліммен
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-робин жасату
арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүйке
Координация
Ғалымдардың
жасушаларының
және реттеу
еңбектері
құрылысы.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен көрсету
арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа
тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Жүйке
Жүйке
жасушаларының
жасушаларының
белгілері
дәлелдемелер.
құрылысы.
құрылысы.
Венн диаграммасы
Жүйке
Координация және
Ұқсастығы
реттеу
жасушаларының
құрылысы.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Рефрактерлық кезең мен оның ролі.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Жүйке жасушаларының құрылысы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында орындай
алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік Рефрактерлық кезең мен оның ролі туралы
теориялар.туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Рефрактерлық кезең мен оның ролі туралы білу, Рефрактерлық
кезең мен оның ролі мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Рефрактерлық
кезең мен оның ролі түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Рефрактерлық кезең мен оның ролі» тақырыбына роундробин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүйке
Рефрактерлық
Ғалымдардың
жасушаларының
кезең мен оның
еңбектері
құрылысы.
ролі.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады
нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ,
рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Рефрактерлық Рефрактерлық
кезең мен
белгілері
дәлелдемелер. кезең мен
оның ролі.
оның ролі.
Венн диаграммасы
Жүйке
Координация
Ұқсастығы
және реттеу
жасушаларының
құрылысы.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Орталық жүйке жүйесінің құрылысы.
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Рефрактерлық кезең мен оның ролі.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

Сабақтың мақсаттары:

Күтілетін нәтижелер:

Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс:
Студенттердің өзіндік
жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

-білімділік Орталық жүйке жүйесінің құрылысы туралы
теориялар.туралы білім беру
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Орталық жүйке жүйесінің құрылысы туралы білу, Орталық жүйке
жүйесінің құрылысы мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Орталық жүйке
жүйесінің құрылысы түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ
(тәжірбиелік)
Химия,география
өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы қайталап
шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Орталық жүйке жүйесінің құрылысы» тақырыбына роундробин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүйке
Орталық жүйке
Ғалымдардың
жасушаларының
жүйесінің
еңбектері
құрылысы.
құрылысы.
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Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Ортасы.

Аяқталуы

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі суреттермен
көрсету арқылы және құпия хат шешуді ұсынады нәтижесінде
жаңа тақырып болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай жерлерде
кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Эволюцияның Орталық
Рефрактерлық
жүйке
кезең мен
белгілері
дәлелдемелер.
жүйесінің
оның ролі.
құрылысы.
Венн диаграммасы
Жүйке
Орталық жүйке
Ұқсастығы
жүйесінің
жасушаларының
құрылысы.
құрылысы.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің?
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Механорецепторлардың түрлері.
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Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Орталық жүйке жүйесінің құрылысы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Пән: Биология
Топ:

Кесте
Кестені өтілген
материалдармен
байланыстыра
отырып,
толтырады

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Механорецепторлардың
түрлері
туралы
білу,
Күтілетін нәтижелер:
Механорецепторлардың түрлері мен салыстыру, айырмашылығы
мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу,
Механорецепторлардың түрлері түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
ған уақыт
ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар
Бор , оқулық, тақта
қойылады. «бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?»,
НҚ тақырыбы туралы
«нені орындай алуымыз керек?» оқытушымен
өз білетіндерін ортаға
бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
салады
«Механорецепторлардың түрлері» тақырыбына
роунд-робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүйке
Орталық жүйке
Ғалымдардың
жасушаларының
жүйесінің
еңбектері
құрылысы.
құрылысы.
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып
табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1 Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2 Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай
жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Механореце Механорецепт Рефрактерлық
Кесте
пторлардың орлардың
кезең менКестені өтілген
белгілері
түрлері.
түрлері.
оның ролі.
материалдармен
Венн диаграммасы
байланыстыра
Жүйке
Механорецепторл
Ұқсастығы
отырып, толтырады
ардың түрлері..
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Механорецепторлардың түрлері.
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
шынайы ма? Бүгін оқушылар
орындай алды
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасындағы
байланыс.
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-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Холинергиялық синапстың құрылысы туралы білу, Холинергиялық
Күтілетін нәтижелер:
синапстың құрылысы мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу,түрлерінің негізгі
қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Холинергиялық синапстың құрылысы» тақырыбына
роунд-робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүйке
Орталық жүйке
Ғалымдардың
жасушаларының
жүйесінің
еңбектері
құрылысы.
құрылысы.
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
оқытушы білімалушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
Холинергиялық синапстың құрылысы
1 Холинергиялық синапстың құрылысы қызметі
қандай?
2 Холинергиялық синапстың құрылысы қайда
орналасқан, қай жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Кесте
Салыстыру Холинергиял Холинергиялы Рефрактерлық
Кестені өтілген
ық
қ синапстың
кезең мен
белгілері
материалдармен
синапстың
құрылысы мен оның ролі.
байланыстыра
құрылысы
қызметі
отырып, толтырады
мен қызметі арасындағы
арасындағы байланыс.
байланыс.
Венн диаграммасы
Жүйке
Механорецепторл
Ұқсастығы
ардың түрлері..
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Холинергиялық синапстың құрылысы мен
1.Сабақ/оқу мақсаттары
қызметі арасындағы байланыс.
шынайы ма? Бүгін оқушылар
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
не білді?
орындай алды
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
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Сабақ тақырыбы

Биологиядағы басқару жүйесі.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Биологиядағы басқару жүйесі.туралы білу, Биологиядағы басқару
Күтілетін нәтижелер:
жүйесі.мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата
алу, жасушадағы орнын білу, Биологиядағы басқару жүйесі.
түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Биологиядағы басқару жүйесі.» тақырыбына роундробин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Биологиядағы
Орталық жүйке
Ғалымдардың
басқару жүйесі.
жүйесінің
еңбектері
құрылысы.
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
1 Биологиядағы басқару жүйесі қызметі қандай?
2 Биологиядағы басқару жүйесі қайда орналасқан, қай
жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Биологиядағ Биологиядағы Рефрактерлық
ы басқару
басқару
кезең мен Кесте
белгілері
жүйесі.
жүйесі.
оның ролі. Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
байланыстыра
басқару жүйесі.
жасушаларының
отырып, толтырады
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Биологиядағы басқару жүйесі.
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
орындай алды
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Мембраналық рецепторлар арқылы гормондық сигналдардың
берілуі.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Мембраналық рецепторлар туралы білу, Мембраналық рецепторлар
Күтілетін нәтижелер:
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, Мембраналық рецепторлар түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Мембраналық рецепторлар» тақырыбына роунд-робин
жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Мембраналық
Орталық жүйке
Ғалымдардың
рецепторлар
жүйесінің
еңбектері
арқылы
құрылысы.
гормондық
сигналдардың
берілуі.
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
1 Мембраналық рецепторлар қызметі қандай?
2 Мембраналық рецепторлар қайда орналасқан, қай
жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Биологиядағ Биологиядағы Рефрактерлық
ы басқару
басқару
кезең мен Кесте
белгілері
жүйесі.
жүйесі.
оның ролі. Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
байланыстыра
басқару жүйесі.
жасушаларының
отырып, толтырады
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Мембраналық рецепторлар арқылы
1.Сабақ/оқу мақсаттары
гормондық сигналдардың берілуі.
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
не білді?
орындай алды
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі
Зертханалық жұмыс "Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі"
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
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-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер туралы білу, Өсіргіш
Күтілетін нәтижелер:
заттардың өсімдіктерге әсер мен салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Өсіргіш
заттардың өсімдіктерге әсер түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер» тақырыбына
роунд-робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Өсіргіш
заттар. Өсіргіш
заттар. Ғалымдардың
Өсіргіш заттардың Өсіргіш
еңбектері
өсімдіктерге әсер заттардың
ету механизмі
өсімдіктерге әсер
ету механизмі
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
1 Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер қызметі қандай?
2 Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер қайда
орналасқан, қай жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Өсіргіш
Өсіргіш
Рефрактерлық
заттар.
заттар.
кезең мен Кесте
белгілері
Өсіргіш
Өсіргіш
оның ролі. Кестені өтілген
заттардың
заттардың
материалдармен
өсімдіктерге өсімдіктерге
байланыстыра
әсер
ету әсер
ету
отырып, толтырады
механизмі
механизмі
Венн диаграммасы
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі.
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Өсіргіш
заттар.
Өсіргіш
заттардың
1.Сабақ/оқу мақсаттары
өсімдіктерге әсер ету механизмі
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Зертханалық жұмыс "Ауксиннің тамырдың
не білді?
өсуіне ықпал етуі"
2. Мен жоспарлаған
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
саралау шаралары тиімді болды ма?
орындай алды
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Қозғалыс
Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы
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-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының құрылысы»
тақырыбына роунд-робин жасату арқылы үй
тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Қозғалыс
Өсіргіш
заттар. Ғалымдардың
Көлденең жолақты Өсіргіш
еңбектері
бұлшықет
заттардың
ұлпаларының
өсімдіктерге әсер
құрылысы
ету механизмі
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
1 Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының
құрылысы қызметі қандай?
2 Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының
құрылысы қайда орналасқан, қай жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Қозғалыс
Өсіргіш
Рефрактерлық
Кесте
Көлденең
заттар.
кезең мен Кестені өтілген
белгілері
жолақты
Өсіргіш
оның ролі.
материалдармен
бұлшықет
заттардың
байланыстыра
ұлпаларыны өсімдіктерге
отырып, толтырады
ң құрылысы әсер
ету
механизмі
Венн диаграммасы
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі.
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Қозғалыс
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Көлденең жолақты бұлшықет ұлпаларының
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
құрылысы.
не білді?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
2. Мен жоспарлаған
орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмі.
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-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмтуралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизммен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизм түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
мақсатын тұжырымдау
«Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизм»
тақырыбына роунд-робин жасату арқылы үй
тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Қозғалыс
Бұлшықет
Ғалымдардың
Көлденең жолақты талшықтарының
еңбектері
бұлшықет
жиырылу
ұлпаларының
механизмі.
құрылысы
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Ресурстар

Бор , оқулық, тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін ортаға
салады

Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
1 Бұлшықет талшықтарының жиырылу
механизмқызметі қандай?
2 Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмқайда
орналасқан, қай жерлерде кездеседі?
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Қозғалыс
Бұлшықет
Рефрактерлық
Кесте
Көлденең
талшықтарын кезең мен Кестені өтілген
белгілері
жолақты
ың жиырылу оның ролі.
материалдармен
бұлшықет
механизмі.
байланыстыра
ұлпаларыны
отырып, толтырады
ң құрылысы
Венн диаграммасы
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі.
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің?
суммативті бағаға
Нені үйренгім келеді?
айналдырады
Не қызық болды?
Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Бұлшықет талшықтарының жиырылу
1.Сабақ/оқу мақсаттары
механизмі.
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
не білді?
орындай алды
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының ортақ
қасиеттерін, орналасуы мен құрылысы.
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-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет туралы білу, Жылдам
Күтілетін нәтижелер:
және баяу жиырылатын бұлшықет салыстыру, айырмашылығы мен
ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Жылдам және
баяу жиырылатын бұлшықет түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Алдымен ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
НҚ тақырыбы
мақсатын тұжырымдау
туралы өз
«Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет»
білетіндерін ортаға
тақырыбына роунд-робин жасату арқылы үй
салады
тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Қозғалыс
Жылдам және
Жылдам және баяу
Көлденең жолақты баяу жиырылатын жиырылатын
бұлшықет
бұлшықет
бұлшықет
ұлпаларының
талшықтарының
талшықтарының
құрылысы
ортақ қасиеттерін, ортақ қасиеттерін,
орналасуы мен
орналасуы мен
құрылысы.
құрылысы.
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Қозғалыс
Жылдам және Жылдам және
Көлденең
баяу
баяу
белгілері
жолақты
жиырылатын
жиырылатын
бұлшықет
бұлшықет
бұлшықет
ұлпаларыны талшықтарын талшықтарын
Кесте
ң құрылысы ың ортақ
ың ортақ Кестені өтілген
қасиеттерін,
қасиеттерін,
материалдармен
орналасуы мен орналасуы мен
құрылысы.
құрылысы. байланыстыра
отырып, толтырады
Венн диаграммасы
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі.
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет
1.Сабақ/оқу мақсаттары
талшықтарының ортақ қасиеттерін,
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
орналасуы мен құрылысы.
не білді?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
2. Мен жоспарлаған
орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Биомедицина және биоинформатика
Биомеханиканы робототехникада қолдану.
Модельдеу "Жердегі тірі ағзалар қозғалысының биомеханикасын
зерттеу"
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
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дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Биомедицина
және
биоинформатика
Биомеханиканы
Күтілетін нәтижелер:
робототехникада қолдану туралы білу, Биомедицина және
биоинформатика
Биомеханиканы робототехникада қолдану мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Аудиторияда ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
Бор , оқулық, тақта
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
НҚ тақырыбы
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
туралы өз
мақсатын тұжырымдау
білетіндерін ортаға
«Биомедицина және биоинформатика Биомеханиканы
салады
робототехникада қолдану» тақырыбына роунд-робин
жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Қозғалыс
Биомедицина
Биомедицина және
Көлденең жолақты және
биоинформатика
бұлшықет
биоинформатика
ұлпаларының
құрылысы
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Қозғалыс
Биомедицина
Биомедицина
Көлденең
және
және
белгілері
жолақты
биоинформати биоинформати
бұлшықет
ка
ка
ұлпаларыны
Кесте
ң құрылысы
Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
байланыстыра
басқару жүйесі.
жасушаларының
отырып, толтырады
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Биомедицина және биоинформатика
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Биомеханиканы робототехникада қолдану.
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Модельдеу "Жердегі тірі ағзалар
не білді?
қозғалысының биомеханикасын зерттеу"
2. Мен жоспарлаған
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
саралау шаралары тиімді болды ма?
орындай алды
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының механизмі.
Модельдеу " Жүректе өтетін электрлік үрдісті зерттеу"Модельдеу
"Жердегі тірі ағзалар қозғалысының биомеханикасын зерттеу"
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
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-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Жүректің өткізгіш жүйесі туралы білу, Жүректің өткізгіш жүйесі
Күтілетін нәтижелер:
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Аудиторияда ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
Бор , оқулық, тақта
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
НҚ тақырыбы
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
туралы өз
мақсатын тұжырымдау
білетіндерін ортаға
«Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматиясының
салады
механизмі.
Модельдеу " Жүректе өтетін электрлік үрдісті зерттеу"»
тақырыбына роунд-робин жасату арқылы үй
тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жүректің өткізгіш Жүректің
Биомедицина және
жүйесі. Жүрек
өткізгіш жүйесі.
биоинформатика
автоматиясының
Жүрек
механизмі.
автоматиясының
механизмі.
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Жүректің
Жүректің
Биомедицина
өткізгіш
өткізгіш
және
белгілері
жүйесі.
жүйесі. Жүрек биоинформати
Жүрек
автоматиясын ка
автоматиясы ың механизмі.
Кесте
ның
Кестені өтілген
механизмі.
материалдармен
Венн диаграммасы
байланыстыра
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі. отырып, толтырады
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек
1.Сабақ/оқу мақсаттары
автоматиясының механизмі.
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Модельдеу " Жүректе өтетін электрлік
не білді?
үрдісті зерттеу"
2. Мен жоспарлаған
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
саралау шаралары тиімді болды ма?
орындай алды
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер
ету ерекшеліктері.
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
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тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер
ету ерекшеліктері туралы білу, Электромагниттік және дыбыс
толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Күтілетін нәтижелер:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Аудиторияда ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
Бор , оқулық, тақта
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
НҚ тақырыбы
орындай алуымыз керек?» оқытушымен бірлесіп сабақ
туралы өз
мақсатын тұжырымдау
білетіндерін ортаға
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
салады
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундробин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Электромагниттік Жүректің
Биомедицина және
және дыбыс
өткізгіш жүйесі.
биоинформатика
толқындарының
Жүрек
адам ағзасына
автоматиясының
әсер ету
механизмі.
ерекшеліктері.
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Электромагн Жүректің
Биомедицина
иттік және
өткізгіш
және
белгілері
дыбыс
жүйесі. Жүрек биоинформати
толқындары автоматиясын ка
ның адам
ың механизмі.
Кесте
ағзасына
Кестені өтілген
әсер ету
материалдармен
ерекшелікте
байланыстыра
рі.
отырып, толтырады
Венн диаграммасы
Жүйке
Биологиядағы
Ұқсастығы
басқару жүйесі.
жасушаларының
құрылысы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Электромагниттік және дыбыс
1.Сабақ/оқу мақсаттары
толқындарының адам ағзасына әсер ету
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
ерекшеліктері.
не білді?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
2. Мен жоспарлаған
орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

"Эпигенетика" ұғымы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
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-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен салыстыру,
Күтілетін нәтижелер:
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, РНҚ түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
"Эпигенетика"
Жүректің
Биомедицина және
ұғымы.
өткізгіш жүйесі.
биоинформатика
Жүрек
автоматиясының
механизмі.
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Ортасы.

1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру "Эпигенетик "Эпигенетика" Биомедицина
а" ұғымы.
ұғымы.
және
белгілері
биоинформати
ка
Венн диаграммасы
Кесте
Жүйке
Биологиядағы Кестені өтілген
Ұқсастығы
басқару жүйесі. материалдармен
жасушаларының
құрылысы.
байланыстыра
отырып, толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

"Эпигенетика" ұғымы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

"Биоинформатика" ұғымы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
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тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
"Биоинформатика" ұғымы туралы білу, "Биоинформатика" ұғымы
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, "Биоинформатика" ұғымы түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Күтілетін нәтижелер:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
"Эпигенетика"
"Биоинформатика Биомедицина
ұғымы.
" ұғымы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру "Биоинформ "Эпигенетика" Биомедицина
атика"
ұғымы.
және
белгілері
ұғымы.
биоинформати
ка
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Венн диаграммасы
Жүйке
Ұқсастығы
жасушаларының
құрылысы.

Кесте
Биологиядағы Кестені өтілген
басқару жүйесі. материалдармен
байланыстыра
отырып, толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
"Биоинформатика" ұғымы.
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
орындай алды
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы туралы
Күтілетін нәтижелер:
білу, Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі
және оның маңызы түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
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жұмыстары:
Оқыту әдістері,
пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Экстракорпоральд "Биоинформатика Биомедицина
ы ұрықтандыру
" ұғымы.
әдісі және оның
маңызы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Экстракорпо Экстракорп Биомедицина
ральды
оральды
белгілері
ұрықтандыр ұрықтанды
у әдісі және ру әдісі
оның
және оның
Кесте
маңызы.
маңызы.
Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Экстракорпоральд Ұқсастығы
Биологиядағы
байланыстыра
басқару жүйесі.
ы ұрықтандыру
отырып, толтырады
әдісі және оның
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маңызы.

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және
1.Сабақ/оқу мақсаттары
оның маңызы.
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
не білді?
орындай алды
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Моноклоналды антиденелердің маңызы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Моноклоналды
антиденелердің
маңызы
туралы
білу,
Күтілетін нәтижелер:
Моноклоналды
антиденелердің
маңызы
мен
салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Моноклоналды антиденелердің маңызы түрлерінің негізгі
қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
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пед.технологиялары:
Қажетті құралжабдықтар:
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Моноклоналды
Биоинформатика Биомедицина
антиденелердің
маңызы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Моноклонал Экстракорп Биомедицина
ды
оральды
белгілері
антиденелер ұрықтанды
дің маңызы. ру әдісі
және оның
Кесте
маңызы.
Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Экстракорпоральд Ұқсастығы
Моноклоналды
байланыстыра
антиденелердің
ы ұрықтандыру
отырып, толтырады
маңызы..
әдісі және оның
маңызы.
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Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Моноклоналды антиденелердің маңызы.
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
орындай алды
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Биотехнология
Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада,
тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Моноклоналды
Биоинформатика Биомедицина
антиденелердің
маңызы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Биотехнолог Экстракорп Биомедицина
ия
оральды
белгілері
Микроағзала ұрықтанды
рды
ру әдісі
өндірісте,
және оның
Кесте
ауыл
маңызы.
Кестені өтілген
шаруашылы
материалдармен
ғында,
байланыстыра
медицинада,
отырып, толтырады
тұрмыста
қолданудың
артықшылық
тары мен
кемшіліктері
Венн диаграммасы
Экстракорпоральд Ұқсастығы
Моноклоналды
антиденелердің
ы ұрықтандыру
маңызы..
әдісі және оның
маңызы.
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Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Биотехнология
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Микроағзаларды өндірісте, ауыл
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
шаруашылығында, медицинада, тұрмыста
не білді?
қолданудың артықшылықтары мен
2. Мен жоспарлаған
кемшіліктері Тапсырмаларды берілген
саралау шаралары тиімді болды ма?
уақыт аралығында орындай алды
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану түрлерінің негізгі
қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Полимеразды
Биоинформатика Биомедицина
тізбекті
реакцияны
қолдану.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Полимеразд Экстракорп Биомедицина
ы тізбекті
оральды
белгілері
реакцияны
ұрықтанды
қолдану.
ру әдісі
және оның
Кесте
маңызы.
Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Экстракорпоральд Ұқсастығы
Моноклоналды
байланыстыра
антиденелердің
ы ұрықтандыру
отырып, толтырады
маңызы..
әдісі және оның
маңызы.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Полимеразды тізбекті реакцияны қолдану.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдері мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы
орнын
білу,
Гендік
инженериялық
манипуляциялаудың кезеңдері түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Полимеразды
Гендік
Биомедицина
тізбекті
инженериялық
реакцияны
манипуляциялауд
қолдану.
ың кезеңдері.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Гендік
Экстракорп Биомедицина
инженериял
оральды
белгілері
ық
ұрықтанды
манипуляци ру әдісі
ялаудың
және оның
Кесте
кезеңдері.
маңызы.
Кестені өтілген
Венн диаграммасы
материалдармен
Гендік
Моноклоналды
Ұқсастығы
байланыстыра
антиденелердің
инженериялық
отырып, толтырады
маңызы..
манипуляциялауды
ң кезеңдері.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін обілім алушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Гендік инженериялық манипуляциялаудың
кезеңдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың оң және теріс
тұстары.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың түрлерінің
негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Гендік
Гендік
Биомедицина
модификацияланғ инженериялық
ан ағзаларды
манипуляциялауд
қолданудың оң
ың кезеңдері.
және теріс
тұстары.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Гендік
Гендік
Биомедицина
инженериял модификац
белгілері
ық
ияланған
манипуляци ағзаларды
ялаудың
қолдануды
Кесте
кезеңдері.
ң оң және
Кестені өтілген
теріс
материалдармен
тұстары.
байланыстыра
Венн диаграммасы
Гендік
Моноклоналды отырып, толтырады
Ұқсастығы
антиденелердің
модификацияланға
маңызы..
н ағзаларды
қолданудың оң
және теріс
тұстары.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Гендік модификацияланған ағзаларды
қолданудың оң және теріс тұстары.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері.
Зертханалық жұмыс "Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік
ортадағы микрофлорасын зерттеу" .

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері туралы білу,
Күтілетін нәтижелер:
Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Гендік
Гендік
Биомедицина
модификацияланғ инженериялық
ан ағзаларды
манипуляциялауд
қолданудың оң
ың кезеңдері.
және теріс
тұстары.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Микробиоло "Сүтқышқы Биомедицина
гиялық
лды
белгілері
зерттеулерді өнімдердің
ң кезеңдері. түрлі
Зертханалық қоректік
Кесте
жұмыс
ортадағы
Кестені өтілген
микрофлор
материалдармен
асын
байланыстыра
зерттеу"
отырып, толтырады
Венн диаграммасы
Гендік
Моноклоналды
Ұқсастығы
антиденелердің
модификацияланға
маңызы..
н ағзаларды
қолданудың оң
және теріс
тұстары.
Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін білім алушылар
не білді?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Микробиологиялық
зерттеулердің
кезеңдері.
Зертханалық жұмыс "Сүтқышқылды
өнімдердің түрлі қоректік ортадағы
микрофлорасын зерттеу" .
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс
ерекшеліктері.
Зертханалық жұмыс "Бактерияларды Грамм әдісі бойынша бояу".

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс
Күтілетін нәтижелер:
ерекшеліктері.туралы білу, Грамм оң және грамм теріс бактериялар
және
олардың
құрылыс
ерекшеліктері.мен
салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Грамм оң және
"Бактерияларды
Биомедицина
грамм теріс
Грамм әдісі
бактериялар және бойынша бояу".
олардың құрылыс
ерекшеліктері.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Микробиоло "Сүтқышқы "Бактерияларды
гиялық
лды
Грамм
әдісі
белгілері
зерттеулерді өнімдердің бойынша бояу".
ң кезеңдері. түрлі
Зертханалық қоректік
Кесте
жұмыс
ортадағы
Кестені өтілген
микрофлор
материалдармен
асын
байланыстыра
зерттеу"
отырып, толтырады
Венн диаграммасы
Грамм оң және
Моноклоналды
Ұқсастығы
грамм теріс
антиденелердің
бактериялар және
маңызы..
олардың құрылыс
ерекшеліктері.
Зертханалық
жұмыс
"Бактерияларды
Грамм әдісі
бойынша бояу"

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Грамм оң және грамм теріс бактериялар
1.Сабақ/оқу мақсаттары
және олардың құрылыс ерекшеліктері.
шынайы ма?
Зертханалық жұмыс "Бактерияларды Грамм
2. Мен жоспарлаған
әдісі бойынша бояу".
саралау шаралары тиімді болды ма?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
орындай алды
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

"Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы" ұғымы. "Клондау"
ұғымы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
"Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин
қышқылы"
ұғымы.
Күтілетін нәтижелер:
"Клондау"
ұғымы
туралы
білу,
"Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин қышқылы" ұғымы. "Клондау" ұғымы мен
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын білу, "Рекомбинантты дезоксирибонуклеин
қышқылы" ұғымы. "Клондау" ұғымы түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
"Рекомбинантты
"Бактерияларды
Биомедицина
дезоксирибонукле Грамм әдісі
ин қышқылы"
бойынша бояу".
ұғымы. "Клондау"
ұғымы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Микробиоло "Рекомбина "Бактерияларды
гиялық
нтты
Грамм
әдісі
белгілері
зерттеулерді дезоксириб бойынша бояу".
ң кезеңдері. онуклеин
Зертханалық қышқылы"
Кесте
жұмыс
ұғымы.
Кестені өтілген
"Клондау"
материалдармен
ұғымы.
байланыстыра
Венн диаграммасы
"Рекомбинантты
Моноклоналды отырып, толтырады
Ұқсастығы
антиденелердің
дезоксирибонукле
маңызы..
ин қышқылы"
ұғымы. "Клондау"
ұғымы.

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
"Рекомбинантты дезоксирибонуклеин
1.Сабақ/оқу мақсаттары
қышқылы" ұғымы. "Клондау" ұғымы.
шынайы ма?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
2. Мен жоспарлаған
орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Ағзаларды клондау тәсілдері.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Ағзаларды клондау тәсілдері туралы білу, Ағзаларды клондау
Күтілетін нәтижелер:
тәсілдері мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата
алу, жасушадағы орнын білу, Ағзаларды клондау тәсілдері
түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ағзаларды
Ағзаларды
Биомедицина
клондау тәсілдері. клондау тәсілдері.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Ағзаларды
"Рекомбина "Бактерияларды
клондау
нтты
Грамм
әдісі
белгілері
тәсілдері.
дезоксириб бойынша бояу".
онуклеин
қышқылы"
Кесте
ұғымы.
Кестені өтілген
"Клондау"
материалдармен
ұғымы.
байланыстыра
Венн диаграммасы
отырып, толтырады
"Рекомбинантты
Ағзаларды
Ұқсастығы
клондау тәсілдері.
дезоксирибонукле
ин қышқылы"
ұғымы. "Клондау"
ұғымы.

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Ағзаларды клондау тәсілдері.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

«микроклональды көбею " ұғымы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
«микроклональды көбею " ұғымы.туралы білу, «микроклональды
Күтілетін нәтижелер:
көбею " ұғымы.мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын
ажырата алу, жасушадағы орнын білу, «микроклональды көбею "
ұғымы. түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Алдыңғы тақырып

Эл.пошта:
Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
«микроклональды Ағзаларды
Биомедицина
көбею " ұғымы.
клондау тәсілдері.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру
"Бактерияларды
«микроклона «микрокло Грамм
әдісі
белгілері
льды көбею нальды
бойынша бояу".
" ұғымы.
көбею "
ұғымы.
Кесте
Венн диаграммасы
Кестені өтілген
«микроклональды Ұқсастығы
Ағзаларды
материалдармен
клондау тәсілдері.
көбею " ұғымы.
байланыстыра
отырып, толтырады

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
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Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

«микроклональды көбею " ұғымы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы
Күтілетін нәтижелер:
туралы білу, Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте
қолданылуы мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын
ажырата алу, жасушадағы орнын білу, Ферменттердің медицинада,
химияда және өнеркәсіпте қолданылуы түрлерінің негізгі
қызметтерін
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Тел:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Ферменттердің
Ағзаларды
Биомедицина
медицинада,
клондау тәсілдері.
химияда және
өнеркәсіпте
қолданылуы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Ферменттер
"Бактерияларды
дің
«микрокло Грамм
әдісі
белгілері
медицинада, нальды
бойынша бояу".
химияда
көбею "
және
ұғымы.
Кесте
өнеркәсіпте
Кестені өтілген
қолданылуы.
материалдармен
Венн диаграммасы
байланыстыра
«микроклональды Ұқсастығы
Ағзаларды
отырып, толтырады
клондау тәсілдері.
көбею " ұғымы.

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Формативті бағаны
суммативті бағаға
айналдырады

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма?
2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе?
3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Ферменттердің медицинада, химияда және
өнеркәсіпте қолданылуы.
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
орындай алды

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Биосфера, экожүйе, популяция
Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер. Қарым-қатынас
түрлері. Модельдеу "Қоректік тізбектерде энергияның
тасымалдануының сызбасын құрастыру".

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Экологиялық пирамидалар. Трофикалық деңгейлер. Қарым-қатынас
Күтілетін нәтижелер:
түрлері. Модельдеу "Қоректік тізбектерде энергияның
тасымалдануының сызбасын құрастыру" туралы білу, Экологиялық
пирамидалар. Трофикалық деңгейлер. Қарым-қатынас түрлері.
Модельдеу "Қоректік тізбектерде энергияның тасымалдануының
сызбасын құрастыру" түрлерінің негізгі қызметтерін түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Аяқталуы

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Трофикалық
Биосфера,
Биомедицина
деңгейлер. Қарым- экожүйе,
қатынас түрлері.
популяция
Экологиялық
пирамидалар.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Ферменттер Трофикалы Биосфера,
дің
қ
экожүйе,
белгілері
медицинада, деңгейлер.
популяция
химияда
ҚарымЭкологиялық
және
қатынас
пирамидалар. Кесте
өнеркәсіпте
түрлері.
Кестені өтілген
қолданылуы.
материалдармен
Венн диаграммасы
байланыстыра
Биосфера,
Трофикалық
Ұқсастығы
отырып, толтырады
экожүйе,
деңгейлер. Қарымпопуляция
қатынас түрлері.
Экологиялық
Модельдеу
пирамидалар.
"Қоректік
тізбектерде
энергияның
тасымалдануының
сызбасын
құрастыру".
Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы
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айналдырады
Рефлексия .
Биосфера, экожүйе, популяция
1.Сабақ/оқу мақсаттары
Экологиялық пирамидалар. Трофикалық
шынайы ма?
деңгейлер. Қарым-қатынас түрлері.
2. Мен жоспарлаған
Модельдеу "Қоректік тізбектерде
саралау шаралары тиімді болды ма?
энергияның тасымалдануының сызбасын
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
құрастыру".
бе?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
3.Мен өз жоспарыма қандай
орындай алды
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди - Вайнбергтің генетикалық тепетеңдік заңы.

-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу
-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди - Вайнбергтің генетикалық
Күтілетін нәтижелер:
тепе-теңдік заңы туралы білу, Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы мен салыстыру,
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, жасушадағы орнын
білу, Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди - Вайнбергтің
генетикалық тепе-теңдік заңы түрлерінің негізгі қызметтерін
түсінеді
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):
Оқытушы туралы мәлімет:
Т.А.Ә.
Қолы:
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Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ресурстар

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс
Бор , оқулық, тақта
жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені
орындай алуымыз керек?» оқытушылармен бірлесіп
НҚ тақырыбы
сабақ мақсатын тұжырымдау
туралы өз
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
білетіндерін ортаға
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роундсалады
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Трофикалық
Түрлердің
Биомедицина
деңгейлер. Қарым- биоалуантүрлілігі
қатынас түрлері.
. Харди Вайнбергтің
генетикалық тепетеңдік заңы.
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын
4 топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру Түрлердің
Трофикалы Биосфера,
биоалуантүр
қ
экожүйе,
белгілері
лілігі. Харди деңгейлер.
популяция
ҚарымЭкологиялық
Вайнбергтің қатынас
пирамидалар. Кесте
генетикалық түрлері.
Кестені өтілген
тепе-теңдік
материалдармен
заңы.
байланыстыра
Венн диаграммасы
Түрлердің
Трофикалық отырып, толтырады
Ұқсастығы
биоалуантүрлілігі.
деңгейлер. ҚарымХарди қатынас түрлері.
Вайнбергтің
Модельдеу
генетикалық тепе"Қоректік
теңдік заңы.
тізбектерде
энергияның
тасымалдануының
сызбасын
құрастыру".
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Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Формативті бағаны
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
суммативті бағаға
Не қызық болды? Не қызық болмады?
айналдырады
Үй тапсырмасы
Рефлексия .
Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди 1.Сабақ/оқу мақсаттары
Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы.
шынайы ма?
Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында
2. Мен жоспарлаған
орындай алды
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе? 3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Пән: Биология
Топ:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Күні:
Сабақ тақырыбы

Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда
түрлі статистикалық әдістерді қолдану. Жергілікті экожүйенің
биоалуантүрлілігін анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы.
"Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз аймағының
экожүйесінің жағдайын анықтау". Ғаламдық жылыну: себептері,
салдарлары және шешу жолдары. "климаттың ғаламдық
жылынуының компьютерлік моделі". Қазақстанның экологиялық
проблемалары және оларды шешу жолдары.
-дамыту: студенттердің ой-өрісін,жеке қабілеттерін
дамыту.Ізденуге,зерттеу жұмыстарын өздігінен жүргізе алуға
баулу.Тақырыпты қамтуға , өзіндік баға беруге баулу

-тәрбиелік: студенттерге адамгершілік тәрбиесін,еңбек
тәрбиесін,патриоттық тәрбие беру.
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлілігін анықтауда кездейсоқ
Күтілетін нәтижелер:
іріктеу әдісінің маңызы туралы білу, Жергілікті экожүйенің
биоалуантүрлілігін анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы
мен салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу,
жасушадағы орнын
Білімді және дағдыларды жетілдіруге арналған сабақ (тәжірбиелік)
Сабақтың түрі:
Пәнаралық байланыс: Химия,география
Студенттердің өзіндік өз ойларымен, пікірлерімен бөлісу, сызбалармен жұмыс
жұмыстары:
Баяндау, әңгіме жүргізу, сұрақ-жауап алмасу, иллюстрация.
Оқыту әдістері,
Модульдік оқыту технологиясының ойын элементтері,
пед.технологиялары:
В.Шаталовтың тірек сызбалармен оқыту технологиясы.
тірек-сызбалар, ақша үлгілері, интербелсенді тақта.
Қажетті құралжабдықтар:
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Пайдаланған әдебиет
(қосымша мағлұмат):

«Биология » оқулығы, ғаламтор материалдары
Оқытушы туралы мәлімет:

Т.А.Ә.

Қолы:

Тел:

Эл.пошта:

Алдыңғы тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу арқылы
қайталап шығу

Жоспарлан- Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
ған уақыт
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз).
Басталуы.

Ортасы.

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар қойылады.
«бүгінгі сабақта қандай мақсатпен жұмыс жасайсыңдар?»,
«бүгін біз не үйренуіміз керек?», «нені орындай алуымыз
керек?» оқытушылармен бірлесіп сабақ мақсатын
тұжырымдау
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам
ағзасына әсер ету ерекшеліктері.тақырыбына роунд-робин
жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Жергілікті
Жергілікті
"Талдаудың
экожүйедегі
экожүйенің
статистикалық
ағзалардың саны
биоалуантүрлілігі әдістерін қолдану
мен таралуын
н анықтауда
арқылы
өз
анықтауда түрлі
кездейсоқ іріктеу аймағының
статистикалық
әдісінің маңызы.
экожүйесінің
әдістерді қолдану.
жағдайын
анықтау".
1 «Миға шабуыл»
Оқытушы білім алушыларға сұрақтар қояды түрлі
суреттермен көрсету арқылы және құпия хат шешуді
ұсынады нәтижесінде жаңа тақырып болып табылатын 4
топ: Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Ғаламдық
Модельдеу
Қазақстанн Оларды шешу
"климаттың ың
жолдары.
жылыну:
ғаламдық
экологиялы
себептері,
жылынуыны қ
салдарлары
ң
проблемала
және шешу компьютерлі ры
жолдары.
к моделі".
Венн диаграммасы
"климаттың
ғаламдық
жылынуының
компьютерлік
моделі".
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Қазақстанның
экологиялық
проблемалары

Оларды шешу
жолдары.

Ресурстар

Бор , оқулық,
тақта
НҚ тақырыбы
туралы өз
білетіндерін
ортаға салады

Кесте
Кестені өтілген
материалдарме
н
байланыстыра
отырып,
толтырады

Аяқталуы

Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? Не қызық болмады?
Үй тапсырмасы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары
шынайы ма? 2. Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім
бе? 3.Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Формативті
бағаны
суммативті
бағаға
айналдырады

Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны
мен таралуын анықтауда түрлі
статистикалық әдістерді қолдану. Жергілікті
экожүйенің биоалуантүрлілігін анықтауда
кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы.
"Талдаудың статистикалық әдістерін
қолдану арқылы өз аймағының экожүйесінің
жағдайын анықтау". Ғаламдық жылыну:
себептері, салдарлары және шешу жолдары.
Қазақстанның экологиялық проблемалары
және оларды шешу жолдары.
Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ___________Мамбетов М.Б.
Оқытушының қолы ____________Тирбосынова А.А.
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Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған материалдар
«Биология»
(пәннің коды және толық атауы)
___________________1511000 - «Жерге орналастыру»___________
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021
Қорытынды сынақ сұрақтары
1. Молекулярлық биология және биохимия
2. Жасушалық биология
3. Қоректену
4. Заттардың тасымалдануы
5. Тынысалу
6. Бөліп шығару
7. Жасушалық цикл Көбею
8. Өсу және даму
9. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары
10. Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
11. Координация және реттеу
12. Қозғалыс
13. Биомедицина және биоинформатика
14. Биотехнология
15. Биосфера, экожүйе, популяция
16. Молекулярлық биология және биохимия
17. Жасушалық биология
Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

18. Қоректену
19. Заттардың тасымалдануы
20. Тынысалу
21. Бөліп шығару
22. Жасушалық цикл Көбею
23. Өсу және даму
24. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары
25. Эволюциялық даму Селекция негіздері. Тірі ағзалардың алуантүрлілігі
26. Координация және реттеу
27. Қозғалыс
28. Биомедицина және биоинформатика
29. Биотехнология
30. Биосфера, экожүйе, популяция

Сабақ беруге арналған мамандандырылған
аудиториялар тізімі
«Агроэкология» пәндер біллестігі
(цк атауы)
«Биология»
(пән атауы)
Рет
№
1

Аудитория
(кабинет,
лаборатория)
№
2

Аудиторияның (кабинет,
лаборатория) жұмыс
бағыты

Пәнді оқытуда
қолданылатын құралжабдықтар

3

4

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

1

528

528

ө

2

Бағдарлама жетекшісі ________________
(қолы)
лауазымы)

Ф ЕАК 02-05.02 Бірінші басылым. Сабақ жоспары

оқытушы Тирбосынова А.А.
(аты-жөні, тегі,

