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Қазақстанның жер 

аймағын аралаймыз



Мәтінді түсініп оқуға, сөздік қорын

дамытуға,сұрақтарға жауап беру-

ге, өз сөзімен әңгімелеуге, мақалдың

мәнін түсіндіруге, мекен, мезгіл

үстеулерін дұрыс қолдануға баулу,

саяхаттың мәнін түсіндіре отырып, туған

жерге деген сүйіспеншілігін арттыру.

*



*

«Атың барда жер таны желіп жүріп»

Халық мақалы



*

Ашық аспан болсын!

Әр күніміз біздің

Сәттілікке толсын!

Қазақ тілі пәнінен 

Білмегенді білейік,

Үйренейік, күлейік.



*Сөздікпен жұмыс

* жат болмаған - не чуждо    үстірт – плато

* сыңайлы – похоже / жер қойнауында – в недрах земли

* құнды – ценный тапшы - бедный

* нысан - объект алап – бассейн

* жота -хребет су аңғарлары – водоемы

* жазық жерінде – в степях    құр – куропатка



*

Сарыарқа

Жетісу

Маңғыстау



1-тапсырма.  

1-топ  «Жан мен тәнді қатар 

сауықтыратын - саяхат» мәтіні бойынша 

постер жасау

2-топ  «Сарыарқа» мәтіні бойынша 

кластер жасау

3-топ  «Жетісу»  мәтіні бойынша 

кластер жасау

*



1 – топ. Жан мен тәнді қатар сауықтыратын -

саяхат

Демалыс пен танымды 

ұштастыратын рекреациялық туризм 

туралы не білеміз?
Рекреация лат.т. «қайта 

қалпына келтіру»

«Адам денсаулығын және қабілеттілігін қалпына 

келтіретін және сондай демалысты қамтамасыз 

ететін табиғи және мәдени ресурстарының белгілі 

бір бөлігі  рекреациялық ресурстар деп аталады»

Н.Реймерс



2 – топ. Сарыарқа

Қарағанды, Астана, 

Торғай, Семей, 

Павлодар

Жер бетіндегі 

өсімдіктері 

сарғайып жататын 

жалпақ үстірт

Пайдалы қазбалар 

көмбесі: көмір, темір кені, 

мыс, марганец, алтын, 

күміс, мұнай

Жауын-шашын аз 

түседі. Қысы суық, 

боранды. Жазы 

ыстық, құрғақ

Балқаш, Ертіс-Қарағанды-

Жезқазған суқоймалары 

және Қарқаралы ұлттық 

саябағы

Ұлытау тауы, 

Көкшетау үстірті, 

Көкшетауы

Халық Қарағандыны 

«Кеншілер қаласы», 

Теміртау 

металлургтер қаласы 

дейді.

Балқаш – мыс 

комбинаты, 

Жезқазған – кен 

байыту фабрикасы, 

мыс балқыту зауыты



3 – топ. Жетісу

Жеті өзен: Іле, Лепсі, 

Басқан, Ақсу, Сарқан, 

Қаратал, Көксу

Алматы облысы –

Талдықорған.

Тянь-Шань  Алатауы, 

Қаратау сілемдері

Ірі көлдері: 

Балқаш, Алакөл, 

Жалаңашкөл, 

Сасықкөл, Көлсай, 

Үлкен Алматы, 

Қапшағай бөгені 

мен СЭС-і

Өсімдіктері: 

жусан, сораң, 

сексеуіл

Полиметалл 

кендері: марганец, 

вольфрам, мыс, 

таскөмір, алтын



Диалог

Топтар өздеріне берілген мәтіннің мазмұны

бойынша басқа топ мүшелерімен сұрақ-

жауап жүргізеді.



1.Реймерстің сөзі бойынша рекреациялық

ресурстар не екенін білдік, ал енді осы

Қазақстанның қандай рекреациялық ресурстарын

білеміз?

2.Сарыарқа туралы айтқанда, біздер оның табиғаты

мен байлығынан басқа атап өтетін жайт - Қазақстан

астанасының Сарыарқа төріне көшірілуі

Неге ҚР астанасы Сарыарқа төріне көшірілді?

*



*

1998 - 2018

1963 - 2018



1- топ             2-топ          3-топ

Табиғат          Саяхат         Жетісу

*



1-топ 

Берілген мәтіннен модаль сөздерді тауып, дәптерге жазу.

2-топ

Берілген мәтіннен сабақты және салт етістікерді тауып, 

көшіріп жазу.

3-топ

Берілген мәтін бойынша мекен үстеулерді тауып, көшіріп 

жазу.

*



Туған жер туралы,табиғат 

туралы, саяхат туралы өздерінің 

ой-пікірлерін білдіру.

*



1) Әркімнің ... ... – Мысыр шаһары.

2) ... – жер жаннаты.

3) Аққу көлін аңсайды,

Адам … … аңсайды.

4) Туған жердің күні де …, … де ыстық.

5) Туған жердей жер …,

Туған елдей … болмас.

6) Таза болса ... – аман болар адамзат.

7) Жол ... – жету.

*



Не білемін?       Не білдім?      Не білгім келеді?

*



Мұғалім топ басшысы топ 

мүшелерін бағалаған 

парақшаларын жинап, өзі 

қорытынды баға қояды. 

*



*


