
Сабақ бөлімі: 

From the life of 

animals 

Орталық: ОЭБО 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: Багдаулетова А.О. 

Үйірме: 

Animal Land  

Қатысушылар 

саны: 

Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Let's Protect the Nature 

Сабақтың түрі: Практикалық сабақ 

Оқу мақсаты БҚО табиғатын сипаттау 

Бағалау 

критерийлері 

Оқушылар орындай алуы керек:  

 БҚО табиғи жағдайын біледі; 

 Табиғи объектілерді қорғаудың мәнін түсінеді. 

Тілдік 

мақсаттар 

Арнайы пәндік лексика және терминология: 

protection, environment, nature, river, nature reserve 

Құндылықта

р-ды дарыту 

Оқу тапсырмасын орындау кезде қоғамдық өмірге дайын болу, 

өзін бақылауда ұстай білу, бәсекеге қабілетті бола білу 

құндылықтары дамытылады. 

Жазбаша жұмыстар арқылы академиялық шыншылдық, 

нақтылық, өзін өзі реттей білу құндылықтары дамытылады. 

Ауызша жұмыстар арқылы ойды реттей білу, сенімділік, 

дәлелдерді қолдана білу құндылықтары дамытылады. 

Пәнаралық 

байланыстар 
Экология, биология, география 

Құрал-

жабдықтар 
Интерактивті тақта, интернет желісі, smartphon, А2 форматы, 

түрлі-түсті маркер  

Алдыңғы 

білім 
Оқушылар БҚО кездесетін жануарлар түрлерін біледі. 

Уақытша 

жоспарлау 

Сабақта жоспарланған қызметтер Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сәлемдесу. Ынтымақтасу атмосферасын 

қалыптастыру.  

How are you feeling today?  

- Emoticons express your feelings. 

Оқушыларға интерактивті тақта арқылы 

жаңа тақырыпқа қатысты бейнеролик 

көрсетіледі. Оқушылар көрсетілген 

бейнероликті талқылау арқылы жаңа сабақ 

тақырыбына біртіндеп көшеді (жаңа сабақ 

тақырыбына шығу).  

 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Vx

WksM-VBGc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxWksM-VBGc
https://www.youtube.com/watch?v=VxWksM-VBGc
https://www.youtube.com/watch?v=VxWksM-VBGc


 

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Жаңа тақырыптың оқу мақсаттарымен, 

бағалау критерийлерімен оқушыларды 

таныстыру.  

Сипаты: оқушыларға БҚО табиғи 

нысандары жазылған карточкалар 

ұсынылады. Табиғи нысандар типі бойынша 

3 топқа бөлінеді. 

Күтілетін нәтиже: табиғи нысандарды 

анықтап, 3 топқа бөліну 

 

Жаңа тақырып: Let's Protect the Nature 

(топпен жұмыс). 

Mind map technology 

Сипаты: әр топ топ атауына байланысты 

мәтінмен танысып, ойлар картасын 

құрастырады.  

Күтілетін нәтиже: БҚО табиғи 

объектілерімен танысып, сипаттай алады. 

 

Vocabulary (drilling техникасы арқылы) 

Сипаты: оқушыларға тақырыпқа 

байланысты жаңа сөздерді үйрету. 

Нәтижесі: жаңа сөздерді біледі 

 

Kahoot платформасы арқылы алынған 

білімді бекіту 

 

 

 

 

 

Қосымша 1 

 

 

 

 

 

Қосымша 2 

 

 
 

Қосымша 3 

 

Қосымша 3 

 

 

 

https://play.kahoot.it

/v2/gameover?quizI

d=7e7034c5-0d69-

4d55-92ac-

0e81b8b213b3  

Сабақтың 

соңы  
Кері байланыс «Қызық, құнды, 

қиын»әдісі арқылы. 

• Құнды 

• Қиын 

• Қызық  

Оқушылар пікірлерін айтады. 

 

Үйтапсырмасы: Жаңа сөздерді жаттап, сөйлем құрастыру. 

Әдебиеттер тізімі: 
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6. http://anatili.kazgazeta.kz/news/57949  
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Қосымша 1 

1-ші топ «БҚО өзендері» 

Шаған Жайық Деркөл Қалдығайты Бұлдырты  

2-ші топ БҚО қорықшалары 

Кирсанов 

қорықшасы 

Бударин 

қорықшасы 

Орда 

геоботаникалық 

қорықшасы 

Жалтыркөл 

қорықшасы 

Дубрава 

ботаникалық 

қорықшасы 

3-ші топ Хан Тоғайы 

Жануарлар Өсімдіктер Канадалық 

үйеңкі 

Антропогендік 

әсер 

Ақ терек 

 

Қосымша 2 

«БҚО өзендері» 

БҚО-дағы өзен-көлдерде су тапшылығы туындады 

8. https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/319965-b-o-da-y-zen-k-lderde-su-

tapshyly-y-tuyndady  

9. https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ural-river-ecology-problem/30291626.html  

10. http://zhaikpress.kz/kk/news/zhajygymyzdy-zhautandatpajyk/  

 

 

БҚО қорықшалары 

Облыста 3 республикалық және 5 облыстық қорықшалар, 1 қорықты 

аймақ, 2 табиғат ескеркіші бар. Қазір облыстың барлық қорғалатын аумағы 450 

мың гектар жерді алып жатыр, шамамен облыс жерінің 3% -ын қамтиды. 

Облыс аумағында орналасқан республикалық маңызы бар қорықшалар: 1. 

Кирсанов. 2. Бударин. 3. Жалтыркөл. Бұлардың үшеуі де зоологиялық. 

Сонымен қатар бұл қорықшалар облыстағы алғашқы қорықшалар болып 

табылады. 1967 жылы ұйымдастырылған. Жергілікті маңызы бар 5 қорықша: 1. 

Ақ құм жерінің қорықшасы. 2. Орда геоботаникалық қорықшасы. 3. Шалқар 

биогидрологиялық қорықшасы. 4. Емендер алаңы ботаникалық қорықшасы. 

5.Селекциондық ботаникалық қорықшасы. Қорықшалар Қызыл кітапқа енген 

өсімдіктер мен жануарлар кездесетін жерлерде құрылған. Жайық өзені 

республика көлеміндегі маңызы бар қорықты аймақ болып табылады.  

http://zhaikpress.kz/kk/news/zhajygymyzdy-zhautandatpajyk/
http://anatili.kazgazeta.kz/news/57949
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Сонымен бірге облыста табиғат мұрасы болып табылатын Үлкен Ешкі 

(Ичка) тауы мен Садовое көлі бар. 

Бүгінгі күні облыс аумағында бірнеше он мыңдаған омыртқасыздармен 

қатар 460-тан астам омыртқалы жануарлар түрі белгілі. Табиғи факторлардың 

және адам іс-әрекетінің әсерінен облыс аумағында сары тоқалтіс, құндыз, және 

бұлан құрып кетсе, қоқиқаз ұялауын тоқтатып, ал оншақты түрдің сан мөлшері 

қысқарып, кейбіреулерінің жойылып кету қаупі тұр. Соңғы жылдары олар 

тіршілік ортасының ластануымен ареалдарының қысқаруынан зардап шегуде. 

Облыс фаунасының Республика Қызыл кітабына енген түрлер саны көбейді: 

омыртқалылар 53 (оның ішінде сүтқоректілердің 5 түрі, құстардың 41 түрі, 

жорғалаушылардың 2 түрі, балықтардың 4 түрі, дөңгелек ауыздылардың 1 түрі 

) мысалы: алып соқыр тышқан, сұңқылдақ аққу, сарыбауыр қара шұбар жылан, 

ақ балық, каспий миногасы және т.б., бунақты денелілер -27 мысалы: әдемі 

инелік, бұғы қоңыз, екінүктелі қанқызы, махаон көбелегі және т.б. Осы ҚР-ның 

Қызыл кітабына енген бунақ денелілерге қосымша Батыс Қазақстан аймағына 

тән сирек кездесетін 8 түр анықталды. 

БҚО В.В.Иванов және О.Т.Кольченконың деректеріне сай, өсімдіктің 

1256 түрі кездеседі. Олар 117 тұқысмдас. Пен 487 туысқа біріктірілген. Сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан 14 түр Қазақстан Республикасының 

Қызыл кітабына енген, мысалы: көктемгі жанаргүл, ақтұңғиық, мамыр інжуі, 

Шренка қызғалдағыжәне т.б., 10 түр – СССР-дың Қызыл кітабына енген: ақ 

селеу, Еділ майқарағаны, Карпух-Троцкий өгіз көзі және т.б. 

Әдебиет:   

1. Бейсенова А.С., Шілдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология, Алматы, Ғылым, 

2001; 192 б.  

 

 

Хан Тоғайы 

 

1. «Хан тоғайы қорғауда болады» 

 https://www.uralskweek.kz/kz/2020/08/25/xan-to-ajy-or-auda-bolady/ 

2. ХАН ЖӘҢГІРДІҢ ТОҒАЙЫ ЖАЙРАП ЖАТЫР 

 http://anatili.kazgazeta.kz/news/57949  

 

 

Қосымша 3 

 

Vocabulary 

PROTECTION ҚОРҒАУ 

ENVIRONMENT ҚОРШАҒАН ОРТА 

NATURE ТАБИҒАТ 

RIVER ӨЗЕН 

NATURE RESERVE ТАБИҒИ ҚОРЫҚ 

 

https://www.uralskweek.kz/kz/2020/08/25/xan-to-ajy-or-auda-bolady/
http://anatili.kazgazeta.kz/news/57949

