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VIу.алимдердин сабакта1)IrtНЬiн планы жонYндо йБоо

1. }Калпы жобо.

1,l, Бул жобо КР нын "Би.ltим беруY }t(онYндо .. законlrнун }кана мектеll.гин
УСТАВ ынын негизинде иштелип чы](аан.

1.2. Сабактын планы - бул ]\{угалимДиLt ишиН жонго салуучу, окуу
програмМасына шайкеШ келе турГан милдеттYУ ченемдиК документ болуп
санаJIат,

1.3. Ар бир сабакта сабактын планы бtt.гrушу миJIдет"гiY.

|.4. СабаIктыН планы мугалиN4 тарабынrrн окуу программасына жана
каJrендардык - темага ылайt;к тYзYло,I,.
1.5. Сабактын планынын HeI tt:]ги миJlдсгтери:

,/ отyло турган темадагы сабактыll rlрдун аныктоо,
,/ Сабактын максатын аныктоо;
,/ Тандаrrган окуу материЕLчынын ырааттуулугун аныктоо;
/ окуучулардын окуу материrlJIын озlдоштуруусундогy окутуу методдорун
жана форма-гrарын тандоо rIyH шарr-гарды тyзуyго багытталган иш-
аракетгери,

2, Сабактын планын иштеп чыгу)/.
Сабактын планынын негизги компоI tе]-Jттери:
,/ Максаты. мугztлиМ tlкууtI\,ларга (.)кутуунун максаттарын бут сабакка
жана айрым этаптары}l коюусу,
,/ КоммунИкативдYY;IYк: мугzIJIи]чlДлI]t класС менеН баарлашУУ децгээJlин
аныктоо;
,/ Мазмунлуулугу: окугуула мате})иiшды тандоосу, бышыктоо, кайта.поо, оз
алдынча иштер ж.б

окуу,rулардын таанып-билyy кы :tы гуусун онyктурyy жолдорун аны ктоо
Окутуунун формаларын, метод/lоI)ун тандоо.

2. Сабактын планын тариздо0.
3.1 , СабакТыН планы к()нспек"г же техIiOлогиялык карта тyрyндо таризделет.
З.2. Сабактын планы эки неI,изги мtljl,/lсттерди камтыйт: формалДУУ Жана
мазмундуу. .

Rtrл(О-у.

З .3 Конспекттин формitлдуу болугy,1,0монкyлордy камтыйт:



,/ Сабактын темасы жана датасы.
,/ Сабактын максаты.
,/ Материалдык - техник€lJIык жабдуулар.
3.3. Сабакгын планындагы сабакгы}I этаптары.
откон сабакгы кайта-посl.

ОкуучуЛардыН оз алдынча иIIIтер[1, ilJIардын коломy, формасы.
Окуулулард ын предм етке, тем а I.i} бсlлгон кызыгуусун онyктyрyy

}колдору,
,/ Класстын хсе айрым окуучулардыtt ишин контролдоонун турлорy
3,4. Жацы билимдерди оздоIхтYрYY (жацы тYшYнYктор, закоНДоР, аларды
колдонууну уйронуу),/ СабактыН таанып-билYY максап,арын аныктоо (б.а. окуучулар эмнени
уйронуп-билуусу керек).
,/ оз сtJIдынча иш жана анын мазмуну.
,/ Проблемалык жана ма€lJIыматтык суроолор.,/ Проблеманы чечiy жолдору.
,/ Окутулган матери€lJIды бышыкгоо варианттары.
3.5. Кондyмдордy кzlлыптандыруу
,/ Оозеки, жазуу, оз zlJIдынча иштердин жана кон!туYлордун тYрлору.,/ Окуу"lулар менен кайтарым бай.гrаныш ыкмаiы.
,/ Сабакга окуучунун иш-аракетиtl баалоону колдонуу анын активдуулугyн
стимулдаштыруу жана тааныlт- билуу кызыгуусун онyктyруу
4. Сабактын плilнынын этаптары
,/ сабактын тибин аныктоо.,/ Окуу матери;шынын оптимrtлдуу мазмунун тандоо
'/ ОКУУоУ ТУшyшуп, эстеп капа турган негизги материчtпды болуп корсотry
{ Сабакгын ар бир этабына ылайык окугуу усулдарын, технологияларын,
каражаттарын тандоо,/ Класста окуr{улардын ишин уюштуруу ryрлорyн тандоо ( мигrдетгyу
корсотмо менен, мисЕlпы, тапшырманьlн номери ж.б).
,/ Текшериле турган окуучуларлыtl тизмесин аныктоо.
,/ уй тапшырмасынын коломyн жанi} формасын аныктоо

Сабакты rкыйынтыктоо формасын. ойлоп табуу.
,/ Сабактын планын"гариздоо.
'/ Сабактын планы корсотмолlт куралдар жана заманбап маапыматтъIк-
коммуникацияJlык KapaжaTT,ilp чагыJlд ырылыш керек.
5. Пландаштырылган сабакты ийги.пиктyy ишке ашырууну камсыз
кылуучу эрежелерди сактоо.,/ Класстагы окуrIулардын психологиялык озгочолyкторyн, чtлардын
билим децгээлин, жаJIпы кJIасс коллективинин жаш озгочолyгyн эске аJIуу.,/ Жацы материz}лды уйронyy максатында ар тyрдуу тапшырмапарды
тандоо.
,/ ТапшырмаJIарды "жонокойдон татааJIга" отуу принцибине ылайык
ryзуY.,/ оозек, жазуу, оз €lJIдынча иштердин конyгyyлордyн тyрлорy.



i

'/. 9*yyoynap Менен кайтарым_бай.тrаныш ыкмалары.,/ Сура_па турган окуучулаРДын аты-х(онY.
6. yИ тапшырма беруу.
эмнени кайталоо керек жана сабакк;r эмнени д€urрдоо керек) оз ЕtлдынLlа
чыгармаЧыл иштеР, уй тапrrlырманын коломy жана аткаруу убактысы .

7. Сабакгын план-консlтектI,IсиниН мазмунунда созсYЗ тYРдо тарбия берyу
максатын kopcoTyy, Мугалишt вербшлык формада же колонканын оц
жагына озyнчо белгилеп Kolоy.
8. СабакТын планЫнын конСпектисиниlI мазмУндук болугундо милдеттYY
тyрдо шыктуу жана зээндyy 0куучулар, жогорку мотивациялуу оку}л{улар,
начаР окуrrулар менен жекече иш ){YргYзгондYгY жонундо белги болууга
тийиш.
9. Мугалим сабактын пJIаныttын консtIектисинин/, IYIJl culr,uvl l9c[\Jclкrbln tlJlaн.blliЫ.H КОНСtIеКТИСИНИН кОломYн жана аны
тариздоонун формасын оз алдынча т,itllдайт , бирок бул сабак планы
мугчlJIимдин ишинин ыцгайлуулугун,t жана билим беруY процессинин
катышуучуларынын ишинин ачыкты гы t{ камсыз кылат.

10. Сабактын планы кол жазма ТYрYндо же печатталган ТYрдо болот, Ар бир
печа]]г;lJIган сабактын планы созсYз турдо папкада caкTzlJlyycy зарыл-ар бир
предметтики, ар бир пара-плелдики I(e ?tp бир шrасстыкы боюнча. Кол жазма
менен жазылган сабакт.ын пJlilндары a1l бир класска озyнчо дептерде cakTzlJlyy
керек.

l l. СабаКтын плzlНын кийиНtси окуУ i](LlJIыHa колдонуу максатында да1аны
карандаш менен жазса болот.

12.ЭмгеК стarкы жогору жaнil х(огорliу r<валификациялык наамга ээ болгilн,
")ltылдын мугzlJIими" сыfiагLIl{ын }ке}(\/YчYлору сабактын кыскача плаfiдарын
жазса болот. Бирок, мектеп ичинде к]с):}омолдY ишке ашыр}у учурда
(гrландуу жана пландан тыuJl(itры) мскt,еп администрациясы тарабынан
мугалимди жzlJIпы неги зде )кirзууга i\4 rl.] lдеттендирлYго укукгуу.


