
       Қарағанды облысы,
Ақтоғай ауданы,

Сарышаған кентінің
Жалпы орта білім 
беретін мектебінің

І санатты
Бастауыш сынып мұғалімі

Смагулова Гульнар Дакерқызы



Қазақ тілі
2 сынып

Дауыссыз  Н мен Ң дыбыстары



Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларға дауыссыз н, ң дыбыстарының 

дыбысталу ерекшеліктері, ұқсастығы 
мен айырмашылығы жайлы білім беру.

2. Дауыссыз дыбыс түрлері жайлы 
білімдерін дамыту.

3. Ойын ойнау арқылы ойлап ойнауға 
тәрбиелеу, сауаттылыққа, шапшаңдыққа 
баулу.



Армысың, асыл күн!
Армысың, көк аспан!
Армысың, жан досым!
Жылуыма жылу қос!
Міне – менің қолым!



Түрі:      Типі:

Дәстүрлі      Аралас сабақ 



Дауыссыз дыбыс түрлері:

І -топ –  Қатаң дауыссыз дыбыс
ІІ- топ – Ұяң дауыссыз дыбыс
ІІІ- топ – Үнді дауыссыз дыбыс



Жаңа сабақ.

 Н рпінде – екі тіреу,ә
 Ортасында бас ыш біреу.қ



Ас біткеннің анасы, 
Қасиетті “нан” осы.
Қайсы әріптен басталған
Соңғы әріпті қарашы.

Н А Н



“Н” әрпінен “Ң” әрпінің 
Айырмасы бар қандай?
Оң аяқтың басына ол
Тұзақ іліп алғандай. 



ңн
Тіл 

арты 
дыбыс

Тіл 
алды 

дыбыс



Жарысқа қатысқан бала он
Тілейміз   сәтілік ........
Маң-маң басқан маң басқан
Шудаларын  .........  басқан.

оң
шаң



Көркем жазу минуты.

Ұлыс  оң болсын!
Қайда барса жол болсын!



174- жаттығу . Өлеңді мәнерлеп 
оқы.

Қаңбақ, жаңғақ, аң, шың, жең,
Жаңбыр, қайың, таң, тың, сең-
Ң-нан сөз жоқ басталған-
Ң үлестен бос қалған.

Жаттығу жұмыстары.



175- жаттығу.  Ңғ,нг,ңг әріптерінің 
тиістісін қойып, сөздерді көшіріп жаз.
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Ңғ. ңг,

нг
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Сөз өрім
шын
тон
кен
мен
сен
он

 - шың
 - тоң
 - кең
 - мең
 - сең
 - оң





“Жұбын тап ойыны”
1. Киседе тонды,
  Қатты тоңды.
2. Ел жайлауға қонды,
  Малдар қоңды.
3. Айтқаныңнан танба,
  Сүекке таңба салма.
4. Есінен танды,
  Жарасын таңды.
5. Таңғалтқан мені,
  Беттегі меңі.
6. Әкетпесін сені,
  Өзендегі мұз сеңі.
7. Байлықтың кені,
  Жеріңнің кеңі.
8. Алуан гүлдер өнді,
  Жер құлпырған өңді. Ескен Елубай Еркешұлы

(18.02.1942 жылы туған)
“Балдырған” журналының бас 
редакторының орынбасары.



Топтастыру.
Мен үйренген жаңа сөздер
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Сабақты “түртіп алу” Сабақты “түртіп алу” 
әдісімен қорыту.әдісімен қорыту.

Нені Нені 
білемін?білемін?

Н,Ң дауыссыз Н,Ң дауыссыз 
дыбысдыбыс

Не білдім?Не білдім?

Н,Ң үнді Н,Ң үнді 
дыбыс.дыбыс.
Ескен Елубай Ескен Елубай 
Балалар Балалар 
ақыныақыны

Нені білгім Нені білгім 
келеді?келеді?
Н,Ң дыбысы Н,Ң дыбысы 
туралы туралы 
жұмбақтар,жұмбақтар,
авторлар.авторлар.
Осы дыбысқа Осы дыбысқа 
байланысты байланысты 
өлеңдерін.өлеңдерін.



Сөз жұмбақ шешу.

е

к
е
б
ң

с

і
к Ө г

ро
қ о

пат

ры уа

ішр

е к

н



й тапсырмасы:Ү
176 - жатты уғ



Нан – хлеб – bread
Ән – песня – sond
Жаңғақ – орех – nut
Таң – утро – morning
Жаңбыр – дождь – raining




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23

