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ШҚО, Аягөз қаласы «№ 5 бөбекжай -балабақшасы» КМҚК
«Алтын балық»  тобының тәрбиешісі Саукманова Жанар Слямжанқызы

Ұйымдастыру  оқу қызыметінің  технологиялық  картасы 
Күні:  07.04.2020ж
Бөлімі:  ҚМТҚ
Тақырыбы: «7»  сандар.   Апта  күндері
Білім беру саласы: Таным.
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет түрі: 
Қарапайым  математикалық түсініктерді 
қалыптастыру.
Тақырыбы: « 7»  сандар.   Апта  күндері.
Мақсаты:   7-санын таныту. Сан   құрамын 
білдіру.
Қос тілділік:   Цифры,  
Әдіс- тәсілдері: Түсіндіру, сұрақ- жауап.
Көрнекілігі: Суреттер, цифрлар,  карандаш , 
дәптер.
Әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың іс-әрекеті.
Мотивациялық қозғаушы.
Ізденуші- ұйымдастырушы.
Реттеуші- жөндеуші.
Шаттық шеңбері.
Үлкенге де  сіз
Кішігі ге  де сіз
Баршаңызды  құрметеп  
Бас  иеміз біз 
Өткен  оқу  қызыметін  еске  түсірейік
 Заттарды  салыстыру. 
Жаңа  сабақ 
а) санамақтар  айту,
ә) тура,  кері  санау. 
Көрнекілік бойынша.
6 санына 1 санын қосайық, неше болады?
6+1= 7     4+3=7    6+1=7
1+1+1+1+1+1+1; 7 шығады.
Сан құрамын талдау.
Сергіту  сәті 
Орнымыздан   тұрайық,
Алақанды   ұрайық.
Бір  отырып,  бір  тұрып,
Қайта  орынға  қонайық.
Саусақ жаттығуы.
Карандаш пен 7 цифрын  жазу 
Дәптермен жұмыс.
7-санын   бастырып   үйрету.
7-санының   құрамына   байланысты   мысалдар  орындайды.
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Саусақтарын   жаттықтыру.
Үйге  тапсырма : 7 снына байланысты  есептер шығару 
Мысалы:    5+2 =7       4+3=7
Күтілетін нәтиже:
Түсінеді: 7-саны және цифры.
Жасайды: 7-санының құрамы.
Қолданады: тапсырмаларды дұрыс орындайды.

* * * * * * * * * * * ** * * *
Тақырыбы:  1 – 10 ға  дейігні  
сандар  тура  және  кері  
санау
Білім беру саласы: Таным
Бөлімі:  Қарапайым 
математика 
Тәрбиеші:  Саукманова 
Жанар Слямжанқызы 
Ұйымдастырылған  оқу 
қызыметінің 
технологиялық  картасы 
Білім беру  саласы:   Таным
Бөлімі:  Қарапайым 
математика 
Тақырыбы:  10саны  цифры
Мақсаты:  10 саны мен  цифрын  жазу,  цифр  мен 
Білімділік: заттың  санын  сәйкестендіруді  үйрету
10  цифрын  тану  және  бейнелеуді   үйрету.
Дамытушылық: зейін  мен  ойлау  қабілетін  дамыту
Тәрбиелік:  үлкенге  көмек  көрсетуге   тәрбиелеу
Блинвальд  компонент:  тоғыз – девят.
Сөздік  жұмыс:  ауыр  жеңіл, ұзын,  қысқа
Көрнекіліктер: ертегі  кейіпкерлері,  тақырыпқа  сай  сурет  үлгісі, слайд
Үлестірмелі  көрнекіліктер:  дәптер
Мотифациялық  қозғаушылық:  
Шаттық  шеңбер: 
Орнымыздан тұрайық 
Тілек  шеңбер  құрайық
Бір – бірімізге  жылы  тілектерімізді білдірейік
Мен  сендерге  күндерін  сәтті  болсын деп  тілеймін
Өткен  сабақ: 9 саны мен   цифры
Жаңа  тақырып:  1.Кіріспе  
Ертеде  бір орманда  үйшік  тұрыпты 
Орманды  кезіп  жүріп  қасқыр  үйшікті  көреді
Көргісі  келіп  есікті  қағады  үйшіктің  ішінен  бір  дауыс  шығып  былай  дейді.
Егер  сен  менің  үйшігімде  тұрғын  келсе
 Бірінші  тапсырмамды  орында
1-сұрақ:  
Жыл мезгілдерін ата 
-Қыс, көктем, жаз , күз.
-Қасқыр  сендерге  рахмет  айтып   үйге  кіріп  кетеді.
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Енді  екі  қоян  келе  жатады.  Оларда  үйшікті  көріп  оған  кіргісі  келіп  есікті  қағады.
-Егер  үйге  кіргін келсе 
Екінші  тапсырманы  орында  деп  аржағынан  дауыс  шығады
2-сұрақ: 
1-10  ге  дейін тура  және  кері сана дейді 
Қоян  сендерге  рахметін  айтып  үйге  кіреді
3 - Енді  бір  ағаштан  жаңғақ  теріп  жүрген  тиын  да   үйді  көріп  есікті  қағады.
Есіктің   артынан  әлгі  дауыс  тағы  шығады.
-Егер сен  менің  үйшігіме  кіргің  келсе үшінші  тапсырманы  орында  дейді
Балалар  қане  тапсырманы  орындайық
Логикалық  сұрақтар: 
4- Орман  кезіп  жүрген  түлкіде  үйшікке  езігеді. Ол да есікті  қағады.
Әлгі дауыс  қайта   шығады 
Егер  менің  үйшігіме  кіргің  келсе онда  адасқан   сандар  ойынын ойна  сонда  кіргіземін  
дейді.
5- Ормада  бір аю жүріп  үйшікті  көреді. Олда  үйшікке  кіргісі  келеді, 
есікті  қағады. Аржағынан  тағы  сол дауыс  шығады. Онда менің  тапсырмамды  орында  10  
санына  бір есеп  шығарып  бер дейді.
6- Ағаштын  астынан   алма  іздеп  жүрген  кірпі үйшікті  көріп  келеді де  есікті  қағады. 
Есіктін  арғы  жағынан  тағы  әлгі  дауыс  шығады.
Егер  менің  үйшігіме кергін  келсе  онда « Ауыр – жеңіл, ұзын – қысқа» деген  ойынды  ойна  
сонда  кіргіземін  дейді. Балалар  тапсырманы  орындайды.
7- Енді  бірде  аң  патшасы орнатылған  үйшікті  көріп есігін  қағады. Әлгі  дауыс  тағы  
шығады  былай  дейді
-Балалар  үйдің  қандай  пішіндерден  тұратынын  айтып  арыстанға  көмектесейік.
-Жарайсыңдар  балалар  сендер  берілген  тапсырмаларды  жақсы  орындадыңдар 
Енді  үйшікте  кім  бар ойынын  білгілерін  келеме?  Ендеше  есікті  қағып  көрейік.
Ар жағынан  аю ққонжықтарын  алып  шығады.
-Балалар  үйшіктен  қанша  кейіпер  шықты?
-Бұл  ненің  үйі екен?
-Ендеше  санап  көрейік  үйшіктен  қанша  кейіпкер  шықты?
Санап  көрейікші?
-Балалар  тұра   тұрындар  деп  аюдың  баласы  қонжық  келеді.
-Енді  санап  көрейікші  қанша  болады  екен
-Ендеше  бүгін  қай  сан  мен  танысамыз?
-Мына  суреттен  нені  көріп  тұрсындар ?
-Қанша  екен?
-10  саны  мен  10   цифры   мен  сәйкес  келеді  екен
-Енді  ауада  жазып  үйренейік.
- Енді  дәптерлеріңді  ашып  10  санын  цифры  жазылған  бетті  ашамыз
Сергіту  сәті:  Қорбандаған  аюдың
                         Құлпынайы  көп  екен 
                        Теріп  - теріп  алайық 

    Қалтамызға  салайық
Дидактикалық  ойын:  Сан мен цифрды  сәйкестедір
Қорытынды: 
Ойын ретімен   қойып  шық
-Бүгін  біз  қандай  санмен  таныстық?
-10 саны 10  цифры
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-Мадақтау  -  мақтау
Оқу  қызыметіне  жақсы  қатысқан  балаларды  мақтау  мадақтау 
Күтілетін  нәтиже: 
Білу  керек: 10  санын  және  цифрын
Болу  керек: 10 цифрының  жазылуы  туралы  түсінікті
Істей  білу  керек: 10 -ға дейін тура  және  кері санауды  10  цифрын  тануды.
Тәрбиеші: Саукманова Ж.С.
Әдіскер: Аяғанова А.Қ.
Тексердім: 

* * * * * * * * * * * ** * * *
Білім  беру саласы: «Таным»
Бөлімі: «Қарапайым  математика 
түсініктерін  қалыптастыру».
Тақырыбы:: «Заттарды салыстыру. 
Қарапайым  мысалдарды шығару»
Тәрбиеші:  Саукманова  Жанар 
Слямжанқызы
Ұйымдастырылған  оқу  қызыметінің 
технологиялық  картасы
Күні: 02.03.2020
Білім  беру саласы: «Таным»
Бөлімі: «Қарапайым  математика 
түсініктерін  қалыптастыру».
Тақырыбы:: «Заттарды салыстыру. 
Қарапайым  мысалдарды шығару»
Мақсаты:
Білімділігі:Заттардысалыстыруғаүйретузаттардыңүлкенжәнекішісанынанықтау,
Дамытушылық:салыстыраалу және қаншалықтыартықнемесекем?
Тәрбиелік: Дегенсұраққажауапалу.
Әдіс-тәсілдері; Түсіндіру,сұрақ-жауап,мақтау-мадақтау.
Көрнекілігі: Суреттер слайд.
Танымдық оятушылық:
І- Ұйымдастырубөлім.
Балалардыңназарынсабаққааудару.Балалардыңқұралын түгендеу.
ІІ-Негізгібөлім
.-Балаларқазіржылдыңқаймезгілі?
-Көктем  мезгілі
Көктем  айларын атаңдар?
-Наурыз, сәуір, мамыр.
-Апта  күндерін  атап  беріңдерші?
Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі,жұма, сенбі,жексенбі.
Өте  жақсы.
Балалар,  өткен  оқу қызыметінде  пішіндер  туралы  айтқаңбыз
Пішіндерді  атап  өтейік. 
Шар, текше, перамида, конус 
Жарайсыңдар.
-Біз бүгін жаңа тақырыппен танысамыз!
-Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың аты - «Заттар тобын салыстыру»
Видео жұмыс:
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-Сергітусәті: « Аю  видеосы»
Сурет пен жұмыс  (Балалар әңгіме құрайды)
-Ненің  суретін  көріп тұрмыз?
-Бұл  балабақша
- Бұл  қай  жер ?
-Топтың   ойын  бөлмесі
-Балалар  топта  не істеп  отыр?
-Ойнап  отыр.
-Енді  осы  балалардың  санын   салыстырамыз.
-Алдымен  қыз  баланы  санаймыз  содан   кейін  ұл баланы  санаймыз?
-Қыз  баланың саны-3.ал  ұл   баланың  саны -2.
-Енді  қыздар  мен   ұлдарды   салыстырамыз.
-Қыз баланың саны  ұл  балаға қарағанда артық.
  Ал ұл баланың саны қыздарға  қарағанда кем.
-Енді  үстел  мен орындықтың  санап  салыстырамыз?
-Орындықтың саны-5 ал  үстелдің  саны -4.
-Қайсысы  артық  қайсысы  кем?
-Орындықтың саны  артық. Үстел  саны кем екен.
Өте  жақсы
Ойын: «Өз  үйін  тап»
Шарты «Суреттегі  аюларды, көлеміне  және  түсіне  қарай,  өз  үйіне орналастыр»
ІІІ- Қорытынды  бөлім.
Балалар  біз бүгін  қандай  тақырыппен  таныстық?
Заттарды  қандай  белгімен  салыстырдық?
«Артық», «кем»және =  деген  белгілер мен.
Балалардан  сұрақ арқылы  жауап  алу.
Мадақтау .Бағалау.
Үйге  тапсырма:
Қайсы  артық,  қайсы  кем?
Суретке  қарап  отырып  артық  кемін  табыңдар.

* * * * * * * * * * * ** * * *
Білім  беру саласы: «Әлеумет»
Бөлімі: «Қоршаған  ортамен  таныстыру».
Тақырыбы:: «Жыл  мезгілдері»
Тәрбиеші:  Саукманова  Жанар Слямжанқызы
Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы
Білім беру саласы:«Әлеуметтік  орта»
Тараулары: Қоршаған ортамен  таныстыру
Тақырыбы:“Жыл  мезгілдері”
Мақсаты:
1.Білімділік: Жылдың төрт мезгіліндегі құбылысты салыстыру және айыра білу.
2.Дамытушылық: Қоршаған ортаға деген сүйіспеншіліктерін арттыру.
3.Тәрбиелік: Табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Әдіс – тәсілдер: көрсету, түсіндіру, сергіту сәті.
Сөздік жұмыс: Қыс, көктем,  жаз, күз, 
Билингвальды компонент: Қыс – зима,  күз – осень,  көктем – весна,  жаз - лето .
Көрнекіліктер: суреттер, слайд.
Сабақ түрі: Аралас.
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Әрекет кезеңі Тәрбиешінің іс-әрекеттері Балалардың 
әрекеті

Танымды 
оятушылық
I.Ұйымдастыру 
кезеңі
II. Өткенді 
қайталау

Шаттық шеңберге тұрғызу.
Үлкенген  де Сіз ! 
            Кішіге  де  Сіз !
            Бараңызды  құрметтеп !
            Бас  иеміз  біз!

Бір – бірінің 
қолдарынан ұстап, 
шеңбер құрып 
тұрады. Қимыл – 
қозғалысты 
қайталайды.

Ұйымдастыру – 
іздестіру
III.Жаңа сабақ
1.Кіріспе

Кіріспе әңгіме:
- Жылдың неше мезгілі бар?
- Қазір жылдың қай мезгілі?
- Қыс  айларын атаңдаршы?
- Ал, балалар, мен сендерге “Бұл қай кезде 
болады?” өлең – жұмбақты оқимын, сендер 
мазмұнын мұқият тыңдап, жауабын шешуге 
тырысыңдар.
“Бұл қай кезде болады?” өлеңін оқу 
1.  Шана зырғып келетін,
    Шаңғы, коньки тебетін,
    Аққала жасап ойнайтын, 
    Қай мезгіл деп ойлайсың?
. 2. Қар – мұз еріп,   
      Су көбейіп,
    Бүршік шашып,
    Жапырақ ашып
    Бәйшешектер басады,
    Айтыңдаршы, балалар,
    Бұл қай кезде болады?
3.  Күннің көзі шуақты
    Балалар жүр шомылып.
    Көбелек қуып ойнайтын
    Қай мезгіл деп ойлайсың?
4. Жапырақтар  сарғаяды,
    Күн бұлттанады,
    Жаңбыр жиі жауады,
    Құстар жылы жаққа ұшады.
    Айтыңдаршы, балалар,
    Бұл қай кезде болады?

- Төрт мезгілі
- Қыс
- Желтоқсан, қаңтар, 
ақпан.

-Қыс

-  Көктем

- Жаз

-Күзде
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2.Негізгі бөлім - Балалар, сендер жыл мезгілдері туралы 
тақпақ білесіңдер ме?
- Өте жақсы, онда қыс туралы айтып 
беріңдерші.
Ой балалар, балалар
Қоңырқай күз болыпты.
Қурап жапырақ солыпты,
Ел егінін орыпты.
- Рахмет. Ал, көктем туралы кім тақпақ 
айтады?
Көктем қандай көңілді,
Көктен жаңбыр төгілді.
Жыршы құстар көп келді,
Гүлдер жапты бөктерді.
- Рахмет. Ал, жаз туралы айтып көріңдерші.
Жазды ыстық сүйемін,
Сайраңдап жүремін.
Суына шомылам,
Күніне күйемін.
- Өте жақсы, рахмет. Енді жылдың қай 
мезгілі қалды айтылмаған? Иә, балалар, 
дұрыс айтасыңдар!
 Қыс  мезгілі қалып қойды  Қыс туралы кім 
тақпақ біледі?
 Айналамда ұшып жүр,
Ақ мамық қар себелеп.
Қалт құлт еткен бейне бір,
Ақ қанатты көбелек.
- Рахмет, балалар.
Жыл мезгілдерінде болатын табиғат 
құбылыстарына байланысты жұмбақтар 
жасыру:
1. Аспаннан домалап
    Көп моншақ төгілді.
    Жусанды бар алқап,
    Терілді, керілді.
2. Жарқылдан соң жаңағы
    Суға бөкті бар алап.
    Көкте түрлі жолақты
    Өрнек туды ғаламат.
3. Қанаты жоқ,ұшады,
    Аяғы жоқ, қашады.
4. Көлге жапқан қақпақ,
    Сіресіп тұр, қатты – ақ.
5. Аппақ – аппақ көбелек
    Жерге қонар себелеп.
    Ақ жұлдызы жылтылдып
    Ұстатпайды не керек.

- Білеміз.

Арсен

Балалар

Альфия.

Алуа

Қыс  мезгілі

Динар

.
- Жаңбыр.

- Кемпірқосақ.

- Жел.

- Мұз.

- Қар.

Ұйымдастыру – Қыс – зима, күз – осень, көктем – весна, жаз Хормен қайталап 
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іздестіру
IV.Сөздік жұмыс:

- лето . айтып, жаттайды.

V.Сергіту сәті: Қане  канат  жазайық
Тоты  болып  ұшайық
Ұшып  ұшып  алайық  
Орнымызға  қонайық

Балалар қимылмен 
көрсетеді.

VI. 
Дидактикалық 
ойын:

«Құбылыстарды көрсет»

Жел тұрды гуілдеп,
Ағаш біткен уілдеп.
Аспанды бұлт торлады,
Найзағайлар ойнады.
Жаңбыр жауды себелеп,
Кемпір қосақ көрінді.
Жарқыраған күн шықты.

Қызығушылықпен 
ойнау.

VII.Бекіту Сұрақ – жауап арқылы ойларын тиянақтау. Сұраққа толық жауап 
беру.

Рефлексивті- 
түзету
VIII.Қорытынды:

- Балалар, сендер ненің суретін көрдіңдер? 
- Нені білдіңдер?

Балалар өз ойларын 
айтады.

IX.Мақтап – 
мадақтау:

Сұрақтарға жақсы жауап берген балаларды 
мақтап – мадақтау.

Балалар қуанады.

X.Үйге тапсырма Қыс  туралы тақпақ. Жаттау

Күтілетін нәтиже:
Білу керек: 
Нені білу керек: Жыл мезгілдерін бір – біріне  ажырата білуі керек.
Болу керек: Жыл мезгілдерінің ерекшеліктері туралы білімі, түсінігі болу керек.
Істей білу керек: Табиғатты аялай білу керек .
Тәрбиеші: Саукманова  Ж.С.
Әдіскер: 
Тексерілді: 
Ескерту:

* * * * * * * * * * * ** * * *
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