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«КӨҢІЛДІ СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАР»

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Далақайнар ауылы 
«Кәусар» бөбекжай бақшасының дене шынықтыру  

нұсқаушысы Дуисембетова Аида Аскеновна

Тақырыбы: «Көңілді спорттық ойындар»

Мақсаты: Балалардың қимыл - қозғалыстарын жетілдіру, 
спортқа деген қызығушылықтарын арттыру, ептілікке, шапшаңдыққа баулу.

Спорт – көркі өмірдің,
Спорт – досың серігің,
Жаттықсаң шымыр боларсың
Шынығып өсіп, толарсың.

Жүргізуші: Құрметті тәрбиешілер және балалар, бүгінгі «Көңілді спорттық 
ойындар» атты сайысқа қош келдіңіздер! Бұл сайысқа  «Балапан» және 
«Күншуақ» командаларының бүлдіршіндері қатысады.
Сайысқа қатысушы командаларды ортаға шақырайық.

Көңілді сайысымыз 2 командадан тұрады.
1 - ші команда «Балапан» тобы
2 - ші команда «Күншуақ» тобы
Сайысымыз 4 турдан тұрады:
І - ТУР: Таныстыру
Шарты: әр команда өз ұрандарымен таныстырады.
«Балапан» тобы – «Шынықсаң – шымыр боларсың»
«Күншуақ» тобы – «Дені саудың, жаны сау»

ІІ - ТУР: «Көңілді секіртпелер»
Шарты: топ мүшелері секіртпемен белгілі межеге дейін жетіп, жалаушаны алып 
кері жүгіріп келіп, эстафетаны келесі ойыншыға береді.
ІІІ - ТУР: «Кім жылдам?»
Шарты: допты екі аяқ ортасына ұстап, кедергілер арасынан жылан тәрізді 
айналып өтіп, эстафетаны келесі ойыншыға береді.
Әсерлі сәт: Залға Сайқымазақ келеді, балалармен амандасады. Балаларды 
музыкалық – ырғақты би билеуге шақырады.
ІV - ТУР: «Кім епті?»
Шарты: шығыршықты жүресінен отырып басынан асыра өзіне кигізіп, белгілі 
межеге жетіп кері жүгіріп келу.
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V - ТУР: «Арқан тартыс» ұлттық ойыны
Шарты: екі топ арқан тартысады.
Жүргізуші: Көрсетті міне өз өнерін балалар,
Сайыстың да соңы жетіп таянар
Дені сау, мықты, епті, ақылды
Спорт сүйгіш боп өсіңдер, балалар!
Мінеки балалар, бүгінгі сайысымыздың соңына да келдік.
- Сендерге ойындар ұнады ма?
- Алдағы уақытта спортпен шұғылданып, ертеңгісін жаттығулар жасап 
жүресіңдер ме?
Жарайсыңдар, балалар! Ендеше бүгінгі сайысқа қатысушы бүлдіршіндерімізді 
марапаттайық.
Барлық қатысушыға мадақтау қағазын тапсыру.

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

КӨҢІЛДІ ОЙЫНДАР

Мақсаты:Бүлдіршіндердің денесін шынықтыруға, денсаулығын нығайтуға, 
дұрыс өсіп қалыптасуға үйрету, жарысуға, жарыста жеңімпаз болуға ұмтылуын 
дамыту. Жаны таза ұрпақты салауатты өмір салтына тәрбиелеу.
Құрал – жабдықтар: 2доға, 2 қапшық, 2 үлкен доп, 2 кегли, 2 ұзын орындық, 
шығыршық.
Жүргізуші:
Сәлеметсіздер  ме,  балалар!  Бүгін  бақшамызда«Көңілді  ойындар» сайысына 
қош келдіңіздер.
 Ал, қанекей, қонақтар,
 Ортаға назар салайық.
 Ойыншылар келеді,
 Қол соғып, қарсы алайық.
(Ортаға балалар кіріп, екі қатарға тізіліп тұрады.)
Жүргізуші:
Сайыс  болған  соң,  жүзден  жүйрік,  мыңнан  тұлпарын  тағайындайтын 
әділқазылар  болу  керек.  Олай  болса,  әділқазылар  алқасымен  таныстырып 
өтейін:
1.
2.
Жүргізуші:Кезекті ойыншыларға береміз.
«Алмалар» тобы:Бір, екі, үш,
 Спорт берер күш.
 Жарысқа сен дайын болсаң,
 Қанат қағып ұш.
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«Алмұрттар» тобы:Бүгін жарыс бақшада,
 Қуанады бар бала.
 «Көңілді ойндар» жарысы
 Шаттық сыйлар баршаға.
(Балалармен бірге шынығу жаттығу жасау.)
Жүргізуші:Ал, қане, жарысымызды бастаймыз
 Бір – бірімізді қостаймыз.
1.«Кім шапшаң».
2.Кедергілерден өту.
3.Туннельдің ішімен өту.
4.Қапшықпен секіру.
5.Домала добым.
6.Шығыршық ішімен секір.
7.Ұзын орындықта жүру.
Ойын: «Поезд»
 Жүргізуші:Бүгін міне оң болып әр ісіміз,
 Жоғары боп күш – жігер намысымыз
 Осылайша қуанышпен думандатып,
 Аяқталды халайық жарысымыз.
Қорытынды сөз. Мадақтау.
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