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Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қырғауылды ауылы, 
КМҚК «Ақ көгершін» балабақшасының мектепалды даярлық

 «Бәйтерек» тобының  тәрбиешісі Құланова Айнаш Шәрібекқызы 

Тақырыптық оқу қызметі:  Жер сілкінісінен сақ болайық!
Мақсаты: Жер сілкінісі кезінде үйде, көшеде, дұрыс әрекет етуге үйрету, қауіпсіз 
жерді табу. сақтану жолдарын,алғашқы көмек көрсету   шараларымен таныстыру. 
Балаларды қауіпсіздік ережерін сақтауға тәрбиелеу
Билингвальді компонент: жер сілкінісі – землетресение  
Көрнекіліктер: тақырыпқа байланысты суреттер, су, үйдің макеті (піскен жұмыртқа) 
глобус, слайд, видео, құралдар, сұрақ –жауап,
бейджик, маска (әр балаға).
Шаттық шеңбер: 
Табиғат біздің анамыз!
Табиғатқа баламыз.
Иіліп сәлем береміз,
Біз бақытты баламыз!
Тәрбиеші: Балалар,  адамдардың,
жануарлардың,  жәндіктердің,  гүлдердің,
ағаштардың  мекен  етін   ортасы  бар.
Осылардың  бәріне  ортақ  мекенді  қалай
атайды?
Балалар: Ол «жер». 
Тәрбиеші: Дұрыс,  жер.  Мынау  біз  тұратын  жер  шарының   моделі.  Мұны  глобус
дейміз. Бұл жерден әр түрлі түстерді көріп тұрсыңдар.
-Жердің пішіні қандай екен? 
Балалар: Домалақ 
Тәрбиеші: Жердің үстіне тоғайлар, таулар, өзен-теңіздер, мұхит орналасқан. Ал осы
жердің астыңғы қабатында  не барын кім біледі? 
(Балалардың мүмкін жауабы)

Тәрбиеші: Жердің  қыртысы қызық  екен
балалар.  Сендерге  мысал  ретінде  мына
жұмыртқаны  көрсеткім  келеді.  Сыртқы
қабығы-ол біздер тұратын жердің ортасы-
мына ақ  (белок),  сары жері-ол ядро деп
аталады.
Жер  қабатында  газ,  сұйықтықтар  көп
болады.  Осы газдардың қысымынан  жер
астында дүмпуілдер болып, жер сілкінеді.
Жердің  сілкінуі  адам  өміріне,
денсаулығына  қауіп  төндіреді.  Жердің
сілкінісін алдын ала болжап хабарлайды. 
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Тәрбиеші: Балалар,  мына  слайдқа
назар аударайық.  
Жер  сілкінісін  алдын-ала  болжау
қиындық  туғызатын  апат.  Әлем
ғалымдары  жер  сілкінісін  алдын-ала
болжау  және  ол  туралы  ескерту
жолдарын  іздеу  үстінде.  Өз
жұмыстарында  күрделі  аспаптар  мен
қуатты  компьютерлерді  қолданады.
Жақындап қалған жер сілкінісі туралы
жануарлар  мен  құстар  да  білдіреді.
Олар  мазасызданады.  Дүмпуілдер
басталғаннан бірер минут бұрын гуіл,
ал бірнеше секунд бұрын шкафтағы ыдыстардың сылдыры естіледі.
Тәжірибе жасап корсету: (Ыдысқа су құйып, пеноплэкстен материктердің пішініңдей
кесіп алынған, үйлердің макеті) Бір баланы шығарып ойыншық балғамен ыдыстың
сыртынан  соғып  көрсетеді.  Қатты  соққанда  судың  дірілінен  пеноплэкстегі  үйлер
құлайды.
«Жер сілкінісі кезінде не істеу керек?»  атты видеоға назар аударайық.
-Балалар  мынаны  есте  сақтауымыз  қажет:  жер  сілкінісі  басталған  кезде  еш
қорықпауымыз керек, дұрыс іс-әрекеттер жасауымыз қажет.
-Егер бірінші қабатта  есікке жақын жерде болсаң, алғашқы дүмпуілді сезген кезде
бірнеше секунд ішінде тез сыртқа шығып кетуге тырысу. Далада ашық алаңқай болса
онда қауіпсіз. 
-Ағаштар, электр бағандары да қауіпті  болады. Ағаш, бағандардың астында тұруға
болмайды, астында басылып қалуы мүмкін.
-Егер жоғарғы қабатта болсаң дүмпуіл басталған кезде басыңды жауып,  үстел мен
төсектің  астына  немесе  ішкі   қабырғаның  бұрышына  тығылу  керек.  Бір  қолымен
мойын омыртқаларын жауып, екінші қолымен берік бекітілген затты ұстап тізерлеп

отырамыз.    Қажетті  үш  іс-әрекетті  есіңе
сақта  (тізерлеп  отыру,  тығылу,  ұстанып
отыру)    
Сергіту сәті.
Қане, қане, тұрайық.
Үлкен шеңбер құрайық.
Тұрсақ егер шеңберге 
Алақанды ұрайық
Оң жақтағы балаға, 
Сол жақтағы балаға
Шапалақта, шапалақ.
Шапалақта, шапалақ

          Балалар, сендермен «Жер сілкінісі кезінде өзіңе керекті заттарды тауып сал»
деп аталатын ойынды ойнайықшы. 
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Ойын  шарты: үстелдің  үстінде  бірнеше
заттар  берілген,  осының  ішінен  өзімізге
қажетті  заттарды  тауып,  қол  сөмкемізге
саламыз.  Қане,  ойын  түсінікті  болса
бастаймыз.  Жарайсыңдар,  балалар  қандай
заттарды қажет екен?  Балалар, айтыңдаршы
сөмкеңе  қандай заттар  салдың?      сұрақ-
жауап.
Енді  балалар  жер  сілкінісі  кезіндегі,  іс-
әрекетті сендер калай көрсетер едіңдер?
Ол  үшін  біз  «жер  сілкінді» ойынын ойнап
жіберейік. (дабыл қағылды)
Ойын шарты: Жер сілкінісі болып жатыр деп
елестетейікта,  кауіпсіз  жерді  табайық.  Әркім  өзінің  беджигі  мен  маскасын  киіп,
қауіпсіз жерге жету.  
Қорытындылау: 
Тәрбиеші: Жарайсыңдар,  балалар  бері  келе  қойыңдар.  Сендер  ойынға  жақсы
қатыстыңдар, жер сілкінісі болғанда, қандай жер қауіпсіз екенін білдік. 
-Кәне, Кәусар сен қай жерге жасырындың?
Үстелдің астына қалай отырып қорғандың?
-Аяна, сен қайда жасырындың?
-Жәнібек, сен қайда жасырындың ?
Тәрбиеші:  Балалар,  неліктен  үстел  астына,  үйдің  бұрышына  есіктің  жақтауына
жасырынамыз? 
Балалар: ол  жер қауіпсіз.  Егер  жер сілкінісі  далада  болса,  көшеде  келе  жатқанда
болса, электр бағандарына, талдарға, жақындамауымыз керек.
Тәрбиеші: тамаша  балалар,  осымен  біздің  «Жер  сілкінісінен  сақ  болайық!»  атты
тақырыптық оқу қызметіміз аяқталды. Рахмет баршаңызға. 
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 ЖОМАРТ КҮЗ

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қырғауылды ауылы, 
КМҚК «Ақ көгершін» балабақшасының мектепалды даярлық

 «Бәйтерек» тобының  тәрбиешісі Құланова Айнаш Шәрібекқызы 

Тәрбиеші: Құрметті қонақтар, ұстаздар! Бүгін мектепалды даярлық тобының 
балалары дайындаған «Жомарт Күз» атты ертеңгілігіне қош келдіңіздер.
Армысыздар, халайық,
Бармысыздар халайық!
Күзгі тойды жұп жазбай,
Келіңдер қарсы алайық!
                                           Ән: «Күз»
Тәрбиеші: Балалар мен сендерге бір жұмбақ жасырғым келіп тұр.
«Көк майсалы көрікті, алқаптағы көп егін
Бұл күндері киіпті, сары жібек көйлегін» - Бұл не, балалар? (Күз мезгілі)
 Қараңдаршы, бүгін біздің залымыз қандай әдемі болып кеткен.

 (Сырттан бір дыбыс естіледі,желдің шуы)
- Балалар, тыңдаңыздаршы бұл не шу? 
                   (Осы кезде әдемі әуенмен Күз ханшайымы келеді)
Күз ханшайымы: Сәлеметсіздер ме, балалар! 
Балалар: Сәлеметсіз бе!
Күз ханшайымы: Уа, халайық, дархан далам армысың, 
Табиғатым жаны жайсаң тал мүсін 
Ханшайымы Күздің бүгін келіп тұр,
Алмақ болып бар халқымның алғысын.
Мен – Күз ханшайымымын. Сендерді көргеніме қуаныштымын.
Тәрбиеші: Қош келдің, Күз ханшайымы! Төрлет! 
Күз айларын атаңдаршы. (Қыркүйек, қазан, қараша )
Күз ханшайымы: Ендеше, күз айларын қарсы алыңыздар!
1-бала: (Қыркүйек)
Бірінші қыркүйек
Білімге бастады.                                                                                     
Мал мен аң жүр билеп,
Құс шарлап аспанды.
2-бала: (Қазан)
Жаңартқан ғаламды                                                                        
Жаңбырлы ғажап ай
Осынау заманды
Орнатқан қазан ай.
3-бала: (Қараша) Мол байлық тергені
Шаттығы қаншалық.
Қарашы, өрледі                                                                               
Қараша ән салып. 
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Күз ханшайымы: Мінеки, балалар. 
Күз айларымен таныстыңдар. 
Өнім биыл тамаша!
Көз тоймайды қараса:
Сәбіз, пияз, қияр, картоп,                        
Бұршақ, асқабақ, қызылша,
Қызанақ, орамжапыраққа қарашы.
Көкөністер бір жерде жиыла қалып
дауласты.
Тәрбиеші:
Жиналып қаппыз бәріміз, 
Қайсымыз ең дәмдіміз?
Ішімізден адамға 
Тиеді көп пайдамыз?                                                                                        
 (Ұлдарга көкөністер маскасын кигізу)
 Бұршақ : Кішкене түймедеймін мен
Ұнаймын мен бәріне
Дәмді тағамдарымен                                                                      
Сый жасаймын бәріңе!
Қызылша:Мен де бір сөз айтайын
Мақтанайын сіздерге.                                                                       
Менсіз борщ болмайды
Винегрет те үстелде.
Орамжапырақ: Мақтанғаннан не пайда?
Менсіз дәмді щи қайда?
Мені қосса самсаға,                                                                             
Бәрі жейді тамсана.
Қияр: Дәмім тілді үйірген 
Мен тұздалған күйімде!
Жаңа піскен кезімде                                                                       
Жейді бәрі сүйсіне!
Шалқан: Кім білмейді шалқанды?
Талайлар маған таң қалды.
Бәріне сый боламын                                                                             
Тауып көр менен дарханды.
Сәбіз: Кім бар сәбіз шырынын 
Жастайынан ішпеген?
Мені жеген адамдар                                                                        
Кем болмайды күшке де! 
Асқабақ: Өсем бақша-бауында 
Қатты ұқсаймын қауынға                                                                   
Жемек болып шикідей
Күлкі болмай қауымға.
Пияз: Боламын мен дәмдеуші
Барлық-барлық тағамға
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Көкөністер ішінен                                              
Мен пайдалы адамға.
 Күз ханшайымы: 
Көкөністер бәріде 
Денсаулыққа пайдалы 
Мұны жақсы біліңдер,
Оларды жақсы көріңдер
  Ән «Көкөністер»    
(Күз ханшайымы айтады)
Күз ханшайымы: 
Мерекені  біз тойлап  
Биден  шашу  шашайық!                                                        
                           Би: «Шляпалар  биі»

Бақташы: Сәлеметсіңдер ме  балалар, мына көлікпен күзге жинаған астықтарым 
шашылып ен істерімді білмей тұрмын- деп бақташы көлігін сүйретіп келеді. 

Күз ханшайымы: Біздің балалар жинап берсін. 
Ойын «Көкөніс жинау»

Шарты: 3 топқа бөлініп, мәреден өтіп, бір-біріне беру арқылы асқабақ, қарбыз, 
қауынды домалатып, әкелу. Қай топ бірінші салар көлікке, сол топ жеңеді. 
Бақташы: 
Теңіздей тербетіле көл бетіне,
Бишілер билеп кетті тербетіле.
Аққудай қалықтаған теңіздегі,
Бишілеріміз өнерлерін көрсетуде.
Ұл-қыздарымыздың биін тамашалаңыздар.
                                       Би: «Макарэно биі»
Бақташы: Берекесін сыйлауға 
Өлкемізге Күз келді.
Жемістерін жинауға
Шақырады біздерді.
Жемістерді қарсы алайық.
                      (Осы кезде әуен ойналады. Ортаға жемістер шығады.) 
Алма: Мен алмамын, алмамын,
Көздің жауын аламын.                                                                  
Шие: Мен шиемін, шиемін
Күннің көзін сүйемін.                                                               
Жүзім: Мен жүзіммін, жүзіммін
Моншақ болып тізілдім.  
Күз ханшайымы: Өте тамаша,балалар! Қазір бәріміз көкөністер оркестрін 
шақырайық. 

                              (көкөністер оркестрі)
Бақташы қарауылды қолынан сүйреп әкеледі.
1. Орныңда тұрып, бақшамды қорға - деп  қанша айтамын. 
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Мен көкөністерімді жинап жургенде,
жемістерімді балалар жеп кетіпті. 
Енді бидай,  арпа, күрішімді құстар шашып
кетпесін!
Қарауыл:Бидай, арпа, тары бар, 
Сұлы, күріш бәрі бар.                                                
Әне жырлап барады,
Тақпаққа құлақ салыңдар.
(Ортаға әуенмен дақылдар шығады.)

Бидай: Нан анасы бидаймын,
Елге астық сыйлаймын.
Дәнім толып піскенде,
Қауызыма сыймаймын.
Күріш: Күнді сүйген күрішпін,
Күллі жұртқа ырыспын.
Алсын деп ел мол өнім,
Ала жаздай су іштім.

Қамба толы астыққа,
Алғыс саған алтын күз. 
Бір уыс дән шашқанда, 
Қап-қап астық алдық біз.
Қарғалардың даусы музыка әуенімен шығады.
Қарауыл: Мына қарғалар арпа, күріш, бидайларымды жеп кетпесе екен! 
Ойын « Қарғаларды ұстау» 
Бақташы: Жарайсың! Менің егінімді қорғап тұр! Құстар, қарғадан қорғамасаң қораға
кіргізіп тастаймын. 
Қарауыл: Ия, тұрмын ғой. Күн астында тұрдым, жел соқса да тұрдым.  Жауын жауса 
не істеймін? Күз болса келді, міне! Қолыма қолшатыр берш, су болып қалмайын.  

Алатаудың баурайында 
Атам, әжем ауылында 
Ақша бұлттар ауа берші
Жау-жау жаңбыр, жауа берші. 
Бақыт болып жаушы жаңбыр
Менің әсем далама 
Бақыт болып жаушы жаңбыр
Менің әсем қалама
Тамшыгүл:
Жаздай күткен бәріміз, 
Сары алтын, сары күз, 
Көк аспаның мөлдіреп, 
Алтын күнім елжіреп.
Аспанды сұр бұлт,
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Жан-жақты жабады.
Күнбірте суытып, 
Жауын көп жауады. 
Жауын әнін тамашалайықшы. 

Ән: «Жауын»
                    Би: «Қолшатыр»
Тамшыгүл: Ойын ойнайықшы балалар.

Ойын: «Жылғалар мен көлшік»
Ойын шарты: Шеңберге түрып жүреміз. Көлшік деген кезде, шеңбер бойына тұрады,
ал, жылғалар дегенде бір-бірінің артынан ирелеңдеп жүреді. 
Бақташы: Ой, балалар,балалар,
Қоңырқай күз болыпты,
Құлап жапырақтар солыпты.
Ел егінін орыпты,
Ой,балалар,балалар.
Ойнайық та күлейік,
Мәз боп бірге жүрейік.

Күз ханшайымы: « Бақытты  балдырған» биін қарсы алыңыздар.

Күз ханшайымы:  Күздің кереметі, байлығы өте көп. Күзде біздің дастарханымыз 
дәнді дақылдарға, көкөністерге, жеміс-жидектерге толы болады, бірақ осы байлыққа 
жету үшін көп еңбек ету керек. Сондықтан сендер еңбекшіл болыңдар. Қазіргі 
сендердің еңбектерін сабақ оқу. Міне, балалар осымен «Жомарт Күз» атты 
ертеңгілігіміз аяқталды.Сіздерді Күз мерекесімен құттықтаймын, әр отбасыларыңызға
бақыт, береке тілеймін. 

Тамшы, бақташы, қарауылда қоштасып шыға келеді.

 (Осы кезде әуен ойналады, Күз ханшайымы қоштасып кетеді)
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