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               ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫМ

ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы
«№ 5 бөбекжай-балабақша» КҚМК. 

Тәрбиеші Канафьева Жанна Ирджановна

Ұйымдастырылған оқу қызметі.
-Балалар біз өткен сабағымызда қандай 
мерекені атап өттік.
-Балалар: Тәуелсіздік  күні.
- Тәрбиеші: Сендер тәуелсіз елдің 
ұрпағысыңдар .
-Тақтаға назар аударайықшы  не көріп 
тұрсыңдар?
   Балалар: Әнұран,елтаңба,ту.
Тәрбиеші: Осылардың барлығын бір 
сөзбен не деп айтамыз?
Балалар: рәміздер.
Тәрбиеші: Олай болса туға назар аударайықшы.
Тудың түсі қандай?
Балалар: Көк.
-Дұрыс айтасыңдар көк түс  бірлікпен, ынтымаққа шақырады.
-Тағы не көріп тұрсыңдар?
-Балалар: Күн.
-Тәрбиеші: Күн байлықпен береке белгісі.
-Тәрбиеші: Тағы не көріп тұрсыңдар.
-Балалар: Қыран құс.
-Тәрбиеші: Қыран құс ерлік пен елдіктің бостандықтың  белгісі.
-тағы не көріп тұрсыңдар
-Балалар: Ұлттық ою:
Тәрбиеші: Ұлттық өрнек халқымыздың мәдениетімее дәстүрін бейнелейді.
-Айгерім.  Көк аспанның түсі бар
                    Ортасында күні бар
                   Қыран ұшқан қалықтап.
                    Туымызды салайық.
Олай болса Paint программасымен туымыздың суретін салайық.Денемізді тік ұстап, 
бір-бірімізге кедергі жасамай жұмысымызды орындайық.
Компьютерме жұмыс.
Тәрбиеші: жұмысымызды аяқтап қалсақ тәуелсіздік туралы Айнара  тақпағын айтсын.
Айнара: Тәуелсіздің –бабалардың ұраны
Бейуақыттабойға таққан тұмары
Тәуелсіздік-түнектерде тұншығып
Ызғар ұрып,жанбай қалған шырағы.
-Балалар біз өз рәміздерімізді  ерекше қадірлеуіміз керек.Елімізде мәңгі тыныштық 
болсын деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.
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* * * * * * * * * * * * * ** * *
«АЛТЫН КҮЗ»

ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы
«№ 5 бөбекжай-балабақша» КҚМК. 

Тәрбиеші Канафьева Жанна Ирджановна

Ұйымдастырылған оқу қызметі.
Білім беру саласы: Шығармашылық
Тараулары: Сурет.
Тақырыбы: «Алтын күз»
Мақсаты: Табиғаттың күз мезгіліндегі өзгерістері жайлы балалардың білімдерін 
кеңейту.
Дамытушылық  мақсаты: Күз мезгілінің берекелі екендігін айтып,түсінік беру,ойлау 
қабілеттерін арттыру.Балаларды іскерлік дағдыға баули отырып,шығармашылыққа 
икемдеу.
Тәрбиелік мақсаты: Айналаны қоршаған ортаны  қорғауға, ұйымшылдыққа, 
жауапкершілікке  тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдер: Түсіндіру, сұрақ-жауап.
Көрнекіліктер: Слад, күз суреті
Билингвальді компонент: күз-осень, Жапырақ-листья
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Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің әрекеті Балалар
әрекеті

Танымдық 
оятушылық

Шаттық шеңбер.
Қуан, шаттан алақай
Қуанатын күн бүгін
Қайырлы таң
Қайырлы күн
Сәлем, сәлем, сәлем.

Балалар 
қосылып 
айтып, 
қимылдарымен 
көрсетеді.

Ұйымдастыру 
іздестіру

-Балалар қазір жылдың қандай мезгілі?
Күз мезгілінде қандай өзгерістер болады?
Ғажайып сәт:Балалар тыңдайықшы есік 
қағылып тұр,кім келгенін көрейікші.
Бізге қонаққа күз ханшайымы келген 
екен,барлығымыз амандасайықшы.
Күз ханшайымы балалармен 
амандасады.Ханшайым өзімен бірге сендерге 
сыйлық алып келген екен.Кұз мезгілінің 
бейнесін мына тақтадан назар аударыпг
 қарайықшы. 
Слайдтан күз мезгілі жайлы балаларға 
толығырақ түсіндіру.
Күзде жапырақтар,шөптер сап-сары,қызғылт 
сары  болып сарғайады. Күзде жеміс-жидектер 
өнімін береді,астық жиналады.Сондықтан алтын 
күз деп атаймыз.
Сергіту сәті:
Жел соғады бетіме
Тербеледі ағаштар
Жел тына қалған кезде
Ағаштар биік болып өседі.
Билингвальді компонент:Жапырақ-листья,күз 
–осень,жемістер-фрукты.
Ал қазір балалар мына алдымызда тұрған талға  
сары жапырақтарды қылқаламмен салып 
көрейікші.Үлгі бойынша балаларға көрсетіп 
түсіндіру.
Балаларға техника қауіпсіздігін ескерту.

Күз мезгілі.

Күн суытыды, 
айналаның 
барлығы сары 
түске енеді.

Сәлеметсізбе.

Балалар 
мұқият 
тыңдайды.

Балалар 
қосылып 
айтып, 
қимылдарымен 
көрсетеді.

Балалар 
берілген 
тапсырманы 
орындайды.

Рефлексивті 
түзету

Қорытындылай отырып,өткен тақырып 
бойынша балаларға сұрақ қойып жауап 
алу,жасаған жұмыстарынан көрме ұйымдастыру, 
бағалау.

Күтілетін нәтеже:
Біледі: Күз мезгілінің байлығын, жомарттылығын.
Игереді: Қылқаламмен жұмыс жасауды.
Меңгереді: Балалар табиғатты күтіп баптауды,қорғауды.
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* * * * * * * * * * * * * ** * *
«2 ЦИФРЫ ЖӘНЕ САНЫ ТУРАЛЫ ТАНЫСТЫРУ»

ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы
«№ 5 бөбекжай-балабақша» КҚМК. 

Тәрбиеші Канафьева Жанна Ирджановна

Ұйымдастырылған оқу қызметі
Білім беру саласы: Таным.
Тараулары: Математика.
Тақырыбы: 2 цифры және саны туралы таныстыру. Алыс-жақын.
Білімділік мақсаты: 2 саны туралы түсініктерін қалыптастыру. Ауызша тура және 
кері санауға үйрету. Алыс-жақын ұғымын ажырата білуге үйрету.
Дамытушылық мақсаты: 2 цифрын өзге цифрларының арасынан таба алу қабілетін 
нығайту, балалардың логикалық ойлау қабілеттерін т.д байлығын, сөздік қорларын 
молайту.
Тәрбиелік мақсаты: Балаларды тиянақтылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдер: Түсіндіру, сұрақ-жауап.
Билингвальді компонент: Сан-цифр, екі-два, алыс-далеко,жақын-близко.
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Әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің әрекеті Балалар 
әрекеті

Танымдық 
оятушылық

Шаттық шеңбер
Күннің көзі ашылып
Көкке шуақ шашылып
Құтты қонақ келіпті
Төрімізге еніпті
Амандасу үлкенге 
Тәрбиенің басы ғой
Ал қанекей бәріміз 
Сәлем дейік үлкенге.

Балалар 
қосылып 
айтып, 
қимылдарымен 
көрсетеді.

Ұйымдастыр
у іздестіру.

Ғажайып сәт:
Топқа Жалқаубек келеді:Сәлеметсіңдерме 
балалар,жүріңдер менімен ойнайсыңдарма?
Тәрбиеші:Жоқ Жалқаубек біздің балалар сенімен 
ойнамайды олар математика сабағын өтіп жатыр.
Жалқаубек  :балалар менде сендермен сабақ 
өтсем болама?
Әрине Жалқаубек жоғары шық.
Балалар біз өткен сабағымызда қандай санмен 
танысып едік?
Дұрыс айтасыңдар олай болса бір санын еске 
түсіріп көрейікші.
Қандай түсті доптар көріп тұрсыңдар?
Кызыл доп нешеу?

Мына карточкалардан бір саны белгіленген 
жемісті тауып беріңдерші.
Жаңа сабақ.
Жұмбақ:
Басында бар ілмегі
Ортасында тірегі
Толқып қанша жүрседе
Тұрады екінші үнемі
Балаларға екі санын көрсету.
Ой  толғау:
-Далада жүрген сиырдың іші пысты жалықты
Бірі келіп қасына қатары оның толықты
Далада неше сиыр бар?
Суреттерді көрсете отырып түсіндіру.
Өте жақсы олай болса ауада екеі санын салып 
көрейікші.Енді сандарды толық қайталап 
шығайықшы.
0,1,2 кері санап көрейік.
2,1,0 .Сандарды үш тілде санау.

Бір санымен

Көк және 
қызыл
1
2 саны

Екі

Балалар 
сандарды тура 
және кері 
санайды.
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Енді мына бір суретке назар аударайықшы 
жайылымда жүрген жылқы өзінің құлынынан 
қалай жайылып жүр ?
Ал қойдың қозысы қалай жайылып жүр?
Алыс-жақын ұғымымен түсіндіру.
Билингвальді компонент: Сан-цифр,Екі-два, 
алыс-далеко,жақын-близко.
Сергіту сәті:
Бір саусағым тіптіде
Ұстай алмас жіптіде
Екі саусақ бірікті
Ине қолға ілікті
Үш саусағым орамды
Жүгіртеді қаламды өнерлі екен он саусақ
Қала салсақ,жол салсақ
Өте жақсы балалар Енді мен сендерге тапсырма 
беремін сендер сол тапсырманы орындарыңда 
отырып жасайсыңдар.
Дәптермен жұмыс:
1. Тапсырма: Қоян мен сәбізді сана.Екі цифрын 
және дөңгелектерді боя.
2 тапсырма: Карточкадағы заттардың санын 
көрсететін цифрмен сызып қос.
3 тапсырма: Қоянға жақын тұрған сәбізді  және 
сәбізден алыс тұрған қоянды боя.

Алыста

Жақында

Балалар 
қайталайды.

Балалар 
қосылып 
айтып,қимылда
рымен 
көрсетеді..

Балалар 
берілген 
тапсырмаларды 
орындарында 
орындайды.

Рефлексивті 
түзету.

Қорытындылай отырып балаларға сұрақ қойып 
жауап алу, Жақсы қатысқан балаларды мадақтау. 
Жұмыстарын бағалау.

Күтілетін нәтеже: Біледі. Екі цифрын және алыс-жақын ұғымын.

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