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«Арайлы, алтын күз!»

Сәлеметсіздер ме құрметті ата-аналар, ұстаздар және балалар. 
Біздің «Алтын күз» атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. 
Бүгін «Алақай» тобының балалары күзгі баққа саяхатқа келіп отыр.
Балалар бүгін бізге қонаққа күз патшайымы келіпті. Бәріміз қарсы алайық.
(күз патшайымымен амандасу)
Күз патшайымы:
Сәлеметсіңдер ме, балалар. Мен күз патшайымы боламын. Сендерге алыс жерден 
келдім. Мені күз патшасы жіберді. Бұған дейін көп ормандар мен жерлерге бардым, ол 
жақтан сендер сияқты балаларды кездестірдім. Олар өте ақылды балалар екен менің 
тапсырмаларымды орындаған соң сыйлыққа жеміс- жидектер бердім. Сендер менің 
тапысрамаларымды орындауға дайынсыңдар ма?
-Олай болса бастайық.
Тәрбиеші: Балалар біз күз ханшасын төрге отырығызайық.
Күз ханшасы ең алдымен сендердің өнерлеріңді тамашалағысы келеді. Қане 
дайындаған көрінісімізді қойып берейік.
Көрініс: «Көкөністер айтысы»
Ақан мен Әминаның  бақшаларына барып, көкөністер теруге сыртқа шықты. Кенет 
күбірлеген дыбыстар естілді, бұл ненің дыбысы екен десе, көкөністер адамға мен 
пайдалымын деп айтысып жатыр екен. Ең алдымен сөзді қияр бастады:

Сағыныш (қияр):
Дәмім тілді үйірген,
Мен тұздалған күймде.
Жаңа піскен кезімде,
Жейді бәрі сүйсіне.

Заңғар (картоп):
Мен ұялшық картоппын,
Мен емесепін мақтанар,
Мені жақсы көреді,
Үлкендермен балалар.
Бос айтысты қояйық,
Дауласуды тоқтатайық.

Рахман: (Ас бұршағы):
Кішкене түймедеймін мен,
Ұнаймын және бәріне,
Дәмді салаттарыммен ,
Сый жасаймын бәріңе.
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Ақару (пияз):
Боламын мен демеуіш,
Барлық- барлық тағамға.
Көкөністер ішінен,
Мен пайдалы адамға.
Кәусар (сәбіз):
Кім бар сәбіз шырынын,
Жастайынынан ішпеген.
Меніжегенадамдар,
Кем болмайдыкүшке де.

Бекарыс: (шалқан)
Кімбілмейдішалқанды,
Дәмімдітатыптаңқалды.
Бәрінесыйболамын,
Тауыпкөрменендарқанды.

Аянат: (қырыққабат):
Мақтанғаннан не пайда?
Менсіздәмді щи қайда.
Меніқоссасамсаға.
Жейдібәрітамсана.

Бейбарыс (қызанақ):
Піскенкезде қызанақ,
Көз тартар қызыл түсімен.
Бармаадамсүйсінбей,
Томат шырынынішпеген.

Дияр: (Қызылша)
Мен де бірсөзайтайын,
Мақтанайынсіздерге
Менсіз борщ болмайды,
Винегрет те үстелге.

Алдияр (Асқабақ)
Ішісары, сырты қатты,
Дәні-дәрі, дәмі-тәтті.
Пісіріпжесең ас тамақ,
Мұныңатыасқабақ.
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Е.Ерасыл:
Көкөністер бәрі де ,
Денсаулыққапайдалы.
Мұныжатқабіліңдер,
Олардыжақсыкөріңдер.
Ж.Айару:
Барлығың да дәмдісіңдер,
Шырқапайтарәнімсіңдер.
Көзтоймайтынкереметтер,
Дастарханныңсәнісіңдер.
 
«Дәмін тат та, атын айт» ойыны.
Тәрбиеші: 
Балаларкүзпатшайымыныңәкелгенекіншітапсырамасыойынекен,
яғниойыншарты: көздеріңбайланады, 
дәмінжәнеиісінсезуарқылықандайжеміснемесекөкөнісекенін табасыңдар.

Әділ:
Алма пісіп, алмұрт түсіп,
Күздебақтаржайнайды.
Құстарқайтып, қошайтысып
Қимасүнменсайрайды.

Інжу:
Ой балалаларбалалар,
Қоңырқайкүзкеліпті.
Қурапжапырақсолыпты,
Ел егінінорыпты.

Қ.Айару:
Жапырқтарсылдырлай,
Алтын күзмінекеліпті.
Туғанжерінқияалмай,
Ұшып бар құстаркетіпті.

Жұмбақ шешу ойыны.
(Табиғатқа байланысты жұмбақтар)

Нұрғиса:
Алтын сарықызылкөк,
Алуан- алуанжапырақ.
Күзгі бақта күлімдеп,
Көзтартадыжалтырап.
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Зейнеп:
Күздежайнапашыла,
Күнніңнұры көшкендей.
Алма ағаштыңбасына ,
Қызыл қарбыз өскендей.

Айдархан:
Алтынғабояпөңірді,
Күздекелді көңілді.
Бау- бақшада , орманда,
Сары жапырақ төгілді.

Гүлсая:
Қыркүйек қазан,қараша,
Күздіңбұларайлары.
Үлкендерқуаныпбалаша,
Егіндерінжинайды.

Ән:«Алтын күз»
Орындайтын: хор

«Дыбысты тап» ойыны
Балаларсендергетабиғаттыңәртүрліқұбылыстарындауыстарынантаныпажыратайық.
Би: «Жаңбыр»
Балалар сендерге күз патшайымы рахметін айтып өз сыйлықтарын үлестіреді.
 Ән орындау. «Жапырақтар»
Осымен біздің күзгі баққа саяхатымыз аяқталды. Күз патшайымына алғыс айтайық, 
бізге тағы да келіп тұр.
Құрметті қонақтар бүгінгі біздің «Арайлы, алтын күз!» атты ертегілігіміз өз мәресіне 
жетті.  Көңіл қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. 
Көріскенше сау болыңыздар.
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