
«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.09.2021 ж.      № A00058

Бағдаршам – көшедегі көмекшім

АДЫРБЕКОВА ГҮЛСІМ 
Түркістан қаласы  ТОАӘДБ " Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға 

арналған облыстық арнайы мектеп-интернат"кмм. 
Мектеп алды дайындық сынып мұғалімі

Пәні : Сөйлеуді дамыту
ТАҚЫРЫБЫ: Бағдаршам 
– көшедегі көмекшім

Мектеп/МДҰ:

Күні: Педагогтің аты-жөні: Адырбекова Гулсим

Сынып/топ:0 «в» Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:-

ҰОҚ оқу мақсаттары 0.1.1.1 Сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс 
дыбыстау 0.1.3.1 Берілген кіріспесі бойынша әңгіме 
мазмұнын болжау
0.2.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты сурет, сызба, 
белгілер қолданып жеткізу

Сабақ мақсаты Барлық тәрбиеленушілер: Сөздер мен фразалардағы 
дыбыстарды дұрыс дыбыстайды. 

Көпшілік тәрбиеленушілер: Дыбыстарды ажырата 
алады, сұрақтарға жауап береді.

Кейбір тәрбиеленушілер: Берілген кіріспесі бойынша 
әңгіме мазмұнын болжамдайды.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейі

    Білу.Түсіну.Қолдану

Бағалау 
критерийлері

 Дыбыстарды дұрыс дыбыстайды
Әңгіме мазмұнын болжайды
Ақпаратты сурет ,сызба ,белгілер қолданып жеткізеді
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Тілдік 
мақсаттар

Пәндік терминология мен тірек сөздер
Сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс дыбыстау
Сабақта диалог/жазу үшін пайдаланатын тіл:
Сөз неден құралады?
Дыбыстың қандай түрлерні білесіңдер?
Дыбыстау деген не?
Жол ережесі деген не ?
Жолдан өтуімізге не көмектеседі?
Бағдаршамның түстерін ата

Құндылықты 
дарыту

Ұжымдық жұмыс орындау барысында 
ынтымақтастық орта қалыптастыру.
Әңгіме мазмұнын болжауда бір-бірінің пікірін 
құрметтеу

Пәнаралық 
байланыстар

Қауіпсіз мінез құлық негіздері.Мен көшедемін
Математика. Математикалық ұғым алдыңғы кейінгі

Акт қолдану дағдысы
(сабақта 
қолданылатын болса 
көрсетіңіз

Алдыңғы білім 0.1.1.1

                                              Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

                  Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың
 Басы
1-мин

1-мин

1-мин

Зейінді шоғырландыру
1.оқушылармен сәлемдесу
Шаттық шеңбері
     Шуақты өміріміз күндей күліп,       
     Жүректе бүршік атып, гүлдейді үміт
     Арманға сапар тарту мүмкін емес,    
     Жол жүру ережесін білмей тұрып.
2.Мозайка әдісі арқылы (машина ,поезд суреті) әр 
қайсысын 6 бөлікке бөліп,оқушылар құрау арқылы топқа 
бөлу 
Қ.Б отшашу арқылы бағалау
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3. Сұрақ-жауап арқылы оқу мақсатымен таныстыру
 Күтілетін  нәтижені анықтау

Сабақ
Ортасы

10мин

7-мин

Әліппе –дәптермен жұмыс 
1-тапсырма суретке қарап ,әңгімені 
тыңдауды ұсынады
Жұмыс түрі:ұжымдық
Әдісі :әңгімелеу,сұрақ-жауап
1-тапсырма. Суретті қарап, әңгімені 
тыңдауды ұсынады.
Әсем інісі Асанды қолынан жетелеп алып 
келе жатты. Асан ерке әрі айтқанды 
тыңдамайтын тентек бала болатын. Көшенің 
қиылысына жақындай бергенде әпкесінің 
қолын сілкіп тастап, көшеге қарай жүгірді. 
Ал бағдаршамда қызыл жанып тұр еді. 
Жүгіріп шыққан балақайды көріп, көшедегі 
көліктер әбігерге түсті ...
(Мереке Құлкенов)
Дескриптор.

1.Әңгіме мазмұнын болжау
2.жол жүру ережелерін құру
3..Ережелерді бірге талқылау

1.әңгіме мазмұнын болжау
2.жол жүру ережелерін құрады
3.Ережелерді бірге талқылайды

Қ.б  Смалик арқылы бағалау
2тапсырма
2-тапсырма Суретпен жұмыс
\Жұмы түрі : жеке
Әдісі:қолдану
1.Сурет сызбаларды пайдаланып 
бағдаршамның түсін бояу
Дескриптор
1.Бағдаршамның түстерін дұрыс бояды

Әліппе –
дәптер

Әліппе 
дәптер

Сабақтың соңы
5мин

Кері байланыс Ыстық орындық арқылы 
сұрақ-жауап арқылы қорытындылау
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Қалыптастырушы бағалау Ауызша бағалау

    Саралау
Мен сабағымда 
саралауды оқу 
мақсатын сабақ 
мақсатына 
айналдырудан 
бастадым.Мыс ; 
1,2,3тапсырмалар 
ретімен 
деңгейленген.
2)тапсырма беру 
барысында 
оқушыға қолдау 
көрсету,жеке 
қабілетін ескеру

 Бағалау –оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз

Бағалау
1)Әр тапсырманың дескрипторы арқылы
2)Өзін-өзі бағалау негізінде
3)Ауызша бағалау

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасыны
ң сақталуы

Сыныпта 
қауіпсіздік 
ережесін 
сақтау
Партада 
дұрыс отыру 
ережесін 
сақтау
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01.09.2021 ж.        № A00060

Оқуға шақыру

ПАРИМБЕКОВА ШОЛПАН БАТЫРХАНОВА
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Билібай ауылы. 

№ 255 негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Әдебиеттік оқу Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 3 Қатысқандар саны: Қатыспағандар 
саны:

Бөлім Жанды табиғат

1-сабақтың 
тақырыбы

Оқуға шақыру

Оқу бағдарла- 
масына сілтеме

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және 
жауап беру.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарлама сына  
сілтеме)

3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға 
негізделген сұрақтар қою және жауап беру.

Күтілетін нәтиже Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай 
алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой 
қорыту жасай алады.

Құндылық Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, 
еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану. Қазақ тілі

АКТ-ны қолдану 
дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы білім Екінші сыныпта өтілген тақырыптар
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Жоспар

Уақыт Жоспарланған жұмыс түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы

Қызығушылықты ояту. Сыныпты қалыпқа 
келтіру. Ойсергек.
Мұғалім  оқушыларды  шеңберге  тұрғызып, 
бәріне  естілетіндей  баяу  дауыспен  мәнерлеп, 

төрт жолды өлең оқиды.
Күн нұрын төгіп көгімнен, 
Іргесі мұздың сөгілген.
Құйқылжып құстар ән салып, 
Мың түрлі әуен төгілген.
«Мына менің қолымдағы Күнді 
сабағыңды  жақсы  оқуға 

шақырамын  деген тілекпен  Дарынға  беремін» 
деп оң жағында тұрған оқушыға береді. Күнді 
алған  оқушы  өз  тілегін  айтып,  қасындағы 
оқушыға береді. Шеңбер бойымен жалғасады.
Топқа бөлу. «Оқу», «Даналық», «Іздену»

Күн 
формасын- 
дағы 
кішкене 
жастық 
немесе қағаз 
қиындысы

Сабақтың 
ортасы

Ойқозғау.
– Топқа қандай сөздер арқылы бөліндік?
– ... .

Суреттер
қиындылары 
немесе

– Оқуға қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Интер
белсенді

– ... . тақта
– Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай 
екен?
– ... .
– Оқу бізге не үшін керек?
– ... .
– Сабағымыздың мақсаты не болмақ?
– ... .
Сабақтың тақырыбын айту. Бағалау критерийімен 
таныстыру.
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – шығарма мазмұны 
бойынша
қолдануға, бағалауға және шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар
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қою және жауап беру.
Бағалау критерийі

Жұптық жұмыс. 1-тапсырма.

Бұл суреттерде тәуліктің қай кезі деп ойлайсыңдар?
Ортақ тақырып қойып, оны түсіндіріңдер.

Оқулық

Оқылым.
А. Байтұрсынұлы. «Оқуға шақыру»
Шығарманың авторы туралы не білеміз? Кестеге 
қарап,
А. Байтұрсынұлы туралы әңгімелеп, сұрақтар 
қойып, жауап беріңдер.
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Ахмет  Байтұрсынұлы  (1872–1937)  қазіргі Қостанай 
облысы  Жангелдин  ауданы  Сарытүбек  ауылында 
туған.  Қазақтың  ғұлама  ғалымы,  дарынды  ақыны. 
«Әдебиет танытқыш», «Қырық мысал», «Тіл – құрал» 
атты еңбектері бар. «Қазақ әліппесі» мен «Қазақ тілі»
оқулықтарын жазған.

Жұптық жұмыс.
4-тапсырма. Сұрақтарды жалғастыр.
1) А. Байтұрсынұлы кім? 2) ...?
3)...?

Ахмет Байтұрсынұлы

Топтық жұмыс. 5-тапсырма. Әр топтың атына 
сәйкес өлең шумақтарын оқып, тапсырманы 
орындайды.

Өлеңді шумақтарға бөліп оқыту. Тірек сөздердің 
көмегімен әр шумаққа тақырып қой. Оқулықта бұл 
сөздер қара түспен берілген.
Оқу Жұмыссыз
Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық
Сергіту сәті. «333 жаттығуы» 3 минутта сабаққа 
қатысты 3 сөз, 3 сөйлем айту.
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) ретінде орындатуға 
болады.
Топтық жұмыс. 1-тапсырма. Әр топ берілген 

А3 қағазы, 
балық 

сұлбасы

«2 жұлдыз,
1 тілек» 
әдісі 
арқылы 
бағалау

Стикер

«Үш 
шапалақ» 
арқылы 
бағалау
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2-тапсырма.
«Су құбыры» әдісі арқылы орындату.
 «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап» деп айтқан автор 
туралы не білесің?

 «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» дегенді 
қалай түсінетініңді үш сөйлеммен айт.

 Не үшін оқу оқып, білім алу керек екен? Өз ойыңмен 
жауапбер.

 Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе 
(оқушылардансұрау)?
 Қалай жеттік? Неістедік?
Оқушылардың жауабы шамамен мынадай болады: 
«Оқуға шақыру» өлеңін оқып, сұрақтар қойдық, жауап 
бердік т.б.

Сабақтың 
соңы

Үй тапсырмасы. 
Оқу-білімге байланысты мақал-мәтелдер жаттау.

Мұғалім оқушыларға сабаққа қатысулары, тапсырманы 
орындауы,  түсінуі  жайлы  және  нені  жетілдіру  керек, 
неге көңіл бөлу керектігі туралы кері байланыс береді.
Рефлексия.
Мен бүгін ... білдім. Мен ... үйрендім.

Стик
ерлер
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Менің көңіл күйім қазір қандай? Бүгінгі мақсатымызға 
жеттікпе?
Жетсек, қалай жеттік, неістедік?

Қосымша мағлұматтар
Дифференциация –

Сіз оқушыларға көбірек 
қолдау көрсету үшін не 

істейсіз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға

қандай тапсырма беруді 
көздеп отырсыз?

Бағалау – 
Оқушылардың 
ақпаратты 
қаншалықты 
меңгергенін
қалай тексересіз?

Пәнаралық 
байланыс 
Қауіпсіздік 
ережелері АКТ-мен

байланыс
Құндылықтармен 

байланыс 
(тәрбиелік элемент)

Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
жүзеге асырымды болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Сыныптағы оқу атмосферасы 
қандай болды?
Дифференциацияны жүзеге асыру 
қолымнан келді ме? Мен 
жоспарланған
уақытымды ұстандым ба? Мен 
жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бөлімді осы сабақ 
туралы ойларыңызды жазу үшін 
пайдаланыңыз. Сол жақ
бағанда берілген сабағыңызға 
қатысты ең маңызды сұрақтарға 
жауап беріңіз.

Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және 
оқытуғақатысты): 1.
2.
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01.09.2021 ж.     № A00061

Ата-аналармен  балабақша ұжымының 
бірлескен жұмысын ұйымдастыру жолдары

ТАУКУШЕВА РАЙГУЛЬ ДУЙСЕКОВНА
ШҚО, Жарма ауданы Қалбатау ауылы 

"Алтынай балабақшасы"КМҚК Тәрбиеші

Қай елде, қай кезде болмасын,бала тәрбиесін ерекше дамытушы да,ілгері 
апарушы да –балалар, яғни бүгінгі ұрпақ –ертеңгі елдің болашағы.

Назарларыңызға ұсынып тұрған тақырыбым:«Балабақша мен отбасының 
өзара әрекетін ұйымдастыру жолдары».

Білім мен тәрбие –егіз  ұғым. Осы екі  ұғым ажырамай қарастырылғанда 
ғана толық мақсатын аша алады. Осы орайда,баланы жаңа өсіп келе жатқан жас 
шыбыққа  теңеп,  оның өсуі  үшін,  не  қажет  екенін  түсіндіру  үшін  білім  мен 
тәрбиенің  берілуін  табиғаттағы  жылудың  айналым  процесімен  көрсетуге 
болады. Осы жас шыбық жайқалып өсуі үшін,әрине, оған күн, күн сәулесінің 
жылуы, су, ауа қажет.

 Күн сәулелері-тәрбиенің 12 бағыты 

 Бала 
Балабақша
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                                         Ата-ана                                  

топырақ-қоғам 
жер бетіндегі кедергілер- бала тәрбиесіндегі кездесетін мәселелер
                        

Ата-ана  әрқашан  балаға  үлгі  болады. 
Сондықтан  бала  тәрбиесіне  балабақша 
тарапынан ықпал ету үшін ата-анамен тығыз 
байланыста  болу  маңызды. Ал,   балабақша-
өскелең  ұрпақты  тәрбиелеу  жүйесіндегі 
шешуші  буын.  Оның  жас  ұрпақты 
тәрбиелеудегі ролі өте зор.
Педагог-барлық  білім  беру  жүйесінің 
негізі,жаны  және  жүрегі.  Педагогтің  негізгі 
басты  мақсаты-рухани  бай,  ізденімпаз, 
адамгершілігі  мол  адамды  қалыптастыру 

болып табылады.
Өз жүйемде мұғалімді үлкен табиғат процесіне теңеймін. Ал, ол процесс,әрине, 
Күннің көмегімен жүзеге асады.
Балабақша  мен  отбасының  өзара  әрекетін  ұйымдастырудың негізгі 
жолдарына  тоқтала  кетсем,өз  тәжірибемде  Сухомлинскийдің  :  «Тек  ата-
аналармен  бірге  жалпы  күш-жігерді  біріктіру  арқасында  тәрбиеші-педагог 
балаларға  үлкен  адамдық  бақытты беруі  мүмкін»  деген  сөзін  басты  назарда 
ұстап,ата-анамен үнемі байланыс жасап отырамыз.  
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Күз байлығы

МАНАПОВА НАЗЫМ НУРЛАНОВНА 
ШҚО, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы 

"Алтынай балабақшасы" КМҚК. Тәрбиеші

Мақсаты: Табиғаттағы маусымдық күз мезгілінде өзгерістер күн салқындап 
жапырақтар сарғайып түсуі, кейбір жануарлардың ұйқыға кетуі (аюдың), 
жемістер мен көкөністер жинау, оларды қысқа дайындау туралы түсініктерін 
кеңейту, өсімдіктердің өсіп-жетілуі үшін арнайы жағдайлар жасалатыны, адам 
өміріндегі маңызы туралы білімдерін жинақтау. Күз мезгілін бейнелеуді 
(сипаттама беру, тақпақтар айту, әңгімелеу, сурет салу) әңгімелеу тілін 
қалыптастыру, баланың тірі табиғат нысандарына қатысты оларға 
қызығушылық пен білуге құштарлық негізінде өзін-өзі дұрыс ұстау жайлы 
түсініктерін алгоритмдеу арқылы меңгерту.
Тәрбиелік: Тапсырма  орындау  арқылы  оларды  ажыратып  жемістерді  бөлек, 
көкөністерді бөлек топтастыруға, аттарын дұрыс атай білу арқылы сөздік қорын 
дамыту,  жалпылауыш сөздерді  қолдана білуге (көкөністер,  жемістер) үйрету. 
Түбірлес  сөздерді  (бақша,  бақшада)  жасауға  және  қолдануға  жаттықтыру, 
оларды өз  тәжірибесінде  белсенді  қолдану.  Жеміс  пен көкіністерді  көлеміне 
қарай дұрыс орналастыра білу дағдыларын қалыптастыру.
Дамытушылық: Берілген шығармалардан үзінділер жатап (өлеңдер), ұсынған 
«Жеміс  бағында»  тақырыбына  сай  шығарманы  бойынша  түсінгенін  айтып, 
әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуға, компьютерді пайдаланып бірнеше 
біркелкі  заттардың  мөлшеріндегі  ерекшеліктерін  (үлкен  және  кішкентай 
көкөністер  мен  жемістер)  суретті  орналастыруға  қатыстыру.  Үлкендердің 
еңбектерін  құремттеуге,  үлкендерге  көмектесуге  ықыластарын  арттыру.  қыс 
мезгілін бейнелейтін түстірді тандап, сурет салуға қатыстыру.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Күз мезгілінің маусымдық 
ерекшеліктерін  айту.
Әдіс-тәсілі: АКТ, ойын; ой қозғау, түсіндіру, әңгімелесу, өлеңдер оқу, жұмбақ 
жасыру; слайд көрсету; компьтермен тапсырма орындау.
Қажетті көрнекі құралдар: Табиғи жеміс пен көкіністер, үлестірмелі жемістер 
мен  көкіністер  бейнеленген  суреттер,  муляждары,  дидактикалық  ойынға 
арналған карточкалар.
Билингвальдық компонент: Жемістер-фрукты, көкіністер-овощи, алма-
яблоко, алмұрт-груша, қияр-огурец, қызанақ-помидор

13



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суреттерде өсіп тұрған көкініс, 
көкіністі жинау мезгілі, тазартып, 
топтауы және оларды өндеу 
немесе дүкенге әкеліп сатлуы 
көрсетілген.
Ойынның шарты: Суреттерді 
ретімен орналастыу қажет - 
Бірінші көкініс қайда өседі?             
- Содан соң не істеу керек?        - 
Жинап алған соң не істейміз? 
Бірнеше баладан жауап алу қалай 
дұрыс орналастырғаны туралы.
Дұрыс. Барлығың өте жақсы 
жұмыстандыңыз.
- Сергіту сәті.
Әне, аюдың апаны,
Жатыр онда дәу аю.
Жайлап басып барайық,
Саңырауқұлақ, бұлдіргенді,
Білдіртпей біз алайық.
Ұйықтап жатқан аюды,
Оятып біз алмайық.
- Балалар бағбан әкелген себетін 
ішінде тілхат бар екен. Мұнда күз 
туралы әңгіме берілген, ендеше 
оқимын, сендер мұқият тынданыз
Жеміс бағында                                 
Ерте, ерте ертеде ме......., әлде 
қазіргі заманда ма, белгісіз, 
Әділхан қарияның немересі 
қаладан қонаққа келеді. Қария 
немересін қасынан қалдырмай 
ертіп жүреді екен.
Бір күні қария:
- Дәулетжан, бүгін баққа барамыз 
тұра ғой,- дейді ақырын дауыспен 
немересін ұйқыдан оятады.
Бұрын – соңды «бақ» деген сөзді 
естімеген Дәулет таңырқап, «Ол 
не екен?»- деп ойлайды. Олар 

алған соң тазартып, 
топтайды. Дайын 
көкіністерді қысқыға 
банкаларға салып 
тұздауға болады, 
немесе дүкенде 
сатады.

Балалар әңгімені 
мұқият тыңдайды.
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баққа келеді. Бақ іші сондай әдемі, 
бұтақтарын жемістен көтере алмай 
өсіп тұрған әртүрлі ағаштарды 
көріп , «бақ» деген сөзге бірден 
түсінеді. Анасының базардан 
әкеліп жүрген жемістері де бар 
екен. Дәулет жеміс ағаштарын 
қызықтап, бақ ішін аралап жүрді. 
Бір ағаштың қасына келіп 
тоқтады. Ол ағаш:
- Мен өрікпін,өрікпін,
Табиғатқа көрікпін-деп, өзін 
таныстырып, жемісінен үзіп 
береді.
Келесі ағашқа кездесті. Ол қандай 
ағаш екен?
- Мен шиемін, шиемін,
Күннің көзін сүйемін, - деп 
таныстырады. Шие жемісінен үзіп 
береді.
Биік өсіп тұрған ағаш та жемісінен 
дәм таттырып, өзін былай 
таныстырады:
- Мен алмұртпын, алмұртпын,
Аузындамын бар жұрттың.
Жеміс ағаштарына дән риза болып 
келе жатқан Дәулетке жүзім тап 
болды.
- Мен жүзіммін, жүзіммін,
Моншақ болып тізілдім, - деп 
өзіне таныстырып, жемісінен 
сыйлайды.
Дәулет атасына біраз көмектеседі. 
Жемістер жинады, бақшаны 
тазартты. Әділхан қария 
немересіне риза болып, 
«Кішкентай бағбаным» деп 
басынан сипап, арқасынан қақты.
Осы әңгіме аяқталмай қалған 
сияқты, қалай ойлайсыз қалай 

Әр бала өз қиялы 
бойынша әңгіме 
құрастырады.

Жемістерден компот, 
варенья жасап, ал 
көкіністерді банкаға 
тұздап жеуге болады.

Ойынның шартың 
мұқият тындап, 
жұмыстануға керіседі.
Балалардың бір тобы 
банкаға көкөністерді 
салып тұздайды, ал 
екінші тобы 
жемістердің 
суреттерін 
пайдаланып компот 
жабады.
Сурет әдемі болып 
шығу үшін заттарды 
дұрыс орналастырады. 
Көкөністерді банкаға 
толтырып салып, 
араларында аздап 
орын қалдырады.
Өз суреттеріне қарап 
салған қиярлар мен 
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аяқтауға болады. Кім өзі әңгімені 
аяқтағысы келеді.
2-3 бала әңгімелейді.
Әңгімеде не туралы жазылған? 
Күз туралы не білдік.
- Балалар қыста жемістер мен 
көкіністерді қалай сақтап, жеуге 
болады?

Ондай болса біз қазір компьютер 
арқылы ойын ойнаймыз.

Тақырыбы: «Анамызға көкініс 
тұздауға «көмектесейік.
Шарты: Мониторда салынған 
банкаларға тышқанды 
пайдаланып, рет-ретімен, қатарлап 
көкіністерді орналастыру қажет.
- Балалардың бір тобына дайын 
салынған банка суретіне
көкөністерді салып тұздауды, ал 
екінші тобына жемістердің 
суреттерін пайдаланып компот 
жабуды ұсыну.
- Сурет әдемі болып шығу үшін 
заттарды дұрыс орналастыру 
қажет. Көкөністерді банкаға 
толтырып салып, араларында 
аздап орын қалдырған дұрыс.
Жұмыс барысында дұрыс 
орналастыруларын қадағалаймын.
 салған қиярлар мен 
қызанақтардан және алма мен 
алмұрттан, алхордан дәмді 
ассорти шығады
- Тұздауға қандай көкіністер 
пайдалануға болады екен? Кім 
айтады?
- Олардың пішіндері мен 
түстерінде айырмашылық бар ма?

қызанақтардан және 
алма мен алмұрттан, 
алхордан дәмді 
ассорти шыққанын 
көреді, қуанышқа 
бөленеді.
Әр бала алдындағы 
компьютерде 
суреттерді 
орналастырып компот, 
варенье жасап, 
көкіністерді тұздайды.
-Тұздауға қияр, 
қызанақтарды 
пайдалануға болады.    
-Тұздауға алынған 
қиярлар сопақша 
пішінді, ал қызанақтар 
дөңгелек болып 
келеді.
-Түстерін айтатын 
болсақ қиярлар 
жасыл, ал қызанақтар 
қызыл түсті болады.
Жемістердің 
көлемдері бірдей 
емес, алма мен алмұрт 
үлкен, сондықтан 
банкаға аз алма мен 
алмұрт салынады. Ал 
жүзім кішкентай 
көлемді, оларды 
көбірек салуға 
болады.
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Күтілетін нәтиже
Баланың білуі: Табиғаттағы маусымдық күз мезгіліндегі өзгерістерді, адамдар 
мен қоршаған орта жағдайының арасындағы байланысты, табиғатта өзін-өзі 
дұрыс ұстау түсініктерін білді.
Баланың меңгеруі: Күз мезгіліне тән ерекшеліктерді талдау жолдарын, 
ауызша жеткізе білу әдіс-тәсілдерін, Paint бағдарламасын пайдаланып дұрыс 
орналастыру әдісін меңгерді.
Баланың жасай алуы: Күзге тән ерекшеліктерді сипаттайды, бір-бірімен 
байланысқан сюжет бойынша суреттеу мен әңгімелер ойлап табады, 
салыстырады, Paint бағдарламасын пайдаланып көкіністер мен жемістердің 
суретін орналастыра алады.
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31.08.2021 ж.   № А00046

Тақырыбы: « МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ».

САРСЕНБАЕВА САЙЛАУГУЛЬ КНЕСОВНА
ЩҚО, Көкпекті ауданы, Көкпекті ауылы 

«Шуақты-Шұғыла» бөбекжай балабақшасы тәрбиеші

Білім беру саласы: Қатынас  
Бөлімі : Сөйлеуді дамыту 
Мақсаты: Ойыншықтар жайында әңгімелесу арқылы, балалардың түрлі 
әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеулерін 
дамыту. 
Міндеті:  Ойыншықтар туралы әңгімелесу, оларды сипаттап айтуға үйрету. 
 Сөздік қорын толықтыру. 
Тәрбиелігі: Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ойнауға тәрбиелеу . 
Күтілетін нәтиже: 
жасайды: ойыншықты сипаттауды; 
түсінеді : ойыншық туралы түсінікті; 
қолданады: өлең жолдарын жаттауды. 
Көрнекіліктер: ойыншықтар, үле стірмелі суреттер (қонжық , мәшине , доп ). 
Сөздік жұмыс: қонжық, мәшине, доп . 
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 
1.Ұйымдастырушылық кезең. 
М.Әлімбаевтың «Ойыншықтар» өлеңін оқып беру: 
Біздерде бар қуыршақ, 
Бұзау, қозы, құлыншақ. 
Ойыншықтар тыңдайды, 
Айтқаныңнан шықпайды. 
2. Негізгі кезең 
Өлеңнің мазмұнын түсіндіріп, өлең жолдарын жаттауға ұсыныс жасайды. 
Бүгінгі оқу қызметінде ойыншықтармен танысатындықтарын айтып, 
балалардан топта, үйлерінде қандай ойыншықтар барын сұрайды. 
– Сенің қандай ойыншығың бар? 
Әр баланың жауабы тыңдалады. 
– Ойыншықтарыңды жақсы көресің бе? 
Балалардың жауаптары тыңдалады. 
– Ойын шығың қ андай? (Үлкен, кішкентай). 
– Сен ойыншықтармен ойнап болған соң, орнына жинайсың ба? 
– Ойыншықтардың тұратын жерін білесің бе? 
Ойыншықтарды лақтырмай, сындырмай, ұқыпты ойнау керектігін айтады. 
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Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды. 
Ғажайып сәт : «Сиқырлы сандық». 
– Кәне, сандықта не бар екен ? 
– Қонжық, мәшине, доп бар екен. 
– Енді осы ойыншықтарға әңгіме құрайық . Әңгіме құрауға көмектеседі. 
Қонжық, мәшине, доп туралы түсіндіреді. 
– Менің ойыншық қонжығым бар. Қонжықтың екі құлағы, төрт аяғы бар. Қо 
нжығым өте сүйкімді. 
Сергіту сәті:
Добым, добым домалақ, 
Қайда кеттің домалап? 
Үлестірмелі суреттермен «Не артық?» дидактикалық ойыны ойнатады . 
Суреттен не артық екенін табады. 
– Суретте гүл артық, өйткені ол ойыншық емес т.б. 
3. Рефлексия . 
Балаларға сұрақтар беріп, қайталатады. Педагог корытынды жасайды, 
мадақтайды.
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31.08.2021 ж.    № А00047

Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ  В СТРАНУ»

РАХМАТОВА МАРЖАН ПАРАХАТОВНА
Туркистанская область Сайрамский район село Ақсукент 

МКҚК «Шаттық» бөбекжайы. Воспитатель

Цель: закреплять у детей умение самостоятельно следить и заботиться о своем 
здоровье. Закрепить знания детей о полезных и вредных продуктах, 
воспитывать в детях культуру питания, прививать любовь к физическим 
упражнениям, самомассажу, развитие эмоциональной сферы.
Задачи:
Образовательные:  познакомить детей, как нужно заботиться и укреплять 
здоровье; закреплять знания о значении витаминов для здоровья 
человека, обогащать представления детей о полезных и вредных продуктах; 
закреплять приемы самооздоровления: самомассаж, гимнастика для 
глаз.Продолжать учить соблюдать правила личной гигиены. Ввести в активный 
словарь детей слова: витамины, здоровье.
Развивающие:  Развивать интерес к здоровому образу жизни, умение 
обосновывать ответы и соблюдать культурно-гигиенические правила; развивать 
связную, грамматически правильную речь, любознательность. Развивать 
физические качества – ловкости с использованием физического оборудования, 
профилактика плоскостопия.
Воспитательные: Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
Словарная работа: витамины, здоровый образ жизни
Оборудование: письмо от жителей страны «Неболейки», ребристая дорожка, 
канат, тоннель, сюрпризный мешочек, предметы гигиены: мыло, зубная щётка, 
расчёска, мочалка, полотенце, картинки с изображением вредных и полезных 
продуктов для здоровья, слайды «Витамины», ноутбук, экран, мультимедийный 
проектор.
Форма проведения: игра-путешествие.
Предварительная работа: Заучивание стихотворений, чтение К. Чуковского 
«Айболит, «Мойдодыр», Беседы: «Что опасно для здоровья», «Чтобы зубы не 
болели», Игра «Мишутка простудился». Чтение рассказов И.Семеновой «Учусь 
быть здоровым или как стать Неболейкой»
Методические приёмы:
 Игровой (использование сюрпризных моментов, игровые проблемные 
ситуации).
 Наглядный (использование иллюстрации, ИКТ).
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 Словесный (напоминание, указание, поисковые вопросы, 
индивидуальные ответы детей).
 разучивание комплекса оздоровительных упражнений,
 Поощрение, анализ.
Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий 
воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібі- 
режим дня
Ход проведения:
Дети с воспитателем входят в группу под музыку. Воспитатель обращает 
внимание детей на присутствующих там взрослых.
Воспитатель: Здравствуйте! Ребята, у нас сегодня гости, давайте 
поздороваемся! (Дети здороваются на трех языках)
Берутся за руки и идут по кругу, произносят слова приветствия:
Мы идем с тобой по кругу,
Улыбаемся друг другу.
Повстречаться мы спешим,
Поздороваться хотим.
Снова встретились с тобой,
Топнем весело ногой,
Покачаем головой,
И помашем всем рукой. Скажем: «здравствуй» мы друг другу
И опять пойдем по кругу.
Воспитатель: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, вы подарили друг другу 
частичку здоровья, потому, что вы сказали: «Здравствуйте! »
Это значит – здоровья желаю. А сейчас, ребята давайте с вами станем в круг, 
возьмемся за руки, улыбнемся друг другу, подарим свое хорошее настроение 
друг другу, пожелаем  здоровье.
Каждое утро мы говорим друг другу: « Доброе утро», чтобы у нас весь день 
был добрым, чтобы настроение у нас было хорошее.
Ребята, давайте встанем с вами в круг, улыбнемся и пожелаем друг другу 
доброго утра.
Психогимнастика: «Игра «Доброе утро» (дети стоят в кругу)
Доброе утро! Поворачиваются друг к 

другу
Улыбнись скорее! Разводят руки в стороны.
И сегодня весь день Хлопают в ладоши.
Будет веселее.  
Мы погладим лобик, Движения по тексту
Носик,  
И щечки.  
Будем мы красивыми, Постепенно поднимают 
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руки
Как в саду цветочки! Вверх, выполняя 

«фонарики».
Разотрем ладошки Движения по тексту.
Сильнее, сильнее!  
А теперь похлопаем  
Смелее, смелее!  
Ушки мы теперь потрем  
И здоровье сбережем.  
Улыбнемся снова, Разводят руки в стороны.
Будьте все здоровы!  
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы пожелали доброго утра всем и зарядились 
хорошим настроением на весь день.
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться 
в путешествие  в Страну «Неболейка» А как вы думаете,кто живет в 
«Неболейке»? (ответы детей)
Правильно, ребята, здесь живут люди, которые не болеют.
А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми? (ответы детей)
Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку,  больше гулять 
на свежем воздухе, следить за личной гигиеной, закаляться.
А на чем можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют различные 
виды транспорта).
Ребята, так как вы сказали, что нужно больше  гулять на свежем воздухе. Я 
предлагаю отправиться в наше путешествие пешком в качестве туристов.
Вы согласны? Тогда вперед!
На нашем пути встретятся много препятствий которые мы должны преодолеть 
и тогда узнаем много интересного о нашем  здоровье.
А чтобы нам правильно прийти нам помогут специальные указатели – следы.
Все готовы! Повернулись друг за другом, и пойдем навстречу приключениям.
Идут друг за другом под музыку.
Воспитатель: Ребята, перед нами мост. Его нам нужно перейти дружно друг за 
другом. Ведь мы все дружные ребята.
Дети проходят по мостику (ребристая доска).
Воспитатель: Вот мы прошли по мостику и наша первая
Станция “Зарядкино”
Чтобы не был хилым, вялым,
Не лежал под одеялом,
Не хворал и был в порядке,
ДЕЛАЙ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ЗАРЯДКУ!
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Предлагаю сделать веселую зарядку. (Включается фонограмма музыкальной 
зарядки «Солнышко лучистое». Дети выполняют упражнения.)
Воспитатель: Чтоб защитить себя от болезни нам надо выполнять упражнения 
ежедневно.
Продолжаем путешествие. (Дети, идут по массажным дорожкам.)
По тропинке мы шагаем,
На носочки наступаем.
Мы идём, идём, идём,
От друзей не отстаём
Станция “Чистюлькино”
Такое интересное название, ребята, это остановка получила от слова чисто, 
чистота. Как выдумаете: какие дети здесь живут и играют.
Дети: здесь живут и играют дети, которые любят чистоту, следят за 
собой. Чистые, аккуратные и опрятные люди.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какой интересный мешочек 
встретился нам на пути, давайте, посмотрим, что в нем . А в мешочке 
предметы, которые нам помогают заботится о своем здоровье.
Игра «Сюрпризный мешочек»
(Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, 
полотенце, зубная щетка) и рассказывают, для чего они предназначены и как 
ими пользоваться.)
Какие ещё предметы гигиены вы знаете, которые помогают вам следить за 
чистотой? (Ответы детей)
– Для чего необходимо соблюдать чистоту? (Ответы детей)
Правила чистых рук:
·мойте руки перед едой.
·мойте руки после туалета.
·мойте руки после прогулки.
·мойте руки после общения с животными.
мойте руки по мере их загрязнения.
Воспитатель: Чистота – залог здоровья! Если будете соблюдать чистоту рук и 
тела, то никакие микробы будут не страшны вашему здоровью.
А нам пора спешить на следующую станцию. Путешествие продолжается.
Ребята, а у нас на пути препятствие лежат палочки. Мы можем прыгать. 
Давайте перепрыгнем. И тогда мы доберемся до следующего пункта 
назначения.
Вот мы с  вами и дошли до следующего пункта назначения
«Массаж. Самомассаж»
Воспитатель: Самомассаж — это очень простой способ укрепить здоровье. Что 
такое «массаж»? Это поглаживание, растирание, надавливание. А первая часть 
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слова «самомассаж» — «само», что обозначает? Что этот массаж человек 
делает себе сам. Зачем делают массаж? (ответы детей)
Чтобы снять напряжение в мышцах, для закаливания, для повышения 
сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, для создания 
чувства хорошего настроения.

Самомассаж “Неболейка”
Слова Действия

Знаем, знаем – да, да, да,
Нам простуда не страшна.

Потирать ладони друг о друга.

Чтобы горло не болело,
Мы его погладим смело.

Погладить ладонями шею мягкими 
движениями сверху вниз.

Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать.

Указательными пальцами растираем крылья 
носа.

Лоб мы тоже разотрём,
Ладошку держим козырьком.

Прикладывать ко лбу ладони “козырьком” и 
растирать лобдвижениями в разные 
стороны.

“Вилку” пальчиками сделай,
Массируй ушки ты умело.

Раздвинуть указательный и средний пальцы. 
Растирать точки за и перед ушами

Молодцы, ребята, вы делаете всё правильно. Можно массировать не только 
спинку, но и другие части тела, например пальчики.
Пальчиковая гимнастика
— А теперь давайте  сделаем массаж по очереди  нашим пальчикам.
А я вам расскажу, для чего мы массируем тот или иной палец.
Большой палец мы массируем, чтобы не болела голова.
Указательный — чтобы дыхание было ровным.
Средний палец массируем для того, чтобы хорошо работал желудок.
Безымянный — чтобы хорошо работали все внутренние органы.
Мизинец — чтобы лучше работало сердце.
—  Вот видите, как через пальчики мы воздействуем на все наши органы!
Воспитатель: Отправляемся дальше и на пути у нас высокие горы, их мы 
сможем преодолеть, пройдя сквозь них, т. е через тоннель, как проходит поезд 
сквозь горы.
Дети проходят через тоннель и приходят к остановке – «Витаминная»
  Я открою вам секрет: чтобы быть здоровым, сильным, бороться с микробами и 
не поддаваться болезням, нужно кушать витамины. Витамины как солдаты 
охраняют наш организм от злых вредных микробов и разных болезней. У 
витаминов есть имена, их зовут  А, В, С, Д, Е.
(На слайде появляются витаминки)
ВИТАМИН А –  Я витамин роста. Я помогу вам расти, а также сохраню зрение.
Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
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Кто жует морковь сырую
Или пьет морковный сок.
Витамин А содержится в продуктах питания : свекла, дыня, морковь, чеснок, 
капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей.
ВИТАМИН В – Я помогаю усваивать пищу.
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам
Витамин В – рис, изюм, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, горох, печень, 
хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах - баранина, говядина, крабы, 
моллюски.
ВИТАМИН С – Я укрепляю организм и защищаю от болезней.
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин С содержится в черной смородине, шиповнике, апельсинах, лимоне, 
луке, петрушке.
ВИТАМИНА Д – Я  важен для роста и  укрепления костей.
Рыбий жир всего полезней ,
Хоть противный – надо пить
Он спасает от болезней,
Без болезней – лучше жить!
Витамин Д содержится в рыбьем жире.
Витамин Е – Меня зовут витамин Е. Я необходим для здоровья вашей кожи.
Витамин Е содержится в зеленых овощах, фруктах и зелени. Это петрушка, 
киви, капуста, зеленый лук
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам стать садовниками здоровья, давайте 
вырастим чудо–дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают 
полезные для здоровья и вешают на дерево. Например, яблоко-полезное, 
конфета-нет).
Проводится  игра «Чудо-дерево».
Воспитатель: Полюбуйтесь своей работой. Вот так чудо-дерево получилось — 
почки полезными плодами  распустились.
Давайте произнесем дружно «Мы запомним навсегда: Для здоровья нам нужна 
витаминная еда!»
Посмотрите, ребята, какой интересный рисунок. Что на нем изображено? 
Зубы. Вот на этой картинке зубы белые, веселые. А здесь темные, грустные. 
Каково ваше мнение, что произошло с этими зубами? (ответы детей)
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Белые зубы чистят, кормят полезной пищей, а за темными не ухаживают, не 
чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы. Как вы думаете, какая 
пища разрушает зубы? (ответы детей)
Конфеты, торты, шоколад, леденцы, мороженое разрушают зубы. А какая 
пища полезна зубам?(ответы детей) Конечно, овощи, фрукты, творог.
Дидактическая игра «Полезно – вредно»
На доске размещены картинки с различными продуктами (овощи, конфеты, 
фрукты, чипсы, молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое, 
яйца, черный хлеб и т. п.). Дети распологают под картинкой с красивыми 
зубами полезные продукты и под картинкой с испорченными зубами все,что 
неполезно. Воспитатель объясняет почему нельзя есть чипсы и прочую 
вредную еду, почему сладости нужно есть умеренно.
Нужно кушать витамины, фрукты, овощи. Вспомните и назовите, какими 
полезными продуктами вас кормят в детском саду. (Дети перечисляют 
продукты из меню детского сада).
Ребята, вот мы незаметно и добрались до нашей страны Неболейки.
(Звучит фонограмма)
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
Входит Айболит.
Айболит: Здравствуйте, дети! Кто у вас болен?
Воспитатель: Здравствуй, доктор Айболит! Спасибо тебе за заботу, но у нас нет 
больных.
Айболит: Не может быть, я должен проверить (достаёт трубку, слушает 
детей, осматривает) У кого живот болит? И есть ли у вас девочки чумазые? 
Кто из вас мыла боится? Так – так, всё в порядке.
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только каждый должен знать,
Как ему здоровым стать.
Как, по-вашему, что значит быть здоровым человеком?
Дети: делать зарядку, побольше гулять, есть хорошие продукты, умываться, 
чистить зубы и др.
Знаете ли вы режим дня в своём детском саду?
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(вспоминаем, когда дети завтракают, гуляют, играют, обедают, отдыхают - 
высказывания детей)
Рассматривание иллюстраций «Режим дня» (слайд).
Айболит: – Молодцы, ребята! Все правильно ответили.
Вот все добрые советы
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!
Давайте скажем все хором:
Я здоровье сберегу,
Сам себе я помогу.
- Какие виды спорта вы знаете? Ребята, расскажите, чем полезен спорт. 
(Укрепляет мышцы, делает нас сильными и здоровыми)
Давайте и мы выполним упражнения и укрепим наше здоровье.

Физминутка Игра «Если весело живётся».
Айболит: Жители страны «Неболейка», составили вам несколько полезных 
советов:
 Чтоб расти и закаляться
Надо спортом заниматься.
2.Будет пусть тебе не лень
Чистить зубы 2 раза в день.
 Фрукты и овощи перед едой
Тщательно, очень старательно мой.
4.Вовремя ложись, вставай
Режим дня ты соблюдай.
2. Вот еще совет простой
Руки мой перед едой.
5.Платочек, расческа должны быть своими
Это запомни и не пользуйся чужими.

Айболит: Наше здоровье можно сравнить с солнышком у которого много 
лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке нашего организма.
Жизнь прекрасна, когда есть здоровье. Давайте вместе посмотрим как 
называются лучики здоровья. (слайд).
1-й лучик: правильное питание
2-й лучик: активный отдых
3-й лучик: режим дня
4-й лучик: физкультура.
5-й лучик: спорт
6-й лучик: зарядка
7-й лучик: труд

29



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Погреемся под лучами такого полезного солнышка.
Солнышко дарит не только тепло, но и хорошее настроение.
Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий 
воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібі- 
режим дня
Айболит: Ребята! Вы узнали сегодня много полезного о здоровье. Я вижу на 
ваших лицах улыбку. Это очень хорошо! Улыбка – залог хорошего настроения. 
Ведь радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, 
злой, и раздражительный человек легко поддается болезни. А хорошее 
настроение и улыбка – это защита от болезней. Давайте чаще дарить друг другу 
улыбки. (раздаются шарики с нарисованными лицами), чтобы у вас было всегда 
хорошее настроение. Доброго вам здоровья!
Все рекомендации выполняйте, а если что заболит, непременно ко мне! Приём 
вне очереди! Берегите свои глаза, уши, зубы!
Воспитатель: Спасибо, доктор Айболит! Путешествие наше подошло к концу. 
Нам пора прощатся домой в д/с.
Айболит: Я предлагаю вам отправиться на веселом паровозике. Садитесь в свои 
удобные вагончики. Ребята на прощание я хочу угостить вас витаминами, 
кушайте на здоровье! (угощает детей яблоками). -До свидания!
Под музыку отправляются на паровозике в детский сад
Итог
Воспитатель: -  Ребята, давайте  вспомним где мы были?
Дети: - В стране «Неболейка»
Воспитатель: - А, что же это за страна? Почему она так называется?
Дети: - Там никто не болеет и следит за своим здоровьем . Чтобы найти свое 
здоровье и не потерять его, надо хорошо питаться, гулять на свежем воздухе, 
делать каждый день зарядку и не забывать мыть руки. Рефлексия. «Смайлики 
настроения»
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31.08.2021 ж.   № А00048

ЭССЕ «БАЛАБАҚШАДАҒЫ БАҚЫТТЫ КҮНДЕР!»

ҚАБЫЛБЕКОВА САУЛЕ БЕЙСЕНОВНА
Алматы облысы, Жаркент қаласы 

«Қарлығаш» балабақшасы. Тәрбиеші

Балалармен  жұмыс  істеу-үлкен  бақыт.  Себебі  тек  бала  ғана  еш нәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,кішкентай  алақанын  менің  алақаныма 
қойып,өз  құпияларын  айтып,маған  сенім  артады.  Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас маған қуаныш,шаттық сыйлайды. 

Өйткені мен - оларға ,олар маған қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің 
болуы-әр  тәрбиешінің  бақыты.  Тәрбиеші  балаға  деген  ыстық  ықыласын  бір 
сөзбен айтып қана қоймай,бар жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. 
Тәрбиешінің жұмысы күрделі де қызықты.

Шынымды айтсам, кейде жұмыстан үйге келгенде,қатты шаршағанымды 
сеземін. Бірақ сол балалармен өткізген күндерімді ой елегінен өткізе отырып, 
олардың ыстық ықыласы,маған қараған үмітке толы көздері,тәтті қылықтары, 
сәбилік  шын  жүректерімен  айтқан  сөздері  есіме  түскенде  шаршағанымды 
ұмытып кетемін. Осы бір « балалар әлемінің теңізіне » бір бойласам, ешқашан 
өз мамандығымды өзгерткім келмейды. 

Өйткені, бала жаны пәк, бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. 
Көзін ашып, тұнығына қану үшін,тәрбиешіде жылы жүрек,аялы алақан және 
тәрбиешіге тән ең бірінші қасиет-баланы құрметтеу сезімі болу керек екенін 
түсіндім.  Оның  адамшылық  ар-ожданын,намысын,тұлғасын  жасына  қарамай 
сыйлау,құрмет тұту.

Француз ағартушысы,  жазушысы,Жан-Жак Руссоның:  « Бала туғанда  ақ 
қағаздай болып, таза туады,қағаз үстіне шимайды қалай салсаң, солай түседі, 
бала  тәрбиесі  де  сол  сияқты,  өзің  қалай  тәрбиелесең,  ол  солай  солай 
тәрбиеленеді » деген нақыл сөзі балабақшадағы балаларға арналғандай.

Тәрбиешінің  әрбір  өткізген  сабағы  баланың  ақыл-ой  парасатын 
дамытатындай  баланың  жас  ерекшелігіне  сай  құрылса,баланың  ынта-жігері 
артары сөзсіз. Өзімнің еңбек жолымда әрдайым балалардың тілін,ой өрісін,тіл 
байлығын дамыту мақсатында ертегілерден көріністер ұйымдастырамын.Себебі 
бала рольде өзі ойнаса,сол кейіпкердің бойындағы барлық қасиет дағдыларын 
ой елегінен өткізіп саралайды. Ақылмен ойланады. Ол үшін тәрбиеші бойында 
асыл  қасиет-  ақыл  ,  парасат  болуы шарт.  Баланың  ішкі  жан  дүниесіне  жол 
тартқан тәрбиеші ең нәзік те мөлдір,сонымен қоса,ең күрделі де жұмбақ әлемге 
енеді.  Осындай  тынымсыз  еңбектің  жемісін  көру  үшін,тәрбиешілік  жұмыс 
тәрбиешінің  бойынан  –жігерлілік  пен  еңбекқорлықты  қажет  ететінің  айқын 
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аңғардым.Әрине,әрбір  тірлікте  де  жігерлі  еңбек етпей айтарлықтай нәтижеге 
жету мүмкін емес.Ал тәрбиешіде бұл қасиеттердің түп негізі жауапкершілікте 
дер едім. 

Тәрбиеші ! Бұл –әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз. 
Өйткені  біз  елдің ертеңгі  азаматтарын тәрбиелеудеміз.Өйткені  біз  жас ұрпақ 
санасына  қазыналы  да  бай  ана  тілі-қазақ  тілін  сіңірудеміз.Тіл  арқылы  бала 
бойына  ұлттық  құндылықтарды,дәстүр  мен  салтты,ұлтымызға  тән 
ізгілікті,жалпы,адамзатқа ортақ өркениет ұстанымдарын жұғысты етудеміз.

Халқымызда « еңбегі көптің өңбегі көп » деген керемет сөз бар. Демек,мен 
бойымдағы  жастық  жігерімді,күш  қуатымды,жаңашылдығымды  талапты  әрі 
талантты  шәкірт  тәрбиелеуге  жұмсауым  керек.  Болашақта  өз 
тәрбиеленушілерімді  биік  белестерден  көріп  жатсам,сол  үшін  өзімнің  аз  да 
болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші,бақытты жанмын 
деп білемін.

Ұрпағымызды бала кезінен ұлттық тәрбиеге баулап,салауатты өмір салтын 
ұстап, бойына адамгершілікті,мәдениетті,инабатты,иманды сіңіріп,өз ана тілін 
құрметтейтін  болашақ  ұрпақ  тәрбиелесек,әрбір  тәрбиешінің  өз  міндетін 
мүлтіксіз орындағаны деп білемін.
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31.08.2021 ж.   № А00054

СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ

НУСИПОВА КАЛАМКАС НУРТАЕВНА
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы 

МКҚК «Бөбек» балбақшасы. Тәрбиеші

Мақсаты: Балаларға жер, су, ауа туралы түсінік беру.
Білімділік мақсаты: Судың сұйық зат екені, әр түрлі күйге ұшырап жаңбырға, 
қар, мұзға айналатынын түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты: Тілдерін, танымдық белсенділіктерін дамыту.
Тәрбиелік мақсаты: Табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Іс –әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс -әрекеті
Балалардың әрекеті
Мотивациялық-қозғаушылық
- Балалар ұйқыдан оянғанда даладан нені көресіңдер?
- Күнді, күннің нұрын көреміз.
- Күннің нұрын көргенде қалай қуанасыңдар?
- Далаға шыққанда жоғарыдан нені көреміз?
- Төменнен нені көреміз?
Ендеше балалар біз аспанға, жерге, күнге және келген қонақтарға жылы 
лебізімізбен сәлемдесейік.
Қайырлы таң көк аспан
Қайырлы таң алтын күн
Қайырлы таң асыл жер
Қайырлы таң қонақтар
Қайырлы таң достарым
Достарымды көргенде

Қуана қарсы аламын
Сәлем, сәлем, сәлем!
- Алақай! - деп қуанамыз.
- Жоғарыдан аспанды, бұлтты, күнді 
көреміз.
- Ағашты, үйді, жерді көреміз.

Іздену-құрастыру
Тілді жаттықтыру:
Ер-ер-ер-дөңгелек жер
у-у-у-мөлдір су
уа-уа-уа-таза ауа
Балалар, осы жаттығуда сендер қандай сөздер естідіңдер?
II. Сурет бойынша әңгіме.
1. Педагог ыдыстағы топырақты көрсетеді.
- Мынау не? Яғни, жер бетіндегі топырақтан гүл, шөп, ағаш,т.б. өсімдіктер өсіп 
шығады.
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2. Ауа. Ауа-көзге көрінбейді. (терезені ашып, ішке ауа енгізу).
Ауаны жұтып, терең дем аламыз.
3. Су. -Балалар, су бізге қажет пе? Не үшін? (-Суда нелер өмір сүреді?
-Қандай су көліктері болады?
III. Тәжірибе.
Стакандағы суды жерге ағызу. Қандай дыбыс естиміз?
-Судың иісі бар ма? -Түсі бола ма?
-Ендеше, ыдыстағы суға темір салайық,көріне ме?
Яғни, су түссіз, мөлдір болады.
-Суға бояу қосайық. Түсі өзгерді ме? Қандай түс шықты?
Далада қар жатыр, күн жылынғанда қар, мұз еріп, суға айналады.
Ал, осы қарды (қарды көрсету) жылы жерге қойса, еріп, суға айналады, 
мұздатқышқа салып қатырса, мұзға айналады.
(қарды алақанға салып, ұстап тұрып, еріп суға айналғанын көрсету).
IV. Сергіту сәті:
Сылдырлайды мөлдір су
Мөлдір суға қолың жу
Жуынсаң сен, әрдайым

Таза бетің, маңдайың.
Тазалықтың досы-
Су дегенің- осы.

V. Жұмбақ:
1) Көк аспанда қалқиды
Күннің көзін жабады. Ол не?
2) Қыста ғана болады
Ұстасаң қолың тоңады?
( жер,су,ауа) (топырақ)
Балалардың жауабы
(балық, бақа, жылан т.б.)
(қайық,кеме)
(сылдырлайды)
(өкрінеді).

(иіссіз)
(бұлт)
(қар)

Рефлекциялы-түзету
Сұрақ –жауап арқылы.
Балалар сабаққа жақсы қатысқандарың үшін сыйлық ала келдім
Қоштасу.
Қол ұстасып тұрайық.
Шеңберді біз құрайық
Көріскенше күн жақсы
Сау саламат болайық!
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31.08.2021 ж.  № А00052

«ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ»

КОСКАНБАЕВА КУРАЛАЙ НУРТАЕВНА
Алматы қаласы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы

МКҚК «Бөбек» балабақшасы. Тәрбиеші

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше.  Ойын - жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені,  оның қайнар 
көзі  мен  шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады,  дамытады, 
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, 
ол  сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген  әлеуметтік  мәртебенің  шартты  екендігін 
көрсетеді

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім 
беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі  ақыл-ой  тәрбиесі  болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы 
байи түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық,  жолдастық  сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен  таныстыру,  бейнелеу өнері  сабақтарында өлі-тірі  табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің  еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. 

А.П.Усова  былай  деп  атап  көрсетті:  «Балалардың  өмірі  мен  іс-әрекетін 
дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі 
ойын  және  ойынның  өзара  қарым-қатынастары  формаларында  жүзеге 
асырылатын  себебі  сол,  бала  мұнда  өмір  сүруді  үйренбейді,  өз  өмірімен 
тіршілікетеді». 

Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. 
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Ойын  барысында  балалар  дүниені  тани  бастайды,  өзінің  күш-жігерін 
жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді.

Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау 
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына 
сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 
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Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы  күннен  бастап  дамытудың, 
бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін  қалыптастырудың  құралы  –  ойын 
әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды 
қызықтырып,уақыт  өткізудің  құралы  болмай,  балаға  берілетін  білім  мен 
тәрбиенің  құнды  негізі  болуы  керек.  Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 
бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың 
логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау   мектепке дейінгі мекеме 
педагогтарының негізгі міндеті  

Ойын барысында  балалар  педагогпен  бірлесіп  ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық  дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары  да  біздің  балаларға  танымал.  Мысалы:  Логикалық  тізбек  
ойындары.  Логикалық  ойлау  арқылы  бала  саралау,  салыстыру,  жинақтау 
сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 
өздігінен  қалыптаспайды,  оның  дамуына  мақсатты  түрде  білім  беру 
мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   
Балалар  ойыны  заттық  –  қол  қимылының (пирамида  жинау,текшелерден  үй 
құрау)  даму  жолынан  бастап  интеллектуалды  даму  ойынына  дейін  жетеді. 
Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі  математикалық  ойындарға 
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды   дамуы тек белгілі  бір 
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 
ойлау,  қиялдау,  есте  сақтау,  елестету  және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық, 
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы,

«Суреттерді  есте  сақта»,  «Керекті  фигураны  тап»,  «Қызықты 
геометрия»,«Лабиринт  ойындары»және  т.б.. «Ойы  саяздың,  тілі саяз» деген 
ұлғатты  сөз  бекер  айтылмаған.  Ойлау  негізі  баланың  сөйлеу  тілін  де 
қалыптастырады.  Қорытып  айтқанда,  балаларды  интеллектуалды  дамыту 
тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 
тигізеді. Баланың  өмірге  қадам  басқандағы  алғашқы  қимыл  әрекеті  –  ойын, 
сондықтанда  оның мәні  ерекше.  Жас  баланың өмірді  тану,  еңбекке  танысы, 
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 
дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 
әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі  ойын  болып  саналады. 
Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл  аударатынымыз ол еңбекпен, 
өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 
ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 
ойлайды,  аңғарады  көп  нәрсені  білуге,  зерттеуге  талпынады.  Олар  бірдеңе 
жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады.
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Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 
сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 
күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 
қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру.

Ойын дүниеге  ашылған үлкен жарық терезе  іспеті.  Ол арқылы баланың 
рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік 
алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа,  ептілікке,  батылдыққа, 
байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. 

Бала  үшін  ойын  өзін  -  өзі  жетілдіру  мен  өзін  -  өзі  көрсетудің  құралы. 
Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін ойын түрінде күрделендіре 
түсу керек.

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. 
Бала  жалғыз  ойнағанды  ұнатпайды,  ол  қатар  құрбыларымен  бірлесіп  ойнай 
отырып бір - бірімен қарым қатынас жасайды.

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:

• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық  ойын технологиясы  дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық  ойындар  арқылы  оқу  іс  -  әрекеті  барысында  балаларды 
қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 
барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. 

Оқу іс - әрекеті барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты 
қолданылады.

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.

Педагогикалық  ойын технологиясы  дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық  ойындар  арқылы  оқу  іс  -  әрекеті  барысында  балаларды 
қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 
барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. 

Оқу іс - әрекеті барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты 
қолданылады.
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Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 
берудің  негізгі  құндылығы  деп  түсінсе  ғана  өз  мақсатына  жете  алады.
Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне 
пайдасы  мол.  Ойын  үстінде  балалардың  бойындағы  барлық  дерлік 
психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 
шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі.

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. 
Бала осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. 

Баланың жағымсыз мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын 
барысында  тілдің  дыбыстық  мәдениетінің  барлық  жақтарын  жетілдіруге, 
сұраққа толық жауап беруге, баланы үйретіп отыруы керек.

Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 
жасындағы  балалар  сабақ  үстінде,  ал  мектеп  жасына  дейінгі  балалар  өз 
психологиясын  ойын  үстінде  байқатады.  Балалар  ойын  арқылы  күрделі 
әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. 

Ойынның өз мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне 
ұқсас  сипаттары  көп,  кейбір  педагогтар,  ғалымдар  «Жақсы  ойын  -  жақсы 
жұмыс  сияқты  да,  ал  жаман  ойын -  жаман  жұмыс  сияқты»  деген.  Баланың 
қуанышы мен реніші ойын арқылы байқалады

Ойын  кезіндегі  баланың  психологиялық  ерекшеліктері:  бала  ойланады, 
эмоциялық әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері 
дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 
Ойын  үстінде  бала  бейне  бір  өмірдің  өздігіндей  қуаныш,  реніш  сезімге 
бөленеді. Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет 
бойынша әңгіме құрап айта  білу,  сондай -  ақ әр  баланы сөйлете  отырып өз 
ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады.

Ойындарда күтілетін нәтижелер:
1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды 

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді.
2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі.
4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады.
5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді.
6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі.

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 
және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 
бойын сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер 
етеді.  Балалар ойын арқылы тез тіл  табысып бір – бірімен жақсы қатынаста 
болады. Ойын үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады. 
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Ойынның  қандай  түрі  болмасын  атадан  балаға  яғни  ұрпақтан  ұрпаққа 
ауысып  отырады.  Халық  ойындары  өмір  қажеттіліктерінен  туады. 
Психологиялық жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген.

Қорыта келе айтқанда: 
Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. 
Ойын балалар өмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің 

қажетті  алғы  шарты.  Ойын  арқылы  балалар  қоғамды  тәжірибені  меңгереді, 
өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады.

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның 
тілін  жаттықтыратын,  қимыл  -  қозғалысын  жетілдіретін,  белсенділігін 
арттыратын,  басқа  адамдармен  қарым  -  қатынасын  реттеп,  құрдастарымен 
ұйымшылдығын арттыруға негіз болып табылады. 

Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. Сондықтан жас өрендер ойнай 
отырып  ойлай  білсін.Ойын  көп  жоспарлы,  күрделі  педагогикалық  процесс 
болғандықтан  мектепке  дейінгі  жастағы балаларды оқытудағы ойындық әдіс 
болып табылады. Оқыту формасы балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі 
құрал  болып  есептеледіЖас  жеткіншектердің  білімді,  білікті  болуында 
ойынның алатыны орны өте ерекше. Дидактикалық ойын арқылы балалардың 
білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, 
ұлттық ойындарымыз арқылы баланы алғырлыққа тәрбиелейміз. 

Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша бүлдіршіндерінің ақыл-ой 
белсенділігін  қалыптастырудың  маңызды  құралы  бола  отырып,  олардың 
бағдарлама  материалының  негізгі  тақырыптары  бойынша  алған  білімдерін 
тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. 

Бұл дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша 
бүлдіршіндердің сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу, 
еңбек, іс-әрекеттерімен бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. 

Ойын  балалар  үшін  айналадағыны  танып-білу  тәсілі  болып  табылады. 
Оның  негізгі  ерекшелігі  -  балалар  үн-түнсіз  ойнамайды,  тіпті,  жалғыз 
болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. 

Ойын  процесінде  сөйлесу  үлкен  рөл  атқарады.  Сөйлесе  жүріп,  балалар 
пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. 

Ойын  -  бала  үшін  нағыз  өмір.  Ойын  әрекетінде  баланың  психикалық 
қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез қалыптасады, яғни 
ол арқылы бала білім алады. 

Бала  зейінін  қажет  ететін,  әдейілеп  ұйымдастырылған  ойындар 
бүлдіршіннің  ақылын,  дүниетанымын  кеңейтеді,  мінез-құлқын,  ерік-жігерін 
сомдайды.
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31.08.2021 ж.  № А00052

Тақырыбы:  «ГҮЛДЕР»

ДУЙСЕБАЕВА КАМШАТ СЕРИКБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кенкияқ кенті 

«Зере» балабақшасы. Тәрбиеші 

Мақсаты: Қиылған   дайын  пішіндерді  қағаз  бетіне  дұрыс  орналастыра  
білуге, түстерді, көлемді  ажырата білуге  үйрету. Гүлдер  туралы  түсінік  
беру,тақпақ  айту.
Балалардың сөздік  қорын  молайтып,ой-өрісін,тілін,қиялын дамыту.Әдемілікті  
сезіне  білуге,көркемдік  талғамдарының  жетілуіне  ықпал  ету.Түрлі-түсті  
қағаздан,түрлі  материалдан гүлдер  жасау,қиялын, қол  моторикасын  дамыту.
«Гүлге  оранған арулар»  байқауын   өткізу (ән айту,би-билеу)
Табиғатты  қорғауға,адамгершілікке,ұқыптылыққа,бастаған  ісін  аяқтай  білуге  
тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру,көрсету,сұрақ-жауап,сергіту,мадақтау.
Пәнаралық  байланыс : тіл  дамыту,айналамен  таныстыру,ән  сабағы.
Ұйымдастыру.
Су  сылдырап,құстар  сайрап,бақтың  ішінен  Гүл  ашылады.
Ғажайып   сәт:
Гүл  ханшайымы: Саламатсыздар ма,балалар.Мен  сендерге  қонаққа   
келдім.Сендер  бүгін  әдемі  болып кетіпсіңдер,осы алаңда  мереке  
сияқты.Сонымен  қазір  жылдың қай  мезгілі?
-Жаз  мезгілі?
-Балалар  жаз  мезгілінде  болатын  қандай  өзгерістерді  білесіңдер?
-Күн  ыстық  болады,гүлдер  жайқалып  өседі.
Сендер  гүлдер  туралы  тақпақтар  білесіңдер ме?

Даяна: Гүлдер,гүлдер  көп  гүлдер
             Не  деген  бұл  шоқ  гүлдер.
            Түрлі  түске  боялған
             Исі  жұпар  аңқыған.

Әдемі:  
Құлпырған  мен  раушан  гүлімін,
Жапырағым  жайылған.

              Сұлулық  бар  бойымда,
              Тамырым  кең  тараған.

Зере:    Түймедақ  деген  гүл  болам,
              Достарым  менің  қызғалдақ.
              Өсе   тұғын  жайқалып,
              Көп  болса  екен  саябақ.

-Жарайсыңдар   балалар,тақпақты  өте  жақсы   айтады  екенсіңдер.
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Гүлді  жұлуға  болмайды. Гүл  деген  әдемі,оны  күтіп-баптау   керек,су  құйып  
өсіру  керек. Ендеше, ол  гүлдерді  өз  қолымызбен  жасайық. Стол   үстінде  
тұрған  қағаздарды  алып түстеріне, пішіндеріне  қарай  орналастырып  
жабыстырамыз.
-Балалар,гүлдердің  түсі,көлемі,әр  түрлі  болады.Қараңдаршы, мына   гүлдің   
түсі  қандай?
-Түсі  сары.
Ал  мына  гүлдің  түсі   қандай?
-Түсі   қызыл.
-Осы  гүлдердің  көлемдері  бірдей  ме?
-Жоқ  сары түсті   гүл  үлкен екен,ал  қызыл  түсті  гүл  кішкентай.
Дұрыс  айтасыңдар,жарайсыңдар.
Балалардың   жұмысы. (Жабыстырып,гүлдерді  орналастырады)
Сергіту   сәті: Балалар,бір  сәт  біз  де  гүл  болып   жайқалып   тербелейікші.
Тәрбиеші: Балалар,сендер  гүлдерді  өте  жақсы  жасадыңдар,түстерді  де   
ажырата  біледі   екенсіңдер.Кәусар  сен гүліңді  кімге  сыйлағың  келеді?
Нұрали   мен   анама  сыйлағым  келеді.
Тәрбиеші: Енді  кешімізді  бимен  жалғастырайық.
Гүлдер,гүлдер, көп  гүлдер
Қызыл  гүлдер,көк  гүлдер.
Өсе  берші,нұрланып,
Өсе  берші ырғалып.
Балалар  шеңбер   жасап,билейді. «Айгөлек»  тобының  қыздары.
Дидактикалық  ойын: «Сиқырлы  гүлдер»  ойыны.
Ойын  шарты:Әртүрлі  гүлдер  берілген,балалар  көздерін   жұмады.Сосын  
тәрбиеші   бір  гүлді   алып  жасырып  қояды,балалар   көздерін   ашып  қандай  
гүл  жоқ  екенін   табулары   керек.
 Тапсырма:  «Пішіндерді  ата»  ойыны.
Ойын  шарты:Берілген  гүлдердегі  пішіндерді  балалар  жеке-жеке  атап  
берулері  керек.
Гүлдер  ханшайымы: 
-Жарайсыңдар,балалар,ойынға  барлығың  да  жақсы  қатыстыңдар,менің  
тапсырмаларымды  орындап,менің  күлтелерімді  тауып  бердіңдер,сіздерге  
көп-көп   рахмет.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар,балалар.Сіздер  өте  ақылды,тапқыр  
балапандарсыздар.Мен  сіздерге  ризамын,рахмет  осылай  гүлдей  
жайнап,құлпырып  өсе  беріңдер.Болашақтарың  жарқын  болсын.
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31.08.2021 ж.      № A00050

Ұстаз-ана, Ұстаз- дана

ҚОЖАБАЕВА АЙЫМГҮЛ 
Ақтөбе облысы, Алға қаласы

 «№1Алға мектеп-бақшасы» КММ. Тәрбиеші

"Ұстаз -ана, ұстаз-дана» атты мерекелік  шараға 
қош келдіңіздер! Құрметті ұстаздар, аяулы аналар мен балалар!
Ұстаздарға арналған  шара 
бастай отырып, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз! 
Еңбектеріңізге мол табыс, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. 
Мектептің тірегі, әрі жүрегі - ұстаз. "Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 
балаға", - деп Абай атамыз айтқандай 
"Ұстаз" сөзі ұлағатты есім, шәкірттерге бі
лім беруде ұстаздардың еңбегі ұшан-
теңіз. Алдымызда отырған балалардың 
бір-бір кірпіш болып 
қалануы, осы ұстаздардың арқасы. Сондық
тан да осы сағатымызды ұстаздарға арнай
мыз. Сіздердің шәкірт 
тәрбиелеп, білім беру 
жолындағы еңбектеріңіз жана берсін!
Күндеріңіз толсын гүлге, желекке,
Отбасында болсын ырыс-береке.
Құттықтаймыз шын жүректен сіздерді,
Өмір - думан, бақ әкелсін мереке!
Олай болса мерекелік сағатымызды ашу құрметін балабақша әдіскері Үмитай 
Идирисқызына береміз                                                                                    
Ендігі кезекте «Зерек" тобының билеп шығуымен, 
"Ұстазым" әнін қабыл алыңыздар.                                                                                
Бала тілі бал демекші, келесі балдай балаларымыздың ұстаз туралы тақпақтары 
мен нақыл сөздерін тарту етеміз. 
 Кәусар Ж: Ақырын жүріп анық бас,
           Еңбегің кетпес далаға.
Ерасыл : Ұстаз деген ұлағатты сөз.
Шахиназ: Ұстазы жақсының - ұстамы жақсы.
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"Ұстазым" әні орындалады.
Ұстаздар ұлттың тірегі,
Ұстаздар мектеп жүрегі.
Ұрпаққа жетер ұстазбен,
Халықтың ұлы тілегі.
Айжан:
Хан бол мейлі, қара бол,
Дарын бол мейлі, дара бол.
Өтетін бәрі алдынан,
Ұстаздар бейне сара жол.
Құрметті ұстаздар, балалар, ата-аналар! Ұстаздар күніне арналған "Ұстаз ана, 
Ұстаз-дана!" атты мерекелік жиынымызды аяқтаймыз.
Бүгінгі күн құшақтары гүлге толсын,
Дендеріңнің саулығы мықты болсын!
Білімімен суарған шәкірттерін
Төл мерекең ұстаздар, құтты болсын!
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет!     
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01.09.2021 ж.       № A00063 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ   ПІШІНДЕР

АХМАДАЛИЕВА ДИЛЬАФРУЗ БАЙАХМАТОВНА
ОҚО, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы 
З.Х усанов атындағы  № 110  жалпы орта 

мектептің дайындық тобы тәрбиешісі

Білім беру салалары: таным, шығармашылық.                                                         
Бөлімі: ҚМҰҚ.                                                                                                               
Мақсаты: геометриялық пішіндер 
туралы білімдерін бекіту: шеңбер, 
шаршы, ұшбұрыш.                                   
Міндеттері:геометриялық пішіндер 
үлгілерін қимақағаздағы бейнесінің 
үстіне салып қарауға жаттықтыру; 
қоршаған ортадан басқа да 
геометриялық пішіндерге ұқсайтын 
заттарды таба білуге үйретуді 
жалғастыру; геометриялық пішіндер 
белгілерін ажырата білу және атау білігін бекіту; пішінді оң қолымен алып, 
солдан оңға қарай қойып шығу білігін дамыту; «теңбе-тең» сөзін қолдануды 
үйрету; заттар мен пішіндерді көру-қозғаусезу тәсілдерімен зерттеу білігін 
дамыту; бақылағыштығын, назар аударуын тәрбиелеу.                                             
Күтілетін нәтижелер:                                                                                                   
біледі: геометриялық пішіндерді ажыратады және атайды: шеңбер, шаршы, 
үшбұрыш; «сонша, неше...», «теңбе-тең» терминдерін;                                             
түсінеді: қоршаған ортадағы кейбір заттар геометриялық пішіндерге: шеңбер, 
шаршы және үшбұрышқа ұқсайтынын; қолданады: тапсырманың дұрыс 
орындалғанын тексеру үшін заттарды оңнан солға қарай үстіне қою әдісін 
қолдануды; жапсырмамен жұмыс жасау дағдысын, ұқсас заттарды табу 
дағдысын.                                                                                                                   
Құрал-жабдықтар мен материалдар:шаршы, шеңбер, үшбұрыш макеттері; 
«геометриялық пішіндер карточкасы»; әуен, құрсаулар – 3; геометриялық 
пішіндер салынған табақ;үлестірмелі материалдар: жұмыс дәптері, жай 
қарындаш және жапсырмалар.                                                                                      
Сөздік жұмыс: шеңбер, үшбұрыш, шаршы.                                                               
Билингвальды компонент: шеңбер – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы – 
квадрат.                                                                                                                  
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ҰОҚ-нің барысы                                                                                                           
1. Ұйымдастыру кезеңі. Педагог: Бүгін біз геометриялық пішіндер еліне 
қонаққа аттанамыз. Келісесіңдер ме? Онда аттанамыз.                                             
2. Негізгі кезең. «Шешуін тап және ата» ойыны.                                                       
Педагог жұмбақ жасырады: Дөңгелек дөңгелейді, Доңғалақ доңғалайды. Олар 
неге ұқсайды? Әрине, бұл … (Шеңбер)                                                                       
Сұрақтар қояды:                                                                                                           
–Шеңберден басқа қандай геометриялық пішіндерді білесіңдер? 
Фланелеграфпен жұмыс істеу.                                                                                   
Педагог фланелеграфта ілулі тұрған әр геометриялық пішіндерді көрсетіп 
сұрайды.                                                                                                                           
–Мынау қандай геометриялық фигура?                                                                       
Не нәрсе шеңберге ұқсас болады?                                                                                
Не нәрсе ұшбұрышты болады?                                                                                     
Не нәрсе шаршы болады?                                                                                              
Балалардың назарын суреттегі карточкаға аударады                                                 
– жоғары жақта қанша шаршы болса, төменгі жағына солдан оңға қарай сонша 
шаршы орналастыру керек. Соны көрсетеді.(4 шаршы)                                        
«Өзіңнің карточкаңа жапсыр» ойыны.                                                                    
Жұмыс дәптері, 1-тапсырма. Педагог балаларға жоғарғы жолақта қанша 
геометриялық пішін болса, төменгі жаққа сонша геометриялық пішін 
жапсыруға тапсырма береді.                                                                                   
Сұрақтар қояды: Төменгі жағына неше шаршы орналастырдыңдар?   Төменгі 
жағында неше шаршы болды?                                                                                      
Содан кейін төменгі жағына жоғарғы жағында неше дөңгелек болса, сонша 
дөңгелек жапсыруды ұсынады. (2 шеңбер).                                                                
Төменгі жағына неше шеңбер жапсырасыңдар?                                                         
Тағы да жоғарғы жағында неше үшбұрыш болса, төменгі жағына сонша 
үшбұрыш жапсыруды ұсынады (3 үшбұрыш).                                                            
Төменгі жағына неше үшбұрыш жапсырасыңдар?                                                     
Олар нешеу болды? Балалар тапсырманы орындайды.                                              
Педагог балалар тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс 
жүргізеді.                                                                                                                         
Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұрыш, шаршы.                                               
Билингвальды компонент: дөңгелек – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы 
– квадрат.                                                                                                                         
Қимылды ойын: «Өз үйіңді тап» Кілем үстінде әр құрсаудың ішінде бір 
геометриялық пішіндерден: шеңбер, шаршы, үшбұрыш жатыр. Педагог 
балаларға табақтан бір геометриялық пішіндерден алуды ұсынады. Әуенді 
қосады. Кілем үстінде жүруді ұсынады. 
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Әуен тоқтағанда, әрқайсысы өз үйіне жүгіріп кіруі тиіс (құрсау ішіне): қолында 
шеңбер барлар, шеңбер жатқан құрсауға, 76 қолында үшбұрыш барлар, 
үшбұрышқа, қолында шаршы барлар, шаршы жатқан құрсауға жүгіреді. 
Педагог балалардың дұрыс өз үйіне кіргенін тексереді. 
Содан кейін тағы әуенді қосады, балалар бұл кезде пішіндерді қайта табаққа 
салып, әуен аяқталғанда өз орындықтарына отыра қалады.                                      

Ойын: «Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды?»                            
(2-тапсырма). Балаларға суреттерді қарап, онда бейнеленген заттарды атауды 
сұрайды. Геометриялық пішіндеріне оларға ұқсайтын заттарға дейін сызып 
қосуға тапсырма береді. Балалар тапсырманы орындайды. Педагог балалар 
тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс жүргізеді. 

3.Рефлексия. Педагог қорытынды жасайды. Топ ішіндегі геометриялық 
пішіндерге (шаршы, шеңбер және үшбұрыш) ұқсайтын заттарды табыңдар. Үш 
баланы шақырып, біреуіне топ бөлмесінен шеңберге ұқсайтын затты, 
екіншісіне шаршыға ұқсайтын затты, ал үшіншісіне үшбұрышқа ұқсайтын 
затты алып келуді өтінеді.
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МАЗМҰНЫ

• АДЫРБЕКОВА ГҮЛСІМ

• ПАРИМБЕКОВА ШОЛПАН БАТЫРХАНОВА

• ТАУКУШЕВА РАЙГУЛЬ ДУЙСЕКОВНА

• МАНАПОВА НАЗЫМ НУРЛАНОВНА

• САРСЕНБАЕВА САЙЛАУГУЛЬ КНЕСОВНА

• РАХМАТОВА МАРЖАН ПАРАХАТОВНА

• ҚАБЫЛБЕКОВА САУЛЕ БЕЙСЕНОВНА

• НУСИПОВА КАЛАМКАС НУРТАЕВНА

• КОСКАНБАЕВА КУРАЛАЙ НУРТАЕВНА

• ДУЙСЕБАЕВА КАМШАТ СЕРИКБАЕВНА

• ҚОЖАБАЕВА АЙЫМГҮЛ

• АХМАДАЛИЕВА ДИЛЬАФРУЗ БАЙАХМАТОВНА
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