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Ауыз әдебиеті – өшпес мұра
Бакирова Айнагул Мехрабқызы
Түркістан облысы Шардара ауданы Ұзын-Ата жалпы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі .
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқу
бағдарлама
сына сәйкес
оқыту
мақсаттары
Сабақтың
барысы.
Сабақтың
кезең
уақыт
Басы

Бакирова Айнагул Мехрабқызы
Қатысушылар саны:

Қатыспағандар саны:

Ауыз әдебиеті – өшпес мұра

4.1.2.1* шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін (І немесе ІІІ жаққа
өзгертіп, жағдаяттар қосып, оқиғаларды өрбітіп) қолданып, шығарманы
қысқаша, толық, ішінара мазмұндау
4.1.3.1 шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде
сюжеттің дамуын болжау, оның себебін түсіндіру
Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті

Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал
қалыптастыру.
«Мен күлгенді ұнатамын» ойын
жаттығуы
Педагог
балаларға:тұңжыраған
жәнекөңілсіз,жабырқаған
және
ойланған
көңілді
және
күлкілі;қайрымды
және
қуанышты,т.б.кейіпке
еніп,бір
бірімен рольге кіріп,адамдардың
бейнесін
келтіруге
ұсынады.балалар айнаға қарап,
әдемі
ақкөңіл
кейіпте
күлімдейді.педагог осы «Мен
күлгенді ұнатамын » жаттығуын
күніне бірнеші рет қайталап көңіл
күйді күлкімен көтеруге болатынын түсіндіреді. «Күлкі-көңіл

Психологиялық
ахуалға
берілген
психогиялық
жаттыңуларды
орындау
арқылы жаңа
ҚБ: От
сабаққа назар
шашу
аудару.
арқылы
бір-бірін
бағалау.
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Бағалау

Ресурстар

Психолог
иялық
ахуал.
Алдыңғы
білімді
еске
түсірутапс
ырмалары

.
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күйдің
сиқырлы
кілті.Адам
күлгенде өз
көңіл күйін,өз
денсаулығын жақсартады және
айналасындағы адамдардың көңіл
күйімен денсаулығына жақсы әсер
береді.»
Жұмыс ережесін келісу
Сабақта бір-бірімізді
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып,
жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру
(ұжымда)

Оқушылар
сұраққа жауап
береді,
жұмысты
берілген түріне
қарай
орындайды.

Пікіріңді дәлелде. Кесте
бойынша жауап бер.
Тұжырымдар Иә Жоқ
Ауыз әдебиетінің түрлерін
кішкентай кезімізден білеміз.
Ауыз әдебиеті – ауызша
тараған, авторы белгісіз әдеби
шығармалар.
Мен биыл ауыз әдебиетінің бір
түрімен таныстым.
Ұлы адамдар да ертегі, жұмбақ,
жыр, аңыздарды тыңдап, айтып
өскен.
Ауыз әдебиеті – қазақ
халқының мәдени мұрасы.
Ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(топта, ұжымда)
«Көршіңе әңгімелеп бер»
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Берілген
сұраққа жауап
беріп,
тапсырмаларды
талапқа сай
Формат
орындайды.
ивті
бағалау.

Оқылым,
жазылым
тапсырма
лары.
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Белсенді оқу
тапсырмалары(
топта, ұжымда)
«Көршіңе
әңгімелеп бер»
әдісі арқылы
суретпен және
мәтінмен
жұмыс
жасайды.

Түсініп оқы Бала Абай
Дескрипторы:
Таныстырылым жасаймыз.
Оқиғаның маңызды тұстарын
талдаймыз.
 мәтіннің тақырыбын анықтай
алады, негізгі ойды табады.
 шығармашылыққа негізделген
сұрақтар қояды.
 берілген тақырып бойынша ой
қорыту жасай алады.

Соңы

Жұмыс
дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау

Топтық жұмыс. «Галлерияда ой Кестені толтыр.
шарлау»
Берілген
тақырыпта
топтық
жұмысы жүргізіліп, әр топтың
жұмысы қабырғаға ілінеді де,
оқушылар жүріп, аралап, оған әр
оқушылар кішкене жапсырма
қағазға бағасын беріп, пікірін
жазып
жабыстырып
кетеді.
Ең жақсы баға алған топтың
жұмысы қаралады.

Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану.
Ой толғаныс кезеңі.
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ҚБ: Бас
бармақ
арқылы
бір-бірін
бағалау.

ҚБ:
Топтық
Бағдарш тапсырма
ам
лар.
көздері
арқылы
бір-бірін
бағалау.
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Кері
байланыс

Сабақтан алған
әсерлерін
стикерге
жазып, суретін
жібереді.

«Бес саусақ» кері байланыс.

12.11.2021

«Бес
саусақ»

Кері
байланыс
тақтай
шасы.

G00023

Жүйке жүйесін қандай мүшелер құрайды?
Тайрбек Айдана Байрбекқызы
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы,Мырзакент кенті, №2 Абылайхан
атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің атыжөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқу бағдарлама
сына сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақтың барысы.

Тайрбек Айдана Байрбекқызы
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Жүйке жүйесін қандай мүшелер құрайды?
4.2.3.2 Жүйке жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау
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Сабақтың Педагогтің әрекеті
кезең
уақыт
Басы
Психологиялық ахуал
қалыптастыру.

Оқушының
әрекеті

«Ғажайып
жылулық
шынжыры»
жылулық шеңбері.Балалар бір-біріне
жмиып күлу арқылы ,жылы күлкілерін
сыйлайды.Педагог күлкінің маңызына
тоқтайды.

Жұмыс ережесін келісу
Сабақта бір-бірімізді
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып,
жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру
(ұжымда)
«Жедел жауап» әдісі
Ортасы

Психология
лық ахуалға
берілген
тақпақтард
ы дауыстап
айтып, тілді
жаттықтыру
және жаңа
сабаққа
назар
аудару.

Бағалау

Психоло
гиялық
ахуал.
ҚБ: От
шашу
арқылы бірбірін
бағалау.

Оқушылар
сұраққа
жауап
береді,
жұмысты
берілген
түріне
қарай
орындайды.
Берілген
сұраққа
жауап
беріп,
тапсырмала
рды талапқа Форматив
сай
ті бағалау.
орындай
ды.

«Не» белгі берді?
Суреттерге мұқият қара. Эврика
неге тоқтады? Келесі суреттегі
балалар туралы не айта аласың?
Қауіптен құтылу
үшін олар не істейді? Үшінші
суретте Эврика не сезініп
отыр? Ол қарны ашқанын қайдан
білді? Суреттегі балалардың ісәрекетін не басқарады деп
ойлайсың?
Белсенді
оқу
тапсырмала
ры
(ұжымда)
5

Ресурста
р

ҚБ: Бас
бармақ
арқылы бірбірін
бағалау.

Алдыңғы
білімді
еске
түсірута
псырмал
ары.

Оқылым
,
жазылы
м
тапсырм
алары.
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Жұмыс
дәптерін
дегі
жазылым
тапсырмала
рын
орындау
Дескрипторы:
-жүйке жүйесінің ағзаларын
атайды;
-сезім мүшелерінің қызметін
сипаттайды;
Жүйке жүйесі
Жүйке жүйесінің құрылысымен
таныс. Жүйке жүйесіне нелер
жатады? Ақпарат дененің кез
келген бөлігінен миға
қалай беріледі? Ал керісінше ше?
Бұл байланыс не үшін
қажет? Жүйке жүйесін ми, жұлын
және жүйкелер құрайды.
Ми бас сүйегінде, жұлын
омыртқаның өзегінде орналасады.
Ал жүйкелер бүкіл денені торлап
жатады. Олар барлық дене
мүшелерін жұлынмен және мимен
байланыстырады. Адамның жүйке
жүйесі ағзаның барлық
мүшелерінің
қызметін реттейді және олардың
бір-бірімен үйлесімді
жұмыс істеуін басқарады. Жүректің
соғуы, аяқ-қол
сүйектерінің қозғалысқа келуі,
астың қорытылуы, тыныс
алу сияқты әрекеттердің барлығы
жүйке
жүйесінің
қатысуымен
жүреді. Адамның сыртқы орта
әсерлеріне жауап қайтаруын да
жүйке жүйесі қамтамасыз етеді.
6

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

Соңы

Мысалы, ыстық заттан қолды
тартып алу, қауіпті сезіп, қорғану
әрекеттерін
жүйке
жүйесі
орындайды. Бұл қалай
жүреді? Айталық, ыстық затқа қол
тигізгенде, саусақ
ұшындағы жүйкелер жұлынға,
жұлын миға хабар береді. Ми келген
ақпаратты
өңдеп,
қайтадан
жұлынға, жұлын жүйкелерге жауап
береді.
Жүйкелер
ақпаратты
мүшелерге таратып, соған сәйкес
әрекет жасалады.
Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану
Ойлан
Жануарларда жүйке жүйесі бола
ма?
Есте сақта!
Жүйке жүйесінің қызметі –
адамның барлық
дене мүшелерінің үйлесімді
жұмыс істеуін реттеу, басқару

Кері
«Рефлексия» кері байланыс.
байланыс

Оқулық
тағы
қосымша
тапсырма
лар.

Сабақтан
алған
әсерлерін
стикерге
жазып,
суретін
жібереді.
12.11.2021
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ҚБ:
Топтық
Бағдаршам тапсырм
көздері
алар.
арқылы бірбірін
бағалау.

«Рефлексия»

G00024

Кері
байланыс
тақтайша
сы.
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ЭССЕ «Балабақшадағы бақытты күндер!»
Гумарова Арайлым Шаймардановна
Орал қаласы Жәнібек ауданы Тау ауылы "Қайрат" бөбекжайыны тәрбиешісі
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.Өткені 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
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
8
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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.
12.11.2021

G00025

Түсімділік
Атиева Гульбахар Каримжановна
Түркістан облысы. Түркістан қаласы. Некрасов №9 мектеп гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқу
бағдарлама
сына сәйкес
оқыту
мақсаттары
Сабақтың
барысы.
Сабақтың
кезең уақыт

Атиева Гульбахар Каримжановна
Қатысушылар саны:
Түсімділік

Қатыспағандар саны:

4.5.1.1 есепті сызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түрінде
модельдеу
4.5.1.2 есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған
жұмыс; өнімділік/ егіннің түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық,
арақашықтық, уақыт шамаларырының өзара тәуелділігін пайдалану
Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті

9
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Ресурстар
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Басы

Ортасы

Психологиялық ахуал
қалыптастыру.
ҚАМАЛДЫ ҚОРҒА - ОЙЫНЫ
Ойнаушылар үлкен шеңбердің
қатарына тұрады. Шеңбердің
ортасына «Қамал», яғни мосы
немесе орындық қояды да, бір
ойыншы қорғаушы болады. Шеңбер
бойында тұрған ойыншылар доппен
қамалды атқылай бастайды, ал
қорғаушы болса допты қамалға
тигізбеуге тырысады. Кімде кім
допты қамалға (орындыққа) тигізсе,
сол бала қорғаушымен орнын
алмастырады. Ойын осылайша
жалғаса береді.
Жұмыс ережесін келісу
Сабақта бір-бірімізді
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып,
жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру
(ұжымда)
Өзіндік жұмыс
3. Есепті шығар.
Бір фермердің егін алқабындағы
бидайдың түсімділігі 14 ц/га, ал
екіншісінде 19 ц/га. Егер олардың
әрқайсысы бірдей 5 320 ц -ден бидай
түсімін алған болса, онда екі
фермерге ауданы қандай жер
бөлінген?
Жауабы: га
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Психология
лық ахуалға
берілген
тақпақтард
ы дауыстап
айтып, тілді
жаттықтыру
және жаңа
сабаққа
назар
аудару.

ҚБ:
Балмұз
дақтар
арқылы
бірбірін
бағалау.

Психолог
иялық
ахуал.
Алдыңғы
білімді
еске
түсірутап
сырмалар
ы.

Оқушылар
сұраққа
жауап
береді,
жұмысты
берілген
түріне
қарай
орындайды.

ҚБ:
Отшашу
арқылы
бір-бірін
бағалау.
Жұмыс
дәптеріндег
і жазылым
тапсырмала
рын
орындау

Оқылым,
жазылым
тапсырма
лары.
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Жұмыс
дәптерін
дегі
жазылым
тапсырмала
рын
орындау

ҚБ:
Бағдарш
ам
көздері
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Дескрипторы:
Түсімділікке берілген есептерді
шығарасың.
Соңы
Сабақты
пысықтау
тапсырмала
рын
орындау..

Кері
байланыс

Рефлексия (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушыларға «Білім сандығы» кері
байланыс
парағы
таратылады.
Оқушылар өздері белгілейді.
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Топтық
ҚБ:
Жұлдыз тапсырма
дарарқ лар.
ы лы
бірбірін
бағалау.

Оқушылар Білім
Кері
ға «Білім
сандығы байланыс
сандығы»
парағы.
кері
байланыс
парағы
таратылады
. Оқушылар
өздері
белгілейді.
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G00027

Внеклассное мероприятие по русскому языку в 3-м классе
"В поисках сокровищ"
Ғайноллина Гүлжеңіс Теңдңсұланқызы
Западно – казахстанская область, Теректинский район Покатиловская
СОШ.Учитель русского языка и литературы
Форма проведения мероприятия: игра- викторина
Цель: формирование интереса к русскому языку посредством игрового и
занимательного материала. Повторить, закрепить изученный материал, развивать
навыки работы в команде.
Оборудование и материалы:
1.Оформление кабинета в виде острова, карточки с заданиями, презентация.
2.Маршрутные листы, листы с заданиями по количеству команд на каждом
туре. Грамоты для награждения участников игры.
Задачи:
Обучающая: создать условия для развития навыков выполнения
нестандартных заданий; формирование и обогащения словарного запаса
обучающихся;
Развивающая: развивать внимание, логическое мышление, познавательный
интерес к русскому языку;
Воспитывающая: способствовать воспитанию
толерантного отношения, умение работать в команде.

культуры

общения,

Ход мероприятия:
Учитель: Здравствуйте дорогие участники и гости нашего мероприятия!
Сегодня в рамках проведения недели языков мы с вами собрались на внеклассное
мероприятия по русскому языку в 3 классе. Мероприятия проведем в форме
интеллектуальной игры. Игра называется «В поисках сокровищ».
Участвуют две команды. Участники сегодня вы отправитесь на поиски
сундука с сокровищами. Это ваша карта. На карте показан ваш путь,пройдя
которому вы доберетесь до острова сокровищ. Но чтобы добраться , вам
необходимо выпольнить ряд заданий. На каждом острове вас ждут испытания,
задания по русскому языку. За каждое правильно выполненное задание вы
12
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получаете по жетону.
Задание 1.«Шифровальщик»
Учитель:Посмотрите на карту, первый остров «Буквы». Мы попали на остров
«Букв». Какое же наше первое задание, посмортим. Задание: шифровальщик.
Все мы знаем, что в русском алфавите есть 33 букв, верно? Теперь обратите
внимание, под каждой буквы стоят цифры. Эти цифры указывает на порядок букв
в алфавите. Я раздам вам карточку. Ваша задача заменить эти цифры буквами, и
полученное слово записать. На выполнение дается только одна минута.за минуту
вы должны успеть.За каждое правильное слово вы получаете по одному жетону(
то есть,По одному баллу).
Задание 2. «Собрать цветок».
Учител: Цветочки из этого острова просит у вас помощи. Чем же мы должны
помочь им?
К вам,пираты, мы спешили,
Познакомиться решили.
Но вчера упали с кочки
И распались на кусочки.
Помогите, помогите!
Из кусочков нас сложите!
Участники выбирают одну из конверт. Задача: Собрать только те лепестки со
словами ,которые подойдут для сердцевины вашей ромашки. Выполнять будут
все участники. По очереди каждый участник подойдет к доске, выбирает
правильный ответ.
Задание3. «Отгадай загадку»
Учитель: Пираты,
следующий остров?

плывем дальше.Гляньте

на карту, как называется

Так,так,так.На этом острове кто-то спрятал наши задания. Мы должны их
найти. Если не выполним задании , мы не доберемся до острова сокровищ. Для
этого вы должны отгадать загадку. только тогда узнаем какое же задание нам
предстоит выполнить. Те кто первым отгадает, получает жетон
Загадка.
13
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Мы с ним добрые друзья –
Это дерево и я.
Я – кокос красивый, сочный.
Назовите друга срочно. Ответ: Пальма
На пальмах есть ваши задания. Теперь я попрошу троих из каждой команды
подойти к доске. Выберите кокосы. на обратной стороне есть слова. Из этих слов
вы должны все дружно вместе составить 3
предложений. За каждое
предложение вы получаете жетоны. Начинаем.
Задание4. «Чунга-чанга»
Просмотр видео из отрывка мультфильма.
Задача: быть внимательным.
После просмотра отвечают на вопросы.
За каждый правильный ответ получают по 1 баллу.
1. вопрос: Что было написано на спасательном круге. Ответ: Чижик
2вопрос. На каком музыкальном инструменте играл
саксофон

дельфин? Ответ:

3 вопрос. Сколько было танцующих дельфин. Ответ:4
4 вопрос. Что надел на голову мальчишке.?
5. Какими цветами был окрашен попугай?
Учитель: Молодцы, ребята!
Ой, ой, жители этого острова не хотят нас отпускать. Хотят чтобы мы еще
выполнили задания. Вы должны соединить пословицы по смыслу.. Каждой
команде по одной пословице. Правильно расположите, затем объясняете смысл
этих пословиц.
Задание 5. «Остров сокровищ». Пираты вы молодцы. Мы добрались до
острова сокровищ. На этом острове есть сундук сокровищами. Теперь осталось
открыть сундук. Но откроет сундук команда, у которой больше жетонов. В
сундуке записка- пожелания и сладкие призы.
Итог игры.
Учитель: Вот и окончен наше путешествие по островам. Вы все справились
на отлично. Дорогие ребята! Ваши знания по русскому языку помогли добраться
14
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до острова сокровищ. Этот путь был нелегким, но вы справились на отлично!
Желаю вам дальнейшим успехов, чтобы ваши заветные мечты исполнились.
Главное учитесь, стремитесь к знанию. Знания – и есть ваша сокровища. Желаю
вам получать только хорошие отметки по предмететам.

12.11.2021 G00033
Халықтың рухани мұрасы –даналық көз
Исмаилова Слухан Турсынбаевна
Маңғыстау облысы Мунайлы ауданы Атамекен ауылы №12 жалпы білім
беретін мектеп. өзін өзі тану пәні мұғалімі.
Мақсаты: Оқушыларға халықтың рухани мұрасындағы
даналықтың маңызын түсіндіру арқылы ақиқат құндылығының
мәнін ашу.
Міндеттері:
Білімділік: Оқушыларға адамзаттың бойындағы асыл
қасиеттер «руханилық», «даналық» ұғымдарына түсінік беру.
Дамытушылық: Оқушыларды халық даналығымен
сусындауға, ізденімпаздық қасиеті арқылы баулу.
Тәрбиелік: Оқушыларды шыншылдыққа, әділеттілікке,
даналыққа тәрбиелеу.
Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу, өзін-өзі тану сабағының «5-Т»
ережесін қайталау. Топқа бөлу (әр топтағы конфеттердің түсіне
байланысты топқа бөлу көк, сары, жасыл түстер)
Тыныштық сәті
Тыныштық сәті. ОРМАНҒА ОЙША СЕРУЕН
Мұғалім: Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Көзіңізді
жұмып, терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған
сайыннеғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз.
Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне
қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға
шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды
желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн
сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда
абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір минут тоқтап
айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын
15
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сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігі
мен жұқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін
жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре
беріңіз. Гүлдер, гүлдер мен ағаштардың иісі, құстардың дауысы
және жәндіктердің ызыңы. Орманға ендей түсіңіз, қараңызшы,
ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің
ойынын қызықтаңыз, жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз. Біз
өзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға
шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Түбіне барып
отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз да
оны діңінен құшақтаңыз. Оның қуаттылығын сезініңіз, ондағы
өмір қуатын сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Енді оның
діңіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз, терең
тыныс алыңыз және қоршаған айналаның жым-жырт
тыныштығына көңіл бөліңіз. (Осы жерде мұғалім 1-2 минут
үзіліс жасауына болады).Бізге қалайша жеңіл әрі тыныш және
бақытты сезіну қандай. Табиғат неткен ғажап, оны қалайша
сүйетінімізді бен қадірлейтінімізді, бірде бір тірі жәндікке зиян
тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Сіздің өз ағашыңыз
бар екенін және кез келген уақытта оған келе алатыныңызды
есте ұстаңыз. Ал қазір мектепке қайтуға дайындалыңыз.
Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз.
Келген жолыңызбен кері қайтыңыз, жолыңыздағы жәндіктерді
басып кетпеңіз. Міне, мектептің алдына да келдік. Айналаңызға
тағы бір қараңыз, таза ауаны терең жұтыңыз, есікті ашып, өз
орныңызға қайтып келіңіз. Осы жым-жырттық, тыныштық,
қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз!
Тыныштық сәтінен алған әсеріміз қандай?
Қандай сезімде болдық?
2. Үй тапсырмасын тексеру
Ұлы тұлғалардың ұлағатты сөздерін жазып, мағынасын
түсіндіру.
3. Дәйексөз.

4 мин
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Дүниенің көзі, тұтқасы, түп негізі –
заттық нәрсе емес, рухани дүние. (Платон).

Ұлдарға хормен оқыту
 Қыздарға хормен оқыту
 Хормен оқыту
 Дәптерлеріңе жазып алыңдар
 Осы дәйексөзден қандай ой түйдіңдер?
 Оқушылардың жауабы негізінде қорытынды жасау
4. Әңгімелеу. Мәтінмен жұмыс.
12 мин

«Әке өсиеті» Б. Момышұлы
Әкенің баласының кемшілігін құлағына сыбырлап
айтуының сыры неде?
Баланы үлкендердің ұялтпай, қолпаштауының
себебін түсіңдіріңдер?
Өз үйлеріңде аталарың, әкелерің сендерге қандай
өсиет әңгіме айтып отырады?
Бейнежазба «Бәрі өз қолыңда»
1. Бейнежазбадан не түсіндіңдер?
2. Шәкірттің жасаған іс-әрекеті дұрыс болды ма?
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3. Ұстаздың бойынан қандай қасиеттерді көре алдық?
5. Шығармашылық іс-әрекет, топтық жұмыс
1-топ. «Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар»
тақырыбына эссе жазыңдар.
2-топ. «Халықтың рухани мұрасы – даналық көзі»
тақырыбына өлең құрастыру.
3-топ. «Халықтың рухани мұрасы – даналық көзі»
тақырыбына сурет салу.
6. Топпен ән айту
Жақсы адамдар
(Жұматай Оспанұлы)
Сендер аман болыңдар жақсы адамдар
Жақсы адамға қосылмас басқа балдар
Табаныңның астымда жатар әлі,
Пенделіктен өресі аспағандар.
Жақсы адамдар, жақсы адамдар,
Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар
Жақсы көрем сендерді жақсы адамдар,
Жүрегіңде өйткені әппақ ар бар.
Сендер жайлы шырқалар асқақ ән бар,
Күйіп кетсін көре алмас патшағарлар
Жақсы адамдар, жақсы адамдар,
Күйіп кетсін кетсін көре алмас патшағарлар.
Сендер жайлы шырқалар асқақ ән бар,
Күйіп кетсін көре алмас пәтшағарлар.
Сендер аман болыңдар жақсы адамдар,
Қарап өссін сендерге басқа жандар.
Жақсы адамдар, жақсы адамдар,
Қарап өссін сендерге басқа жандар.
7. Үй тапсырмасы.
Наурыз мәтінін оқып келу.

10 мин

3 мин

2 мин
8. Сабақтың соңғы тыныштық сәті.
- Балалар, Бүгінгі өткен сабақтан алған жақсы қасиеттерді
жүректеріңе сақтап алыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар!
2 мин
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12.11.2021 G00030
Чуманова Гульжан Шералиевна
Туркистан облысы Шымкент қаласы №94 Жалпы орта білім беретін
мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі.
Date:
Class: 7

School:

Lesson title

Structure and criteria for a good film review

Learning objectives(s) that
this lesson is contributing to
(link to the Subject
programme)

7.R2 understand independently specific
information and detail in short, simple texts on a
limited range of general and curricular topics
7.W3 write with some support about personal
feelings and opinions on a limited range of familiar
general and curricular topics
7.S3 give an opinion at sentence and discourse level
on an increasing range of general and curricular
topics

Level of thinking skills

Comprehension, Application, Evaluation

Lesson objectives

Students learn and consolidate vocabulary items for
emotions.
Students write film review
To develop students’ vocabulary of free time activities
(television viewing)
Get acquainted with the history of TV.

Assessment criteria

Talk about TV programs and identify them.
Work in groups of two, choose one film, research it
and present the information to the class in the form of
the film review
Differentiation

Stronger students can be asked to write the names of
TV programmes for each type.
More able students will narrate heard information
from recording and retell it to the class.
Allow access to dictionaries to check spelling.
19

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

Values links

Values are instilled by teaching learners to respect
each other’s opinions

Cross-curricular links

Media

Previous learning

My favourite TV series

Plan
Planned timings

Start

Planned activities (replace the notes below
with your planned activities)
Organization moment. Greeting.
Dividing into groups: Chose a candy.

Resources
Board,
copybooks

Revision previous lesson: Present Perfect
Tense

7mins

Warm-up
T: So, what comes to your mind when you
hear the word Film? PLS say and write
graphic about movies: T: Well done. So you
can see how much you know about films or
movies. And now let’s organize all your
knowledge in the logical order. So the first
thing you would like to say about the film
is…? Then comes …

20
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II. Lead-in
Guess the topic of our lesson. Crossword
Teacher starts the lesson with objectives.
The theme of our lesson is film review,
which are popular nowadays. Today we are
to decide what influence on our opinion on
the film. How do you get your own vision of
the film?
Matching. Match the genre to the poster.

Middle
7mins

3mins

Productive tasks.
Discussion. Advantages and disadvantages
of watching TV. Students make a discussion.
Film Review Project. Students will work
individually. Watch short film and write
film review.

15mins

Concluding the lesson. The teacher asks
concept questions to check students
understanding.
3Things that I
heard. Let’s conclude our lesson. Think
over and write on the stickers 3 things that
their understand or learn on the lesson.
Assessments: After every activity teacher
gives sweets.

End
8mins

Worksheets

Pictures

video

stickers

Giving the home task: write review film.

12.11.2021

G00035

Қазақ халқының шығу тегі
Косанова Гулаш
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы «Үстірт жалпы білім беретін мектеп»
КММ. Бастауыш сынп мұғалімі
Педагогтің атыжөні
Күні:

Косанова Гулаш
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Сынып: 4
Сабақтың
тақырыбы
Оқу бағдарлама
сына сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақтың барысы.
Сабақтың кезең
уақыт
Басы

Қатысушылар саны:
Қазақ халқының шығу тегі

Қатыспағандар саны:

4.3.2.1 – түрлі дереккөздер негізінде қазақ халқының шығу
тарихын түсіндіру;
4.3.2.2 – сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар арасындағы
байланысты графикалық түрде бейнелеу.
Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті

Дене мүшелерімен
амандасу (көзбен, қол
алысып, құлақпен, аяқпен
амандасу)
Мұғалім: — Екі көз не
үшін керек?
Оқушы: — Жақсыларды
көру үшін.
Мұғалім: — Екі құлақ не
үшін керек?
Оқушы: — Ақыл – кеңес
тыңдау үшін.
Мұғалім: — Екі қол не
үшін керек?
Оқушы: — Елге көмек
беру үшін.
Мұғалім: — Екі аяқ не
үшін қажет?
Оқушы: — Шетте жүрсең,
Туған жерге жету үшін
Мүғалім: — Ал басың не
үшін керек?
Окушы: — Бәрін-бәрін
ойлау үшін.
Дұрыс балалар, олай
болса
мен
сендердің
құлақтарың,
көздерің,
қолдарың мен аяқтарыңа
саулық тілеймін.
Жұмыс ережесін келісу

Психологиялық
ахуалға берілген
тақпақтарды
дауыстап айтып,
тілді жаттықтыру
және жаңа сабаққа
назар аудару.
Оқушылар сұраққа
жауап береді,
жұмысты берілген
түріне қарай
орындайды.
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Бағалау

Ресурс
тар
Психоло
гиялық
ахуал.

ҚБ: От
шашу
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Алдыңғ
ы
білімді
еске
түсірута
псырмал
ары.
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Алдыңғы білімді еске
түсіру (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал»
тәсілі бойынша сыныпқа
сұрақтар қоямын.
ҚБ: Отшашу арқылы бірбірін бағалау.
Оқу мақсатын
таныстыру
Күтілетін нәтижені
анықтау
Сақтар мен ғұндар қай
ғасырларда өмір сүрді?
Қай ғасырдан бастап
түркілер Қазақстанның
аумағына қоныстана
бастады?
Біздің заманымызға дейінгі
V ғасыр ерте ме, әлде біздің
заманымыздың V ғасыры
ерте ме? Қанша ғасырға
ерте?
Ортасы

Берілген
сұраққа жауап
беріп,
тапсырмаларды
талапқа сай
Сақтар,
ғұндар
мен орындайды.
түркілер – қазақ халқының
ертедегі
ата-бабалары. Белсенді оқу
Олар әр алуан кезеңдерде тапсырмалары(
өзара орын алмастыра топта, ұжымда)
отырып бір аумақта өмір «Көршіңе
сүрген.Біздің бабаларымыз әңгімелеп бер»
ат
құлағында
ойнаған әдісі арқылы
шабандоз әрі сайыпқыран суретпен және
сарбаздар болған. Олар мәтінмен
жұмыс
көшпелі
жасайды.
малшаруашылығымен
айналысқан.
Жыл
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Формат
ив
ті
бағалау
ҚБ: Бас
бармақ
арқылы
бір-бірін
бағалау.

ҚБ: От
шашу
арқылы

Оқылы
м,
жазыл
ым
тапсыр
ма
лары.
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маусымдарына қарай мал
жайылымдарын ауыстырып
көшіп жүрген. Халықтың
бір бөлігі ешқайда көшпей,
егіншілікпен шұғылданған.
Сөйтіп Сырдария өзенінің
бойында және Жетісуда
қалалар пайда болған. Ол
қалаларда
қолөнер
шеберлері мен саудагерлер
тұрған.
Дескрипторы:
 қазақ халқының
қалыптасу тарихын
түсіндіре алады;
 түрлі дереккөздер
негізінде тарихи
кезеңдердегі
технологиялық
прогресін
анықтайды;
(Ұ) Оқулықтағы мәтіннің
«Сақтар, ғұндар, түркілер
...» деген тұсынан бастап
«... ұрпақтар арасындағы
байланыс нығая түсті»
деген жерге дейін оқу.
Оқушылар мәтін бойынша
сұрақтар құрастырып,
оларды сыныпқа
қоюларына болады.
(Ж) «Сақ, ғұн, түркі және
қазақ халқының
киімдерінде,
әшекейлерінде қандай
ұқсастықтар бар?» деген
тақырыпта шағын зерттеу
жүргізу. Оқулықтағы
суреттермен және мәтінмен
жұмыс.
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бір-бірін
дәптеріндегі
бағалау.
жазылым
тапсырмаларын
орындау
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Соңы

Кері байланыс

Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану.
Ой толғаныс кезеңі.
«Мен
де
үйрендім!»
стратегиясы. Осы сабақта Оқулықтағы
нені үйрендік? Кім нені қосымша
үйренгенін айтып шықсын. тапсырмалар.
Егер басқа балалар да соны
үйренген болса, «Мен де
үйрендім»
деп
айтып
отырсын.
Жұмыстарыңа
баға беріңдер. Көпшілігі
жұлдызшаны
таңдапты!
Осы кішкентай жұлдыз
сендерге тарих әлемінде
жол көрсететін жарық
жұлдыз болсын!
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” Сабақтан алған
әдісі.
әсерлерін
Рефлексия (жеке,жұпта,топта,
стикерге
ұжымда)
Оқушылар «Тазалық» әдісі жазып, суретін
бойынша
сабаққа
кері жібереді.
байланысты ауызша айтты.

G00017
ҚЫСҚЫ ОРМАНҒА САЯХАТ.
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ҚБ:
Топтық
Бағдарш тапсыр
ам
малар.
көздері
арқылы
бір-бірін
бағалау

«Тазалы «Тазал
қ» әдісі ық»
әдісі
кері
байлан
ыс
парағы

11.11.2021ж.
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МУХАМЕТКАЛИЕВА ГИЗАДА ТОЛЕГЕНОВНА
Алматы облысы Саркан ауданы Бақалы ауылы К.Қазыбаев атындағы орта
мектебінің «Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі.
Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі жайлы алған білімдерін арттыру, саяхат
жасай отыра қыз мезгілінде болып жатқан өзгерістерді салыстыру,
ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету.Олардың сөйлеу қабілетін мәдениетін
дамыту; айналаға, қоршаған ортаға деген қызығушылықтарын арттыру,
адамгершілікке тәрбиелеу.
Көрнекілік; ат ,шана, ағаштар шырша ормандағы дауыстар үнтаспа , құстар.
Қызмет
кезеңі
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Бала әрекеті
Мотивациялық -қозғаушы
Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар!
Балалар қане барлығымыз ортаға шеңбер құрып тұрайықшы.
Балалар бір жылда неше мезгіл бар?
Қандай-қандай?
Қане балалар бізге ненің дыбысы естіліп тұр?
Олай болса балалар
Қазір жылдың қай мезгілі?
Қыста күн қандай болады?
Қыс туралы қандай тақпақ білеміз?
Бәріміз аспанға қарайықшы, бізге не көрініп тұр?
Бізге күн несін шашып тұр?
Енді менің қолыма қараңдаршы?
Менің қолымда не тұр екен?
Дұрыс айтасыңдар ,бұл сандық.
Сандық неден жасалынады?
Сандытың сырты немен безендірілген?
Балалар бұл жай сандықша емес бұл сиқырлы сандық .
Енді бәріміз сандықшаның ішіне қарап бәріміз мейірімді сөздерімізді, жылы
тілектерімізді айтайық ,сонда ғана сандықшаның іші жылылыққа,
мейірімділікке толады.
Менің тәрбиеліде , тәртіпті бүлдіршіндерімнің әр қашан жүздерінен күлкі
кетпесін, біздің тобымызды әрқашанда жарқыратсын.
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Амандасу үлкенге
Тәрбиенің басыгой
Қайырлы күн достарым!
Қайырлы күн қонақтар!
Төрт мезгіл бар.
Жаз,Күз, Қыс,Көктем.
Желдің, боранның
Қыс мезгілі
Күн суық боран аяз болады
Айналамда ұшып жүр
Ақмамық қар себелеп
Қалт –құлт еткен бейне бір
Ақ қанатты көбелек
Күн
Шуағын, нұрын шашып тұр
Сандықша
Ағаштан
Ою өрнектермен безендірілген.
Балалар қызығушылықпен сандықшаның ішіне қарайды
Аспанымыз ашық болсын
Мейірімді болайық
Қайырымды болайық
Ешқашан ауырмайық
Үлкендерді сыйлайық
Кішілерге қамқор болайық
Тату болайық кешірімді болайық
Бақытты болайық
Деніміз сау болсын
Ата анамыз ауырмасын
Молшыық болсын
Дос болайық
Сыпайы болайық
Күн шуағын төге берсін
Ұйымдастырылған-Ізденушілік
Балалар біздің сиқырлы сандықшамыз салмағы ауырлай түсіпті, өйткені бұның
іші не нәрсеге толды?
Біз балалар сиқырлы сандықшамызды тобымыздың төріне қойып қояық,
өйткені келген қонақтарға біздің сөздеріміз жылылығын мейірімін беріп
тұрсын.
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Енді балалар сендер менімен бірге саяхатқа барғанды жақсы көресіңдер ме?
Бұрын сендер қандай саяхатқа бардыңдар?
Олай болса бүгін мен сендерді сиқырлы орманға апарамын.
Балалар менің өзімнің сиқырлы таяқшам бар соны өзімен қоса ала кетейін
егерде біз жолда қиналып қалсақ осы сиқырлы таяқа бізге көмектеседі.
Балалар біздің шанамыз дайын екен Шанамызды жегу үшін не керек?
Ал балалар сендер көздеріңді жұмыңдар мына таяқшаны үш рет сермесем
шанаға ат даяр болады.
Балалар оранға дейін жол ұзақ, жол қысқару үшін ән шырқайық.
Міне орманғада келдік.
Балалар бұл сиқырлы орман.
Балалар қараңдаршы орман қандай?
Мен сендерге бір жұмбақ жасырайын
Тікен тікен, тік пісте,
Қысы жазы бір түсте.
Енді маған шырша ағашын көрсетіңдерші?
Шыршаның түсі қандай?
Ал жапырақтары қандай?
Мына ағаш қалай аталады?
Оны не себептен аққайың деп атаймыз
Аққайыңнан шырын алынады ол денсаулыққа пайдалы.
Меиірімге біздің жылы сөздерімізге
Жақсы көреміз.
Балалар өздері саяхатқа барғандарын айтады.
Ат керек
Балалар көздерін жұмады.
Балалар шанаға жайғасады.
Балалар өздерінің әндерін айтады
Айнала аппақ ағаштарды қар басқан
Шырша
Балалар көрсетеді
Жасыл
Инеге ұқсас болады
Аққайың
Оның сырты ақ болады
рефлексивті-түзеуші.
Балалар барлығымыз ағаштың басына қарайықшы, ағаштың басында не тұр?
Тиіндер қайда өмір сүреді?
Олар немен қоректенеді?
Балалар қараңдаршы бізде орманда тағы нелер бар?
Қандай –қандай аңдар?
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Бұлар орманда немен қоректенеді?
Ал балалар бәріміз бойымызды жазып орманда ойын ойнайқшы
«Аққал құрастыру ойыны» ойнатылады.
Қасқыр түлкі біздің қайтатын уақытымыз келді.Сендермен дос болғанымызға
өте қуаныштымыз.
Қане балалар бәріміз аңдар мен қоштасып шанамызға мінейік
Енді балалар мен сиқырлы таяқшаны сермесем көзді ашып жұмғанша
тобымызға жетеміз.
Балалар сендерге саяхат ұнады ма?
Қыс мезгілі сендерге несімен ұнайды?
Сендер қыс мезгілі жайлы көп біледі екенсіңдер. Орманға саяхатқа шыққан
мағанда ұнады.Сендерге көп көп рахмет.
Ғажайып сәт: Қоян орман аңдарының суреттері жабысқан әртүрлі тәттілерін
таратады.
Балалар ағаштың басына қарайды.
Тиін тұр
Орманда ағаштың басында
Ағаштың бүрімен, жаңғақтармен
Жабайы жануарлар
Қасқыр, түлкі, қоян, аю
Балалар ойынды қызығушылықпен
ойнайды.
Сау болыңыздар!
Аққала жасадық, Аңдарды өз көзімізбен көрдік Орманда жүрген бізге қатты
ұнады.
Балалар қызығушылық танытады.
Күтілетін нәтиже:
Білу; Қысқы орманға деген қызығушылықтарын танытты
Ұғыну Қыс мезгілінің ерекшеліктерімен танысты
Қолдану; Жабайы Жанурлар мен танысты
F00073

11.11.2021ж.

МИР ЗНАНИЙ
ЖУМАБЕКОВА САЛТАНАТ КАБЫЛГАЗЫЕВНА
г. Нұр-Сұлтан №72 «Жанарым» балабақшасының тәрбиешісі
Возрастная группа: Предшкольной подготовки
Образовательная область: Познание, Коммуникация
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Раздел: Основы математики (с использованием блоков Дьенеша) Основы
грамота
Этап обучения: итоговый.
Тип занятия: комплексный.
 Цель: Научить дошкольника решать логические задачи на разбивания по
свойствам. Закрепить умение определять местоположения звука в слове;
 Упражнять в звуковом анализе слов;
 Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков;
 Закрепить понятие у детей давать основные характеристики звуков;
 Тренироваться в конструировании букв и чтение слов, состоящих из двух
слогов;
Закрепить понятие, что такое предложение
Образовательные задачи:
- упражнять в умении классифицировать множества по нескольким свойствам
(цвет, форма, размер, толщина), сравнивать, обобщать, декодировать
информацию со знаком отрицания. Уметь выявлять и абстрагировать свойства,
читать схему. Закреплять навыки порядкового счета и вычислительной
деятельности. Закрепление и обобщение полученных детьми знаний и умений.
-развивать зрительное и слуховое восприятие и внимание; мелкую моторику.
-закреплять знания детей о звуках и буквах, навык чтения по слогам; умение
делить слова на слоги, определять местонахождение звука в слове.
-воспитывать умение слушать речь взрослого и друг друга.
Развивающие задачи:
- развивать пространственные воображения, умение синтезировать и
комбинировать;
- развивать логическое мышление, способность к моделированию и
конструированию, внимание, память
- развивать способность декодировать (расшифровывать) информацию на слух.
-Развивать фонематическое восприятие.
-Развивать память и внимание.
- Развивать словесно-логическое мышление у детей, рассуждать, делать
выводы.
- Развивать умение ориентироваться в пространстве.
-Развивать и укреплять мелкие мышцы рук.
-Развивать самостоятельность, инициативу
Воспитательные задачи:
- воспитывать инициативу, настойчивость в достижение цели,
самостоятельность, уважение друг к другу, желание помогать товарищам;
- поощрять стремление высказывать свои мысли, доказывать свои суждения при
помощи точной и ясной речи.
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Предварительная работа:
- дидактические игры с блоками Дьенеша, индивидуальная работа с детьми по
использованию кодовых карточек. Карточки , книжка волшебная с задачами
Оборудование
Демонстрационный: блоки Дьенеша, нарисованные геометрический фигуры ,
изображение волшебной дерево
Раздаточный материал: набор блоков Дьенеша (на каждого ребенка), кодовые
карточки, разноцветные обручи, карточки: "Каталог недвижимости" и бланки
заказов к игре.
Прогнозируемый результат:
- Дети смогут моделировать важные понятия математики и информатики. У них
ускориться развитие способностей к логическому структурному мышлению.
Ход занятия
Организационный момент.
Эмоциональный настрой:
--Ребята, скажите мне какое у вас сегодня настроение? (Хорошее, радостное,
веселое)
-Замечательно! Давайте это настроение сохраним на протяжении всего занятия.
Круг радости
Нежные, добрые девочки!
Сильные, смелые мальчики!
И встанем в круг, за руки все возьмемся
И радостно друг другу улыбнемся!

- Ребята что это за коробка?
(это коробка Блоки Дьенеша)
-Правильно
-А что там внутри
(геометрические фигуры разных размеров)
-Опишите мне свойства блоков
(форма, размер большой маленький, цвет, толщина толстый, тонкий)
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-Верно
-Давайте вспомним и назовем символы которые мы знаем по которым работаем
-Назовите, что это свойство обозначает
(ответы по карточкам)

- Сегодня я хочу вам предложить работу в командах.
Давайте разделимся на четыре команды.
Для этого выбирайте геометрическую фигуру
(жёлтый, красный, зелёный, синий)
Первая команда работаете за столом (красный)
Вторая команда будет работать с деревом
Третья команда будет работать со вторым деревом
Четвертая команда будет работать с обручами
Ребята проходите на свои места по карточкам, которые вы выбрали.
Дети выполняют задания
1)стол (красный) а) Вам нужно найти клад
б) карта - схема
2)работа с деревом. Вы выбрали зеленые фигуру, поэтому вы, будите работать с
необычным деревом.
3).Ребята, у нас есть еще одно напольное дерево, вам нужно разложить фигуры
в свои домики, узнать какой, герой там поселился, (жёлтый)
4) У 4икоманды будет работа с 2 обручами, по заданным символам, (синий)
Физминутка
Дорогие ребята! Сегодня к нам в группу пришла посылка и необычное
Мои дорогие юные друзья! Я королева знаний. Мне так хочется узнать, чему же
вы научились на занятиях по обучению грамоте. Стране знаний вас ожидают
интересные задания, которые вы должны выполнить.
Желаю вам удачи!
-Ну, что, ребята вы готовы выполнять задания
Ответ (да)
Карточка с первым заданием
1. А из чего состоит наша речь?
32

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

( наша речь состоит из слов, слова состоят из звуков)
2.чем буквы отличаются от звуков?
(буквы мы ведём и пишем, а звуки слышим и говорим)
3.Какими бывают звуки?
(звуки бывают согласными и гласными)
4.Какими звуки мы называем гласными?
(звуки которые тянутся, поются голосом)
5.Назовите гласные звуки?
(а,о,у,и,ы,э)
6.Какими бывают согласные звуки?
(согласные звуки бывают твердыми и мягкими)
7.Каким цветом обозначается твердый согласный звук? (синим)
8.Каким цветом обозначается мягкий согласный звук? (зеленым)
9.Каким цветом обозначается все гласные звуки? (красным)
Молодцы ребята справились заданиям
Карточка со вторым заданием
-Раздели слова на слоги (кукла, мяч, кубик, машина)
Сколько слогов в слове «кукла» А как еще мы сможем проверить?
(при помощи хлопков)
Сколько в этом слове гласных звуков(2)
Почему? (потому что, сколько в слове гласных, столько и слогов)
Карточка с третям заданием
-Скажите, а что такое предложение?
( это 2,3,4 и более слов, которые дружат между собой или одним смыслом)
-Какие бывают предложения?
( вопросительные, восклицательные, повествовательные )
- В вопросительном предложении, какой ставим знак
-В каких случаях пишутся слова с большой буквой?
( города, ФИО, клички животных)
Карточка с четвертым заданием
Сделайте звуковой анализ слов
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(дети работают самостоятельно)
Карточка с пятым заданием
Ребята, давайте составим и запишем слова по первым буквам названий
предметов.

Молодцы справились, какое слово получилась?
У каждого индивидуальная задание
Ребята, сколько букв в алфавите? (ответ детей 33)
Правильно, вы умницы!
Итог занятия
Ребята, а что вам больше всего понравилось?
А мне ребята очень понравилась как вы себя вели на занятие, как вы уверенно
отвечали на вопросы и справились.

F00074

11.11.2021ж.

СВОЙСТВА ВОЗДУХА.
КАСЕНОВА ГУЛЬНАРА ОЛЖАБАЕВНА
г.Нур-Султан ГККП № 72 «Жанарым» Воспитатель
Образовательная область: Познание
Раздел: Естествознание
Цель: закрепление понятия «воздух», его роль в жизнедеятельности человека
методом экспериментирования.
Задачи:
Образовательные:
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Продолжать знакомить с экспериментальной деятельностью детей;
Уточнить и расширить знания детей о роли воздуха в жизни человека;
Помогать детям устанавливать простейшие причинно-следственные связи,
необходимых для знания детей;
Подвести к пониманию, что воздух есть в окружении, в пространстве, что он
невидимый, легкий, движется и т.д.;
Обогащать и активизировать словарь детей: невидимый, легкий, движется,
грустный, веселый, большой, маленький.
Усовершенствовать умение отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов;
Развивающие:
Развивать представления детей о свойствах воздуха;
Развивать творческую фантазию, мышление, речевое дыхание, мелкую
моторику;
Развивать умение сравнивать, анализировать;
Воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, интерес к экспериментам.
Круг радости:
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет» и «Добрый день»!
Если каждый улыбнется,
Утро доброе начнется.
Воспитатель: Давайте, ребята, пожелаем здоровья друг другу - скажем
«Здравствуйте!» и подарим всем свои улыбки.
Воспитатель: Ребята, представьте, что вы ученые и находитесь в лаборатории.
Тема вашей научной работы «Воздух». Будем проводить эксперименты, чтобы
узнать секреты воздуха. Согласны?
Воспитатель: Прежде чем мы с вами зайдем в лабораторию,нам нужно одеть
халат и шапочки. Как, вы думаете, для чего? (Чтобы не занести на своей одежде
микробы). В лаборатории надо соблюдать определенные правила, какие?
Дети: соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать друг другу,
работать тихо, аккуратно, внимательно.
Эксперимент №1 ««Как поймать воздух?»
Воспитатель: А как вы думаете, где ещё находится воздух?
Ответы детей: (на улице, в комнате, на земле, воде и даже внутри человека).
Воспитатель: Вы когда-нибудь видели воздух? Почему мы его не видим? (он
прозрачный, бесцветный, невидимый).
Воспитатель: Как можно проверить, есть ли он в нашей группе?
(предположения)
Воспитатель: А я предлагаю поймать с помощью пакетов. Воспитатель раздаёт
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детям пакеты, дети одновременно с воспитателем раскрывают пакеты, делают
ими движение и резко закрывают руками. Что произошло с пакетами? (они
надулись, похожи на подушку). Что в них находится?
Дети: воздух.
Эксперимент №2 «Каким цветом воздух?»
А, теперь посмотрите на свою руку через пакет. Вы видите руку? (видим).
Значит, воздух, какой? (он прозрачный, бесцветный, невидимый).
Вывод: Воздух не имеет цвета.
Воспитатель: Ребята, вы знаете, в каких предметах также внутри воздух?
Ответы детей: Мяч, колесо, надувной круг, нарукавники, шарик, надувная
игрушка. Воспитатель: А как можно проверить действительно ли в пакете –
воздух? Возьмем острую палочку и осторожно проколем мешочек. Поднесем
его к лицу и нажмем на него руками. Что вы чувствуете? (ветерок, идет воздух)
Ветер – это движение воздуха. Вот мы и открыли второй секрет воздуха: воздух
нельзя увидеть, но его можно почувствовать.
Воспитатель:Как вы думаете, есть ли воздух в человеке?
Ответы детей: (варианты ответов детей).
Эксперимент №3 «Воздух внутри нас» Детям раздаются вертушки, предлагает
подуть на них. Что происходит?
Дети: Вертушки крутятся.
Воспитатель: Вот видите, значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку,
и он выходит. Но чтобы подуть еще, мы сначала вдыхаем новый глоток воздуха.
Вот мы и узнали третий секрет воздуха.
Эксперимент №4 «Узнай по запаху».
Воспитатель: Сам воздух не имеет запаха, но может запахи переносить.
Например, по запаху из кухни мы можем узнать, что там готовят.
Воспитатель: Каждому из вас предлагаю с закрытыми глазами ощутить
ароматы (апельсин, лук, чеснок, яблоко и др.). Вы замечательно справились
молодцы.
Физминутка
Игра с воздухом «Парашют»
Воспитатель: Ребята, у меня для вас приготовлен сюрприз. Посмотрите, какой
большой у меня кусок ткани. Она легкая, воздушная, воздуху послушная. Вы
знаете, кто такие парашютисты? Что у них раскрывается над головой при
прыжке с самолета? Попробуем сделать парашют, встанем все в круг и
возьмемся за края.
Дружно мы все встали в круг,
Будем делать – парашют.
Друг за другом мы идем,
Парашют в руках несем.
Руки вверх все поднимаем,
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Парашют наш надуваем.
Вот какой наш парашют
Легким воздухом надут.
Воспитатель: Что нам помогло надуть наш парашют? (воздух)
Д/игра «Кому нужен воздух»
Воспитатель: Ребята, вспомним, кому еще нужен воздух? Большая карточка с
изображением воздуха, маленькие карточки с изображением живой и неживой
природы. Дети выкладывают по кругу маленькие карточки и называют, кому
нужен воздух. Для чего необходим воздух (дышать, расти, жить).
Воспитатель:А, увидеть движение воздуха мы можем? (варианты ответов)
Движение воздуха хорошо видно в ветреную погоду, т.к. ветер – это и есть
движение воздуха. Посмотрите на экран. Просмотр видео.
Воспитатель: Что мы видим? Ответы детей: (качаются деревья, трава
наклоняется, быстро плывут облака, штора на ветру). Мы открыли еще один
секрет (воздух может двигаться).
Психогимнастика (Предложить сесть на облака)
Закройте глаза, мы с вами отдохнем (включаем мелодичную музыку)
Воспитатель: Мы с вами на лугу. Ярко светит солнце. Дует легкий ветерок.
Тихо колышется травка. Над нами порхают бабочки и стрекозы. Мы вдыхаем
чистый, свежий воздух. Нам хорошо и приятно.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, к нам шарики прилетели.
Их принесло ветром, но посмотрите, они грустные, давайте его украсим, вот
такими звездочками-наклейками!
(Дети украшают шарики ).
Воспитатель: Какие красивые и веселые шары у вас получились. Ребята, я
предлагаю подарить шары нашим гостям.
Дети: Да, конечно.(Дарят шары)
Воспитатель: На сегодня наши исследования закончены.Давайте вспомним, что
нового вы узнали о воздухе.(Ответы детей)
А,как на казахском языке будет «воздух»?
Дети:Ауа.
Воспитатель: Уважаемые маленькие ученые, вы все прекрасно потрудились в
лаборатории и узнали много нового и полезного о воздухе, и я приготовила для
вас подарки- лупы.
11.11.2021ж.

F00075

ЕЛІНЕ БЕРЕКЕ СЫЙЛАҒАН АЛТЫН КҮЗ.
Алтын күз мерекесіне арналған ертеңгілік.
КӨБЕЛДЕС АЙГЕРІМ ЖАНАСЫЛҚЫЗЫ
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Нұр-Сұлтан қаласы №72 «Жанарым» балабақшасының
музыка жетекшісі
(Балалар музыка ырғағымен муз залға кіреді.Жартылай шеңберге тұрады.)
1-бала: Қарсы алайық бәріміз,

Жасымыз бен кәріміз.
Қырдан кепті қыдырып,
Алтын күзге бізге нұр төгіп.
2-бала: Тілегім аман болсын ел іргесі,
Алтын күз қайта келді берекесі.
Молшылықтың жаршысы бола білді,
Алтын күз-ырыс,береке,бірлік ала келді.
Жүргізуші:Армысыздар ағайын! Сәлеметсіздерме,қадірлі қонақтар! Бүгін біз
жыл мезгіліндегі ең тамаша-«Алтын күз, әсем айналам, Еліне береке сыйлаған»
атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер!
Бұлттар төгіп жерге шөгіп,
Дымқыл тұман басады,
Шөп сарғайып,өңі тайып,
Дала сұры қашады.
Бой жаза алмай, ойнай алмай,
Денең мұздап тоңады,
Бөбектерім айтыңдаршы
Бұл қай кезде болады?
3бала: Ән салыңдар күліңдер
Жайнап гүлдей жүріңдер
Күздің тойын тойлайық
Би билейік, ойнайық.
Ән: « Күзгі вальс» қабыл алыңыздар! Орындайтын хор.

Жүргізуші: Әсем әуен салдырған
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Сәбилер де алғыр жан
Бал дәуреннің қызығын
Есте қалар балдырған.
Кезегімізді өлең шумақтарға берейік
1.Алтын нұрдай тамшылап, жапырақтар төгілді
Біздің өмір таң шуақ, біздің өмір көңілді Бақдаулет
Біреу астық түсіріп, біреу бидай ұшырып,
Жатқан мезгіл күз екен, алдым соны түсініп.
2. Күздің қазан айында, алма,алмұрт піседі
Жапырақтар сарғайып, сыбдыр- сыбдыр етеді,
Күн суытып, жапырақтар түседі.
Астық жеміс жиылды, жомарт екен күз декен.
3. Сарғайды тоғай, сап-сары манай
Соңғы әнің айтып, құс кетті қайтып
Жапырақ ұшты, суық та түсті
Сонда да бізге,қызық көп күзде.
4. Күн суытып келеді, жапырақтар түседі.
Астық-жеміс жиылды,қамбамызға құйылды.
Ардақты күз –мың алғыс, алдық өнім сыйыңды.
5. Жаздай күткен бәріміз, Сары алтын,сары күз,
алтын ұя бақшада, сабақ бастар шағымыз,
көк аспаның мөлдіреп, алтын күнім елжіреп
асыр салып жүре бер, сары көйлегің желбіреп.
(тақпақ айтылып болғансоң ортаға қияр сәбіз орамжапырақ қызанақ картошка
бастарына маскасын кіп отыра қалады.)
(Залға музыка ырғағымен қоян кіреді.)
Қоян:Сәлеметсіңдер ме балалар.Мрекеге қош келдіңдер мен сендерді көргеніме
өте қуаныштымын.Мына келіп жеткен күз мезгілі бәрімізге құтты болсын.-деп
(артында өсіп тұрған сәбізге көзі түсіп жұлмақшы болады).
Жүргізуші: Қоян Қоян мұның не бұзықшылық жасама олай болмайды. Жаз бой
еңбекпен өсірген жеміс жидектерімізді құртпақшысыңба.
(Қоян күледі)
Жүргізуші: Олай болмайды. Біздің біздің огородымызды қорғайтын
қорғаушымыз бар сен байқа.
(Ортаға жүгіріп қорғаушы шығады.)
Көрініс: жемістермен көкөністер.
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Жүргізуші: (Қоянға сәбіз ұстатады.)Қоян біздің күзгі жемісімізден ауыз ти.
Қоян: мммм өте дәмді екен.Рахмет сендерге балалар күзгі огородттарың
өсірген жеміс жидектерің өте тәтті екен.
Жүргізуші: Рахмет саған қоян: Олай болса кешімізді әрі қарай бимен
жалғастырайық.
Би: Ұлдар.

Жүргізуші: Жарайсыңдар ұлдар. Өнерлерің өрге жүзссін.
Қоян: Балалар енді мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұрғаны қалай
қарайсыңдар?
Ойын: шалшық
Жүргізуші: Ал, балалар,балалар,
Енді бері қараңдар
Бізге қонақ келмекші
Сендерді бір көрмекші
Әуелі жұмбақ жасырам
Қулығымды асырам.
Таба алсаңдар шешімін
Қонағымды ортаға шақырамын.
«Көк майсалы көрікті, алқаптағы көп егін
Бұл күндері киіпті, сары жібек көйлегін»-Бұл не ,балақайлар? (Күз)
(Залға музыка ырғағымен күз ханшайымы кіреді.)
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Күз ханшайымы: Сәлем менің достарым,
Өмірге көп қосқаным,
Күз сыйлығын алыңдар
Сыйлығына қаныңдар.
Молшылыққа кенеліп,
Шаттық әнге салыңдар.
Ән: Алтын күз.
Күз ханшайымы: --- Бәрекелді, керемет!Әндерің қандай тамаша.
Қоян: Күз ханшайымы бұл балалар өте ақылды білімді екен. Айтқан
тақпақтарын естісеңіз.Қанекей балалар ортаға шығып күз мезгіліне арналған
тақпақтарыңды айтыңдар. Ал мен болсам басқа балабақшаның балаларына
барайын мені күтіп қалған шығар.Сау болыңдар балалар.
1. Өнім үйіп тастадық
Оқуды да бастадық
Берекелі алтын күз,
Ашық болсын аспаның.
2. Жетті желмен алтын күз,
Жеміс жинау салтымыз
Жиып-теріп болған соң
Той жасайды халқымыз,
Мол өнімді жинаймыз
Елге бәрін сыйлаймыз.
3. Көк майсалы көрікті, алқаптағы көпегін
Бұл күндері киіпті , сары жібек көйлегін,
Ағаштардан жамырап, ұшты кенет жапырақ,
Ой алақай тамаша, шашу шашты жапырақ.
4. Күн шуаққа маужырап, жатыр еді атырап,
Ағаштардан жамырап, ұшты кенет жапырақ
Әй алақай тамаша, шашу шашты жапырақ.
Бақтың іші алаша, аунар ма едім жатып ап.
5. Соңғы шуақ төгіліп, салқынданып тұр аймақ,
Ақ сәулеге шомылып, жапырақтар жүр ойнап.
Көктен көзін бір алмай, қызғылт тартты сары күз
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Жер қызығын қиялмай, маужырап тұр сары күз.
Күз ханшайымы: --- Бәрекелді, керемет!Рахмет сендерге
Жүргізуші: Күз ханшайымы, біздің балалар көкөністерді жемістерден қалай тез
ажырата алатынын білесізбе?
Күз ханшайымы: Білмейді екем...
Жүргізуші: Ендеше тамашалаңыз.(Ойын «Көкөністерді ажырат» )
Жүргізуші: --Жарайсыңдар, балалар! Көрдіңізбе, Күз ханшайымы, біздің
балалар қандай епті,жылдам.
Күз ханшайымы: Балалар қараңдаршы мына барабан қайдан келген?
Жүргізуші: Жана қоян ұмытып кеткенғой.
Күз ханшайымы: Ол қоян сендермен оркестрде ойнағысы келгенғой.
Жүргізуші: Олай болса оркетрде ойнап өз өнерімізді көрсетейік.
Оркестр
Алтын күз: Ән салыңдар күліңдер
Жайнап гүлдей жүріңдер
Күздің тойын тойлайық
Би билейік ойнайық.
Би: тамшылыр

Алтын күз: Бәрекелді балалар көңілім бір көтеріліп қалды.
(Барлық бала жартылай шеңберге тұрады.)
1бала:
Берекесін сыйлауға
Өлкемізге күз келді
Жемістерін жинауға
Шақырады біздерді
2-бала :
Жемісі мол теретін
Күз дос екен бізбенен
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Бәрін тауып беретін
Жомарт екен күз деген
3-бала:
Көбейді құт береке
Астык толы қамбамыз
Құтты болсын мереке
Алтын күзді тойлаймыз
4-бала :
Алтын,сары, кызыл,көк
Алуан-алуан жапырақ
Күзгі бақта күлімдеп
Көз тартады атырап

Ән алтын күз:
Күз: Балалар тамаша жарайсыңдар.Өнерлерің өрге жүзссін.Бүгін мен
сендерге құр қол келген жоқмын өзімнің сыйымды сендерге ала келдім.
Қабыл алыңдар.
Күз сыйлық тарату.
Жүргізуші: Рахмет күз ханшайымы.
Жүргізуші: Құрметті қонақтар, ата-аналар бүгінгі «Алтын күз» -мерекесіне
арналған ертеңгілігіміз өз соңына жетті.Назарларыңызға рахмет.
J00009

11.11.2021ж.

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ПСИХОЛОГ
АЙДАРХАНОВА ГУЛЬНАЗ АЛИХАНОВНА
Алматы қаласы Алмалы ауданы №8 балабақша педагог-психологы
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Балабақшадағы психологтың рөлі зор. Өз қолында, тек қана психикалық
денсаулық және балаларымыздың үйлесімді дамуы, өйткені олар көп уақытын
балабақшада өткізеді. Сондықтан ата-аналарыңызға сіздің балабақшаңызда
мұғалім-психолог ретінде қандай маман жұмыс істейтінін, мұғалім қандай және
оның қызметін қалай жүргізетінін сұрастырудың артықшылығы жоқ екенін
түсіндірудің қажеті жоқ шығар.
Балабақша әкімшілігінің сұрауларына және параметрлеріне байланысты
психолог түрлі рөлдерді атқара алады:


сұраныс бойынша консультант, жеке кеңсені иеленеді және қажет болған
жағдайда балалар мен ата-аналарға балаларды дамыту туралы көмек көрсетеді;



балаларға диагностика жасайтын топтарда сабақ жүргізетін бақылаушы және
белгілі бір балалармен жұмыс істеуге кеңес берушілер;



оқу үдерісіне белсенді қатысушы, тәрбиешілермен бағдарламаларды дамыту,
балаларға арналған сабақтар өткізу;



білім беру үдерісін ұйымдастыру, тәрбиешілердің жұмысын жетілдіру, профессор-оқытушылар құрамы үшін семинарлар өткізу және т.б. мәселелер
бойынша жетекші кеңесші;



Толық оқу үрдісін бақылайтын зерттеуші.

ad
Осы рөлдердің қайсысы балабақшаға психолог үшін таңдалса, оның негізгі
міндеттері де, функциялары да тәуелді. Олардың қолынан келеді


балабақшаларда әр түрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда олар бірнеше
заттарға дейін төмендетілуі мүмкін:



ақпараттық функция - мамандандырылған ақпарат беру;



диагностика - балалар дамуының жалпы және жеке сипаттамаларын, олардың мектепке дайындығын және т.б. анықтау;
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алдын алу - балалардың үйлесімді дамуы, олардың психикалық денсаулығын
сақтау үшін жағдай жасау;



түзету - балалардағы психологиялық проблемаларды шешудегі көмек;



пропедевтикалық - педагогикалық кадрларды даярлау, оның жұмысын
жетілдіру.

Балабақшаның психологы алдына мынадай міндеттер қойылады:
1. Балаларды оқытудың психологиялық аспектілерімен таныстыру үшін балабақша тәрбиешілерімен өзара әрекеттесу; олармен даму бағдарламаларын
әзірлеу; ойын ортасының қалыптасуына көмектесу; олардың жұмысын
бағалау және оны жетілдіруге көмектесу және т.б.
2. Балабақша тәрбиеленушілерінің ата-аналарымен хабарласыңыз: балаларды
оқыту мәселелері бойынша кеңес беру; жеке даму проблемаларын шешуге
көмектесу; балалардың психикалық дамуы мен жеке қабілеттерін диагностикалау; даму мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларды қолдау және т.б.
3. Балалардың психологиялық денсаулығының эмоционалдық даму деңгейін
анықтау үшін тікелей жұмыс істеу; оған қажет балаларға (дарынды балалар
мен дамушы мүгедектігі бар балаларға) жеке көзқарасты қамтамасыз ету;
дайындық топтарының балаларын мектепке дайындау және т.б. Балабақшада, топта және жеке адаммен психолог арнайы даму шараларын
жүргізе алады.

Ең дұрысы балабақшаның психологы әр баланың үйлесімді дамуы мен табысты
дамуы үшін оңтайлы, психологиялық тұрғыда қолайлы жағдайлар жасауға
бағытталған тәрбиешілер мен ата-аналардың қызметін үйлестіруші ретінде
әрекет етуі керек. Сондықтан баланы балабақшаға тәрбиелеу, ата-аналар тек
педагог-психологпен танысып, қарым-қатынас жасауы керек. Мұндай қарымқатынас психологтың диагностикалық, профилактикалық және түзету
жұмысының тиімділігін арттырады: баланың өсіп-жетілуімен танысып, өзінің
жеке қасиеттерінің сипатын неғұрлым нақты түсінуге қабілетті болады. Бұдан
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басқа, бұл ата-аналарға психолог балабақшаға қандай позицияны және қандай
форматта жұмыс жасайтынын, қандай көмек көрсете алатындығын түсінуге
мүмкіндік береді.

11.11.2021ж.

G00008
БІЗ ШЫНЫҚҚАН БАЛАМЫЗ.

САҒИДОЛЛА КЕНЖЕҒАЛИ ШӘКИҰЛЫ
Нұр-Сұлтан қаласы №72 «Жанарым»балабақшасы денешынықтыру
нұсқаушысы
Мақсаты: Берілген тапсырмаларды зейін қойып орындауға үйрету. Ойын
арқылы балалардың қимыл іс - әрекетін дамыту, тұлға бітімдерімен аяқ қол,
кеуде бұлшық еттерін жетілдіріп оны әрі қарай дамыту. Балаларды ептілікке,
шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: доптар, балықтар, қармақтар, қолшатырлар, массаж құралдары.
Мотивациялық
Бір қатар саппен спорт залға кіру.
Өз орындарына тұру.
Сәлеметсіздер ме.
Балалардың көңіл - күйін сұрау
Өзен бойына келіп балық туралы әңгіме айту.
Іздену ұйымдастырушы
Жаттығу:«Көңілді доп»
Доп туралы тақпақ айтылады.
Добым, добым, домалап
Тоқтамайсың домалап
Тентек болып кеттің деп
Тұрмын сені тепкім кеп – деп допты алып қолымызды алдыға созып
саусақтарымызбен допты айналдырамыз. Қолды жоғары көтеріп саусақтармен
айналдырамыз. Төсенішке отырып аяқты созып отырамыз допты қолға алып
аяқтың ұшына дейін саусақпен айналдыра апарып, кейін қарай б. қ – қа келу.
Жаттығу: «Қолшатыр»
Жетекші жұмбақ жасырамын.
Күн ашықта құр тұрамын,
Бұлтты күні қыдырамын.
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Қолшатырды аламыз да ашқанда тұрып, қолшатырды жапқан кезде отырамыз.
Қолшатырды ашып жерге қоя қолшатырды айнала жүгіріп жүру және бағытты
ауыстырып тұрамыз. Б. қ – қа қайта ораламыз.
Жаттығу: «Қолға, денеге арналған массаж құралдармен»
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ.
Бесті беске қосқанда,
Болады екен он саусақ – деп қолға массаж доптарды алып, алақанға,
білектерімізге жүгіртіп жаттығу жасаймыз. Содан кейін қолдан жасалған
массаж құралдарын алып арқаны уқалап жаттығу жасайды. Б. қ – қа келу.
Жаттығу:«Балық аулау»
Балық жүзді таза суда,
Бір керіліп, бір жиырылуда.
Жүзіп, жүзіп шаршағанда,
Тығылады тасты құмда - деп, тақпақ айтып төсенішке отырып жетекшінің
жаттығуды көрсету арқылы орындалады. Аяғымызды қосып алдыға соза
отырамыз да қармақты алып судан балық аулау қимылын жасаймыз.
Рефлекскі коррекциялаушы
Тыныс алу жаттығуы:
«Флешмоб» Буги - Буги
Нені біледі: Жаттығуларды орындау.
Қандай түсініктерді игереді: шапшаңдық, ептілік, ұйымшылдық
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Жетекшінің нұсқауы мен негізгі іс әрекетті меңгереді.
G00007

11.11.2021ж.

ҚЫСҚЫ ОРМАНҒА САЯХАТ.
ТУРГАЕВА ЛАУРА АМАНТАЕВНА
Атырау қаласы №39 «Ақкөгершін»бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі
Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі жайлы алған білімдерін арттыру, саяхат
жасай отыра қыз мезгілінде болып жатқан өзгерістерді салыстыру,
ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету.Олардың сөйлеу қабілетін мәдениетін
дамыту; айналаға, қоршаған ортаға деген қызығушылықтарын арттыру,
адамгершілікке тәрбиелеу.
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Көрнекілік; ат ,шана, ағаштар шырша ормандағы дауыстар үнтаспа , құстар.
Қызмет
кезеңі
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Бала әрекеті
Мотивациялық -қозғаушы
Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар!
Балалар қане барлығымыз ортаға шеңбер құрып тұрайықшы.
Балалар бір жылда неше мезгіл бар?
Қандай-қандай?
Қане балалар бізге ненің дыбысы естіліп тұр?
Олай болса балалар
Қазір жылдың қай мезгілі?
Қыста күн қандай болады?
Қыс туралы қандай тақпақ білеміз?
Бәріміз аспанға қарайықшы, бізге не көрініп тұр?
Бізге күн несін шашып тұр?
Енді менің қолыма қараңдаршы?
Менің қолымда не тұр екен?
Дұрыс айтасыңдар ,бұл сандық.
Сандық неден жасалынады?
Сандытың сырты немен безендірілген?
Балалар бұл жай сандықша емес бұл сиқырлы сандық .
Енді бәріміз сандықшаның ішіне қарап бәріміз мейірімді сөздерімізді, жылы
тілектерімізді айтайық ,сонда ғана сандықшаның іші жылылыққа,
мейірімділікке толады.
Менің тәрбиеліде , тәртіпті бүлдіршіндерімнің әр қашан жүздерінен күлкі
кетпесін, біздің тобымызды әрқашанда жарқыратсын.
Амандасу үлкенге
Тәрбиенің басыгой
Қайырлы күн достарым!
Қайырлы күн қонақтар!
Төрт мезгіл бар.
Жаз,Күз, Қыс,Көктем.
Желдің, боранның
Қыс мезгілі
Күн суық боран аяз болады
Айналамда ұшып жүр
Ақмамық қар себелеп
Қалт –құлт еткен бейне бір
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Ақ қанатты көбелек
Күн
Шуағын, нұрын шашып тұр
Сандықша
Ағаштан
Ою өрнектермен безендірілген.
Балалар қызығушылықпен сандықшаның ішіне қарайды
Аспанымыз ашық болсын
Мейірімді болайық
Қайырымды болайық
Ешқашан ауырмайық
Үлкендерді сыйлайық
Кішілерге қамқор болайық
Тату болайық кешірімді болайық
Бақытты болайық
Деніміз сау болсын
Ата анамыз ауырмасын
Молшыық болсын
Дос болайық
Сыпайы болайық
Күн шуағын төге берсін
Ұйымдастырылған-Ізденушілік
Балалар біздің сиқырлы сандықшамыз салмағы ауырлай түсіпті, өйткені бұның
іші не нәрсеге толды?
Біз балалар сиқырлы сандықшамызды тобымыздың төріне қойып қояық,
өйткені келген қонақтарға біздің сөздеріміз жылылығын мейірімін беріп
тұрсын.
Енді балалар сендер менімен бірге саяхатқа барғанды жақсы көресіңдер ме?
Бұрын сендер қандай саяхатқа бардыңдар?
Олай болса бүгін мен сендерді сиқырлы орманға апарамын.
Балалар менің өзімнің сиқырлы таяқшам бар соны өзімен қоса ала кетейін
егерде біз жолда қиналып қалсақ осы сиқырлы таяқа бізге көмектеседі.
Балалар біздің шанамыз дайын екен Шанамызды жегу үшін не керек?
Ал балалар сендер көздеріңді жұмыңдар мына таяқшаны үш рет сермесем
шанаға ат даяр болады.
Балалар оранға дейін жол ұзақ, жол қысқару үшін ән шырқайық.
Міне орманғада келдік.
Балалар бұл сиқырлы орман.
Балалар қараңдаршы орман қандай?
Мен сендерге бір жұмбақ жасырайын
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Тікен тікен, тік пісте,
Қысы жазы бір түсте.
Енді маған шырша ағашын көрсетіңдерші?
Шыршаның түсі қандай?
Ал жапырақтары қандай?
Мына ағаш қалай аталады?
Оны не себептен аққайың деп атаймыз
Аққайыңнан шырын алынады ол денсаулыққа пайдалы.
Меиірімге біздің жылы сөздерімізге
Жақсы көреміз.
Балалар өздері саяхатқа барғандарын айтады.
Ат керек
Балалар көздерін жұмады.
Балалар шанаға жайғасады.
Балалар өздерінің әндерін айтады
Айнала аппақ ағаштарды қар басқан
Шырша
Балалар көрсетеді
Жасыл
Инеге ұқсас болады
Аққайың
Оның сырты ақ болады
рефлексивті-түзеуші.
Балалар барлығымыз ағаштың басына қарайықшы, ағаштың басында не тұр?
Тиіндер қайда өмір сүреді?
Олар немен қоректенеді?
Балалар қараңдаршы бізде орманда тағы нелер бар?
Қандай –қандай аңдар?
Бұлар орманда немен қоректенеді?
Ал балалар бәріміз бойымызды жазып орманда ойын ойнайқшы
«Аққал құрастыру ойыны» ойнатылады.
Қасқыр түлкі біздің қайтатын уақытымыз келді.Сендермен дос болғанымызға
өте қуаныштымыз.
Қане балалар бәріміз аңдар мен қоштасып шанамызға мінейік
Енді балалар мен сиқырлы таяқшаны сермесем көзді ашып жұмғанша
тобымызға жетеміз.
Балалар сендерге саяхат ұнады ма?
Қыс мезгілі сендерге несімен ұнайды?
Сендер қыс мезгілі жайлы көп біледі екенсіңдер. Орманға саяхатқа шыққан
мағанда ұнады.Сендерге көп көп рахмет.
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Ғажайып сәт: Қоян орман аңдарының суреттері жабысқан әртүрлі тәттілерін
таратады.
Балалар ағаштың басына қарайды.
Тиін тұр
Орманда ағаштың басында
Ағаштың бүрімен, жаңғақтармен
Жабайы жануарлар
Қасқыр, түлкі, қоян, аю
Балалар ойынды қызығушылықпен
ойнайды.
Сау болыңыздар!
Аққала жасадық, Аңдарды өз көзімізбен көрдік Орманда жүрген бізге қатты
ұнады.
Балалар қызығушылық танытады.
Күтілетін нәтиже:
Білу; Қысқы орманға деген қызығушылықтарын танытты
Ұғыну Қыс мезгілінің ерекшеліктерімен танысты
Қолдану; Жабайы Жанурлар мен танысты
G00016

11.11.2021ж.

«ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА»
ҚУДАЙБЕРГЕНОВА РАЙХАН МАДИХАНОВНА
Жамбыл облысы. Байзақ ауданы. Бурыл ауылы.
«Дәулет» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі.
Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге,
геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және
Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық
ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту.
Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата
білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді.
.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып
балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап
Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңберкруг
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ҰОҚ кезеңдері
ҰОҚ басталуы

ҰОҚ негізгі
бөлімі

Жоспарланған іс-шаралар

Ресурстар

Жылулық шеңбер
Үлкен шеңбер құрайық
Алақанды ұрайық
Күлімдесін күнде
Күлімдейік біз де
Алақанды ашайық
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жұлуын салайық
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық
Музыка ойналады топқа үрленген шар
Слайд
ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды
жарып хатты оқи бастағанда музыка
ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: сәлем
достар сәлем балалар мен сендерге хат
жолдаған себебім менің Маша досым
Слайд
орманда адасып қалды соны таба алмай
жүрмін соны табуға көмектесіңдерші.
Аю: балалар сендерде орманға барам деп
жолдан адасып қалмаңдар сендер алдымен
орманға бармас бұрын картадан жолды
көріп алыңдар
Аю: Таулардың аржағында
Орманың аржағында
Сандықша бар
Іші тола ғажайыпқа
Сол сандықшада маша досым тығылып
отыр соны маған әкеп беріңдер.
Аю: орманға бару үшін жол өте алыс
орманға паровозбен бару керек.
Балаларды паровозға отырғызу үшін
қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді
алғызып сол пішіндер арқылы паровозға
Слайд
отырғызады.
Балаларға орманға келгендерін айтып онда
көптеген тапсырмалар орындайтындарын
айтады.
Тақтадағы үш құлыпқа назарларын
аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы
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тапсырманы орындайтынын айтады. Сол
кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді
балаларға түсіндіріп құлыптың кілті
екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың
ашылғанын айтады.
1-Тапсырма
Топтық жұмыс
Триз әдістемесін қолдана отырып
пішіндерге ұқсас суреттерді тауып
қыстыру.
Пішіндер туралы тақпақтар сұрау.
Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен
таныстырып екінші құлыптың кілті екенін
айтып екінші тапсырманың берілгенін
айтады.
2-Тапсырма
Жеке жұмыс
Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді
санау арқылы сандарды тура тауып
құрастыру
Балаларға 1-10ға дейін санату және
орысша ағылшын тілде санату арқылы
білімдерін толықтыру.
Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш
пішінмен таныстырып үшінші құлыптың
кілті екенін айтып үшінші тапсырманың
берілгенін айтады.
3-Тапсырма
Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау
өткізу арқылы балаларға санатып түстерін
тауып, монтессори әдістемесі арқылы қол
маторикасын дамыту.
Ғажайып сәт:
Орманда үлкен қорап тұрады ішінен Маша
шығады
Маша: сәлем достар мен орманда ойнап
жүріп мына үлкен қорапқа қамалып
қалдым рахмет сендерге мені
құтқарғандарыңа менім ішім қатты пысты
меніммен ойын ойнайсындарма
Сергіту сәті
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Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар
жасату.
Ойын «Өз орнынды тап»
Ал қане балалар өздерінің тұрған
пішіндеріңді қолдарыңа алып сол
пішіндер арқылы паровоздарына
отырайық тобымызға қайтайық.
Пішіндер арқылы паровозға отырады.
Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық
Машаны аюға жібереді
Сұрақ жауап арқылы қорытындылау
ҰОҚ
қорытындылау Қане балалар біз кімге көмектестік?
Машаны қайдан таптық?
Біз қандай тапсырмаларды орындадық?
Жарайсыңдар балалар! мақтап мадақтау
11.11.2021Жж.

G00028
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР

АБДУЛЛАЕВА ЖУЛДЫЗАЙ ОТАРАЛИЕВНА
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жыңғылда ауылы
«Ақшағала»бөбекжайы МКҚК. Тәрбиешісі.
Білім беру салалары: таным, шығармашылық.
Бөлімі: Математика негіздері.
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
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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.
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
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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. 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.
G00029
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ МИР
НУРГАЛИЕВА АСЕЛЬ КАМИДУЛЛАЕВНА
г.Нур-Султан ГККП № 72 «Жанарым» Воспитатель
Образовательная область: Творчество
Раздел: Рисование
Цель: Углубить знания детей о животных и растениях подводного мира.
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Задачи: Продолжать знакомить с техникой «рисования пеной»;
совершенствовать умение владеть приемами графического изображения.
Формировать интерес к изобразительной деятельности, развивать творческое
воображение, самостоятельность и активность. Воспитывать любовь и
бережное отношение к природе.
Билингвальный компонент: қызыл – красный, сары-желтый, жасыл- зеленый.
Материалы к занятию : листы плотной бумаги, тонированной в голубой цвет,
ванночки с цветной пеной, клеёнки, салфетки, кисточки, баночки с водой,
иллюстрации морских обитателей, аудиозаписи: шум прибоя.
Ход занятия:
1 этап: отивационно - побудительный
1.Круг радости: (1 слайд)
Здравствуй, солнце золотое
Здравствуй, небо голубое
Здравствуй, вольный ветерок
Здравствуй, маленький цветок
Мы живем в одном краю
Всех я вас приветствую!
2.Организационно-поисковой
- Сегодня к нам в детский сад пришло электронное письмо от морского царя –
Нептуна! (2 слайд)
- Вы согласны отправиться в подводное царство?!
– С помощью чего можно опуститься на морское дно? ( на подводной лодке)
-А если нет подводной лодки? (С помощью акваланга)
- Давайте мы наденем с вами водолазные костюмы, ласты, маски для ныряния с
трубкой…(Дети имитируют движения)
2.Звучит запись «Шум моря» (3 слайд)
-Сделаем глубокий вдох… И поплыли... Мы оказались на глубине моря.
Предлагаю детям присесть на камни…
-Ребята, Царь-Нептун передал мне волшебную палочку…я коснусь каждого из
вас и вы сможете дышать без маски.
3.Загадывание загадок от Царя –Нептуна (4 слайд)
а) Для себя на дне морском
Он клешнями строит дом
Круглый панцирь, десять лап
Догадались? Это …(краб)
- Дети, а покажите, как передвигается краб?
б) Плавает прозрачный зонтик
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«Обожгу!» - грозит – не троньте
Лапки у нее и пузо
Как зовут ее? (медуза)
- Правильно, это медуза…-Покажите, как двигается медуза?
в) На лошадку так похожа
А живет-то в море тоже
Вот так рыбка! Скок да скокПрыгает морской …(конёк)
- Как прыгает морской конёк?
4.Презентация видео-слайда о рыбках. (5 слайд)
-Кто еще обитает в подводном царстве? (рыбки)
-Да ребята, посмотрите на слайд, здесь обитают рыбы всех
цветовых гамм, которые только можно себе представить…
-Что есть у рыбок? – Какую форму тела имеют рыбки?
- Чем покрыто тело? –Что еще есть у рыбок? – Для чего нужны плавники? - С
помощью чего дышат рыбки?
Предлагаю нарисовать для Царя- Нептуна, морских рыбок.
5.Приглашаю детей сесть на рабочие места. (6 слайд)
Обращаю внимание на осанку.
– Давайте закроем глаза и представим морское дно и подводных рыбок (звучит
аудиозапись «шум прибоя»)
Рассмотрите их внимательно: кого вы увидели, какого размера, цвета, что их
окружает, запомните их. Откройте глазки и давайте сделаем фоторисунок того,
что вы сейчас увидели.
-А рисовать мы сегодня будем морской пеной!
– Посмотрите, какая она? (воздушная, лёгкая, пушистая)
-Какого она цвета? (Дети называют цвета на казахском языке)
-Давайте вспомним, как нужно правильно держать кисть.
- Как нужно рисовать пеной?
-Что нужно сделать, если вам понадобится пена другого цвета?
6.Подводный мир – это волшебный по красоте мир.
В нем все таинственно переливается разными цветами. Поэтому для каждого из
вас я сделала вот такое маленькое море с цветной основой, вода в нем уже есть,
вам нужно только заселить его морскими рыбками.
7.Самостоятельная работа детей.
8.Индивидуальная помощь.
9.Выставка работ (ребёнок со своей работой «выплывает» из морского царства).
Анализ работ.
Сюрприз от морского царя- под камнем находят сундучок, а в нем медальоны с
ракушкой.
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Сундучок, сундучок
Разукрашенный бочок
Открывайся, не скрипи
И сюрпризы покажи!
10. Итог занятия: -Вам понравилось сегодняшнее путешествие в Морское
царство?

МАЗМҰНЫ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

БАКИРОВА АЙНАГУЛ
ТАЙРБЕК АЙДАНА БАЙРБЕКҚЫЗЫ
ГУМАРОВА АРАЙЛЫМ ШАЙМАРДАНОВНА
АТИЕВА ГУЛЬБАХАР КАРИМЖАНОВНА
ҒАЙНОЛЛИНА ГҮЛЖЕҢІС ТЕҢДҢСҰЛАНҚЫЗЫ
ИСМАИЛОВА СЛУХАН ТУРСЫНБАЕВНА
ЧУМАНОВА ГУЛЬЖАН ШЕРАЛИЕВНА
КОСАНОВА ГУЛАШ
МУХАМЕТКАЛИЕВА ГИЗАДА ТОЛЕГЕНОВНА
ЖУМАБЕКОВА САЛТАНАТ КАБЫЛГАЗЫЕВНА
КАСЕНОВА ГУЛЬНАРА ОЛЖАБАЕВНА
КӨБЕЛДЕС АЙГЕРІМ ЖАНАСЫЛҚЫЗЫ
АЙДАРХАНОВА ГУЛЬНАЗ АЛИХАНОВНА
САҒИДОЛЛА КЕНЖЕҒАЛИ ШӘКИҰЛЫ
ТУРГАЕВА ЛАУРА АМАНТАЕВНА
ҚУДАЙБЕРГЕНОВА РАЙХАН МАДИХАНОВНА
АБДУЛЛАЕВА ЖУЛДЫЗАЙ ОТАРАЛИЕВНА
НУРГАЛИЕВА АСЕЛЬ КАМИДУЛЛАЕВНА
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