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№ W00047    01.10.2022 ж 

 

ALIENS 

 

ШОРАЕВА АЙШАГҮЛ ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ                                                                        

Атырау  қалалық №24 орта мектебінің                                                                      

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Unit 8: Journey into Space 

Teacher 

name: 

 

Date:  

Grade: 4В Number present: Number absent: 

Theme of the 

lesson: 

Aliens 

Learning 

objectives (s) 

that this 

lesson is 

contributing 

to 

4.3.6.1   understand with some support, some specific information 

and detail in short, simple texts on a growing  range of general and 

some curricular topics 

4.5.4.1 use determiners a, an, the, zero article, some, any, this, 

these, that, those to refer to things on a growing  range of  general 

and some  curricular topics 

Lesson 

objectives  

All learners will be able to: 

 Understand some specific information and detail in short, simple 

texts 

Most learners will be able to: 

 Understand specific information and details in short, simple texts 

and complete text with necessary words 

Some learners will be able to: 

 Use determiners a, an, the, zero article, some, any, this, these, that, 

those to refer to things on a growing  range of  general and some  

curricular topics 

Plan 

Plannedti

mings 

 

 

Teacher’sactivities 

 

Learners’ 

activities 

Asses ment Resou rces  

Begining 

8min 

GREETING.  

Teacher greets 

pupils. 

- Hello,  everyone! 

How are you? 

 

Learners 

respond to 

the 

teacher’s 

greeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S

yx3oma-od4 

https://youtu.be/Syx3oma-od4
https://youtu.be/Syx3oma-od4
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Teacher invites 

learners to warm-up. 

 

 

Teacher asks 

learners to look at 

the picture and think 

of the topic.  

Teacher name the 

new theme and 

objectives 

 

An activity to 

revise the language 

of the previous 

lesson.Checking up 

the Homework: 
Ask the pupils, to 

read in three 

minutes as many 

sentences as they 

can that have to do 

with verb tenses.  

Learnersw

arm-up. 

 

Learners 

elicit their 

ideas. 

 

 

 

 

 

Individualeval

uation 

Correct/ 

Incorrect 

3points 

 

 

 

 

 

 

SMILES 4 

Sb p 107 

 

Middle 

30min 

Step 1 : 

Introducing new 

vocabulary 

ALIENS – 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

PLANET – 

ПЛАНЕТА 

MOON –  ЛУНА 

SPACESUIT  –  

КОСМИЧЕСКИЙ 

КОСТЮМ 

DESERTS –  

ПУСТЫНИ 

MOUNTAINS – 

ГОРЫ 

ROCKET – 

РАКЕТА 

Learners 

write 

down new 

words and 

repeat 

after 

teacher 

 

 

 

 

 

Learners 

writenew 

words in 

the gaps 

and check 

Aspiration 

“Good” 

“Try it 

better” 

 

 

Evaluation in 

groups 

Learners 

check the 

work of other 

group 

2 point 

 

Evaluation in 

pairs 

Learners 

SMILES 4 

Sb p 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation, 

audio, worksheets 
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ASTRONAUTS - 

АСТРОНАВТЫ  

SPACESHIP–  

КОСМИЧЕСКИЙК

ОРАБЛЬ 

Step 2: Listening: 

MY DREAM 

HOLIDAY 

Group work: 

Complete the text 

with new necessary 

word. 

1st group: Mark 

from Edinburgh 

I would like to go on 

holiday to the planet 

1) Mars! 

Now, they are 

searching for the 

team of brave 2) 

Astronauts. I want to 

visit Mars, because I 

want to see its red  

3)deserts and 

hight4)mountains. 

2nd group: Ellie 

from London 

My dream holiday is 

to go to space! I 

would like to choose 

which 1)planetI 

want to visit and 

meet 2)aliens,too.  I  

canwear my 

3)spacesuiton my 

holidays. 

3rd group: Ellie from 

London 

My dream holiday is 

to go to space! I 

would like to choose 

them by 

Listening 

 

 

Learners 

read the 

text and 

match the 

names to 

the 

pictures of 

Aliens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learners 

write new 

rules and 

try to 

remember 

them 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

check each 

others copy 

books 

2points 

 

 

 

 

 

Aspiration 

“Good” 

“Try it 

better” 

 

 

Teacher 

checks 

answers on 

copybooks 

“CORRECT” 

 3 point 

“INCORREC

T” 

0 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMILES 4 

Sb p 109 
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which 1)planetI 

want to visit and 

meet 2)aliens,too.  I  

canwear my 

3)spacesuiton my 

holidays. 

 

Step 3: Reading. 

Teacher asks to 

matchname of the 

aliens to pictures 

on Exercise 24 p 

109 

 
 

Step 4: Explaining 

“Articles” 

 
 

Exercise 21 p 108 

Read and circle the 

correct answer. 

Hello, everyone! I’m 

Zorpy 1) and / or 

 

 

 

Learners 

circle the 

correct 

answer 

 

 

 

 

SMILES 4 

Sb p 108 
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I’m from       2) the / 

- Mars. Would you 

like to come to my 

planet on holiday? 

It’s very different to 

planet Earth. It 

hasn’t got 3) any/ 

some oceans, so you 

can’t go swimming,     

4) so / but there are 

other things you can 

do. You can stay in 

5) a/ an flying hotel 

in a spaceship. You 

can take a space car 

and visit          6) -/ 

the Olympus Mons, 

7) a / thetallest 

mountain on Mars! 

Maybe you can even 

make 8) a /analien 

friend before you 

leave, too! 

 

 

End 

7min 

REFLECTION  

ALIENS’ 

SPACESHIP  

Green alien: If you 

understood 

everything from this 

lesson and you liked 

it 

Yellow alien: If you 

like this lesson, but 

you have some 

questions 

Red alien: If you 

had difficulties in 

this lesson and you 

have many 

Learners  

choose 

one and 

put on the 

spaceship. 

Self-

assessment 

Cards 
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questions 

 

Homework: 

EXERCISE 27, 28 

PAGE 111 

Read the text and 

match headings to 

the endings to make 

sentences 

Saying goodbye 

 

 

 

 

№ W00048   01.10.2022 ж 

 

HEALTHY BODIES 

 

ЖҰМАЕВА ГҮЛДАНА ЖАРАСҚЫЗЫ                                                                                

Атырау  қалалық № 24 орта мектебінің                                                                      

ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

LESSON 46 

Unit 6: Healthy  world 

School:  

Date: Teacher name:  

Grade: 4 Numberpresent

:  

Numberabsent: 

Themeof the lesson: Healthy bodies 2 

 

Learning objectives 4.S6 taketurnswhenspeakingwithothersin a 

growingrangeofshort, basicexchanges 

4.W2 begintousejoined-uphandwritingin a 

limitedrangeofwrittenwork 

4.UE3 useadjectives, includingpossessiveadjectives, on 

a growingrangeofgeneralandsomecurriculartopicsto 

describethings, usesimpleone- syllableandsometwo-

syllableadjectives [comparativeform] 

tomakecomparisons 
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Lessonobjectives Most learners will be able to: 

Askquestionsaboutillnessesanduseadverbsoftimeandfreq

uencysometimes, often, always, never 

Some learners will be able to: 

Makesentencesusingadverbsoffrequency 

A few learners will be able to: 

Use Present simple forms to talk about health problems 

 

Previouslearning Healthybodies 2 

Plan 

Planned

timings 

 

 

Planned activities  

 

Learners’ 

activities 

 

Evaluatio

n 

Resou

rces 

Beginin

g 

5 min 

GREETINGS.  

INTRODUCE THE LESSON 

OBJECTIVES.  

Warm up activity. 

Pupils are to match discriptions  with 

the illnesses. 

 

 

Learners 

match 

discription

s  with the 

illnesses. 

 

 

 

Verbal 

evaluation 

 

Middle 

30 min 
Pairwork 

Studentsinpairread the dialogue. 

Theyroleplay the dialogue. The 

teachermonitorstheirworkandhelps. 

Groupworkorpairwork. 

Studentsinsmallgroupsorinpairscondu

ct a questionnaire. 

Theyaskquestionstotheirpeersaboutill

nesses. 

Theypractiseadverbsoffrequency.  

 

How 

often 

do you 

have  

 S
el

d
o

m
 

A
lw

a
y
s 

S
o

m
et

im
es

 

O
ft

en
 

N
ev

er
 

A cold?      

How 

often 

     

 

Learners 

role play 

the 

dialogue 

 

 

 

Learners 

conduct a 

questionna

ire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual 

avaluatio 

 

 

 

 

Verbal 

evaluation 
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do you 

feel   

Sick/ill?      

 

After this task the may write some 

examples in their copy books. 

Encouragethemtoread the 

sentencesfirstandremindtousecorrects

implePresentforms.  

Forexample: Shealwayshas a cold.  

 

Read the symptoms and write the 

illness. 

……sicktired, bodyhurts, 

……headacheheadhurts, can’tsitup 

………   coldrunnynose, tired, 

headache,  

……coughsorethroat, coughing, 

hurtstoswallow 

……fever             your body feels 

cold or very hot, chills,  

sweating 

…stomachache     stomach ache, 

nausea, vomiting, a fever 

 

 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learners 

make you 

own 

sentences 

 

 

 

 

 

Learners 

read the 

symptoms 

and write 

the illness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual

avaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

End 

5 min 

FEEDBACK 

There smiley faces are on the board. 

(happy and sad) T. suggests choosing 

any smiley face.. 

 
Well what did we do in our lesson? 

Hometask: to finish your writing 

Saying goodbye 

 

Learners 

choose 

one and 

put on 

their desks 

 

Self-

assessment 
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№ W00022    30.09.2022ж. 

 

МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ 

 

ІЛИЯСОВА АЙГЕРИМ БОЛАТБЕКҚЫЗЫ 

Арал қаласы «Шағала» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

 

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.  

Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды.  
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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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№ W00057      01.10.2022 ж 

 

Біз дәрігерде қонақта болдық.  Киім дүкені 

 

АХМЕТОВА АСЕЛЬ КУАТОВНА                                                                                            

Алматы каласы, Алмалы ауданы,                                                                                       

МКҚК  «№8 балабақша»  тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы: Қатынас. Әлеумет,Таным 

Бөлімі: Сөйлеуді  дамыту. 3+ ,2+ 

Мақсаты: Мамандықтың түрлерімен таныстыру, олардың маңызын 

түсіндіру,Байланыстырып сөйлеулерін қалыптастыру. Балалардың ауызша 

сөйлеулерін дамыту. Сте сақтау, ойлау қабілетін дамыту. Дүниетанымын 

кеңейту . 

Міндеттері:  
а) Балаларды киім түрлерімен таныстыру, дәрігердің адамға пайдасын 

ұғындыру.  

ә) Бір-екі сөздермен сөйлем құратып, ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту.  

б) Ұқыптылыққа, адамгершілікке 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі : сөздерде кездесетін дыбыстарды анық және оларды бірнеше рет 

қайталап айтуға арналған тапсырманы;  

Түсінеді: дәрігердің. дүкеншінің  қызметі туралы берілген мәліметтерді; 

Қолданады: медбикенің құралдарын қалай пайдалануын біледі. Дүкеннен 

қалаған нәрсені сатып ала алады.  

Көрнекіліктер: Демонстарциялық материал (дәрігер мен медициналық құрал-

жабдықтардың суреттері), дәріхана құрал-жабдықтары. 

Алдын ала жүргізілетін жұмыс: мед.бикенің  бөлмесіне саяхат.Дүкенші 

сюжетті ойынын ойнау. 

Әдіс-тәсіл: ТРИЗ  технологиясы; дамытушы орталықтарға саяхаттау, 

әңгімелеу,көрнекілік әдіспен түсіндіру, дид/ойындар, сұрақ-жауап. 

Қостілдік құрам: дәрігер-врач, мақта-вата, дәке-бинт. Дүкен-магазин, көйлек-

платье, киімдер-одежды 

ҰОҚ Барысы   Кіріспе бөлім 

Шаттық шеңберіңде тұрып, бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді. 

        Армысың ару күн 

Армысың жер-ана 

Армысың жан досым 

Міне менің қолым бос  

Жүрегіме жылу қос 

-балалар сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? 
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Ал ендеш жақсы жайғасып отырыңдар мен сендерге « Қуыршақ Әйгерім» 

туралы ертегі айтып беремін 

Тақырыпқа мотивация беру  

Миға шабуыл 

-Әйгерімге жарақатын емдеу үшін  не істеу керек? 

Әйгерімге  жаңа көйлек сатып алу үшін қайда барамыз? Оны анықтау үшін  

1 тапсыманы орындауымыз керек дайынсыңдар ма?д/ойын: Кім не істейді?» 

Шарты: суреттен кай маман екенін табу. 

Негізгі бөлім 

Дүкенші мен Дәрігер  не істейді?  Көрсету түсіндіру. 

 2- тапсырма : д/ойын:«кім тапқыр?» 

Шарты:  қысырғыш әдісімен дәрігер мен дүкеншінің құралдарын  ажыратып 

салу. 

3- тапсырма дамытушы орталықтармен жұмыс 

Ал енді Әйгерімге жарақатын  емдеу үшін,   жаңа киім сатып алу үшін  қайда 

барамыз? екі топқа бөлініп  орталықтарға бару.  

Сергіту жаттығуы: «Паравоз»  

Тізбектұрып орталыққа бару 

Қане кімнің бойы ұзын  

паравозы поездың  

катар қатар тұрайық  

саяхатқа шығайық 

дәрігерге емделіп.  

Дүкенне көйлк алайық. 

1-орт. «Дәрігерде қонақта» 3+   

Қостілдік құрам: 

Дәрігер-врач   Бинт-дәке 

 2-орт. «Киім дүкенінде» 2+ лэбукпен жұмыс 

Қостілдік құрам: 

Дүкен-магазин   Көйлек -платье 

Орталықтан оралу  

4-  тапсырма д/ойын:  « көмекшілер » үлестірмелі  материалмен жұмыс  

3+  жарақатты таңуға керекті  құралдарды қоршайды   

2+дүкенен  қуыршаққа киім таңдап  алдарындағы қуыршақ макетіне  

қыстырғыш арқылы жапсыру  

Рефлексия 

-Балалар біздің денсаулығымызға кім қамқор болады? 

-Біз бүгін қайда бардық? 

Ал киім сатып алу үшін қайда барамыз? 

 Дәрігер мен  дүкеншінің «жақсы, жаман» қасиеттерін айту. 
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№ W00052          01.10.2022ж. 

 

«ҚЫС ҚЫЗЫҒЫ» 

 

КУЗЕНБАЕВА ЛЕНА РИЗУАНОВНА 

БҚО әкімдігі білім басқармасының 

Казталов аудандық білім беру бөлімінің 

МКҚК «Ертегі » бөбекжайы музыка жетекшісі 

 

  

Ұйымдастырылған іс-әрекет: Музыка. 

Міндеті:балаларды қысқытабиғатты тамашалай білуге,оны қимыл-қозғалыспен 

бейнелей білуге,әнді  сезіммен,  мәнерлеп  нақышына   

келтіріп  айтуға, би қимылдарын  орындауға,әуен сазымен қыс көріністерін 

естіп, білуге,көңілді әуен арқылы ойынға  қызығушылығын арттыруға үйрету. 

Кіріспе бөлім:-Қайырлы  таң балалар!Бүгінгі күнге қарайықшы,сыртта ауа  

райы  қандай керемет. 

Күн  жылы, күн  бізге  жылуын, жарығын , күлкісін  сыйлап тұр.  

Ендеше  балалар,бір-бірімізбен амандасып  алайық. 

Кел балалар күлейік 

Күлкіменен түлейік, 

Түрлі түсті бояумен. 

Әсемденіп жүрейік, 

Бізге келген қонаққа 

Иіліп сәлем берейік!  

-Жарайсыңдар, балалар! 

Негізгі бөлім:-Балалар, мен сендерге жұмбақжасырайын.Көзімізді 

жұмып,ойланып отырайық. 

 -Аппақ,аппақ көбелек,жерге қонар себелеп.(қар) 

Ақжұлдызшажалтылдап,ұстатпайды не керек? (шана) 

Жаздайтынығады,қыстайзымырайды?                       

-Аққарда мен тұрмадым,қостақтаймензырладым?(шаңғы) 

  -Ендешеқазіржылдыңқаймезгілі?(Қысмезгілі). 

-Балалармағанқысайларынатапбереаласыңдарма? -Желтоқсан, Қаңтар ,Ақпан. 

-Керемет ,жарайсыңдарбалалар! 

Әрмезгілініңөзіндікерекшеліктеріболадыекен. 

Қысмезгіліөзініңқачарлымінезімен,сықырлағанаязымен, 

аппаққарыменерекшеекен. 

Қыстатағықандайерекшеліктер бар?  Қыс мезгілінің қандай жағымсыз 

қасиеттері бар? 

- Ал, ендіқысмезгілініңқандай жағымды қасиеті бар? 
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-Кереметбалалар, сендердіңжауаптарың өте дұрыс. 

-Қысмезгіліөзініңжағымды да, жағымсызқасиеттеріменерекшеленедіекен.   

-Соныменбалалар,қыстақандайқұбылыстарболады? 

-Қаржауады. 

-Желболады. 

-Боранболады. 

-Аязболады.  

-Балалар, қыстаауа,  таза боладысендердіңденсаулықтарыңмықты болу үшін, 

таза ауадакөпсеруендеп, көпойнауларыңкерек. 

Ендешебалалар, 

бақшамыздыңауласынасеруенгешығайық.Серуенгенеменбарамыз? 

Шаңғымыздыкиіпсеруенгешығайық.(Шаңғытеуіпәуенменжүру)  

Тоңыпқалғанболарсыңдар, қимылдыойынойнап, 

жылыныпденелеріңдіқыздырып, алайық. 

Ғажайып сәт:  

Осы  кездежылағандауысестіледі. Ақшақаркеледі.  

 -Балалар,менмынадыбыстыестіпкележатырмын.Бұл не дыбыс? 

Қай жақтан шығады?  

Сендермағанкөмектесесіңдерме? 

Ғажайыпдыбысқабіргесаяхатжасайық. 

- ҮлкенүйшіктежылапотырғанАққаланыкөреді. 

Аққала, сен неге жылапотырсың? 

Аққала: Мен ауладажалғызбынсоданқорқыпжылапотырмын. 

Аққала сен жылама.  Біздіңбізбенбіргеболсаң, жалғызболмайсың.  

Аққала: Рахмет сізге, мағандостартауыпбергеніңізге. 

Сендергеқысқызығындайқызықтыкүндертілеймін.  

Мынафишкаларарқылыорталыққажайғасыпотырақойыңыздар. 

Ақшақар:Балалар,сендерге мен құркелгенімжоқ, 

тапсырмаларалыпкелдім.КелАққала, тапсырмалардыекеуміз,біргешешейік.  

1-тапсырма: 

Үлкенүйшіктіңішіндесиқырлытапсырмабар,солтапсырманыорындапберсеңдер 

Үнтаспадан  «Ақшақар»әнінтыңдату,мазмұнынтүсіндіру.Әнқандайкөңіл-

күйдеойналғанынайырудыұсынамын.Осыәнарқылыдауысжаттығуынжасаймыз. 

«Аққала» әні. Әндіеңалдыменөзіморындапберемін, сендермұқияттыңдаңдар. 

Алдыменәнніңмәтінін, 

кейінәуеніменқосыпжаттаймыз. 

Ақшақар:Ортаңғыүйшіктіңішіндесиқырлытапсырма бар, 

солтапсырманыорындапберсеңдер.  

2-тапсырма: 

 «Оркестр»құру . 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 

Қимылды ойын: 

«Қар ұлпаларын жинаймыз» 

Үнтаспада ойналған көңілді әуенді мұқияттыңдап, айырып, әуеннің әр 

бөлімінің өзгеруіне сай қар ұлпаларын жинап ойнауды ұсынамын 

3-тапсырма: 

Музыкалықдидактикалықойын:  

«Барабан соғамыз» 

Көңілдіәуендітыңдайотырып,барабан,алақансоғуарқылымузыкаменжәнемузыка

сызойнаудыұсынамын. 

4-тапсырама: 

Әуенді-ырғақтықимыларқылыбойымыздысергітеміз: 

«Би билейміз»  

Әнырғағынасайқимылдыжаттығуларжасапбилеудіұсынамын.  

Сергітусәті: 

Тоңса біздің қолымыз  

Қолғапкиіпаламыз 

Сарт-сарт-сарт-сарт, 

Алақан соғамыз. 

Тоңса біздің аяғымыз 

Етіккиіпаламыз 

Топ-топ-топ-топ 

Топылдатыпбилейміз 

Тоңсабіздіңденеміз 

Тоңдыкиіпаламыз 

Зу-зу,зу-зу,зу-зу 

Шанамензулаймыз. 

-Балалар,сендергеқысмезгіліұнайма? 

Бүгінбізгеқонаққакімдеркелді?  

Бүгінгі ашық ұйымдастырылған оқу қызметіне барлығыңызда жақсы 

қатыстыңыздар. 

Осыменбүгінгі  «Қысқызығы» аттыашықұйымдастырылғаніс-

әрекетімізаяқталды.Сауболыңыздар!                     

Күтілетін нәтиже: 

Музыканытыңдауды, ырғақтысезінуді, әндімәнерлепайтуды. 

Әнмазмұнынасайжеңілқозғалысжасайбілуді,бірлесіпмузыкалықойынәрекеттері

нжасаудымеңгерді. 
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№ W00053      01.10.2022ж. 

 

ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА 

 

АЯШОВА АЙГЕРИМ ЕРЖАНОВНА 

Алматы облысы Қарасай ауданы «Ай-Дай» балабақшасы 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, шеңбер-

круг 

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ басталуы 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 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар 

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 

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 

Слайд  

 

 

Слайд  
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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 

отырғызады. 

Балаларға орманға келгендерін айтып онда 

көптеген тапсырмалар орындайтындарын 

айтады. 

Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 

аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 

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 

 
Слайд  
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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 

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  

ҰОҚ 

қорытындылау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 ШОРАЕВА АЙШАГҮЛ ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ 

 ЖҰМАЕВА ГҮЛДАНА ЖАРАСҚЫЗЫ 

 ІЛИЯСОВА АЙГЕРИМ БОЛАТБЕКҚЫЗЫ 

 АХМЕТОВА АСЕЛЬ КУАТОВНА 

 КУЗЕНБАЕВА ЛЕНА РИЗУАНОВНА 

 АЯШОВА АЙГЕРИМ ЕРЖАНОВНА 


