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ҰоҚ-ның 

оқытылу  

мақсаты: 

 

 Балаларға күнделікті кезігетін мамандық 

иелері туралы біледі, мамандықтарға деген 

қызығушылықтары артады. 

Сюжетті - рөлді ойындарды пайдалану 

арқылы әр мамандықтың қыр - сырын ашады. 

«Мен өскенде кім боламын?» деген сұраққа 

жауап алу арқылы балалардың ой – қиялдары 

дамиды. 

 

Күтілетін  

нәтиже: 

Мамандық иелерінің еңбегі мен қызметтері  

туралы, мамандықтардың адам өміріндегі 

қажеттігін түсіне алады. 

Балалардың қызығушылықтары артып, 

үлкендердің еңбегін бағалап, құрметтеуге 

үйрене біледі. 

 

Тілдік мақсат Өз ата-анасының мамандығы туралы айтып, 

сұрақтарға жауап бере алады. 

Көптілділік:  

Шаштараз – парикмахер – hairdresser; 

жүргізуші – водитель – driver 

негізгі терминдер мен сөз тіркестері. 

 

 

 

 

Дұрыс әсерлі 

көңіл  

күй орнату 

Балалар шеңберге тұрып, «Күн» атты шаттық 

шеңберін жасап, бір - біріне жылы лебіздерін 

білдіреді. 

Таза ауаны жұтайық 

Күннің нұрын алайық, 

Мейірімділік шуағын 

Жүрекке әкеліп жинайық, 

Жиналған жылы шуақты 

Қонақтарға шашайық!  

- Балалар, сендер аяздан қорқасыңдар ма? 

- Далаға шыққанда тоңасыңдар ма? 

Егер тоңатын болсаңдар, қане қолымызды 

жылытайықшы (үрлеу әдісі) 

 

 

Музыкалық әуен. 

Балалар шеңберге тұрып, 

бір – біріне жылы 

лебіздерін білдіреді. 

 

 

 

-Қорқамыз, тоңамыз! 

 

Үрлеу әдісін жасайды. 

Өмірлік 

тәжірибені  

маңыздандыру.  

Мақсатты 

болжам. 

Тәрбиеші тәрбиеленушілерге: 

-Балалар сендердің әкелерің мен аналарың 

қазір қайда? 

Иә, балалар, олар жұмыс жасайды. Олар 

қандай маман иесі екенін білесіңдер ме? 

Дәрігер – емдейді;  

мұғалім – білім береді, тәрбиелейді,аспаз – ас 

пісіреді, тәрбиеші – тәрбие береді, жүргізуші 

көлікті жүргізеді т.б 

Сұрақ-жауап әдісі арқылы оқу қызметінің  

тақырыбы анықталады.  

 

 

-жұмыста 

-менің анам – мұғалім, 

жүргізуші т.б 

 

 

Тақырып 

бойынша  

-Балалар! Бүгін бізде ерекше күн. Себебі біз 

«Мамандықтың бәрі жақсы» атты елге 

Балалар қызығушылық 

білдіреді. 



жұмыс 

 

саяхатқа барамыз. 

Жолдан абайлап өту үшін жол тәртібін 

білуіміз керек.  

Барар жолда әр түрлі жол қиылысынан 

өтеміз, сондықтан алдымен жолда жүру 

ережесін еске түсіріп алайық.  

Мадияр:  

Қызыл көзін ашқанда  

Сынық сүйем баспа алға.  

Сары көзін ашқанда,  

Қарап қалма аспанға.  

Жасыл көзін ашқанда  

Жүре бергің жасқанба.  

-Тағы қандай жол ережесі туралы тақпақ 

білеміз?  

Кәусар:  

Ашса кезек үш көзін,  

Айтты деп ұқ үш сөзін:  

«Тоқта!  

Сақтан!  

Жол ашық!  

Жүрме жолға таласып.»  

-Жол тәртібін біледі екенбіз. Енді жолға 

шығуға болады.  

Балалар, полиция болу үшін қандай болу 

керек? Мықты, әділ, білімді т.б.  

Тәрбиеші көмегімен қимылды ойын: 

«Бағдаршам» ойыны.  

Бірінші аялдама «Аурухана" 

Біз қайда келдік? 

Жұмбақ шешу. 

Ауырған адамның қасында 

Емделудің жөнін айтар. 

Жазылған адамдар расында 

Риза болып, рақмет айтар. (Дәрігер) 

Кәусар: 

Мен дәрігер боламын, 

Бәрін емдеп жазамын. 

Адамдарды құрметтеп, 

Бәріне ие боламын. 

-Дұрыс айтасыздар,Ауруханаға келдік 

Аурухана екенін қайдан білдіңдер? 

-Өте жақсы 

Сендер қандай дәрігерлерді білесіздер? 

Дәрігерлер  қандай қызмет жасайды? 

-Айтыңдаршы дәрігерлер өз жұмыстарына 

қандай құралдарды пайдаланады? 

Осы құрал жабдықтардың барлығы қайда 

тұрады? 

Тыныс алу жаттығуы: 

Балаларды терең дем алдырып,демді сыртқа 

шығарту. 

Балалардың жауаптары 

Жұмбақты шешеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірігіп ойынды ойнайды. 

 

 

Денсаулықты сақтау 

керектігін түсінеді, тыныс 

алу жаттығуын жасайды. 

 

 

Жұмбақтың шешуін 

табады. 

 

 

 

 

 

 

Ойынды бірігіп ойнайды 

 

Шаштаразшы қызметін 

түсінеді. 

Жұмбақ шешуін табады 

 



Екінші аялдама  «Шаштараз» 

Жұмбақ 

Қолында қайшы тарағы, 

 тәртіпке шашты салады. 

Жібек:   

Сән үлгісін қиятын 

Шаштараз болам жолына 

Түрлі түсті шаш қиып 

Қызмет етем халқыма! 

Балалар шаштаразшы қандай қызмет 

атқарады? 

Шаш тарайды, шаш қияды,шашты 

бояйды,сәнді шаш үлгісін жасайды.шашын 

тарап, сәнді шаш үлгісін көрсетеді . Шашын 

өреді. 

Тәрбиеші көмегімен дидакатикалық ойын: 

«Тәтті бәліш» 

Үшінші аялдама   «Асхана» 

Асханада кімдер қызмет жасайды? 

Жұмбақ 

Тәп-тәтті тамағы,астардың 

маманы.(Аспазшы) 

Аспазшы  қандай қызмет атқарады? 

Дәмді тамақ пісіріп 

Өнерлі бала боламын 

Халқым сүйген ардақты 

Мен азпазшы боламын 

Аспазшы бізге қандай тамақ үлгісін жасап 

көрсетесіз? 

Көкөністерден борщ (көже) жасап береді. 

Қараңыздаршы мында қазан мен шыны 

ыдыстар тұр.Алдында азық түліктер жатыр, 

компотқа арналған азық-түліктерді өз 

ыдысына ,сорпаға арналған азық түліктерді 

өз ыдыстарына орналастырамыз. 

Компотқа қандай азық-түліктерді 

орналастырдық? 

Сорпаға ше? 

Жарайсыңдар! Қандай көкөніс сорпасы әдемі 

шыққан. 

Сергіту сәті:  

Ұшқыш болып ұшайық.  

Тігіншіге ұқсайық.  

Дөңгелене би билеп.  

Бишіге біз ұқсайық.  

Төртінші аялдама «Шеберхана» 

- Балалар, біз кімді көріп тұрмыз? 

- Иә, балалар, тігінші қандай қызмет 

атқарады? 

- Біздер осы тігіншілердің тіккен әдемі 

киімдерін киіп жүрміз. 

Тігінші өзінің аяқталмай қалған әдемі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспазшының қызметін 

түсінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тігінші 

 

 

 

 

- Иә, көмектесеміз! 

 

 

 

 



көйлектеріне көмек сұрайды. Көмектесеміз 

бе? 

«Көйлекті әсемдейік» 

Тәрбиеші көмегімен дидактикалық ойын: 

«Қай маман иесі екенін тап!» ойыны. 

ойын шарты:балалар карточканы алып, онда  

бейнеленген мамандық иелері туралы 

әңгімелеп береді. 

Басқа да сұрақтар қоя отырып, мамандық 

иелері туралы ақпараттарды толықтыра 

отырып, кез келген мамандық иесіне 

құрметпен қарау керектігін түсіндіру. 

Балалар сурет бойынша болжап айтады.  

рефлекциялық 

түзету 

Балалар ,бүгінгі саяхат сіздерге ұнады ма? 

Келесіде міндетті түрде басқа жерлерге де 

саяхатқа шығатын боламыз. 

Балалар манадан бері сендер көптеген 

мамандық иелерінің еңбегімен таныстыңдар. 

Енді өздерің де өскенде кім болғыларың 

келетінін айтатын кез келді. 

Д/о : «Кім болам ?»  
Балалар болашақта кім болғыларың келеді, 

сол мамандықты алып, әңгімелеп беріңдер. 

-Өте жақсы балалар. Осындай әр түрлі 

мамандыққа жету үшін алдымен білім алып, 

көп нәрсені үйрену керек. 

 Сендердің кім болғыларын келетіндігін мен 

мына сиқырлы қаламмен жазып алам да, 

«Арман гүліне» іліп қоямыз.  

Балалар осындай мамандық иесі болу үшін 

білімді, тәрбиелі болып ер жетуіміз керек. 

Балаларды мақтап - мадақтау. 

Балалардың жауаптары 

тыңдалады. 
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