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Білім беру саласы: «Шығармашылық» 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сурет 

Тақырыбы: Қоянның туған күні 

Мақсаты: Жыл бойы өткенді қайталау. Балаларға қоян туралы түсінік беру, жыл бойы 

алған білімдерін тиянақтау. 

Жаңа технология: «Тәй-тәй» технологиясы арқылы 

Қостілділік: Қоян-заяц, туған күні-день рождения  

 

Әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың  іс-әрекеті 
 

 

Мотовация 

лық 

қозғаушылық 
 

Шаттық шеңбері: 

Қайырлы таң, тәрбиеші! 

Қайырлы таң, достарым! 

Шеңберге тұрайық, 

Жылулық сыйлайық. 

Доброе утро, воспитатель! 

Доброе утро, друзья! 

Посматрите друг на друга, 

Пожелайте всем добра. 

Балалар шаттық 

щеңберіне 

тұрып,қонақтармен 

амандасады. 

 

Ұйымдастыру

шылық 
–ізденістік 

 

Ғажайып сәт: 
Қолында сыйлығы бар қоян кіреді. 

Қоян:Сәлеметсіңдер ме! 

Тәрбиеші:Қоян тым көңілдісіңғой? 

Қоян:Ия, балалар бүгін менің туған 

күнім,маған қасқыр сыйлық берді. 

Тәрбиеші:Сыйлығыңды бізге 

көрсетесіңбе?қасқыр саған не сыйлады? 

Қоян:Білмеймін,сыйлықты бірге ашып 

көрейікші.Ой,балалар мына қораптың 

ішінде дым жоққой? 

Сонда мені қасқыр алдағаны ма? 

Тәрбиеші:Қоян,ренжіме қораптың ішінде 

хат бар екен.Қане,ашып көрейік.Қасқыр 

саған тапсырмалар беріпті,сол 

тапсырмаларды орындасаң сыйлығыңды 

аласың депті. 

Қоян:Ол қандай тапсырма? 

Әр түрлі көптеген тапсырмалар екен. 

Қоян:Балалар маған тапсырманы 

орындауға көмектесесіңдер ме? 

Тәрбиеші: Балалар қане ендеше қасқырдың 

тапсырмасын тез-тез орындау үшін 

орталықтарға  бөлінейік. 

Қайсы орталықта тапсырманы дұрыс әрі 

тез жауап берсе,  сол  балаларға жұлдызша 

ұсынып отыратын боламыз. 

«Ӛнер орталығы» 

Жұмбақ жасыру: 

Қалқиып ұзын құлағы, 

Елеңдеп қорқып тұрады. 

 

Балалар келген қонаққа 

таңдана қарап 

амандасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар қоянның 

тапсырмаларын 

орындауға 

көмектесетіндерін 

айтады. 

 

Топқа бөлініп 

тапсырмаларды 

орындайды 

 

 

 

-Қоян 

 



 

Есек құлақты, 

Мысық аяқты, 

Түйе ерінді, 

Ешкі құйрықты. 

 

-Қасқырдың тапсырмасын орындап қоян     

досымызға көмектесейік. 

Бүгін қоянның туған күніне арнап өзінің 

көңілді суретін жапсырып 

сыйлайық.Қоянның көңілі көтеріліп 

қалсын.Балалардан жан-жақтарындағы 

топтағы балаларға назар аударып, қарауды 

өтіну. 

-Қараңдаршы, қандай әдемі,ақылды, 

тәрбиелі балалар бар.Біздің топта бүгін 

тағы кім бар?  

Кӛрнекілікпен жұмыс: 

-Бұл-қоян.Қараңдаршы,ол қандай 

жұмсақ.Аққоян мақта сияқты 

аппақ.Қоянның денесі,басы,аяғы 

бар.Қараңдаршы, ол ұзын құлағын қалай 

қимылдатады.Кіп-кішкентай құйрығы 

бар.Бұл не?Көзі мен мұрны.Сендерге қоян 

ұнады ма?  

 

Үлгі суретке қарап жапсыру жолдарын 

түсіндіру. 

  Қағаздың төменгі жағына шөпті жапсыру 

1Дайын сопақша пішіннен денесін шөптің 

үстіне жапсырамыз. 

2 Басы екінші кішкентай сопақшаны 

орналастырамыз. 

3 Құлағы,қолы,аяғын жапсырамыз.  

Слайдпен сергіту жаттығуын 

орындайды: 

 

Ақ қоян-ау,ақ қоян, 

Үркек қоян,сақ қоян, 

Қаша берсең қалыңға, 

«Қорқағым» деп ат қоям. 

                                Н.Жанаев 

Саусақ жаттығуы: 

 

 

Кең даланың жолы еді, 

Қоян мен кірпі келеді. 

Бетпе-бет олар жолықты. 

 

Кері қашты екеуі, 

Ал кім қуып жетеді? 

«Қоян не жеді?» дидактикалық ойыны 

 

 

 

-Қоян 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар қоянды 

байқайды. 

 

 

 

 

 

 

 

Жауап береді 

 

 

 

 

 

Әуенмен қоян бейнесін 

жапсырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар саусақтарын 

жаттықтырады. 

 Екі қолдың сұқ және 

ортаңғы саусақтары бір-

біріне қарсы «келе 

жатыр». 

Жұдырықтарын бір-

біріне соғу. 

Саусақтар тағы 

«жүреді»,бірақ енді 

басқа жаққа «бара 

жатыр». 



 

Күтілетін нәтиже: 
Біледі: Қоянды сипаттауды біледі 

Меңгереді:Жыл бойы алған білімдерін меңгерді. 

Дағдылану: Пішіннен қоян бейнеcін орналастырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақтайдың үстіне қойылған жемістер мен 

көкөністер.(муляж) 

Мұғалім «Түн» - дегенде,балалар 

«ұйықтауға кіріседі»-көздерін жұмады. 

«Күн» сөзі айтылғанда балалар « оянады» 

да,қоянның қандай сый дәм жегенін 

айтады. 

Рефлексивті 

коррекция 

лаушы 
 

Қоян: Жарайсыңдар, балалар! Сендерге 

көөөөп рахмет. Менің туған күнімнен 

шағын ғана естелікті сыйға тартамын. Енді 

қасқыр маған өз сыйлығын беретін болар, 

мен сендермен қоштасамын, сау 

болыңыздар!  

-Балалар бүгін бізге қонаққа қандай аң 

келді? 

-Хатта жазылған қандай тапсырмаларды 

орындадық? 

-Біздер қоянның туған күніне не сыйға 

тарттық? 

Балалардың жұмыстарын іліп,мақтау. 

 

Осымен бүгінгі оқу қызметіміз 

аяқталды.Сау болыңыздар. 

 

Қоянның сыйлығын 

қуана алады. 

Қоянмен қоштасады. 

 

 

 

 

Қоян келді. 

Балалар орындаған 

тапсырмаларын айтады. 

 

Балалар: 

Қол ұстасып тұрайық 

Шаттық шеңбер 

құрайық. 

Көріскенше күн жақсы, 

Сау-саламат болайық. 



 

 

 

 

     

         

 

 

 

 

 


