
Білім  беру  саласы: Коммуникация.                                                                                                                                           

Оқу  қызметі:  Драма.                                                                                                                                              

Тақырыбы:  «Қызыл  телпекті  қыз»  ертегісі.                                                                           

Максаты:                                                                                                                                                          

Білімділігі: Ертегіні  тыңдауға  балалардың  зейінін  аударып, ертегіге  деген  

қызығушылығын  арттыру;                                                                                                       

Дамытушылығы:  Ертегінің  мазмұнын  түсініп, өз ойымен  жеткізе  білуге  үйрету; 

ертегі  кейіпкерлерінің  сөздерін, қимыл  қозғалысын  келтіріп, сахналау;                                                                                                                              

Тәрбиелігі: Әдептілікке, кішіпейілділікке, мейірімділікке  тәрбиелеу.                                                                                                                                                                       

Көрнекіліктер, қажетті  құралдар:  ертегі  кейіпкерлерінің   киімдері.                                                

Билингвальді  компонент:  қызыл  телпек- красная  шапочка, red  cap.                                                     

Сөздік  жұмыс:  құмырадағы   май. 

Оқу  іс- 

әрекетінің 

кезеңдері. 

      Педогоктің   іс-әрекеті.    Балалардың  іс-әрекеті. 

Мативатциялық 

қозғаушы. 

  Шаттық  шеңбері: 

Бар екен де, жоқ  екен, 

Ерте, ерте, ерте  екен. 

Ешкі  жүні  бөрте  екен, 

Қырғауылы  қызыл  екен. 

Қүйрық  жүні  ұзын  екен. 

Балалар  шеңберге  тұрып,  

өлең        жолдарын  

қайталайды. 

Іздену 

ұйымдастыру-

шы. 

 

-Балалар,  сендер  қандай  ертегі  

білесіңдер? 

-Сол  ертегілердің  ішінде  қайсысы  

ұнайды? 

 

-Ертегі  несімен  ұнайды? 

Балалар  бүгін   қандай  ертегіні  

сахналайтындарыңызды  білу 

үшін  мен  сендерге  жұмбақ   

жасырамын. 

       Жұмбақ: 

Ит  сияқты  пішіні, 

Ұнатпайды  кісіні. 

 

Балалар  мен  сендерге  ертегіні 

оқып  беремін,мұқият  тыңдап   

отырыңдар.Қазір  біз  «Қызыл  

телпекті  қыз»  ертегісімен  

танысамыз. Балаларға  ертегіні 

толық  оқып  беріп,мазмұнын 

түсіндіру. 

     Сұрақ- жауап. 

 

-Ертегі  қалай  аталады? 

-Ертегіде  қандай  кейіпкерлер 

бар? 

-Қызыл  телпекті  қыз  қайда   

барады? 

-Қасқыр  не  істеді? 

 

Балалардың  жауаптары: 

«Ақылды лақ», «Мақта қыз 

бен  мысық», «Бауырсақ» т.б. 

ертегілер 

-өте  қызықты. 

 

 

 

 

 

 

 

Жауабы: 

-Қасқыр. 

 

Балалар  ертегіні  мұқият  

тыңдап  отырады. 

 

 

 

 

 

Балардың  жауабы: 

 

-«Қызыл  телпекті қыз» 

-Әжесі, анасы, қызы, 

қасқыр. 

 

-Әжесіне. 

-Әжесі  мен  қызын  жеп  

қояды. 



-Әжесі  мен  қызды  кімдер 

құтқарды? 

          Сергіту   сәті: 

Орнымыздан  тұрамыз, 

Қолды  белге  қоямыз. 

Бұрыламыз  онға  бір, 

Бұрыламыз  солға  бір. 

Біздер  тату  баламыз, 

Гүл-гүл  жайнап  жанамыз. 

Жаттығулар жасасақ, 

Жақсы  сергіп  аламыз. 

 

Балалар  енді  ертегіні  сахналайды. 

Анасы: Аймекен, қызыл телпекті қыз:  

Назима,қасқыр:  

Мадияр,кемпір: Ұлжан, орманшылар: 

Нұрхат  пен  Батыр. 

Тәрбиеші: 

Ерте-ертеде  бір  кішкентай қыз 

Болыпты.Оның  Қызыл  телпекті қыз  

деп  атапты. 

Анасы  оған  бір  күні: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиеші: 

Қызыл  телпекті қыз сол сәтте 

әжесіне аттанып  кетеді.Ол 

анасының айтқанын  ұмытып , 

жолай соқпақ  жолдан орманға 

қарай  бұрылады. Алдынан 

қасқыр  шыға  келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиеші: 

Қасқыр қысқа  жолмен  жүгіріп 

кетеді де,Қызыл  телпекті  қыз 

ұзын  жолмен  жүреді.Қасқыр 

әжесінің  үйне  келіп  алады. 

 

 

-Отыншылар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймекен - анасы: 

-Қызым, әжеңе  барып, 

денсаулығын  біліп, 

мыны  бәліш пен құмырадағы  

майды 

апарып  бер.Тек  орманда  

абайла,еш  

жерге кідірме  және   

ешкіммен  әңгімелеспе. 

  

 

 

 

 

 

 

Мадияр-қасқыр: 

-Қызыл телпекті  қыз, 

қайда  барасың?  

 Қызыл  телпекті қыз Назима: 

-Мен  әжеме  барамын, 

Оған  бәліш пен май  апарып  

беремін. 

Мадияр - қасқыр: 

-Әжең  қайда  тұрады? 

Қызыл  телпекті қыз Назима: 

-Алда көрініп  тұрған  

диірменнің ар жағында 

тұрады. 

 

 

 

Мадияр - қасқыр: 

-Тоқ-тоқ ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиеші: 

Қасқыр үйге  кіріп,оны жұтып  

қояды. 

Содан  әжейдің  төсегіне  жатып 

,қызды  күтеді.Көп  кешікпей  ол да  

келеді. 

Әжесінің төсегінің қасына   отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиеші: 

Қасқыр Қызыл телпекті  қызды 

да жұтып  қояды. 

Сол кезде  үйдің  жанынан   

отыншылар  өтіп  бара  жатты. 

Отыншылар  Нұрхат  пен  Батыр  

шуды  естіп, үйге  жүгіріп  кіреді . 

Олар  қасқырдың  қарнын  жарып 

 жібереді, ішінен  Қызыл 

телпекті қыз бен  әжесі  аман-сау  

шыға келеді. 

Ұлжан   әжесі: 

-Бұл кім? 

Мадияр - қасқыр: 

-Бұл мен, Қызыл телпекті 

қызбын  ғой,  

-Саған  бәліш  пен май 

әкелдім. 

Ұлжан - әжесі: 

-Жіпті тартсаң, есік  

ашылады. 

 

 

 

 

 

 

Қызыл  телпекті  қыз Назима: 

-Әже,әже,неге сенің  

көзің  мен құлағың  үлкен? 

Мадияр - қасқыр: 

-Сені жақсы көру және 

жақсы есту үшін.  Қызыл  

телпекті  қыз Назима: 

-Әже  сенің тістерің   

неге  үлкен? 

Мадияр - қасқыр: 

-Сені жеу  үшін! 

 

 

Рефлексті 

коррекциялау- 

шы. 

-Балалар сендерге  ертегі  ұнады  ма? 

 

Балалардың  жауаптары. 

 

Күтілетін нәтиже:  

Орындайды: Ертегіде кездескен кейіпкерлердің қимылдарын жасай алады. 

Түсінеді: Ертегі желісі бойынша әжесіне қамқорлығын   қасқырдың   қулығын  түсінеді. 

Қолданады: Ертегі мазмұны бойынша рөлге бөлініп ойнайды. 

 

 



 

 

 

 

 

 


