
Білім беру саласы: «Таным» 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жануарлар қайда мекендейді?» 

Мақсаты: Балалар «Үй және жабайы жануарлар» ұғымдарын түсінеді, 

айырмашылықтарын талқылайды, жануарлардың мекендері туралы 

түсініктері, табиғи материалдармен жұмыс жасау дағдылары дамиды, 

қоршаған ортаны қорғауға, мейірімділікке тәрбиеленеді. 

Күтілетін нәтиже: Балалар жабайы жануарлар мен үй жануарларын ажырата 

алады, олардың қайда мекендейтінін түсіне алады, табиғи материалдармен 

жұмыс жасай алады. 

Көрнекіліктер: Үй және жабайы жануарлардың суреттері, ойынға қажетті 

карточкалар 

Көптілділік: қасқыр – волк – wolf, қоян – заяц – hare, арыстан – лев – lion 

Негізгі терминдер мен сөз тіркестері: Жабайы жануарлар, үй жануарлары. 

 
Әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің  

іс- әрекеті 

Балалардың 

 іс- әрекеті 

Мотивациялық 

қозғаушы 

Шаттық шеңбері:  

Көңіл күйіміз көтеріліп,  

Айтқанның бәрін түсініп,  

Көп жұлдызша алайық!  

Үйімізге кешкісін  

Қуанышпен қайтайық!  

-Балалар, бүгінгі оқу қызметіне 

барлығымыз қатысып, көп 

жұлдызша алуға тырысайық.  

Ғажайып сәт: 

Қорапта жасырылған мысықты 

көрсету. 

-Балалар, мына қорапта не 

жасырынған деп ойлайсыңдар? 

-Мысық қандай жануар? 

-Жануарлар нешеге бөлінеді? 

Айтайықшы.  

-Олай болса бүгін біз не туралы 

әңгімелейтін боламыз деп 

ойлайсыңдар? 

 

 

Балалар өлең 

жолдарын бірге 

айтып, жұлдызша 

алуға 

тырысатындығын 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

Балалар 

қызығушылықпен 

қарайды, сұрақтарға 

жауап береді.  

 

 

 

Іздену 

коррекциялаушы 

-Дұрыс айтасыңдар, балалар, 

бүгінгі оқу қызметінде жануарлар, 

олардың қайда мекендейтіні 

туралы әңгімелейтін боламыз.  

-Кімге қай жануар түрлері 

ұнайды? 

-Жақсы. Енді үй жануары 

ұнайтындар оң жаққа, жабайы 

 

 

 

 

 

Өздеріне ұнайтын 

жануарларды 

атайды, бөлініп 



жануарлар ұнайтындар сол жаққа 

тұрамыз.  

-Ал енді «Айтыс» 

ұйымдастырамыз, яғни әркім өз 

таңдаған жануарларын мақтап, 

қарсы топтың таңдаған 

жануарларын даттайсыңдар. 

-Өте тамаша! Балалар, 

айтысымызды қорытындылай 

отырып, барлығымыз тақтаға 

назар аударайық.  

Видеоролик көру. 

-Жануарлар екіге бөлінеді: Үй 

жануарлары және жабайы 

жануарлар. Жануарлардың 

табиғаттағы тіршілігі ерекше әрі 

қызықты. Олардың адам үшін 

пайдасы да өте зор. Жылқы, түйе, 

сиыр, қой, ешкі, ит, мысық, тауық 

адамның үйінің маңайында 

тіршілік етеді. Сол үшін үй 

жануарлары деп аталады. 

Жабайы жануарлар- табиғи 

жағдайда өз бетімен тамақ тауып, 

тіршілік ететін жануарлар. 

Жабайы жануарлардың түрлері 

өте көп. 

Көптілділік: қасқыр – волк – 

wolf, қоян – заяц – hare, арыстан – 

лев – lion  

Негізгі терминдер мен сөз 

тіркестері: Жабайы жануарлар, 

үй жануарлары. 

Педагог жетекшілігімен 

жүргізілетін қимылды ойын: 

«Көлеңке»  

Мақсаты: Балалар ойын шартын 

сақтап ойнайды. 

Күтілетін нәтиже: Балалар аталған 

жануарлардың қимылын салып 

көрсете алады.  

Шарты: Тәрбиеші: -Орман, 

тоғайдағы жан- жануарлар 

серуенге шықты. Қазір олардың 

қимылын салып көрейік.  

Көлбең-көлбең көлеңкем,  

тұрады, сипаттап 

айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зейін салып 

қарайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортаға бір бала 

шығып, шеңберді 

айналып, аты 

аталған аңның 

(қоян, түлкі, тиін) 

т.б. жүрісін салып 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 



Көлбеңдеген көлеңкем!  

Қане, қатарға тұрайық,  

Үлкен шеңбер құрайық.  

Түлкі қалай жүреді,  

Кім көрсете біледі? 

Құрылымдалған ойын: 

«Жануарлар қайда мекендейді?» 

Мақсаты: Балалар үй және 

жабайы жануарлардың қайда 

мекендейтінін біледі. 

Күтілетін нәтиже: Түйе, қой, 

сиыр, жылқы, қасқыр, аю, 

арыстан, түлкі т.б. орманда, 

далада, қорада, аулада 

мекендейтінін көрсете алады. 

Шарты: Балалар қолдарындағы 

жануарлардың суреттерін 

мекендерінің тұсына 

орналастырады. Мысалы: түйе- 

аула, қасқыр- орман, арыстан- 

дала т.б. 

Еркін ойын: «Жануарлар 

әлемінде» (табиғи 

материалдармен жұмыс) 

Мақсаты: Балалар еркін қимылдай 

отырып, қоян мен түйе бейнесін 

жасайды. 

Шарты: Балалар қалаған 

топтарына бөлінеді, қажетті 

заттармен танысып, берілген 

суреттерге жапсырады.  

Қажет заттар: ақ қағазға салынған 

қоян мен түйенің суреті, мақта, 

түйенің жүні, желім. 

 

 

 

 

 

 

Жануарлардың 

қайда мекендейтінін 

естеріне түсіре 

отырып, орман, 

дала, үй ауласы 

суреттерінің тұсына 

қойып шығады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар табиғи 

материалдармен 

танысып, жұмысты 

тиянақты 

орындайды, 

дәлелдейді. Екі топ- 

Қоянды, 

Екі топ- Түйені 

жасап көрсетеді. 

Рефлексивті - 

коррекциялаушы 
 

-Өте тамаша! Балалар, естіген 

дыбыстар ненің дыбысы екенін 

айтайық!  

Мадақтау.  

-Балалар, бүгінгі оқу қызметіне 

барлықтарың да жақсы 

қатыстыңдар. Қолдарыңдағы 

смайликтер арқылы бір- біріңді 

бағалай қойыңдар.  

Балалар бір- бірін смайликтер 

арқылы бағалайды. 

Балалар ненің 

дыбысы екенін 

ажыратады.  



 

«Жануарлар қайда мекендейді?» оқу қызметінен көрініс 

 

 
 

            
 

 
  


