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2022 оқу жылы 



Бекітемін: 

Б.Б.С: «Қатынас 

Ұ.О.Қ: «Сөйлеуді дамыту» 

Тақырыбы: «Жаздағы табиғат» 

Мақсаты: Жаз мезгілі туралы түсінік беру.Жаз мезгілінде ауа райында қандай 

өзгерістер болатыны туралы әңгімелесу суретке қарап.Әдемілік пен әсемдікке 

қызығушылығын арттыру.Сөздік қорларын,ойлау қабілеттерін дамыту,көңіл бөле 

тыңдауға тәрбиелеу. 

Көрнекі құралдар: Слайд,4 к моделі бойынша оқу қызметі,сұрақ жауап,қимылды 

ойындар,дидактикалық ойындар. 

 ҰОҚ барысы: 

Шаттық шеңбері:  

Арайлап таң атты 

Алтын сәуле таратты 

Жарқырайды қаламыз 

Жарқырайды даламыз 

Қайырлы таң балалар 

Қайырлы таң қонақтар! 

Жарайсыңдар балалар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін,орнымызға жайғасайық. 

Тәрбиеші:Балалар көңіл күйлерін қалай? 

Балалар:Жақсы 

Тәрбиеші:Меніңде көңіл күйім жақсы.Біздер бүгін жаз айларындағы табиғатты 

өтеміз.Жаз айында күн ыссы болады,жаңбыр аз жауады,суға шомыламыз, жеңіл 

киімдер киеміз.Жазда жеміс жидектер піседі,жәндіктер пайда болады. 

Енді біз жаз мезгіліне тоқталайықшы. 

(Слайд пен жаз мезгілінің суреті) 

Тәрбиеші:Жаз мезгілі те ыстық болады,Жаз айлары (маусым,шілде,тамыз) 

Жаз мезгілінде күн жылынады.Кейде оданда күн ыссы болады,ыстық болады.Ағаштар, 

теректер жасыл жапыраққа жамылады.Суға, теңізге шомылуға барамыз.Әсем жерлерді 

аралаймыз. 

-Жаз мезгілінде жәндіктер пайда болады. 

-Құрт ,құмырсқа, шегіртке,көбелек ара,ұшып келеді. 

-Осы кезде ара келеді(әуенмен) 

Ара:Армысыздар балалар?Мен кіммін? 

Балалар :Сіз арасыз 

Тәрбиеші:-Ара төрлетіңіз хош келдіңіз.Балалар қараңдаршы ара қандай әдемі.Енді 

балалар ,біз арамен бірге сергіп алайық  ұқсап ұша аламызба? 

Балалар:Я ара ұша аламыз 

Тәрбиеші: Олай болса келіңдер ара мен бірге ара ұқсап ұшайық. 

Қанатымызды жайып,ара ұқсап з-з-з-з дыбыс шағарып ұшайық.(араның ызылдаған 

даусын шығару слайдтан) 

Ара:Саламатсыздарма! Біз аралар гүлдерді жақсы көреміз,сол гүлдер арқылы өзіміздің 

азығымызды табамыз.Ал бүгін менің балаларым өздерінің гүлтерін таба алмай жүр 

сіздердің көмектерін қажет болып тұр.Балалар сіздер көмектесесіздерме?  

Балалар: Иә, сізбен ойнығымыз келеді 

Дидактикалық ойын; «Гүлдерді түстеріне қарай  құрастыру» 

Мақсаты: Гүлдердің күлтешелерін түстеріне қарай орналастыру. 



Тәрбиеші: Балалар бойымызды сергітіп алайық. 

Сергіту сәті; «Бала,бала балақан» (әуенмен) 

Тәрбиеші :.Қане балалар жәйлап орнымызға отырайық. 

Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Мақсаты:Балаларды жылдамдыққа,шапшаңдыққа үйрету.Тәрбмеші  «Аспан 

ашық,күн»   дегенде серуенге шағасыздар.Ал жаңбыр дегенде қолшатырға 

тығыласыздар.Осы ойынды 2-3 рет ойнатуға болады. 

Ара:Рахмет сіздерге балалар.Ал балалар менің  кететін уақытым болды. 

Мені сендер  сияқты басқа да балалар күтіп отыр.Сау болыңдар! 

Тәрбиеші:Сау болыңыз! 

Балалар:Сау болыңыз ара! 

 Дидактикалық ойын: «Жаздық киімдер» 

Мақсаты: Жаздық киімдер кигізу.Екі топқа бөлініп 

Қорытынды: 

Тәрбиеші:Жаз мезгіліне байланысты тақпақ жаттап алайық 

Балақай ау балақай. 

Жаз келеді алақай! 

Жалаң аяқ жүреміз, 

Балақтыда түреміз. 

Сұрақ-жауап 

Біздер жылдың қай мезгілі туралы әңгімелестік? 

Жаз мезгілінде ауа райы қандай болады? 

Жаз мезгілінде неше ай болады? 

Бізге қонақа кім келді? 

Қандай ойындар ойнадық? 

Мадақтау. 

 

 

 

 


