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2022 жыл 



Бекітемін:________ 

Күні:13.05.2022 жыл 

«Жұлдыз» ортаңғытобы 

Білім беру саласы: «Әлеумет» 

Оқу қызметі түрі: «Қоршаған ортамен танысу» 

Өтпелі тақырыбы: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы: «Көңілді жаз» 

Тақырыбы: «Жаз мезгілі» 

Мақсаты: Жазғы уақытта болатын маусымдық өзгерістер туралы түсініктерін, 

табиғаттың түрленуі, құстардың сайрауы және т.б 

Сабақ барсы: 

Шаттық шеңбері 

Балалар бәріміз қол ұстасып, шаттық шеңберін құрып, алақандарымыздың жылуы 

арқылы бір-бірімізбен алайық. 

Біз әдепті баламыз 

Айтқан тілді аламыз. 

Алдыменен қонақпен 

Амандасып аламыз. 

Жарайсыңдар  балалар, қараңдаршы біздің шаттық шеңберіміз неге ұқсайды ? 

-дөңгелекке,күнге  ұқсайды екен. 

Жарайсыңдар балалар. 

Ал балалар жұмбақ шешкенді ұнатасыңдар ма? Ендеше мен сендерге жұмбақ 

жасырайын 

Жұмбақ 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұр шашады (Күн) 

 

Қойының толы жеміске, 

Көк майсалы еңісте. 

Көбелек қуып ойнайтын, 

Қай мезгіл деп ойлайсың (Жаз) 

Олай болса, біздің бүгінгі оқу қызметімізде жаз мезгілінің ерекшелігімен танысатын 

боламыз. 

- Балалар  экранға назар аударайықшы. 

Жаз мезгілі өте ыстық ,жазда күн ұзақ,түн қысқа болады. Жаз мезгілінде 

балалар,үлкендер де демалады; ауылға,үлкен қалаларға, лагерге, суға шомылуға 

барады . Жазда біз шомыламыз, күнге қыздырынып, күш жинап өсеміз. Айнала 

ағаштары жасыл желек жамылып,гүлдер жерді өрнектейді. Құстар әсем әнге салып, 

сан түрлі көбелектер көз қызықтырады.Адамдар бау-бақша салып ,суарып, күтеді. 

-Ал балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

-Жаз мезгілі. 

-Жаз мезгілінде неше ай бар? 

-Үш ай бар 

-Жаз мезгілінің айларын атайықшы? 

-Маусым ,шілде ,тамыз 

-Жаз мезгілінде ауа райы қандай болады? 

-Ыстық болады. 

 



Тәрбиеші:Дұрыс айтасыңдар! 

-Балалар біз жаз мезгілі туралы тақпақтар білеміз бе? 

Тақпақтар: 
Жайқалып жапырақ 

Құлпырып қызғалдақ. 

Тұратын көз тартып, 

Жаз келді күн шуақты 

Жаз келді алақай, 

Ойнаймыз далаға –ай 

Қамалып отырмай 

Жүріңдер балақай            Шыңғыс 

 

Жаз келіп жадырап, 

Балалар ойнайды. 

Далада асыр сап, 

Ойынға тоймайды. 

Көк шығып айнала, 

Құлпыоып гүлдермен, 

Жер жүзі жайнайды, 

Құстар кеп сайрайды       Дастан 

 

Жаз келді далама, 

Түсті кілем төседі 

Бақшамызда, аулада, 

Гүлдер жайнап өседі     Назым 

 

 Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар! 

-Балалар жазда біз туған жеріміздің әсем жерлерін аралап қыдырамыз, демаламыз. 

Қызықты ойындар ойнаймыз. 

 Ендеше, балалар, ендігі кезектіжаз мезгіліне байланысты қызықты ойын.ойнайық. 

Д/ойын:«Жаз мезгілі» 

Мақсаты:Жаз мезгілінің ерекшелігін тауып, суретті құрастыру. 

Тәрбиеші:Жарайсыңдар балалар!енденше бойымызды бір серігітіп алайық. 

Сергіту сәті 

Самал жел есейді 

Гүлдерді тербейді 

Сарғалдақпен қызғалдақ 

 Бақшамызда тұр айнап 

Айнала – айнала, 

гүлдерге толады 

Көбелектер қалықтап  

Гүлдерге қонады. 

Тәрбиеші:Жарайсыңдар балалар!Балалар біздер жаз мезгілінде гүлге тығылған 

көбелектерді көреміз.Ендеше «Көбелектер» ойнын ойнап жіберейік. 

- 

Д/ойын «Көбелектер» 

Ойын шарты:Текшені лақтыру арқылы көбелектерді  түсіне қарай гүлге орналастыру 

Тәрбиеші:Жарайсыңдар балалар! 



-Балалар тағыда ойын ойнағыларың келе ме? 

Ендеше бір қимылды ойын ойнап жіберейік. 

Қ/ойын«Текшелер».  

Ойын шарты :Бергілген текшелердегі суретке байланысты қимылдар жасау. 

Қорытынды.  

Балалар біз қай мезгілмен таныстық? 

Жаз мезгілінің басқа мезгілге қарағанда ерекшілігі қандай? 

Сендерге жаз мезгілі үнайды ма? 

Жаз мезгілінде неше ай бар екен? 

 Балалар сендердің барлығың да сабаққа  өте жақсы қаттыстыңдар. Рахмет 

сендерге.Менің сендерге азғантай сыйлығым бар. 

Көңіл-күйіміз қандай?  Тамаша! 

Жаз мезгілі қандай? Тамаша!. 

Ауа райы қандай?  Тамаша! 

Жазғыдемалыс  қандай?  Тамаша.! 

Жұлдыз тобының балаларықандай ?  Тамаша!  

Жарайсыңдар балалар өте тамаша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


