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Colors 
 

Бижанова Жаннат Бериковна 

№8 "Сказка" бөбекжайының 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 

Мақсаты: «Colours» тақырыбымен таныстыру 

Білімдік міндеті: балаларға түстер туралы айту. 

Түстерді ажырата білуге үйрету 

Дамытушылық міндеті: есте сақтау, ойлау қабілет-

терін дамыту 

Тәрбиелік міндеті: ойындар арқылы балаларды 

ағылшын тіліне қызықтыру, достық сезімдерін 

ұлғайту 

Алдын-ала жұмыс: әңгімелесу, суреттер көрсету 

Әдістер мен тәсілдер: сұрақ-жауап, түсіндіру, 

ойын, үйрету, қайталау 

Құрал-жабдық: түстердің суреттері, ойын құрал-

дар, плакаттар 

Полилингвалды компонент: colours-цвета-түстер, 

red-красный-қызыл, yellow-желтый-сары, orange-

оранжевый-қызғылт сары, green-зеленый-жасыл, 

brown-коричневый-қоныр, blue-синий-көк, What 

colour do you like? -Какой твой любимый цвет? -

Қандай түсті ұнатасың? I like- мне нравится - маған 

ұнайды 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 

Сәлеметсіз бе балалар! Good morning children! I am 

glad to see you! Мен сіздерді көргеніме өте қуаны-

штымын. 

«Good morning» өлеңін бірге айтайық 

Good morning, good morning 

Good morning to you 

Good morning, good morning 

I am glad to see you! 

Children, today I have balloons for you. What color is 

it? 

Red-красный-қызыл, yellow-желтый-сары, orange-

оранжевый-қызғылт сары, green-зеленый-жасыл, 

blue-синий-көк 

Children, what color do you like? 

I like red, I like yellow, I like orange 

Game: Show me, please 

Show me, please red balloon? Blue? 

Physical training: 

Clap, clap, 

Clap your hands 

Clap your hands together 

Stamp, stamp, 

Stamp your feet 

Stamp your feet 

Together 

Let`s play game “Catch fish”. 

Мұғалім түрлі түсті балықтарды және қармақты 

үстелге жаяды. Балалар қармақ қолданып, ба-

лықтарды аулап, түсін ағылшын тілінде айтады 

Балалар “I see something” өлеңін тыңдайық 

Good for you! Very good! It`s time to say Good bye! 

Good bye! Сау болыңыз! 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: балалар қазақ және орыс тілінде 

түстерді атай алады 

Қандай түсініктерді игереді: тапсырманы түсініп 

орындайды 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: түстерді 

үш тілде ажыратып атай алады 
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