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Ойыңшық әлемінде 
 

Кошумбекова Жанар Булатовна 

Павлодар қаласының № 48 санаторлық сәбилер бақшасының 

тәрбиешісі 

 

Мақсаты: Балаларға заттардың түсін, пішінің ажы-

ратып, үйрету 

(үлкен, орташа, кішкентай, ұзын, қысқа, көп, аз). 

Міндеттері: 1. Заттардың түсі мен формасының 

үлкендігін елестетіп, қалыптастыру. 

2. Заттарды ажыратып, «үлкен» және «кішкентай», 

сөздерді қөлданып бекіту. 

3. Заттардың топтарын салыстырып, бірдей немесе 

қанша, неше сөздерді жолғастырып үйрету. 

Көрнекілік құралдар: Ойыншықтар, суреттер, ди-

дактикалық ойын материалдары. 

Билингвалдық компонент: hello-сәлеметсіз бе 

Шаттық шеңберіне қою, балалардың көңілін көте-

рер сөздерді айтқызу, көңіл күйлерін көтеру. 

Біз кішкентай баламыз 

Айтқан тілді аламыз. 

Достарымды көргенде 

Қуана қарсы аламыз. 

Балалар, мен бүгін сендерді ойыншық әлеміне 

шақырамын. 

Балалар елестетіндер ойыншықтар бізге емес, 

керісінше біз сиқырлы сөздерді айтып ойыншықтар 

әлемінде боламыз. 

Бір, екі, үш деп санайық 

Ойыншық әлеміне болайық. 

Балалар, сендер ойыншықтарды жақсы көрісіңдер 

ме? Сендерде әріне сүйікті ойыншықтарын бар: ма-

шиналар, қуыршақтар, кішкене текшелер и және 

т.б. 

Сендер ойыншықтарды қуанатының және ренжей-

тінің білесіңдер ме? 

Балалар ойыншықтарды әр тұрле жерлерге 

лақтырса, сындырса, тастаса, олар ренжейді және 

жылайды. Ал оларды жақсы көрсе, ойнап болған 

соң орнына жинап қойсаңдар, ойыншықтар қу-

анады. 

Балалар қараңдаршы қандай әдемі ойыншықтар! 

- Олардың саны нешеу? 

Қараңдар, мынау доп қандай көңілді! 

- Доптың түсі қандай? 

- Оның пішіні қандай? 

1.Д/О: «Көп-аз». Біздін доппен «Көп-аз» деген 

ойынды ойнайық. Допты кімге лақтырсам, сол 

маған жауап береді. 

- Кім үлкен: піл ме, тышқан ба? 

- Не биік: үстел ме, орындық па? 

- Кім үлкен: түйе ме, ит па? 

- Сенде неше мұрын бар? 

- Аспанда неше күннің көзі бар? 

- Бізге неше апайлар қонаққа келді? 

Жарайсыңдар, балалар допқа сендермен бірге ой-

науға ұнады. 

2. Д/о: «Қуыршақтарға дастархан жасайық». 

Балалар, қарандар қуыршақтардың әдемі-ай! (үш 

қуыршақтың әр түрле өлшемін көрсетеді). 

- Мынау Сауле қуыршақ. 

- Сауле қуыршақ қандай? 

- Мынау Айгерім қуыршақ. 

- Айгерім қуыршақтын бойы қандай? 

- Мынау Айслу қуыршақ. 

- Ал Айслу қуыршағының бойы қандай? 

Қане оларды отырғызайық және дастарханды жа-

сайық. 

- Қандай ыдыстарды қоямыз? 

- Сәулеге қандай тәрелке қою керек? 

- Ал Айгерімге қандай? 

- Ал Айсулуға қандай? 

Оларға ыдыстың ішіне тәтті тағамдарды саламыз. 

Жарайсындар, балалар! Қуыршақтар өте риза 

болды. Сендерге рахмет айтады. 

3. Саусақ жаттығу. 

Балалар ал енді мен сендермен саусақ жаттығуын 

ойнағын келеді. 

Бала, бала, балақай 

Қол соғайық, алақай! 

Бір, екі, үш деп атайық,  

Саусақтарды тартайық. 

Жалқау бала болмайық 

Қолды қысып, қысып ойнайық. 

4.Д/О: «Сынған ыдыс аяқ». 

Балалар, қуыршақ байқамай өздерінің ыдыс аяқты 

сындырып алды. Қарандар мынау ыдыстың сы-

нықтары қалды. (әр түрлі дөңгелектер 3-4 бөлікке 

қиынғанын көрсетеді). 

- Не істеу керек? 

Қуыршақтарға ыдыстарды жинауға көмектесейік. 

Үстелге жақындандар. 

- Олардың пішіні қандай? 

- Олардың түсі қандай? 

Қуыршақтардан үлкен рахмет. 

5.Д/О: «Ұзын-қысқа». 

Балалар, ал мынау ленталарды қуыршақтар сен-

дерге сыйлағысы келеді. Қараңдар, әр лента әр-

түрлі ұзындықпен: біреулері- қысқа,  

екеншілері-ұзындау. Енді, ленталарды салысты-

райық, қайсысының ұшы ұзын екендігін қарайық. 
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- Қай лента ұзын? 

- Қай лента қысқа? 

Дұрыс, жарайсыңдар. 

6.Д/о: «Музыканы тыңдайық». 

Динамикалық үзіліс. 

Балалар, ал енді бір қызықты, және музыкалық 

ойынды ойнаймыз. 

Музыка ойнағанда біз сендермен билейміз, му-

зықаға сәйкес қимыл-қозғалыстар жасаймыз. Ал 

музыка тоқтап қойғанда, сендер орындарында 

тұрып, қозғалмайсыңдар. Балалар музыканы 

мұкият тыңдаймыз, абай болыңдар. (Балалар, му-

зыканы тындап қимыл-қозғалыстар жасайды). 

Жарайсыңдар, балалар сендер ойынды жақсы және 

қызықты ойнадыңдар. 

7.Психологиялық жаттығулар «Көңілді және 

көңілсіз». 

- Сендерге қызық болды ма? 

Қуыршақтар да көңілді және көңілсіз болады. 

Мына суреттерге қараңдаршы. Балалар қуыр-

шақтарды ренжітпесе олар көңілді болады. 

- Қөрсетіңдерші, қуыршақтар қалай қүлімсірейді? 

- Ал қуыршақ көңілсіз болса? 

(Балалар мимикамен көңілді, көңілсіз қуыршақты 

корсетеді). 

8. Д/О: «Қояндарға үйлері» 

Балалар, қараңдар бізге қонаққа қоян келді. Бірақ 

көңіл күйі болмай түр. Неге екенің сурап көрейік. 

- Қоян, саған не болды? 

- Түлкі менің достарымы үйден қуып шықты. Әне 

ол, ағаштың артында тығылып тұр. Енді олардың 

үйлері жоқ. 

- Не істейміз, балалар? 

- Қоян, балалар саған көмектеседі. 

Балалар, үстелге жақындандар. 

- Үй қүру үшін қандай пішіндерді қолданамыз? 

- Бірінші шаршаны аламыз. 

- Ал үйге шатыр керек пе? 

- Қандай пішінді аласыңдар? 

- Ал әйнектер бола ма? 

Қандай әдемі үйлер қурастырылды! Кел қоян 

қорықпа, сенің үйін дайын түр. 

Балалар, енді бізге балабақшаға қайту керек. Қане 

сиқырлы сөздерді бәріміз бірге айтамыз. 

Бір, екі. үш деп санайық 

Балабақшада болайық. 

Балалар біз сендермен ойыншықтар әлеміне бар-

дық. Сендерге не унады? Маған сендердің ойнатан-

дарын өте унады. Балалар сеңдер ойыншықтарды 

жақсы көресіңдер ме? Оларды ренжітпендер. 

Ойыншықтар сендерге сыйлық беріп жіберепті. Ал 

енді қонақтармен қөштасайық. 

Қош сау болыңдар. 

Келгендерге көп рахмет. 
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