
Менің сүйікті ойыншықтарым 

Ортаңғы  топ 

 

Білім беру саласы: Әлеумет. Шығармашылық 

Ұйымдастырылғаноқуіс-әрекеттүрі: Қоршаған ортамен танысу 

/Аппликация 

Тақырыбы: Менің сүйікті ойыншықтарым. 

Мақсаты: Балаларды ойыншықтармен сапаларымен, қасиеттері туралы 

түсінік беру және толықтыру. 

Білімділік:Заттарды пішіндеріне қарай топтастыруға үйрету 

Дамытушылық: Оларды сипаттай білуге жаттықтыру, 

Тәрбиелік: Ойын барысында ойыншықтарға ұқыптылықпен, 

жанашырлықпен қарап әрекет ете білуге тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: әртүрлі материалдан жасалған ойыншық түрлері. 

Қажетті құрал-жабдықтар: Суреттер,музыка, құрастыруға арналған 

материалдар, слайд. 
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Балалар, бүгін біздің сабағымыз ерекше болып 

отыр.Бізге бүгін көптеген қонақтар келді.Қонақ-

тармен амандасайықшы. 

Үлкенгеде сіз. 

Кішігеде сіз. 

Үлкендерді құрметтеп. 

Бас иеміз біз! 

 

Тәрбиеші:балаларды шаттық 

шеңбергешақырады. 

 

Біз ұқыпты баламыз, 

Айтқан тілді аламыз. 

Ойыншықтарды жинаймыз, 

Үлкендерді сыйлаймыз. 

 

 

 

 

 

Балалар қонақтармен 

амандасады. 

 

 

 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберін құрып, 

өздеріне таныс өлең 

жолдарын айтады. 
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Тәрбиеші: балалар, мен сендерге жұмбақтар 

жасырғым келеді.Жауабын тауып көрейікші. 

Жұмбақ: 

1.Аяғы бар,жүрмейді, 

Аузы бар,күлмейді. 

Айнымайды бөпемнен, 

Тек сөйлеуді білмейді. 

 

2.Қалқиып ұзын құлағы, 

Елендеп қорқып тұрады.  

Қуыршақпен,қоян қандай затқа жатады. 

Ия,дұрыс айтасындар ойыншықтар затына 

жатады.Бүгін біз сендермен ойыншықтармен 

көбірек танысамыз.Балалар , үстел үстіндегі 

ойыншықтарға назар аударындаршы. 

-Ой, бізге қонақ келе жатқан сияқты.(музыка 

әуенімен буратина кіреді) 

Қонаққа Буратино келеді. Үстел үстінде тұрған 

бірнеше ойыншықтарды көріп таңырқайды. 

-Балалар, мына үстел үстіндегі жатқан заттар 

не? 

- Ойыншықтарды жеуге бола ма? 

- Ал мына қарбызды қараңдар, қызық, өзі жеп-

жеңіл екен (допты көрсетеді). 

Тәрбиеші:Ол қарбыз емес, ол  доп, бірақ 

қарбызға ұқсастығы бар. Өйткені ол домалақ. 

Бірақ қарбызды жерге ұрсаң бөлініп қалады, ал 

допты жерге ұрсаң ыршиды. 

Доппен қалай ойнауға болады?  

Ол неге секіреді? 

Тәрбиеші:-Доптың секіретін себебі: оның 

ішінде ауа бар, ал жеңіл болатыны, ол 

резеңкеден жасаған. 

Буратиноқолына енді қуыршақты алады. 

- Мына қыз менің Мальвина деген досыма 

ұқсайды екен. 

Тәрбиеші: 

Ол қуыршақ, оның аты – Әйгерім . 

Буратино:  

-Қуыршақ сонда ауырып қалған ба? 

Тәрбиеші: 

- Жоқ, ол ауырып қалған жоқ. Ол ойыншық 

қой,ол сөйлемейді, өзі  жүріп  тұра алмайды. 

 

 

 

 

. 

 

 

Жұмбақтың 

жауабтары 

 

 Қуыршақ 

 

 

 

Қоян 

 

Олар ойыншықтар 

заттарына жатады. 

 

 

 

 

 

Балалар Буратиноның 

келгеніне қуанып, 

онымен амандасады. 

- Олар - ойыншықтар. 

- Жоқ жеуге 

болмайды.  

Балалардын 

жауабы:ол қарбыз 

емес 

-  

- Ойыншықтармен 

ойнайды. 

Балалар доппен ойнап 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сол себепті сөйлей 

алмайды. 

- Қуыршақты қыздар 

ойнайды. 
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Буратино. 

-Сонда оны кім шомылдырып, киіндіреді. 

Тәрбиеші:  

-Қуыршақты қыздар ойнаған кезде шомыл-

дырады және киімдерінде жуып үтіктеп 

киіндіреді. 

Буратино: Бәсе, киімдері тап-таза,өзі де 

мұнтаздай.Бірақ түкке түсінбей тұрғаным. 

Сонда қуыршақтың сендер өздерің жасап 

қойдыңдар ма? 

Неден жасадыңдар? 

Тәрбиеші: 

Қуыршақты барлық ойыншықтарды арнайы 

зауыт, фабрикаларда үлкен ағалар мен тәтелер 

әр түрлі құрлыс материалдардан жасайды. 

Слайд: ойыншықтарды қалай шығарылатыны 

туралы. 

Буратино жұмсақ ойыншық аюды  көреді. 

Маған ұқсайды екен. 

Тәрбиеші: 

-Балалар аю, буратинаға ұқсайды ма? 

Аю жұмсақ матадан жасалған ба? 

Буратино: 

-Енді мен түсіндім,допты резеңкеден, 

қуыршақты пластмассадан,ал аюды жұмсақ 

матадан жасайды екен. Дұрыс айттым ба? 

Тәрбиеші:Осы үстел үстіндегі ұнаған ойыншық 

туралы тақпақ айтып беріндер,авторы (А Барто) 

1.Отырғызып мысықты, 

Машинаға сүйредім, 

Қорқақтығын мысықтың,   Мирас 

Бірақта мен білмедім. 

2.Қоңжығым жерге құлады, 

Жұлынып қалды құлағы. 

Сақтаймын енді биікте,         ЕрасылМен үшін 

қымбат тұрады. 

3.Қатты жаңбыр астында, 

Қоян иесіз қалыпты.      Зарина      Орындықтан 

түсе алмай, 

Бас-аяғы суға малныпты 

4.Қолдан ұшқан ала доп, 

Су бетіне тоқтайды.        Алдияр 

-Тыныш,қызым,жылама ! 

Добың суға батпайды. 

 

 

Балалардың жауабы 

қыздар жуындырып, 

киіндіреді. 

 

 

 

 

 

Біз жасаған жоқпыз. 

 

 

 

 

Жоқ ұқсамайды. 

-Иә. 

 

Балалар, буратинаға 

аю  ұқсамайтындығын 

айтады. 

 

-Аю жұмсақ матадан 

жасалған. 

 

 

Дұрыс. 

 

 

 

 

 

Ойыншықтарға 

арналған тақпақтарын 

буратинаға айтады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Ойыншығым қуыршақ. 

Не берсемде жемейді. 

Еркелігі соншама, Азиза 

Көтермесем жүрмейді. 

6.Ойыншықтарым көп  менің, 

Бәрін жақсы көремін. 

Кешке дейін жалықпай               Амина 

Бірге ойнап жүремін 

Балалар енді сендер осы ойыншықтарды 

сипаттап беріндер. Енді осы қолдарындағы 

ойыншықтарды сындыруға бола ма? 

Сергіту сәті: 

Біз ойыншықпен ойынаймыз, 

Қоян сияқты секіреміз. 

Аю сияқты қорбандап, 

Қу түлкідей жүгіріп, 

Қуыршақпен дос болып, 

Бір керіліп аламыз. 

(Көліктің дауысы шығады) 

Тәрбиеші:Балалар,  бізге тағы  біреу қонаққа 

келе жатқан сияқты.(Көлік кіреді) 

Макуйн:-Сәлеметсіздер ме!Менің атым -

Макуйн.Мен сендерден көмек сұрап келдім. 

Тәрбиеші:Балалар, біз көмектесеміз бе? 

Макуйн: Мені жарысқа шақырды. Бірақ онда 

барлық көліктер,әдемі,көрікті сәнделген.Мен 

ғана осындаймын ешқандай сәнім жоқ. 

Сендер маған көмектесе аласындар ма? 

Рахмет, балалар сендерге,менің көңілімді 

көтердіңдер. 

Ойын: « Орнында не жоқ?» 

Шарты:үстел үстіне 5ойыншық 

қойылады.Балалардан көздерін жабуды 

сұрайды.Көздерін жапқан кезде тәрбиеші бір 

ойыншықты алып тастайды. Балалар  қай 

ойыншық жоқ екенің табу керек.  

Тәрбиеші:Бізде саған балалардан тағы 

сыйлығымыз бар. 

Өлең: «Ойыншықтар» 

Балалардың макуйнге тілектері. 

Маквейн: Рахмет, менде де,сендерге 

сыйлығым бар! 

 

Балалармен қоштасады. 

 

 

 

 

 

 

Қолындағы 

ойыншықтарды 

сипаттап береді, 

неден жасалғаның. 

 

 

 

Өлең жолдарына 

қатысты қимыл-

қозғалыстар жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар көлікпен 

амандасады. 

Иә. 

Балалар макуйн  

көлігін әдемілеп 

наклейкалар 

жапсырады. 

 

Балалар ойынға 

қызығушылықпен 

қатысты. 

 

 

 

 

 

Балалар макуйн 

сыйлығына өте 

қуанды. 

 

 

 

 



 

Тәрбиеші :балалардан бүгінгі оқу барысы 

сендерге  ұнады ма?  

Балалар оқу барысында  не туралы айттық? 

Бізге бүгін қоңаққа не келді? 

Кімге біз көмектестік?  

Оған біз қандай  көмек көрсеттік? 

 

Тәрбиеші әр баланы мадақтайды. 

Макуйн сыйлығын таратады. 

 

 

Ойыншықтар туралы. 

Буратино,макуйн 

машинасы. 

Макуйнге. 

 

Машинаны сәндедік. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ойыншықтардың көлемі, түсі, материалы жағынаналуан түрлі 

болатынын, біройыншықтыңбірнешематериалданжасалуымүмкінекендігін; 

ойыншықтарғазерсалып, әрекететужолдарын. 

Игереді: ойыншықтүрлері, олардыңжасалужолдары, 

олардыжасайтынадамдартуралыәңгімелеуді. 

Меңгереді: 

өздерінеұнағанойыншықтардызерттеуарқылызерттеужүргізудіңқарапайымтәс

ілін; ойынбарысындаойыншықтарғаұқыптылықпен, 

жанашырлықпенқарауды; достарыменойыншықтардыбөлісіпойнауды. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


