
   
   “Тіл  болашағы – балабақшада”

             қалалық  тіл  фестивалі

                Дайындағандар:   әдіскер Тлеуова Р.Ж.
                                                                    муз. Жетекшісі  Сарыбасова Г.Ж.

                           Ақтөбе қаласы

               №30 “Ұрпақ” мектепке 
дейінгі ұйымы



Тлеуова Роза  Жолбай ызы қ
№30 “ рпа ” мектепке  дейінгі  йымыны  әдіскеріҰ қ ұ ң

1985 жылы Ақтөбе 
педагогикалық 
училищесінің 
мектепке дейінгі 
бөлімін тамамдадым. 
      1992 жылы Қ. 
Жұбанов атындағы 
Ақтөбе педагогикалық 
институтында сырттай 
 оқып,  мектепке 
дейінгі “Педагогика 
және психология” 
факультетінде оқып, 
педагогика және 
псхология пәнінің 
оқытушысы және 
мектепке дейінгі 
мекеме әдіскері деген 
мамандық алдым.
       1985-2008 жылдар 
аралығында
мектепке дейінгі 
мекемелерде  тәрбиеші 
болып жұмыс 
жасадым.
2008 жылдың шілде 
айынан бастап,  
мектепке дейінгі 
ұйымда әдіскер болып 
жұмыс жасаймын.
Еңбек өтілім: 27 жыл
Санатым: Жоғары 
біліктілік деңгейінің 
                    І санаты
 



                        

                            Мақсаты: 
 Өзге  ұлт балаларына  қазақ  тілінде 

коммуникация  дағдыларын  дарыту, 
мектепке  дейінгі  ұйымымызда  

мемлекеттік тілдің  қолданысын  арттыру,  
қазақ  тілін меңгеруге  деген  

қызығушылығын  ояту, 





                            Таныстыру



                Таныстырып тейік, зіміздіө ө

  
 Хор:  Балалары 

сан ұлттың
           Тату өмір 

сүруде
          Түлектері 

«Ұрпақтың»
          Қазақ тілін 

білуде.
  
 Александр: 

Александр 
Гайдармын

                     Қазақ 
тілде  сайраймын

                     Қазақ 
тілі мен үшін 

                     
Мақтанышы 
елімнің.

  
 Диана:  

Таныстырсам 
өзімді,

                 
Толмачтегі  Диана.

                Туған 
жердің төрінде 

                Ақтөбеде 
тұрамын.

  
        Яна: 

Болашақтың иесі,
                 Арапова 

Янамын.
                 Ең әдемі, 

көрікті 
                

Молдаванның 
қызымын.

 Александра: 
Александра есімім,

                        Өзім 
орыс қызымын

                        Бес 
жыл бұрын осыдан 

                        
Аштым өмір есігін.

  
 Алексей:  Менің 

атым Алексей,
                   Беске 

толған батырмын.
                  Ұлтым 

менің Украин 
                   Қазақ 

тілде  сойлеймін.
  
    Артем: Артем 

деген баламын
                  Айтқан 

тілді аламын
                  Ұлтым 

орыс болса да 
                  Қазақша 

мен сайрамын.
  
      Хор:  Үйренеміз 

өнер біз
                 

Шетімізден 
шеберміз

                 Ертек 
айтып, ән шырқап 

                 Билеп- 
билеп береміз

  
  
  



Білім мен оқыту саласы, Тұлғалық бағдарламасы
Бес саланы біледі, “Ұрпақ” балабақшасы

  
Александр: 
Біз жазамыз, 
жазамыз

                        
Таусылғанша 
сиямыз

                        
«А» -дегенде 
отырып

                        
«Б» - дегенде 
тұрамыз

                        
Ертегіні 
тыңдап біз

                        
Рөлдерді 
сомдаймыз

                        
Білім беру 
саласын

                      
« атынас»Қ  
деп ұғамыз.

  
         Диана: 

Қайта-қайта 
секіріп,

                        
Шынығамыз 
жетіліп

                        
Жуынамыз, 
таранып

                        
Айнаға да 
қаранып

                        
Назар салып 
сағатқа

                        
Отырамыз 
тамаққа

                        
Бұл саланың 
жауабын

                      
«Денсаулы
»қ  деп 

табайық
  
              
Яна: 
Құрастырып 
күнде біз

                        
Текшелермен 
ойнаймыз

                        
Биік-биік 
үйлерді

                        
Құлшыныспен 
қалаймыз.

                        
Санаудан да 
қашпаймыз

                        
Санап-санап 
тастаймыз

                        
Оң қолымда 
бес саусақ

                        
Сол қолымда 
бес саусақ

                        
Қосып едім 
екеуін

                        
Болып шықты 
он саусақ

                        
Бұл саланы 
әрдайым

                      
«Таным» 
деп біз 
ұғамыз.

  

 Александра:  Аспанындай  мөлдірмін

                         Гүлдеріңдей нәзікпін

                         Табиғат деген қызыңмын

                          Бәріңді жақсы көретін

                          Еркелеймін, еремін

                          Отбасы  деген  - Отанға

                          Білім беру саласы

                        « леуметтік»Ә  ортада.

  

        Алексей:  Ал,балалар тұрмайық,

                          Ою-өрнек сызайық

                          Қолға ұстап қайшыны,

                          Ою ойып алайық

                          Әнді айтып, би билеп

                          Алақанды ұрайық.

                          Білім беру саласын

                        «Шы армашылы »ғ қ  деп 
ұғайық

  

            Артем: Қатынас, таным, әлеумет,

                          Тұлғалық-бағдар ордасы

                           Денсаулық, шығармашылық

                           Білім мен оқыту саласы

                           Бес саланы біледі

                         « рпа » Ұ қ балабақшасы



             Сурет бойынша әңгіме



                  “Сарауыз балапан” ертегісі



              «Сарыауыз балапан» ертегісі
 Автор:  Көктем 
келіп, күн 
жылып 
жұмыртқадан 
сары ауыз 
балапан жарып 
шығады.
Балапан: О, 
қандай 
тамаша!
Гүлді кілемдей 
құлпырған, 
көктемдей 
дала осы екен 
ғой!
Мұндайды мен 
ешқашан 
көрмегенмін.
Өйткені, мен 
жаңадан туған, 
жүруді, 
сөйлеуді енді 
ғана үйрене 
бастаған 
балапанмын.
Тауық:  Қыт-
қыт-қыт  Менің 
кішкентай сары 
ауыз 
балапаным. 
Мен саған 
тамақ 
әкелемін, сен 
ұяда қал. 
Жалғыз шығып 
кетпе?
Автор: Ұяда 
жатып іші 
пысқан  сары-
ауыз балапан 
жан-жағына 
танғалып 
қарап, 
анасының 
артынан баруға 
бел буады.
Балапан: -  
Мен анамды 
дауысынан 
танимын ғой. 
Артынан 
барайын.
Автор:  
Балапан үй 
жаңында 
жатқан 
мысыққа 
барады
Мысық: Мяу-
мяу (керіліп)
        Менің 

ұйқымды 
қашырған кім 
екен?

 Балапан: Мен 
ғой жаңадан 
туған, жүруді, 
сөйлеуді енді 
енді ғана 
үйрене 
бастаған 
балапан . 
 Сіздің 

дауысыңыз 
менің анама 
ұқсамайды 
екен. 

 Кешіріңіз. Мен 
әрі қарай 
анамды 
іздейін.

Автор:  
Балапан 
шартақ 
қасында 
жатқан күшіктің 
үйшігіне келеді.
 Күшік:  Аф, 
аф үреді
 Мына 

сүйкімді, нәзік 
көзге 
қаратпас күн 
сиякты 
үлпілдеген 
жібек жүнді не 
екен?

Балапан: Мен 
ғой жаңадан 
туған, жүруді, 
сөйлеуді енді-
енді ғана 
үйрене 
бастаған 
балапан . 
Сіздің 
дауысыңыз 
менің анама 
ұқсамайды 
екен. 
Кешіріңіз. Мен 
әрі қарай 
анамды 
іздейін. 
Автор: 
Шөлдеген 
балапан су 
басына келіп, 
жүзіп жүрген 
қазды көреді
 Қаз: Қаңқ, 
қаңқ, қаңқ
         
Талтаңдап 
басып қайдан 
келесің? Анаң 
қайда? 
         Неге 
жалғыз 
жүресің?

Балапан:Анамды іздеп келемін. Сіз менің анама ұқсайды 
екенсіз, тек даусыңыз ұқсамайды екен?

 Қаз: Шаршап қалыпсың? Су іш.  Сосын демалайық, анаңда 
келіп қалар. 

Балапан: Жарайды 

Автор:Осы мезетте тауық балапанына тамақ әкеледі.

Тауық: Қыт-қыт-қыт-қыт                Қыт-қыт-қыт-қыт

 Қарррағымм ай, Жаррығымм ай

 Қайда кетті , Балапан ай!

(Шөжелерім музыкасы ойналып тауық балапанын іздеуге 
шығады)

Тауық:  Қыт-қыт-қыт-қыт

 Мысық : Не болды шұбар тауық?

Тауық : Балапанымды көрдің бе?

Мысық: Көрмедім.    Мяу-мяу – мяу    (ұйықтап қалады)

(Шөжелерім музыкасымен балапанын іздеуді жалғастырады)

Тауық:  Қыт-қыт-қыт

Күшік:  Не болды шұбар тауық?

Тауық: Балапанымды көрдің бе?

Күшік:  Ия, көрдім. Су жаққа қарай кеткен.

 Тауық шөжелерім музыкасымен балапанын іздеуге су жаққа  
беттейді) 

Қаз:Жүр мен сені  анаңа алып барайын.

Автор: Қаз сары ауыз балапанды анасына әкеле жатқанда  
жол бойында Тауықпен кездеседі.

Тауық: Менің балапаным. 

Рахмет, ата қаз. Түбі бір туыс екеніңізді білдірдіңіз.

Келіңдер достарым! Бәріміз ән шырқап, би билейік.

Автор:Анасымен табысқан балапан қуаныштан ән шырқап, 
думанға айналады.

 Ән: «Әнші балапан» 

  

  

  

  

  



                   Балапанны  анасын іздеуің



                 Балапан анасын Мысық 
пен иттен сұрайды.



                    Балапанны  анасымен табысуың



                         нші балапанӘ



                 Р лдерде ойна андар: ө ғ
 

                        Автор -  Арапова  Яна 
                       
                        Балапан – Толмач Диана 
                        
                        Тауық – Кувалдина Александра 
                        
                        Қаз – Гайдар Александр 
                      
                        Мысық – Шидловский  Артем 
                       
                        Күшік – Сотник Алексей 



                    
                      Назарларыңызға рахмет!!!
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