
 

  



Қыркүйек айы     
Ап

та 

Са-

ғат 

Апталық 

тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 

тәсілдер 

Пайдалан-

ған 
әдебиет 

1 

 

1 Менің 

балабақшам 
1.Қуыршақ 

Әйгерімнің 

барабаны 

Балалардың бойын-да балабақшаға, дос 

тарына 
сүйіспеншілік сезімді қалыптастыруға; 

Музыка Түрлі сипаттағы әндердің 

мазмұны мен көңіл күйін қабылдауды, 

бірдей қарқында ән салуға, бірінің 
артынан бірі  жүру барысында би ырғағын 

игеруді үйрету  

Білімділігі:  Баланың балабақша 

туралы түсінігін кеңейту  
Дамытушылығы Қоршаған 

өмірдің құбылыстардың 

музыкаға әсерін беретіні туралы 

түсініктерін дамыту., Тәрбиелігі  
балабақшада берілетін тәрбиенің 

мәнін түсіндіру. 

Тыңдау: «Бала, бала, 

баламыз»Б.Қыдырбеков.   
Ән айту:Біздің балабақ- 

шамыз»Н.Тілендиев.Му

зыка лық - ырғақты 

қозғалыс:«Буратино»  

Танысты

ру, 
тыңдату, 

орындату  

Хрестома-

тия 
Музыка 

Жеке 

жинақ 

2 
 

 

 

2 
 

 

 

 
 

 

Менің 
отбасым 

1. Асыл 

әжем 

2. Әжемнің 
әні 

Түрлі сипаттағы ән-дердің мазмұнымен 
көңіл күйін қабыл- дауды,бірдей қарқы 

нда әнсалуға,бірінің арты нан бірі жүру 

барысында биді  үйрету Түрлі сипаттағы 

аспапта орындалған пьесаларды тыңдауға, 
есте сақтауға, әнді сергек, ширақ, әндете, 

айтуға, әуенмен бірге би 

қозғалыстарының қарапайым 
элементтерін орындауға үйрету 

Білімділігі:  Музыкалық есту 
қабілеттерін арттыру 

Дамытушылығы  әнді орындау 

қабілеттіліктерін дамыту. 

Тәрбиелігі  ойыншықты ұқыпты 
ұстауға, оларды әнге қосып 

айтуға үйрету.Әдіс-тәсілдері: 

Ән тыңдау. «Жай және 
жылдам» Хасанғалиев 

Ән айту:«Шар»Б.Дәлден 

бай.Ойын:«Өз түсіңді 

тап» Г.Омаров. 

Танысты
ру, 

тыңдату, 

орындату  

Хрестома-
тия 

Музыка 

Жеке 

жинақ 

3 

 

1 Табиғат 

әлемі 

1. 
Сылдырмақ

тар 

сылдырлап 

Тірі және өлі  таби- ғат заттары мен  құ 

былыстары,маусым дық өзгерістер,өсім 

діктер туралы білім дерін кеңейтугу,та-
биғат туралы түсіні ктерін  кенейту .  

 

Білімділігі: Отбасы мүшелерін ән 

орындау арқылы таныстыру 

Дамытушылығы: Әуенді сергек 
айту, тыңдау, ойын-қимыл 

арқылы ырғақты сезіндіру. 

Тәрбиелігі: ән арқылы 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу 

Тыңдау: 

«Сәби қуанышы» 

Е.Құсайынов. 
Д.Ботбаев. 

  Ән айту: 

«Мен Кішкентай 
баламын» Қалжанов  

М.Ы.Қ. 

«Сылдырмақтармен би» 

Танысты

ру, 

тыңдату, 
орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 
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2 Менің Қа-

зақстаным 

1.Айгөлек-
тей 

дөңгелеп 

2.Әнұран 
жаттайық 

Муз.пьесаларды  тың дауға, есте сақтауға, 

әнді сергек, ширақ,  

әндете, айтуға, 
әуенмен бірге би 

қозғалыстарының қарапайым 

элементтерін орындауға үйрету 

Білімділігі: Дауысқа күш салмай 

табиғи дауыспен ән салуға 

үйрету. 
Дамытушылығы: Есту қабілетін 

дамыту 

Тәрбиелігі:әннің сөзін анық 
айтуға қабілеттіерің тәрбиелеу. 

Тыңдау: 

«Орман үні». 

Ән айту: 
 «Біз өмірдің гүліміз» 

Е.Хасанғалиев 

М.Ы.Қ  
«Кішкентай би» 

Н.Александрова. 

Танысты

ру, 

тыңдату, 
орындату  

Хрестома-

тия 

Музыка 
Жеке 

жинақ 

 

Қазан айы  

Ап
та 

Са-
ғат 

Апталық 
тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 
тәсілдер 

Пайдалан-
ған 

әдебиет 

1 

 

1 Қош келдің, 

алтын күз!  
 1.Ару Күз 

Отбасы,ана,әке,әже, 

ата, аға, рөлі,отбасын 
дағы  өзара қарым-қа 

тынас,өзара көмек, от 

басының  барлық мү 
шелеріне сүйіспенші 

лік туралы түсінікте 

рін кеңейту. 

Білімділігі: әнді таза айту, дауыстың биік және 

төмен ырғақтарын ажыратуға уйрету.   
Дамытушылығы : Музыканы тыңдау,оны  есте 

сақтау қабілетін  тәрбиелеу. 

Тәрбиелігі : Балалардың туған қаласына деген 
сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу. 

 

Тыңдау:«Бұл қай кезде 

болады» Брусиловский 
Ән айту: 

«Күз келгенде» 

Ж.Қалжанов 
М.Ы.Қ 

«Күзгі жапырақтармен 

би» 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Хрестома-

тия 
Музыка 

Жеке 

жинақ 

2 
 

 

2 
 

 

 
 

 

 

Күз сыйы 
1. Күз сый-

лаған топ-топ 

2. Тұлпарым 

Музыкалық 
дыбыстар ды таза 

айтқызу,тындау, 

«жоғары» және 
«төмен» дыбыстарын 

ажырату. 

Білімділігі:  Әуенді сергек айтуға уйрету. 
Дамытушылығы:  ойын-қимыл арқылы ырғақты 

сезіндіру. 

Тәрбиелігі:Балаларды табиғатқа,төлдерге,үй 
жануар- 

ларына қамқорлықпен  қарауға  тәрбиелеу 

Тыңдау: 
«Жау-жау, жаңбыр» 

К. Дүйсекеев. 

Ән айту: 
«Мен Кішкентай 

баламын» Қалжанов  

Ойын: 

«Күн мен жаңбыр 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

Хрестома-
тия 

Музыка 

Жеке 
жинақ 
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1 Ас атасы – нан 

Көңілді 

тоқаштар 
 

  

Музыка ырғағына 

сай қимылдар 

жасауға үйрету, 
музыкалық есту 

қабілеттерін арттыру 

Музыканың 
характерін ажырата 

білуге үйрету. 

Білімділігі: Музыкаға деген сезімін ояту, 

қарапайым ырғақтармен би билеуді үйрету 

Дамытушылығы: табиғи дауыспен ән айту 
қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелігі: ән арқылы сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу 

Тыңдау: 

«Балалар мен жаңбыр» 

Г.Абдрахманова. 
Ән айту: 

«Моншақтар» 

К.Қуатбаев  
М.Ы.Қ  «Орамалмен 

билейміз» 

Е.Брусиловский. 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 
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2 Жыл құстары 

1. Торғайсың, 

тынбайсың! 

2.Құстар әні 

Бірге ән айту әдетін 
қалыптастыру, дауыс 

ырғағының тазалы-  

ғына мән беру. 
Музыка характерін 

қимылдар арқылы 

жеткізе білу. 

 Білімділігі: Дауысқа күш салмай табиғи 
дауыспен ән салуға үйрету, әннің сөзін анық 

айтуға үйрету. 

Дамытушылығы: Ойын арқылы көңілсіз, көңілді 
әуендерді сезіндіру. 

Тәрбиелігі:балалды ән арқылы еңбекқорлыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 

Тыңдау:«Күз»С.Кибиро
ва.Ән айту:«Біз өмірдің 

гүліміз»И.Нүсіпбаев  

М.Ы.Қ. «Қоңыр аю 
қорбаңбай»Б.Дәлденбай

Ойын:«Қандай жеміс 

жетпейді?»  

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

Хрестома-
тия 

Музыка 

Жеке 
жинақ 

 

 

 

Қараша айы     

Апта Са-

ғат 

Апталық 

тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 

тәсілдер 

Пайдалан-

ған 

әдебиет 

1 

 

1 Жомарт 

күз 

1. Жайсан 

кұз 

Әуенді  есту,сезіну, 

әнді бірге бастап, 

бірге аяқтап,хормен 

айтуға үйрету. Бала 
ларға күз мезгілі лін 

дегі көкіністер тура 

лы түсініктемеберу. 

Білімділігі: музыканың  басталу жене 

аяқталуымен таныстыру. 

Дамытушылығы: әуеннің характерін ажырату 

қабілеттерін дамыту. 
Тәрбиелігі: музыканың бөлімдері арқылы 

ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Тыңдау:«Ормандағы 

жан-жануарлар үні» 

Ән айту: 

«Балапан» Смақов 
М.Ы.Қ : 

«Уйде не болып 

жатыр». 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Хрестома-

тия 

Музыка 

Жеке 
жинақ 

 



2 

 

2 

 

 
 

 

 
 

Көлік 

1.Пойыз 

2.Көліктер 
әні 

Музыка ырғағына 

сай қимылдарды 

жасауға үйрету. 
Балаларға күз 

мезгілі лін дегі 

көкіністер туралы 
түсініктеме беру 

Білімділігі: музыкалық есту қабілеттерін арттыру 

және  ойндар туралы мәлімет беру. 

Дамытушылығы:Ән орындау кезінде  дұрыс 
тыныс алу қабілетін дамыту.  

Тәрбиелігі:балалды ән арқылы еңбекқорлыққа, 

ауыз біршілікке тәрбиелеу. 
 

Тыңдау: 

«Күз тамаша» 

А.Досмаганбетова 
Ән айту: 

«Бұл алтын күз»  

М.Ы.Қ  «Жалпы би» 
полька би қимылдары 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Зерек 

Ботақан 

№9 

3 

 

1 Жабайы 

табиғат 

әлемі 
1. Кірпі 

Балалардың бойын 

да адамгершілік 

қасиеттерді, жақын 
адамдарына сүйіс 

пеншілікті, оларға 

қамқорлық жасауға 
ынтасын,ойыншық-

тарды әнге қосып 

айтуға үйрету. 

Білімділігі: музыкалық  есту қабілеттерін 

арттыру. 

Дамытушылығы:ырғаққа дәл түсу, есту 
қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелігі: тазалыққа, салауатты өмір салтына 

тәрбиелеу. 

Тыңдау: 

«Доп» Т.Ломов. 

Ән айту: 
 «Біз өмірдің гүліміз» 

Е.Хасанғалиев 

М.Ы.Қ  
«Ырғақтық массаж» 

 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 
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2 Ғажайыптар 
әлемінде  

1.Орманда-

ғы бауырсақ 
2.Бауырсақ 

ертегісін 

сомдайық 

Пьесаның көңілді 
мазмұнына  эмоция 

лы көңіл-күй таны- 

туға,әнді сергек, ши 
рақ, әндете,айтуға, 

әуенмен бірге би 

қозғалыстарының 

қарапайым 
элементтерін 

орындауға үйрету.  

Білімділігі: Таулы аймақтағы жануарларді білу. 
Дамытушылығы:Әуеннің көңілді көңілсіз түрін 

ажырату.Би ырғақтарын жасауға талпындыру. 

Тәрбиелігі:Табиғатты қорғауға  тәрбиелеу 

Тыңдау: 
 «Жабайы 

жануарлардың дыбысы» 

Ән айту: «Сұр қоян» 
Қуатбаев 

Ойын:  

«Өз жұбыңды тап» 

 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

 «Ән 
сабағы» 

134 бет 

 

 

Желтоқсан айы      

Апта Са-
ғат 

Апталық 
тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 
тәсілдер 

Пайдалан-
ған 

әдебиет 



1 

 

1 Алақай, 

қыс келді! 

1.Аппақ 
қар 

Балаларда "Мәңгі- 

лік Ел" жалпы ұлт-

тық идеясына негіз- 
делген рухани-адам 

гершілік жалпы 

адамзаттық құнды- 
лықтарды,патриоти 

тизм мен толерант- 

тылықты қалыптас 
тыруға ықпал ету. 

Білімділігі:Құстар туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Дамытушылығы: есту, сезіну қабілеттерін 
дамыту. 

Тәрбиелігі: құстарды қорғауға тәрбиелеу. 

 

Тыңдау: 

«Құстар» 

Л.Банникова. 
Ән айту: 

«Құстар» Кәрімбаев 

М,Ы.Қ «Тауық пен 
балапандар» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Хрестома-

тия 

Музыка 
Жеке 

жинақ 

 

2 

 

2 

 

 
 

 

 

 

Жайнай бер, 

Қазақста-

ным! 
1.Елтаңбасы 

елімнің 

2.Елімнің 

рәміздері 

Жануарлардың та 

биғаттағы тіршілік 

етуі  туралы түсінік 
тер беру.Балаларға 

мерекелік көңіл күй 

сыйлау,белгілі әуен 

ге қимылдар жасау.  

Білімділігі: Отан туралы түсініктерін дамыта 

түсу. 

Дамытушылығы:Есту қабілеттерін дамыту. 
Тәрбиелігі: Елді, Отанды сүюге тәрбиелеу. 

 

 

 

Тыңдау:   «Құлыншақ» 

Қ.Шілдебаев. 

Ән айту: 
«Отаным» 

К.Қуатбаев 

М.Ы.Қ «Балдырғандар 

биі 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Зерек 

Ботақан 

№9 

3 

 

1 Қош келдің, 

Жаңа жыл!  

1. Әсем 
шырша 

Қыс мезгілінің 

басқа мезгілдерінен 

айырмашылығын 
ерекшеліктерін 

музыка арқылы 

ажырату. 

Білімділігі: музыканы тыңдауға талпындыру. 

Дамытушылығы: Қысқы әндерге деген 

қызығушылығын ояту, дамыту, 
Тәрбиелігі:табиғатты қорғауға тәрбиелеу. 

 

Тыңдау: «Қыс қызығы» 

И. Нүсіпбаев. 

Ән айту:«Қыс»Әлімқұ-
лов Музыкалық – қимыл 

қозғалыстар: 

«Ақшақарлар биі» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 

 

4  
 

2 Жаңа 
жылдық 

сыйлықтар. 

1.Аяз Ата 
сыйлығы 

2.Ғажайып 

сыйлықтар 

Әуеннің ырғақ екпі 
нін сезіне білуге, са 

лыстыруға, әуенге 

сәйкес қозғалуға 
дағдыландыру. 

Әнді көңілді, ашық 

дауыспен таза орын 

дауға үйрету. Музы 
каны тыңдау,ынта- 

сын тәрбиелеу,айыр 

машылықтарын 
атау. 

Білімділігі: төмен және жоғары дыбыстарды есту, 
сезіну. 

Дамытушылығы: ширақ және сабырлы сипатын 

қимыл арқылы көрсету 
Тәрбиелігі: көңілді жүруге талаптандыру. 

 

Тыңдау: 
«Шырша жыры» 

Б.Бейсенова. 

Ән айту: 
«Аяз ата» Т.Әбдіқадіров   

Әуенді-қимылды ойын: 

«Қояндар мен қу түлкі» 

 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

 «Ән 
сабағы» 

134 бет 

 



 

Қаңтар айы    

Апта Са-
ғат 

Апталық 
тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 
тәсілдер 

Пайдалан-
ған 

әдебиет 

1 

 

1 Қыс 

қызығы 
Көңілді 

қыс 

Қыс 

кейіпкерлерімен 
музыка арқылы 

танысу. 

Білімділігі: Музыканы тыңдауға, ілесе айтуға 

шақыру. 
Дамытушылығы: ,би ырғақтарын жасауға 

талпындыру. 

Тәрбиелігі: обрысзды қабылдай білуге тәрбиелеу. 
 

 

Тыңдау:«Келді міне, 

Жаңа жыл!» 
И.Нүсіпбаев.Дауыс ашу 

жаттығуы:«Баспалдақ» 

Ән айту:«Аңдар әні» 
М.Ы.Қ, «Билейміз Аяз 

атамен»Э.Фасхудинова. 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Хрестома-

тия 
Музыка 

Жеке 

жинақ 
 

2 

 

2 

 
 

 

 
 

 

Қардың 

пайдасы 
1.Ақшақар-

мен би 

билейік 
2.Ақшақар 

Ширақ және 

сабырлы сипатын 
қимыл арқылы 

көрсету 

Білімділігі: төмен және жоғары дыбыстарды есту, 

сезіну. 
Дамытушылығы: музыканы тыңдауға, ілесе 

айтуға шақыру. 

Тәрбиелігі:би ырғақтарын жасауға талаптандыру. 
 

 

  

Тыңдау: 

«Дала аппақ» 
Л. Хамиди. 

Ән айту: 

«Қыс қызығы» 
И. Нүсіпбаев. 

М.Ы.Қ: «Ұлпақарлар» 

 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Зерек 

Ботақан  
 

3 
 

1 Аңдардың 
қысқы 

тіршілігі 

Сүр көжек 

Әуенді сергек 
айту,тыңдау,ойын-

қимыл арқылы 

ырғақты сезіндіру. 

Білімділігі: ән арқылы мезгілдермен таныстыру. 
Дамытушылығы:ойын-қимыл арқылы ырғақты 

сезіндіру. 

Тәрбиелігі: ұжымда жұмыст жасауға трбиелеу. 
 

Тыңдау: 
«Бұл Қай кезде болады» 

Брусиловский 

Ән айту: 
«Ұлпақарлар» 

Ж.Қалжанов 

М.Ы.Қ 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

Жеке 
жинақ 

Хрестома-

тия 
Музыка 

 

4  
 

2 Қыстайтын 
құстар 

1.Жем 

берейік 
уыстап 

2.Суық 

торғай 

Дыбыс әуезділігін, 
динамикасын 

қалыптастыру. 

Білімділігі: Аспаптардың дыбысталу тембрін 
айыру 

Дамытушылығы: Әнді орындауға баулу.  

Тәрбиелігі Тәрбиешінің дауыс ырғағына еліктеп 
әнді буындап айтып үйрету.: 

 

Тыңдау: 
«Шөжелерім» 

М.Әлімбаев. 

Ән айту: 
«Кел билейік. 

Байқадамов.М.Ы.Қ 

«Шөжелерім» 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

 «Ән 
сабағы»  



М.Әлімбаев. 

 

 

 

 

Ақпан айы     

Апта Са-

ғат 

Апталық 

тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 

тәсілдер 

Пайдалан-

ған 

әдебиет 

1 

 

1 Мен және 

қоршаған 

орта 
Қошақан 

Маусымдық 

өзгерістер, 

өсімдіктер туралы 
білімдерін  

кеңейтуге үйрету.  

Кейіпкерлер 

арқылы музыкаға 
қызығушылығын 

арттыру 

Білімділігі: мамандықтар туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Дамытушылығы: шығармашылыққа баулу, әуенді 
тыңдап, сипатын ажыратуға үйретуді әрі қарай 

жалғастыру. 

Тәрбиелігі: мамандықтарды бәрін сүйюге 

тәрбиелеу. 
 

 

Тыңдау: 

«Қоян» 

Б. Дәлденбаев. 
Ән айту: 

«Балдырғандар жыры» 

Ш.Қалдаяқов  М.Ы.Қ 

«Алақаныңды көрсет» 
 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Хрестома-

тия 

Музыка 
Жеке 

жинақ 

 

2 
 

2 
 

 

 

 
 

 

Алуан-алуан 
кәсіп бар, 

таңдай біл 

де,талап 

қыл!1. 
Ұшқыш 

боламын 

2.Ұшқыш 

Өсімдіктердің 
барлық түрлерін 

сақтаудың 

қажеттілігі туралы 

түсініктерін қалып-
тастыруға.Қыс 

мезігі-лін 

музыкадан тану. 

Білімділігі: музыкадағы тембр туралы білу. 
Дамытушылығы: дыбыс биіктігін ажырату 

қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелігі: табиғатты сүюге тәрбиелеу. 

 
 

Тыңдау: 
«Бұл Қай кезде болады» 

Брусиловский 

Ән айту: 

«Ұлпақарлар» 
Ж.Қалжанов 

 

Таныстыру, 
тыңдату, 

орындату  

Зерек 
Ботақан 

№9 



3 

  

1 Техника 

және біз. 

Электрони-
ка әлемі 

Қуыршақ театры 

арқылы балаларды 

шығармашылыққа 
баулу 

Білімділігі: ғажайып ертегілермен таныстыру. 

Дамытушылығы: әуен сипатын ажыратып, 

қимылдауға, ән айтуға дағдыландыру 
Тәрбиелігі: достыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу. 

 

Тыңдау: 

«Күнбике» Чайковский 

Ән айту: 
«Бала мен көжек» 

М.Ы.Қ 

 «Бос орынды тап» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 

 

4  2 Дені 

саудың – 

жаны сау. 

1.Доп,доп,
домалақ 

2.Домалай

ды доп 

Қуыршақ арқылы 

балаларды 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Білімділігі: әнді сергек айту, тыңдау, ажыратуға 

үйрету. 

Дамытушылығы: музыкалық қабілеттерін 

дамыту. 
Тәрбиелігі:ойыншықтарды ұқыпты ұсауға 

тәрбиелеу. 

 

Тыңдау: 

«Қоян» 

Б. Дәлденбаев. 

Ән айту: 
«Балдырғандар жыры» 

Ш.Қалдаяқов  М.Ы.Қ 

«Алақаныңды көрсет» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

 «Ән 

сабағы» 

134 бет 

 

 

 

Наурыз айы   

Апта Са-
ғат 

Апталық 
тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 
тәсілдер 

Пайдалан-
ған 

әдебиет 

1 

 

1 Көктем 

жаршысы – 
құстар. 

Көңілді 

торғай 

Анаға деген 

сезімдерін ән 
арқылы жеткізуге 

үйрету 

Білімділігі:шарықтау шегі туралы түсінігін 

қалыптастыру. 
Дамытушылығы: музыкалық тирмендер туралы 

білімін дамыту. 

Тәрбиелігі: Ата-анасын сыйлауға, қастерлей 
білуге үйрету. 

 

Тыңдау:«Ай дидарлы 

анашым»Б.Бейсенова. 
Ән айту:«Айналайын ақ 

мамам»И.Нүсіпбаев. 

М.Ы.Қ«Гүл алу» 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Хрестома-

тия 
Музыка 

Жеке 

жинақ 
 



2 

 

2 

 

 
 

 

 
 

Жылғалар-

дан су ақты. 

1.Бұлақ 
сылдыры 

2.Таза бұлақ 

Қарапайым би 

қимылдарын 

орындауға 
дағдыландыру 

Білімділігі: табиғи дауыспен ән айтуға үйрету. 

Дамытушылығы: Әуенді есту, сезіну қабілеттерін 

әрі қарай дамыту 
Тәрбиелігі: қуана білуге тәрбиелеу. 

 

 
 

Тыңдау:«Весна»«Време

на года» П.И.Чайков 

ский.Ән айту:«Көктем  
өрнегі»  И.Нүсіпбаев 

М.Ы.Қ «Гүлдерді 

жинау» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Зерек 

Ботақан 

№9 

3 

 

1 Салт-

дәстүрлер 

және 
фольклор 

Наурыз-жыл 

басы 

Қазақстан Респуб 

ликасында тұратын 

өзге ұлт адамдары- 
на, олардың мәдени 

етіне, салт-дәстүрле 

ріне мейірімді және 
сыйластық қатынас 

қа тәрбиелеуге. 

Балаларға қазақтың 

салт-дәстүрі жайын 
да мағлұмат беру 

Білімділігі: ұлттық салт-сананы санасына сіңіру. 

Дамытушылығы: жылжам-жәй музыканы айра 

білу қабілетін шыңдау. 
Тәрбиелігі: отбасы мүшелеріне деген 

сүйіспеншіліктерін ән айту арқылы жеткізуге 

тырысу. 
 

Тыңдау: 

«Әй-әй бөпем» 

Халық әні, өңдеген: 
Қ.Шілдебаев. 

Ән айту: 

«Әжем менің айдай»  
М.Ы.Қ, 

«Айгөлек»   

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестома-
тия 

Музыка 

 

4  

 

2 Өнер көзі – 

халықта 
1.Өнерлі 

баламыз 

2.Нағыз 

қазақ-
домбыра 

Музыканы есту, 

жанрына қарай айра 
білуге уйрету. 

Білімділігі: музыка түрлерімен таныстыру. 

Дамытушылығы: ән,би, марш жанрларын 
ажыратуға дағдыландыру. 

Тәрбиелігі: топта өзін ұстауға тәрбиелеу. 

 

Тыңдау.«Марш, би, ән» 

Аудио жазбадан Ән ай- 
ту:«Балақан» Смақов 

Муз.дидактикалық ойын 

«Уйде не болып жатыр» 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

 «Ән 

сабағы» 
134 бет 

 

 

 

Сәуір  айы   

Апта Са-

ғат 

Апталық 

тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 

тәсілдер 

Пайдалан-

ған 

әдебиет 



1 

 

1 Ғарышқа 

саяхат 

Ғарыштағы 
ғажап 

Ойын арқылы 

көңілсіз, көңілді 

әуендерді сезіндіру 

Білімділігі: Еркін бидің қимылдарын суырып - 

салмалық шығармашылықпен орындауға бірдей 

би қимылдарын мәнерлікпен еркін түрде 
орындауға талаптандыру 

Дамытушылығы: тактге дәл дүсу ,ырғақтық 

сезімін дамыту. 
Тәрбиелігі: аузы біршілікке тәрбиелеу 

Тыңдау:«Балалар мен 

жаңбыр».Абдрахманова. 

Ән айту:«Моншақтар» 
К.Қуатбаев  

М.Ы.Қ  «Орамалмен 

билейміз» 
Е.Брусиловский 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Хрестомат

и Музыка 

Жеке 
жинақ 

 

2 

 

2 

 

 
 

 

 

Жер-Ана! 

1. Жер-Ана! 

2. Жер-
Ана,кең 

дала! 

 

Музыка арқылы 

жемістермен 

таныстыру. 

Білімділігі: Музыкаға деген сезімін ояту, 

қарапайым ырғақтармен би билеуді үйрету 

Дамытушылығы: Шапшандыққа баулу 
Тәрбиелігі: Ән арқылы сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 

Тыңдау:«Полька» 

Ән айту:«Апорт деген 

тәтті алма» Меңжанова  
М.Ы.Қ. «Қоңыр аю 

қорбаңбай»Б.Дәлденбай 

Ойын:«Қандай жеміс 
жетпейді?» 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Зерек 

Ботақан 

№9 

3 

  

1 Көктемгі 

ағаштар 

Жасыл 
желек 

Музыканы аяғына 

дейін тыңдауға 

дағдыландыру 

Білімділігі: Музыканы аяғына дейін тыңдауға 

дағдыландыру. қарапайым табиғи даыспен күш 

түсірмей, сазды ән салуға үйрету. 
Дамытушылығы: Түрлі сипаттағы музыкаға ден 

қойып тыңдауын дамыту 

Тәрбиелігі: ынталарын тәрбиелеу. 
 

Тыңдау: 

«Саққұлақ» 

Б.Ғизатов. 
Ән айту: 

«Мысығым» 

Байділдаев 
М.Ы.Қ. «Қуанамын» 

М.Ержанов. 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Жеке 

жинақ 

Хрестомат
и Музыка 

 

4  2 Бір шаңырақ 

астында 
1.Бесік 

жыры 

2.Әлди,әлди
бөпешім! 

Музыканы тыңдап, 

сезініп, шаттана 
білуге, қуана білуге 

баулу. 

Білімділігі: Музыканы тыңдап, сезініп, шаттана 

білуге, қуана білуге баулу. 
Дамытушылығы: есту қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелігі: дене мүшелерін атап, көрсете алуға 

тәрбиелеу. 
 

Тыңдау: 

«Қайсы екен?» 
Б.Дәлденбай. 

«Келді мамыр» 

Ө. Байділдаев. 
Әуенді-ырғақты ойын: 

«Жай және жылдам» 

Е.Хасанғалиев. 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

 «Ән 

сабағы» 
134 бет 

 

 



 

Мамыр айы      

Апта Са-
ғат 

Апталық 
тақырып 

Мақсаты Міндеті Репертуар Әдіс 
тәсілдер 

Пайдалан-
ған 

әдебиет 

1 

  

1 Бейбітшілік 

қорғанында. 
Отшаашулар 

Музыкаға деген 

қызығушылығын 
арттыру. 

Білімділігі: сылдырмақты ырғақты сезіне ойнауға 

дағдыландыру 
Дамытушылығы: ән айту іскерлігін дамыту 

Тәрбиелігі: шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

 

Тыңдау:«Сылдырмақ» 

А.Тоқсанбаев. 
Музыкалық-ырғақты 

қозғалыс:«Серуендейміз

, демаламыз»М.Красев. 
Ойын:«Сылдырмақ» 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Хрестомат

и Музыка 
Жеке 

жинақ 

 

2 

 

2 

 

 
 

 

 
 

Табиғаттың 

гүлденуі. 

1.Билейміз 
гүлдермен 

2.Нәзік 

гүлдер 

Көркем-ойындық 

бейнелерге сай 

қимылдарға 
еліктеу 

Білімділігі: Табиғи дауыспен ән айтуға 

дағдыландыру. 

Дамытушылығы: әуенді есту, сезіну, ән айту 
қабілеттерін әрі қарай дамыту 

Тәрбиелігі: музыкамен сұлулыққты сүюге 

тәрбиелеу. 
 

 

Тыңдау: 

«Қызыл-жасыл көбелек» 

К.Қуатбаев. 
Ән айту:«Көбелек» 

М.Әубәкіров. 

М.Ы.Қ «Гүлдермен би» 
Т.Вилькорейская. 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

Зерек 

Ботақан 

№9 

3 1 Көктемгі 

егістік 
Еңбек-түбі 

зейнет 

Театр арқылы 

дыбыстарды таза 
айтқызу. 

Білімділігі: «жоғары» және «төмен» дыбыстарын 

айыру, екі бөлімді әнді ажырата білуге үйрету 
Дамытушылығы: әнді тембрмен орындауға 

дамыту. 

Тәрбиелігі: жануарлады қорғауға тәрбиелеу. 
 

Тыңдау:«Қошақаным» 

И.Нүсіпбаев. 
Ән айту:«Төлдер» 

Б.Ғизатов. 

 Ойын:«Төлдерді тап» 

Таныстыру, 

тыңдату, 
орындату  

Жеке 

жинақ 
Хрестомат

и Музыка 

 



4 2 Жайдары 

жаз келді! 

1.Жайма 
шуақ 

жазымыз 

2.Жаз 
кереметтері 

Әуенге ілесе 

қарапайым би 

элементтерін 
еркін орындауға 

үйрету 

Білімділігі: табиғи дауыспен ән айтуға үйрету. 

Дамытушылығы: Әуенді есту, сезіну қабілеттерін 

әрі қарай дамыту 
Тәрбиелігі: қуана білуге тәрбиелеу. 

 

Тыңдау:«Жау – жау 

жаңбыр»К. Дүйсекеев. 

Ән айту:  «Жаңбыр» 
Д. Ботбаев. 

Музыкалық ырғақты– 

қимыл: 
«Қолшатырмен би» 

Ойын : 

«Күн мен жаңбыр» 
 

Таныстыру, 

тыңдату, 

орындату  

 «Ән 

сабағы» 

134 бет 

 

 

  



 

  



 


