
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Кіші қазақ «Балапан» топ 

 

№ 

 

Өтпелі  

тақырыптар 

Апталық 

тақырыптар 

Мақсаты 

 

Репертуары Көрнекілігі Дидактикалық 

ойын 

 

С

а

ғ 

1. 1 

Қ
ы

р
к

ү
й

ек
 

 

 

«Балабақша» 

 

 

 

 

Менің балабақшам 

Айгүл қонақта 

 
 

. Музыкаға деген ынтасын 

арттыру,музыка әуеніне 

сәйкес қимыл жасай білуге 
баулу. 

«Жүгіреміз жүреміз» 

(Г.Авдрахманова 

Ырғақты қимыл 
Аяқты нық басып жүру. 

Айгул атты 

қуыршақ 

«Қуып жет 

ойыны» 

2 

2. 2  

«Балабақша» 

 

Менің достарым 
«Бала бала балапан» 

Музыка ырғағына ілесе 
қимыл жасуаға үйрету. 

«Көңілді музыка» Ырғақты 
қимыл 

Шеңбер бойында аяқ ұшымен 

жүру. 

Көңілді балалар 
суреттері. 

«Көңілді ырғақ 
ойыны» 

1 

3. 3

-

4 

 

«Балабақша» 

Менің сүйікті 

ойыншықтарым 
 

«Көңілді 
сылдырмақтар 

Ойыншықтар арқылы 
балалардың музыкаға деген 

сезімдерін ояту. 

 
 

Көңілді сылдырмақтар» 
(И.Сапарбай,А.Тоқсанбаев) 

Ырғақты қимыл                             

Шеңберде жүру 

Сылдырмақтар 
 

«Сылдырмақпен 
ойын» 

2 

4. 5

-

6 

 

«Балабақша» 

Балабақшадағы 

үлкендер еңбегі 
«Қайсы екен 
қолымыз» 

Балаларға қолың оң ,сол 

екенін ажырата білуге 

үйрету. 

«Аяқпенен топ-топ топ»  

Ырғақты қимыл 

Шеңберде жүру,жүгіру,секіру 

. Қол аяқтың 

среттері. 

«Тауып көр» 1 

5. 7 

Қ
а
за

н
 

«Менің 

отбасым» 

 

«Менің әжем» 

 

Музыкаға деген 

қызығушылығын 
арттыру.Ән айту іскерлігін 

дамыту. 

Ән тыңдау «Ақ әжем»А. 

Тоқсанбаев ,И.Сапарбаев  
Ырғақты қимыл 

Жалаушамен жаттығу 

А.Затаевияч                           

Әжей суреті. Сылдырмақпен 

ойын  
А.Майкапар 

2 

6. 8 «Менің 

отбасым»  

 Менің отбасым, 

ата-аналар еңбегі 

«Менің мысығым» 

 

Әнді мұқият тыңдауға,есте 
сақтау қабілетттерін 

арттыру. 

 

«Билейміз әуені»                                 
Ырғақты қимыл                              

Әуенге сәйкес қимылдау. 

Мысық 
суреттерімен 

ойыншықтары. 

«Мысықпен 
мысықай ойыны» 

 

 

1 



7. 9

-

1

0 

«Менің 

отбасым» 
 

Үйдегі және 

көшедегі қауіпсіздік 
«Күн мен жаңбыр» 

Музыканы 

тыңдау,қабылдау есте 
сақтау дағдыларын 

қалыптастыру.  

«Жау жаңбыр»                  

Ырғақты қимыл                              
Шеңбер бойындағы қимылдар            

Кү мен жаңбыр 

суреттерімен 
музыка 

дыбыстары.. 

 «Жаңбыр» 

 
2 

8. 1

1

-

1

2 

«Менің 

отбасым»  

Алтын күз 
«Күзгі бақта» 

Ойын арқылы балалардығ 
қызығушылықтарын 

арттыру,күз тауралы ұғым 

беру. 

«Күз ырғағы»әні 
Ырғақты қимыл                              

Жүгіреміз,жүреміз 

Мезгіл сурттерімен 
жемістермен 

көкөністер. 

 «Жемістермен 
көкөністерді 

ажырату ойыны» 

 

1 

9. 1

3 

Қ
а
р

а
ш

а
 

Дені саудың 

жаны сау 

Пайдалы 

көкөністер 

«Күз сыйы» 

Ойын арқылы 

балалардың есту, сезіну, 

ән айту қабілетін 

қалыптастыру. Қатты 

және жай динамикада ән 

салып үйрену. Дауысты 

қастерлеуді 

қалыптастыру 

Ән тыңдау: «Алма саған 

ризамыз» муз Г.Абдрахманова 

Ән айту: «Күз келді алақай»  

муз Г. Абдідрахманова 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Тыңдаймызда , ойнаймыз» 

муз А. Абдіқадырова 

Жеміс –жидек, 

көкөністер. 

 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд. 

«Қандай жеміс 

жетпейді» 

2 

10. 1

4 
Дені саудың 

жаны сау 

Жеміс бағында 

«Күзгі қойма» 

Әуенді тыңдауға, есте 

сақтау қабілетін 

арттыруға, ырғақты 

ажыратуға үйрету. 

Әуеннің ырғағына сай 

басып жүруге, жүгіруге 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау: « Жеміс бағында» 

муз Ш. Қалжанова 

Ән айту «Қоңыр күз»  

муз Д. Ботбаев 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Күн мен жаңбыр»  

муз Г. Абдрахманова 

Жеміс –жидек, 

көкөністер. 

 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд. 

«Қандай жеміс 

жетпейді» 

1 

11. 1

5

-

1

6 

Дені саудың 

жаны сау 

Өзім туралы, 

Менің 

көмекшілерім 

«Көңілді 

саусақтар» 

Аяқ қолдың әрекеттерін 

әуенмен үйлестіре 

жасату. 

Музыка тыңдау:«Топ- топ , 

балақан» муз М. Арынбаев 

Ән айту: « Көңілді саусақтар» 

 муз  Г. Абдрахманова 

Муз – ырғақты қимыл:» 

«Аяқпенен топ- топ» 

Бейнелі суреттер 
Мультимедиялық 
тақта.Слайд. 

«Қөңілді ырғақ» 2 



12. 1

7

-

1

8 

Дені саудың 

жаны сау 

Күн, ауа, су – 

біздің достарымыз  

«Мөлдір су» 

Көңілді шат-шадыман 

музыка арқылы 

тыңдауға, естуге 

ынталандыру. 

Қимылдық ойын арқылы 

ән айту сезімін ояту. 

Музыка тыңдау: «Күн» муз 

Абдрахманова 

Ән айту:« Біз осылай өсеміз» 

муз М. Әлімбаев 

Муз – ырғақты қимыл: 

 Муз «Жаңбыр» муз  Г. 

Абдрахманова 

Күн, ауа, су 

суреттері 

 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд. 

«Қөңілді ырғақ»  

1 

 

 

 

 

 

 

 

13. 1

9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ж
ел

т
о
қ

са
н

 

Менің 

Қазақстаным 

 

Менің отаным 

Қазақстан 

«Елбасы ел бағы» 

 Отан туралы түсінік 

қалыптастыру. Ырғақты 

сезіне білуге, ән 

тыңдауға баулу, әуен 

ырғағымен қимыл – 

қозғалыс жасау  

Музыка тыңдау: «Отан ортақ 

үйіміз» музД. Ботбаев 

Ән айту: «Елбасы ел бағы» 

муз Ө. Байділдаев 
Муз – ырғақты қимыл: 

«Жалауша»  муз А.Тоқсанбаев 

 

Отан , туған жер 

туралы суреттер 

 
Мультимедиялық 
тақта.Слайд. 

«Сылдырмақпен 

ойын» 

А.Майкапар 

2  

14. 2

0 
Менің 

Қазақстаным  

Қазақстанның 

жануарлар әлемі 

«Тәуелсіздік ел 

ұраны» 

Музыкалық және шулы 

ойыншықтардың 

дыбысталуын 

ажыратуға, ересектермен 

бірге ән салуға, әуенмен 

бірге би 

қозғалыстарының 

қарапайым элементтерін 

орындауға үйрету 

Ән тыңдау«Отаным» 

(Өлеңін жазған: А. 

Қалманбетов; музыкасын 

жазған: Қ. Қуатбеков) 

Ән айту: «Тәуелсіздік ел 

ұраны» Г.Жотаева 

Муз – ырғақты қимыл: 

Маршпен жүреміз. 

Тақырыпқа сай 

дайындалған 

материалдар ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 
тақта.Слайд. 

«Сылдырмақпен 

ойын» 

А.Майкапар 

1 



15. 2

1

-

2

2 

Менің 

Қазақстаным 

Туған өлкенің 

өсімдіктері 

 

«Жасыл шырша 

жанында» 

Музыканы сезіну және 

«төмен», «жоғары» 

дыбыстарды айту. 

жаттығулар жасауға 

үйрету. 

 

Ән тыңдау«Елтаңбасы 

елімнің» 

(Өлеңін жазған: С. Қалиев; 

музыкасын жазған: Д. Омаров) 

Ән айту:«Жасыл шырша 

жанында» 

(К.Қуатбаев, А.Асылбеков). 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Хоровод» көңілді әуен. 

Аспапта ойнау: «Қасықтармен 

би» 

 

 Қала, шырша 

суреттері, ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд. 
 

«Ненің 

дауысы?» 

2 

16. 2

3

-

2

4 

Менің 

Қазақстаным 

Ғажайып қыс 

«Жасыл шырша 

жанында» 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту, ырғақты 

сезіну.Жаңа жыл 

мерекесін ойындар әндер 

арқылы сезіну. 

Мерекелік көңіл күй 

сыйлау. 

Ән тыңдау:«Аяз ата» 

(Ж.Қалжанова). 

Ән айту:«Ақша қар» 

(К.Қуатбаев, Қ.Ыдырысов). 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Ұлпақарлар» 

Би:«Ұлпақарлар биі» 

 

 

Жаңа жыл 

мерекесінің 

көріністері, 

шыршалар, 

сыйлықтар. Аяз 

ата мен 

Ақшақардың 

бейнесі. 

«Аққала» 1  

17. 2

5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Қ
а
ң

т
а
р

 

«Бізді 

қоршаған 

әлем» 

 

 

 

Біз қалай 

киінеміз? 

«Қыс қызығы» 

Пьесаның көңілді 

мазмұнына эмоциялы 

көңі-күй танытуға, әнді 

созылыңқы айтуға, 

әуенмен бірге би 

қозғалыстарының 

қарапайым элементтерін 

орындауға үйрету 

Ән тыңдау: «Зырлайды 

шанамыз» 

Раухвергер 

Ән айту:«Қыс қызығы» 

Д.Ботбаев 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Қатты және жәй» 

Ломова 

Қысқы көрініс 

суреттерін слайдтан 

көрсету. 

Мультимедиялық 
тақта 

«Қояндар мен қу 

түлкі» 

2 



18. 2

6 

«Бізді 

қоршаған 

әлем» 

 

 

 

 

Біздің үйдегі 

заттар 

«Әуенді сандықша» 

 

 

Балалар аспаптарының 

дыбысталуын 

ажыратуға, бірдей 

қарқында ән салуға, 

бірінің артынан бірі 

жүру барысында би 

ырғағын игеруді үйрету. 

Ән тыңдау: «Мынау қандай 

зат?» 

(Е.Өтетілеуов, Д.Ботбаев). 

Ән айту:«Ән сәлем» 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Қоян бізде қонақта» 

Сиқырлы 

сандықша. 

Ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд 

«Мынау ненің 

дауысы?» 

1 

19.  «Бізді 

қоршаған 

әлем» 

 

 

 

 

Қуыршақтың 

ыдыстары 

«Балабақша» 

Әуені бір-бірінен 

айрықша шығармаларды 

ажырата білуді және 

оларды есте сақтауды, 

әнді бірқалыпты 

қарқынмен көңілді 

айтуға, қимылды пьеса 

бөлімдерінің сипатына 

сәйкес жүре және жүгіре 

білуді үйрету. 

 

Ән тыңдау:«Қуыршақтар 

ойншығы» М.Т.Потапенко, 

Ән айту:«Балабақша» 

Д.Ботбаев, 

Муз – ырғақты қимыл: 

Би:«Жұмсақ ойыншықтармен 

би» 

Ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд.Түрлі 

жұмсақ 

ойыншықтар. 

«Күн» 

Т.Потапенко, 

«Жаңбыр» 

А.Меңжанова 
«Жемістер мен 

көкөністерді 

ажырат». 

2 

20.  «Бізді 

қоршаған 

әлем» 

 

 

 

 

 

 

Жүреді, жүзеді, 

ұшады 

«Балапан» 

 

Әуені бір-бірінен 

айрықша шығармаларды 

ажырата білуді және 

оларды есте сақтауды, 

әнді бірқалыпты 

қарқынмен көңілді 

айтуға, ойындарда бір-

бірінен айрықша 

пьесаларды дене 

қимылдарын алмастыру 

арқылы дәл көрсете 

білуге үйрету 

Ән тыңдау:«Бұл ненің 

дауысы?»  

Ш.Ахметов. Б.Ерзакович. 

Ән айту:«Балапан » 

Г.Абдрахманова. 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Жүгіреміз, жүреміз 

Ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд.Түрлі 
жұмсақ 

ойыншықтар. 

«Ұшты,ұшты не 

ұшты?» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 2

7

-

2

8 

А
қ

п
а
н

 
«Табиғат 

әлемі» 

«Қыс 

қызықтары» 

«Зырлайды 

шанамыз» 

 

 

Ырғақты сезінуге, «жай 

және тез» «ақырын және 

қатты» ұғымдарын 

түсіндіруге 

дағдыландыру. 

 

 

 

 

Ән тыңдау: «Қыс» К.Қуатбаев 

М.Әлімбаев 

Ән айту:«Зырлайды шанамыз» 

А.Тоқсанбаев. И.Сапарбай. 

Музыкалық ырғақты – қимыл: 

«Сырғанақты серуен» 

Ж.Тезекбаев 

Қыс мезгілі 

суреттері. Ойын 

атрибуттары. 

«Қар лақтыру» 2 

22. 2

9

-

3

0 

«Табиғат 

әлемі» 

«Айналамыздағы 

өсімдіктер» 

«Мамам гүлдің 

бағбаны» 

Музыкаға деген 

сезімдерін ояту, «бәсең» 

және «көтеріңкі» 

дыбыстарды айтуға 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау:«Бау бақша 

белдер» 

Ән айту: «Мамам гүлдің 

бағбаны» 

Музыкалық ырғақты қимыл: 

«Қаршалар биі»  

 

 

Қаршалар, 

сылдырмақтар, 

шығыршықтар 

Ойын 

атрибуттары. 

«Қар атысып 

ойнаймыз» 

1 

23. 3

1 

«Табиғат 

әлемі» 

«Жануарлар 

әлемі» 

«Жануарлар 

айтысы» 

 

Музыкаға деген 

қызығушылығын 

арттыру, ән айту 

іскерлігін дамыту, 

Әнді таза, сөзін анық 

айтуға үйрету.Кеңістікті 

бағдарлап, еркін 

жүру.Ойын ойнау 

арқылы ептілікке, 

баулиды 

 

Ән тыңдау:«Қайсы екен?» 

Б.Дәлденбай. 

Ән айту: «Жануарлар айтысы» 

Ырғақты би: «Сылдырмақпен 

би»Музыкалық ырғақтық 

қимыл:«Орамалмен билейміз» 

 

 

Тақырыпқа сай 

дайындалған 

материалдар. 

сылдырмақтар. 

«Сылдырмақпен 

ойын» 

А.Майкапар 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 



24. 3

2 

«Табиғат 

әлемі» 

«Құстар біздің 

досымыз» 

«Қарлығаш» 

 

Ән-әуенге әсерлену, 

қызығушылығын 

арттыру, көпке ілесе 

қимылдауға, екеуден 

айналуға дағдылану, 

көтеріңкі көңіл күй 

сыйлау. 

Ән тыңдау:Құстардың 

дауыстарын тыңдау. 

Ән айту: «Қарлығаш» 

Б.Бейсенова 

Ырғақты би:Үйректер биі 

Тақырыпқа 

байланысты 

суреттер, 

таспалар. 

«Аспабыңды 

тап?» 

 

1  

25. 3

5

-

3
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«Салттар мен 

фольклор» 

Аналар мерекесі 

«Аналар күні» 

 

 

 

Отбасы мүшелерін 

атауға, білуге үйрету, 

отбасы мүшелеріне деген 

сүйіспеншіліктерін ән 

айту арқылы жеткізуге 

тырысу. Әнді тыңдап, 

көңілді, көңілсіз екенін 

әңгімелеу Әуенге 

байланысты қимыл 

жасау.Ойынға белсене 

араласуды қадағалау 

Ән тыңдау:«Ақ әжем» 

К.Қуатбаев 

Ән айту:«Аналар күні»                    

(И. Нүсіпбаев) 

Ырғақты қимыл: 

Гүлдермен жаттығу» Ғафиз 

А.Еңсепов 

 

Тақырыпқа 

байланысты 

суреттер, 

таспалар. 

«Гүл теру» 2 

26. 3

7 

«Салттар мен 

фольклор» 

Қазақ халық ауыз 

әдебиеті бізде 

қонақта 

«Қош келдің 

Наурыз» 

 

 Музыка мен 

қимылдардың мәнерлігін 

қабылдауға 

үйрету.Ұлттық ойындар 

туралы кеңінен  

Ән тыңдау: 

«Қош келдің -

ӘзНаурыз»Б.Бейсенова 

Ән айту: «Наурыз біздің  жаңа 

жыл» Б.Бейсенова 

 

Музыкалық ырғақты – қимыл: 

«Гүлдер» биі. 

 

Тақырыпқа 

байланысты 

суреттер, 

таспалар. 

«Теңге алу» 1 



27. 3

8 

«Салттар мен 

фольклор» 

Біздің салт 

дәстүріміз 

«Бесік жыры» 

 

 

 

 

Музыкаға деген 

қызығушылығын 

арттыру, ән айту 

іскерлігін дамыту. 

Әнді таза, сөзін анық 

айтуға үйрету.Кеңістікті 

бағдарлап, еркін 

жүру.Ойын ойнау 

арқылы ептілікке, 

баулиды. 

Ән тыңдау «Әй –әй бөпем»қаз 

хал.әні 

Ән айту:«Бесік жыры» хал .әні 

 

Музыкалық ырғақты 

қимыл:«Көңілді ырғақ» 

Домбыра аспабы  

 

Тақырыпқа 

байланысты 

суреттер, 

таспалар. 

 «Қан талапай» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

28. 3

9

-

4

0 

 

«Салттар мен 

фольклор» 

Нұр төккен, гүл 

көктем 

«Көктем келді» 

 

 

Балалардың есту 

қабілетін дамыту. 

Музыка әуенімен үй 

жануарларының 

қимылдарын жасауға 

үйрету.  

Тыңдау: «Наурыз 

тойы»К.Қуатбаев 

Ән айту: «Көктем 

келді»Б.Бейсенова 

Музыкалық ырғақты – 

қимыл:«Қамшымен би» 

Қамшы, 

тақырыпқа 

байланысты 

суреттер, 

таспалар. 

«Арқан тартыс» 

 

1  

29. 4

1

-

4

2 С
әу

ір
 

«Табиғатты 

қорғап 

үйренейік» 

 

«Аялайық 

гүлдерді» 

«Көктем гүлі 

көрікті» 

Музыкалық естуді 

дамыту, әнді нәзік 

сезіммен, баяу үнімен, 

ыстық ықыласпен айта 

білуге үйрету, қазақ 

халқы биі элементтерін 

қолды білезік буынынан 

бұрауды жетілдіру 

Ән тыңдау:«Гүл көбелек» 

Б.Бейсенова 

Ән айту:«Алақай» 

Б.Дәлденбай. 

Ырғақты би: «Сылдырмақпен 

би» 

 

Гүлдер, 

шашақтар. 

«Дауысына 

қарай таны?» 

 

2 



30. 4

3 

«Табиғатты 

қорғап 

үйренейік» 

 

«Шөпте не 

жорғалайды» 

«Жәндіктер» 

Көркем-ойындық 

бейнелерге сай 

қимылдарға еліктеу, 

әуенді есту, сезіну, ән 

айту қабілеттерін әрі 

қарай дамыту. Әуен 

ырғағын тыңдап, еркін 

қимылдауын 

қадағалайды. Ән 

мәтініне сәйкес 

қимылдау.  

 Ән тыңдау: «Мен балақай» 

Ән айту: «Қызыл, жасыл 

көбелек» 

 Музыкалық ырғақты қимыл: 

«Аралар биі» 

 

Түрлі түсті 

гүлдер,музыкалық 

аспаптар. 

Жәндіктердің 

суреттері. 

«Күн 

құрастыру» 

 

1 

31. 4

4 

«Табиғатты 

қорғап 

үйренейік» 

 

Жайлауға 

қонаққа барамыз 

«Жануарларға 

қамқорлық» 

Әнді тыңдауға және 

әуенге жеңіл қозғалуға, 

шеңбер бойымен тұруға, 

жүруге дағдыландыру, 

жануарларға деген 

қамқорлық сезімін ояту. 

 

Ән тыңдау:«Ботақан»                    

(И. Нүсіпбаев) 

Ән айту:«Мысығым» 

(М.Әубәкіров, Н.Арынова). 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Билейміз» әуені (Е.Андосов) 

Би:«Жұптасу биі» 

 

 

 

Орман көрінісін 

бейнелейтін 

декорациялар, 

қоян, түлкі 

ойыншықтары, 

балалар санына 

сәйкес қоян 

атрибуттары 

«Анасын тап»   

2 
 

 

 

 

 

 

 

32. 4

5

-

4

6 

«Табиғатты 

қорғап 

үйренейік» 

 

«Табиғатты 

аялайық» 

«Жау, жау 

жаңбыр» 

Бұрын тыңдалған 

шығарманы тануды 

бекіту, кіріспедан соң 

әнді бастауды, 

жануарлардың би 

қимылдарына ұқсатуды 

үйрету. 

Ән тыңдау:«Төлдер» 

(Б.Ғизатов, Ж.Өмірбеков). 

Ән айту:«Жау, жау жаңбыр» 

(М.Әубәкіров, С.Қалиев). 

Муз – ырғақты қимыл: 

«Тамшылар биі» 

 

Төлдердің 

суреттері. 

Не қалай 

шақырады? 

1  



33. 4

7

-

4
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«Әрқашан 

күн сөнбесін» 

«Достық-біздің 

тірегіміз» 

«Халықтар 

достығы» 

Дыбыс әуезділігін 

қалыптастыру. 

Би қимылдарын әуенге 

сай қозғалуды қадағалау. 

Ойын барысын тыңдап, 

белсене араласу. 

Тыңдау:«Тайтұяқ пен асатаяқ» 

А.Райымқұлова. 

Ән салу:«Достық» Ә.Бейсеуов 

Музыкалық – ырғақтық 

қимылдар:«Достасайық» 

Тақырыпқа сай 

жинақталған 

материалдар, 

тайтұяқ, асатаяқ. 

«Ән салған 

кім?» 

2 

34. 4

9 

«Әрқашан 

күн сөнбесін» 

«Ойнаймыз, 

танимыз, 

зерттейміз» 

«Желбірейді 

жалауша» 

Қарапайым би 

элементтерін еркін 

орындауға үйрету. 

Жүгіріп, секіруге үйрету. 

 

«Мен өмірдің гүлімін» 

(Өлеңін жазған: И. Сапарбаев; 

музыкасын жазған: Ж. 

Тезекбаев) 

Ән айту: «Жайлауда» 

Б.Ғизатов. 

Музыкалық ырғақты  - 

Жалаушамен жаттығу» Қазақ 

маршы А.Затаевич. 

Жайлаудың ,  

жалаушаның 

суреттері т.б. 

«Дауысына 

қарай таны?» 

1 

35. 5

0 

«Әрқашан 

күн сөнбесін» 

«Үйдегі және 

көшедегі 

қауыпсіздік» 

 

      «Тамшылар» 

Әнді орындауға баулу. 

Құстардың сайраған 

дыбысын тыңдау. Би 

қимылдарын әуенге сай 

қозғалуды қадағалау 

Ойын барысын тыңдап, 

белсене араласу. 

Тыңдау:«Құстар келді» 

А.Райымқұлова. 

Ән айту:«Тамшылар» 

К.Қуатбаев. 

Музыкалық-ырғақтық 

қимылдар: Ойыншықпен би. 

Ойын 

атрибуттары. 
Мультимедиялық 

тақта.Слайд.Түрлі 

жұмсақ 

ойыншықтар. 

«Тез жет» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

«Әрқашан 

күн сөнбесін» 

«Көңілді жаз»  

 «Алақай ,жаз 

келді!» 

Ырғақты сезіне білуге, 

ән тыңдауға баулу, әуен 

ырғағымен қимыл-

қозғалыс жасау 

дағдысын қалыптастыру, 

көңіл күй сезімін ояту. 

Тыңдау:«Жазғы жылы күн» 

Б.Дәлденбай. 

Ән айту:«Алақай жаз келді» 

К.Қуатбаев 

Музыкалық-ырғақтық 

қимылдар: 

Жұптасып билеу. 

Жаз мезгілінің 

суреттері, гүлдер, 

көбелектер. 

«Жәй және 

жылдам» 

Е.Хасанғалиев. 

А.Асылбек. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


