
 

  



 

  



 

  



Қыркүйек айының өтпелі тақырыбы: «Балабақша» 

Мақсаты:Балалардың бойында балабақшаға, балаларға тəрбиешілерге сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру,  отбасы мүшелерінің еңбек міндеттері, 

отбасындағы жағымды өзара қарым қатынас, өзара көмек отбасының барлық мүшелеріне сүйіспеншілік туралы түсініктерін кеңейту,                                                                                                                                                                                    

табиғатпен тікелей байланысты тəжірибені игеруге қоршаған ортаға ұқыпты қарау дағдыларын жетілдіру. Мəңгілік Ел жалпы ұлттық идеясына 

негізделген жалпы адамзаттық қасиеттерге, патриотизмге тəрбиелеу. 
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І апта 

«Менің 

балабақша

м 

 Дене 

шынықтыру-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Біздің балабақша» 

тақырыбына суреттер сериясы 

бойынша əңгімелеу. 

Мақсаты: Балаларға балабақшаның 

күн тəртібіндегі топтастармен 

бірлесіп атқарған əрекеттерін 

"балабақша" жалпылауыш ұғымына 

байланысты екенін түсіндіру; 

бірнеше суретті қабылдап, "Біздің 

балабақша" ортақ тақырыбына 

əңгімелеу амалын көрсету; 

мнемокартаға, тірек сұрақтарға 

сүйеніп балабақша туралы ортақ 

əңгімені құрастыру. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Тəрбиеші» 

Мақсаты: Балаларды Тəрбиеші 

өлеңімен таныстыра отырып өлеңді 

мұқият тыңдап жаттап алуға үйрету. 

Тақпақтың сөздерін есте сақтап 

қайталауға талпындыру. 

Балабақша мен тəрбиеші 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

«Ойыншықтармен 

танысайық та, санайық». 

Мақсаты: Балаларға 

əртүрлі түстен өлшемнен 

тұратын заттар жиынын 

үйрету,теңдік жəне 

теңсіздік бір саны туралы 

ұғым дарды 

қалыптастыру.Балалардың 

жиыны бір жəне екі саны 

көп немесе аз ойыншықтар 

топтама ларын салыстыра 

білу дағды ларын 

қалыптастыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Күз келді 

бақшама» 

Мақсаты: Балалардың 

табиғат 

туралы негізгі ұғымдарын 

кеңейту, жанды жəне 

Сурет салу.                                                                    
Тақырыбы: "Балабақша". 

Мақсаты: Балаларды екі 

параллельді сызық тың  

ұштарын көлденең қосып, 

төртбұрышты пішінді, 

үшбұрышты шатырды салып, 

бала бақшаның қарапайым 

ғимарат бейнесіне біріктіруге 

үйрету; қарындашпен сурет 

салу техникасын жетілдіру; 

геометриялық пішіндер 

туралы түсініктерін бекіту; 

балабақша туралы ұғымдарын 

тиянақтау; қолдың ұсақ 

моторикасын, зейінін, көзбен 

мөлшерлеу 

қабілетін дамыту; достыққа, 

ұйымшылдық қатəрбиелеу. 

Мүсіндеу.                                                  
Тақырыбы: "Асқар ата 

келді".      

 



туралы білімдерін кеңейту.  

Балалардың тақпақты жаттап 

алуға қызығушылығын ояту, 

тəрбиешіге деген құрмет пен 

тəрбиешіні сыйлауға 

жəне мейірімділікпен, 

қарапайымдылыққа тəрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

жансыз табиғат нысандары 

жөнінде түсінік бере 

отырып білімдерін əрі 

қарай жетілдіру балабақша 

маңайында ауа райын 

бақылап күзгі 

құбылыстарды байқап 

ажырата білуге үйрету.  

 

Мақсаты: Балаларды сəндік 

қолданбалы 

өнермен таныстыруды 

жалғастыру, түрлі 

əдістерді қолданып, ыдыс-аяқ 

жасауды жəне 

бұйымның сыртын 

безендіруге, пішіннің бетін 

тегістеуді үйрету; мүсіндеудің 

таныс əдістерін қолданана 

отырып, балалардың 

ермексазбен жұмыс істеу 

икемділіктерін 

арттыру;талғампаздыққа 

тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 

ІІ апта 

«Менің 

отбасым».                                                                                                                                                                             

 Дене 

шынықтыру

-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту.                                     
Тақырыбы: «Ата-əжемнің 

əндері». Сөйлеудің дыбыстық 

мəдениеті: [а], [ə] 

дыбыстары". 

Мақсаты: Балаларды 

ауылдағы еңбек туралы 

тақпақпен таныстыру; 

дауысты дыбыстардың 

сөздердің құрамында жіңішке 

жəне жуан 

болуының қасиеттерін 

түсіндіру, [а], [ə] дауысты 

дыбыстары жөнінде ұғымдар 

қалыптастыру; "отбасы" 

жалпылауыш сөзінінің 

Математика негіздері. 
Тақырыбы: « Шкафқа не 

жиналғанын санайық». 

Мақсаты: Балалардың əртүрлі 

түстен өлшемнен тұратын 

заттардың жиыны туралы 

түсініктерін қалыптастыру екі саны 

туралы ұғымдар қалыптас тыру 

отбасы жөнінде ұғымдарды 

тиянақтау ұлдармен қыздарға 

қажетті киімдер туралы мағлұмат 

тар беру.  

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  «Тазы». 

Мақсаты:Балаларға тазы туралы 

ұғымберу; тазыға күтім көрсету 

Сурет салу.                     

Тақырыбы: 

«Əжем пісірген піспе 

нанды безендірейік». 

Мақсаты: Балалардың 

қарындашпен піспе нанның 

дөңгелек пішін ді сұлбасын 

қызғалдақ оюы арқылы 

безендіру ге үйрету;оюды 

төрт жаққа қаратып, салу 

тəсілін игерту;отбасы 

мүшелері туралы түсінік 

терді тиянақтау; 

Жапсыру 

Тақырыбы: « Менің 

əжем». 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
«Отбасы 

шежіресі». 

Мақсаты: 
Балалардың 

отбасы туралы 

білімдерін кең 

ейту; өзінің 

отбасы туралы 

əңгімелеп беру 

қабілетін қалып 

тастыру; отбасы 



мағынасын түсіндіру, "отбасы 

тəрбиесі"ұғымы ның 

негіздерін салу. 

Көркем əдебиет 

 Тақырыбы: «Атай». 

Мақсаты: Балаларды Атай 

өлеңі мен таныстыра отырып 

өлеңді мұқият тыңдауға 

үйрету тақпақтың сөздерін 

есте сақтап өз шығарма 

шылығы бойынша шағын 

əңгіме құрастыруға 

талпындыру тақпақ тағы атай 

туралы айтылған көркем 

сөздерге мəн бере отырып 

үлкенді сыйлау жəне тілін алу 

керектігін түсіндіру отбасы 

туралы білімдерін кеңейту  

 

ерекшеліктері мен оның үй 

жағдайында өмір сүру қалпы 

туралы түсініктерін кеңейту; үй 

жануарларының өз бетімен 

табиғатта өмір сүруі қиын екенін 

түсіндіру; үй жануарларының өмір 

сүру ерекшеліктеріне 

сай бір-бірінен ажырата білуге 

үйрету;отбасы туралы түсінік беру. 

Құрастыру.                                                    
Тақырыбы: «Балабақша біздің 

үйіміз» 

Мақсаты: Балаларды 

құрамында:тақтайша,кірпіш, 

текше,цилиндр,призма,пирамида, 

арка бар құрылыс материалдар 

жинағынанекі қабаттыбалабақша ны 

құрастыруға үйрету; балабақша 

құрылымын атай отырып, құрылыс 

материалдарын бір-біріне тіреп, 

саусақтарымен түзеу іскерліктерін 

жетілдіру; 

Мақсаты: Балаларды 

түстері жəне көлемдері 

əртүрлі геометриялық 

пішіндерді шеңберлерді 

пайдаланып əже 

жапсырмасын жасауға 

үйрету көлемі үлкен 

шеңберден əженің басын 

əженің денесін екіге 

бөлінген сопақша ның бір 

жартысынан 

жасап қағаз бетіне орна 

ластыру көлемі орташа 

шеңберлерді тең ортасы 

нанекіге бүктеп əженің 

шашын жапсырып əже 

бейнесін құрастыруға 

үйрету.                                      

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

шежіресімен 

мүшелерін 

құрметтеу 

сезімдеріне 

тəрбиелеу. 

 

ІІІ апта  
«Табиғат  

əлемі».    

 Дене 

шынықтыру

-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту.                              
Тақырыбы: «Менің мекенім 

тақырыбына əңгімелесу». 

Мақсаты: Балалардың мекенжай 

туралы ұғымдарын 

қалыптастыру; Қазақстандағы 

ауыл мен қала, елді мекендер, 

табиғаттың ерекшеліктері 

жөнінде жалпы ұғымдар беру; 

Қазақстан баланың ғана емес 

оның жанында тұрған 

адамдардың да ортақ тұратын 

Математика негіздері.                   
Тақырыбы: Санауды үйренемін 

Тəулік бөліктері 

Мақсаты: Балалардың тəулік 

бөліктері жөнінде таңертең 

күндіз кеш түн туралы 

түсініктерін тиянақтау заттардың 

саны заттарды белгілейтін сандар 

туралы ұғымдарды қалыптастыру 

күн тəртібі жəне тəулік 

бөліктеріндегі əрекеттер жөнінде 

мағлұматтар аясын кеңейту  

 

Сурет салу. «Арқасын 

жиырған мысық». 

Мақсаты: Балаларды 

бормен арқасын жиыр 

ған мысық бейнесін 

салу амалдарына үйре 

ту;қағаздың ортасына 

мысықтың денесімен 

аяқтарын доғалы сызық 

негізінде салып, бір 

жағына дөңгелек басын, 

екінші жағына ұзын 

 



мекені, Отаны екені туралы 

түсіндіру. 

 

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: 

«Ормандағы оқиға». 

Мақсаты: Балаларды ормандағы 

оқиға желісінің мазмұнымен 

таныс тыру; əңгімедегі көркем 

сөздерді шынайы айтуға 

жаттықтыру; 

əңгіменің мазмұнындағы 

сөздерді мұқият тыңдап, есте 

сақтай білуге үйрету; табиғат 

əлемі туралы түсініктерін 

кеңейту. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

  

Жаратылыстану.                              

Тақырыбы: «Жабайы жидектер». 

Мақсаты: Балалардың жеуге 

жарамды жабайы жидектер туралы 

түсініктерін қалыптастыру; жабайы 

жидектердің пайда 

болуы мен өсуінің əсері жайлы 

білімдерін кеңейту; тіршілік 

қауіпсіздігін сақтауға үйрету; 

табиғат əлемі туралы түсінік беру  

 

құйрықты салу тəртібін 

қалыптастыру; 

 

Мүсіндеу  
Тақырыбы: «Сұр қоян» 

Мақсаты: Балаларды 

бөлшектерді біріктіру 

арқылы сұр қоянды 

мүсіндеуге үйрету мүсін 

деу кезінде есу созу əдіс 

терін пайдалана отырып 

ермексазбен жұмыс 

жасау іскерліктерін 

жетілдіру сұр қоян 

туралы білімдерін 

толықтыру жұмыс 

орныңда тазалықты 

сақтауға үйрету. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 

 

 

ІV апта  
«Менің 

Қазақстаны

м»                                                                                                                                                                                       

 Дене 

шынықтыру

-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 
Тақырыбы:«Туыстар. Сөйлеудің 

дыбыстық мəдениеті: [ы], [і] 

дыбыстары». 

Мақсаты: Балаларға туыс 

адамның 

отбасындағы орны 

туралытүсіндіру; [ы], [і]дауысты 

дыбыстары жөнінде ұғымдар 

қалыптастыру; дауысты 

дыбыстардың сөздердің 

Математика негіздері.     
Тақырыбы:                                        

«Менің көшемде не бар». 

Мақсаты: Балалардың екі жəне 

үш сандары жөніндегі ұғымдары 

ның негіздерін қалыптастыру, "оң 

қол", "сол қол" ұғымдарын 

тиянақтау; еліміздің мемлекеттік 

əнұранын орындау тəртібімен 

таныстыру; ағаштардың пайдасы 

жөнінде баяндау.  

Сурет салу.  

Тақырыбы: 
«Ыдыстар». 

Мақсаты: Балаларды 

акварель бояуларымен 

таныстыруды жалғас 

тыру, акварель бояуын 

суға езіп, қылқалам ар 

қылы қою консистенция 

сын жасау техникасын 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
«Нұр-Сұлтанға 

саяхат». 

Мақсаты: 
Балаларға Нұр-

Сұлтан қаласы 

ның əсем ғима 

раттарымен 



құрамында жіңішке жəне жуан 

болуына мысал дар көрсету;  

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: «Менің өлкем». 

Мақсаты: Балаларды Қабдыкəрім 

Ыдырысовтың «Менің өлкем» 

өлеңінің мазмұнымен таныстыру; 

өлең жолдарындағы көркем сөз 

атау ларын шынайы айтуға 

жаттықтыру;  

Жаратылыстану.       

Тақырыбы: «Қыран». 

Мақсаты: Балаларды қыранның 

сыртқы келбетімен таныстыру; 

қыранды тануға,білуге деген 

құштарлығын қалыптастыру; 

қыран жайлы білімдерін кеңейту; 

Қазақстанның Ата заңы туралы 

түсінік беру.Балалардықыранмен 

таныстырғанда көркем сөздер 

арқылы ойлау қабілетін, тілін, есте 

сақтау қабілетімен зейінін дамыту. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ханзада бақа». 

Мақсаты: Балаларды ағайынды 

Гриммнің Бақа ханзада ертегісінің 

басты кейіпкері бақаны қағаз дан 

құрастыруға үйрету, ертегі желісін 

еске түсіру арқылы бала лардың 

есте сақтау қабілеттерін жетілдіру 

оқу қызметіне деген 

қызығушылықтарын арттыру бақа 

туралы білімдерін толық тырып 

бақаның дыбысталуын 

естумен қатар өздері де дыбыс 

тауға үйрету қағаз жəне қайшы 

мен жұмыс жасау іскерліктерін 

молайту.  

қалыптастыру;қылқалам 

мен шеңбер жəне жарты 

шеңбер пішіндерін бір-

бірінің жанына салып, 

табақша мен шыны-аяқ 

бейнелерін бір сюжетке 

біріктіруге үйрету. 

Жапсыру  
Тақырыбы: «Көк 

тудың желбірегені». 

Мақсаты: Балаларды 

дəнді-дақылдарды қолда 

нып "ту" жапсырмасын 

жасауға үйрету;көк түс 

ті қағаз бетіне қыран 

жəне күннің қима үлгі 

лерін жапсырып, тудың 

бейнесін құрастыруға; 

күн жəне күн шуақтары 

ның үстіне тарыны, 

қыран үстіне қарақұмық 

ты желімнің көмегімен 

жапсыру арқылы қол 

саусақ моторикаларын 

дамыту;  

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

таныстыра 

отырып,қала 

туралы əңгіме 

леп беруге 

үйрету;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазан айының  өтпелі тақырыбы: «Алтын күз»                                                                                                                                                                                           

Мақсаты: Күз ерекшеліктерін толық сипаттауға  мəтін ретінде айта алуға дағдыландыру. Көкөніс пен жеміс жидектердің бау бақшада өсетіні, олардың 

аталуы құрамындағы кездесетін дəрумендерің адам денсаулығына маңызы туралы түсініктерін кеңейту. Жомарт күз деп неліктен аталатынын түсіндіру, 

күз мезгілінің ерекшеліктерін бақылау. Егін науқанына дайындық, егін алқабын жырту, бидай тұқымын себу нанның дастарханға қалай келетіні туралы 

түсінік беру, дихан наубайшы еңбегімен таныстыру, олардың еңбегін құрметтей білуге тəрбиелеу.  

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру (3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5                          

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен  

танысу-0.5 

І-апта 
«Қош  

 Дене 

шынықтыру-3 

Сөйлеуді дамыту.  Математика  негіздері Сурет салу. 

Тақырыбы: «Күзгі саябақтағы 
 



келдің 

Алтын күз».                                                                                                                                                                    
(Маман 

жоспарымен) 
Тақырыбы:                                           

«Күз туралы тақпақты құрастыру». 

Мақсаты: Балаларда тақпақ, өлең 

туралы негізгі ұғымдар қалыптасты 

ру, көркем сөз үлгісінің қара сөзден 

айырмашылығын таныту;"күз 

мезгілі" ұғымына жататын табиғат 

тағы өзгерістер, құбылыстарды 

пысықтау; күз мезгіліне тəнқұбылыс 

тар жөнінде білімдірді тиянақтау. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Алтын күз». 

Мақсаты: Балаларды Алтын күз 

өлеңінің мазмұнымен таныстыра 

отырып тақпақты мұқият тыңдауға 

үйрету тақпақтың жатқа айтатын 

сөздерін есте сақтап қайталауға 

жаттықтыру тақпақтағы күз мезгілін 

көркем сөзбен əдемі өрнектеген 

жолдарына балалардың назарын 

аударып мəнін түсіндіру күз туралы 

түсінік беру.  

 

 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

 

 

Тақырыбы:                                                     

« Күзгі жапырақтар 

шоқтары». 

Мақсаты: Балалардың 

заттардың бірден төртке 

дейінгі сандарға сəйкес 

жиындар жөніндегі түсінік 

терін қалыптастыру,өзін өзі 

бағдар лаудағы оң жəне сол 

жақ ұғымдар ын тиянақтау, 

күз мезгілінің 

қасиеттері жөнінде 

түсініктерді 

толықтыру.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Алтын 

жапырақ». 

Мақсаты: Балаларды күз 

мезгілі нің өзгерістерімен 

таныстыру күз мезгілінде 

табиғатта болатын өзге 

рістердің маңызы туралы 

түсінік терін кеңейту 

балалардың қарапай ым 

экологиялық 

мəдениетінқалып тастыру 

алтын күз туралы ұғым беру.  

 

жапырақтардың түсуі". 

Мақсаты: Балаларды жапырақ 

пішінін қою бояумен бояп, қағаз беті 

не бедерін басу техника сымен 

таныстыру;жапыр ақтың бетіне 

күздің ашық 

бояуларына араластырып бояп, қағаз 

бетіне басып, жапырақтың нақтылы 

ізін қалдыруға дағдылан дыру; 

ұжымдықжұмысты бейнелеп 

шығаруғадағды ландыру; 

зейінін,түстерді 

таңдаудағы эстетикалық 

талғамдыдамыту 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Саңырауқұлақтар». 

Мақсаты: Екі бөлшектен тұратын 

заттарды, оларға тəн пішіндерін бере 

отыр ып, сомдау біліктерін нығ 

айту;мүсіндеудің есу,жал пайту, ойық 

жасауəдістер ін 

пайдалануіскерліктерін 

жетілдіру; жұмыс кезінде 

қырнауышты дұрыс пайдалануға 

үйрету; қол 

бұлшықеттерін дамыту; 

ұқыптылыққа,тазалыққа тəрбиелеу; 

күз жəне күз 

мезгілінің белгілері жай лы 

білімдерін толықтыра 

отырып,саңырауқұлақтар 

жайлы білімдерін кеңейту. 

Музыка-2 

(Музыка маманының жоспарымен) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ апта       

«Күз  

сыйы».                                                                                                                                                                          

 Дене 

шынықтыру

-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту.  

Тақырыбы:                              

«Көкөністер мен жемістер дауы 

əңгімесін мəнерлеп оқу. 

Сөйлеудің дыбыстық 

мəдениеті: [о], [ө] дыбыстары». 

Мақсаты: Балалардың "күз сый 

лары",көкөністер мен жемістер 

жөніндегі ұғымдарын жетілдіру, 

[о], [ө] дауысты дыбыстары 

жөнінде ұғымдар қалыптастыру; 

дауысты дыбыстардың сөздердің 

Математика негіздері.    

Тақырыбы:                                      
«Кірпілерге жемістер». 

Мақсаты: Балалардың өздерінің 

қарсы алдындағы кеңістіктің оң 

жақ, сол жақ, алды, арты 

бағыттары жөніндегі ұғымдарын 

қалыптастыру, заттардың түрлі 

жиындары мен сандары жөнінде 

түсініктер аясын кеңейту, кірпінің 

күзгі тіршілік ету ерекшеліктерін 

Сурет салу.                     
Тақырыбы: «Жемістер». 

Мақсаты: Балаларды қыл қаламмен 

алма мен алмұртты бейнелеуге 

үйрету, 

дөңгелек жəне сопақша пішіндерді 

қылқалам ұшымен салып, ішін бала 

ның өзі қалаған қызыл, жасыл 

немесе сары бояу лармен, сұлбасы 

шетінен шықпай,салу тəсілдерін 

игерту;  

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
«Жапырақтар 

əлемі». 

Мақсаты: 
Балаларға күз 

туралы ұғым 

беру;күзгі 

əлем 

кереметтерім



құрамында жіңішке жəне жуан 

болуына мысалдарын көрсету.  

Көркем əдебиет. 

 Тақырыбы: «Алма». 

Мақсаты: Балаларды Алма 

ертегісінің мазмұнымен таныс 

тыра отырып, ертегіні мұқият 

тыңдауға үйрету, ертегідегі 

көркем сөздерді есте сақтап 

қайталауға жаттықтыру. 

Ертегідегі кейіпкерлердің 

сөздерін көркем сөзбен жеткізе 

білуге үйрету, күз сыйы туралы 

түсінік беру.Балалардың көркем 

сөздер 

арқылы тілін есте сақтау қабілеті 

мен зейінін дамыту. 

жеміс, көгөніс туралы білімдер 

жиынтығын қалыптастыру.  

 Жаратылыстану                      
Тақырыбы: «Жемістер». 

Мақсаты: Балаларды жемістің 

бірнеше түрімен таныстыра отыр 

ып, оларды өсіру тəсілдері туралы 

түсініктерін кеңейту;  жемістер 

жайлы түсініктерін 

жүйелендіруде, қарапайым зерттеу 

жұмыстарымен айналсу қабілетін 

қалыптастыру; 

күз сыйының мəнін ашу.  

Құрастыру. 

Тақырыбы: «Саңырауқұлақтар 

əлеміне саяхат». 

Мақсаты: Балаларды дəнді-дақыл 

дарды пайдаланып, саңырауқұлақ 

ты құрастыруға үйрету;жасымық 

тансаңырауқұлақтыңқалпақшасын, 

қарақұмықтан саңырауқұлақтың 

түбіртегін, құрмадан саңырауқұлақ 

орналасқан шөпті жапсыра отыр 

ып,балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

 

 

Жапсыру.                                
Тақырыбы: «Бұтақтағы алмалар». 

Мақсаты: Балаларды бұтақтағы 

алмалар жапсырмасын жасауға 

үйрету бұтақ алма жəне 

жапырақ қимаүлгілерін қағаз бетіне 

жапсыруды үйрете отырып алманың 

пайдасы жəне оның құры лымы 

жайлы білімдерін толықтыру 

жемісжидектер мен көкөністерді бір 

бірінен ажырата білу ойлау 

қабілеттерін дамыту.  

 

Музыка-1 

(Музыка маманының жоспарымен)               

ен таныстыра 

отыр 

ып,танымдық 

қызығушылы

қтарын 

арттыру; 

күзде 

жапырақ 

тардың алуан 

түрге өзгеруі 

туралы білім 

дерін 

кеңейту. 

 

ІІІ апта 
«Ас  атасы-

нан».        

 Дене 

шынық

тыру-3 

(Маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы:                                      

«Еркежан əжейдің тақпағын 

мəнерлеп оқу». 

Мақсаты: Балаларды 

Еркежан əжейдің ауылдағы 

еңбегі туралы тақпақпен 

таныстыру; "нан өнімдері" 

Математика  негіздері 

Тақырыбы:                                                          

«Бидай масағы». 

Мақсаты:Балаларды Масақукраин халық 

ертегісіндегі масақты орига ми əдісі 

бойынша құрастыруға үйрету ертегі 

желісін еске түсіру 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Алтын бидай 

алқабы». 

Мақсаты: Балаларды бидай 

алқабы көрінісін салуға үйрету; 

бидай 

 



ұғымы туралы білімдер 

аясын кең ейту; халық ауыз 

əдебиетіндегі мақал-

мəтелдер туралы ұғымдар 

қалыптас тыру; нанды пісіру 

жəне адам еңбегі туралы 

түсініктерді тиянақтау. 

Көркем əдебиет. 

Тақырыбы: «Таба нан». 

Мақсаты: Балаларды əңгіме 

мазмұны мен таныстыра 

отырып,нанның қасие тімен 

бидайдың өзіндік 

ерекшеліктері туралы 

ұғымдарын қалыптастыру; 

əңгімені тыңдау кезінде 

нанның қасие тін эмоциялық 

сезіммен қабылдай білуге 

үйрету; "Ас атасы – нан" 

туралы түсінік беру. 

Балалардың əңгіме желісі 

арқылы есте сақтау қабі леті 

мен сөздік қорын,зейіні мен 

ойлау қабілетін дамыту.  

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

 
 

арқылы есте сақтау қабілеттерін жетілдіру 

оқу қызметіне деген 

қызығушылықтарын арттыру. 

Нанның  дастарқанға қалай келеті ні 

жайлы білімдерін толықтыра отырып 

нанды қадірлеуге жерде жатса баспауға 

тəрбиелеу оригами 

əдісі туралы анықтама беру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Бауырсақ». 

Мақсаты: Балаларды бауырсақпен, 

соның ішінде нан өнімдерімен 

таныстыра отырып, нанның бидай 

дақылынан пайда болатындығы 

туралы түсініктерін кеңейту; бидай 

жайлы білім беруде қарапайым 

зерттеу жұмыстарымен айналысу 

қабілетін қалыптастыру; бидай 

өсімдігінің қасиеті мен маңызы 

жөнінде мағлұмат беру;  

. 

Масақтарын бор жəне 

саусақтарды басуарқылы салу 

техникасын игерту; 

адамның бидайдыөсіруде гі 

еңбегі туралы білімдер ін 

тиянақтау; қолдың 

ұсақ моторикасын, қағаз бетін 

бағдарлау, зейінін, ақыл-ойын 

дамыту;адам еңбегін 

құрметтеуге, 

еңбекқорлыққатəрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:                        

«Анама бəліш пісіремін». 

Мақсаты: Балаларды 

ермексазды екі кесекке бөліп бір 

кесегінен бəліш жасау үшін 

дөңгелектеп саусақтарымен оны 

жалпақ етіп жаюға өздері 

қалаған ермексазды үзіп алып 

дөңгелектеп салма жасауға 

бəліштің үстіне салманы 

орналастырып екінші ермексаз 

кесегін есу арқылы жіңішкепішін 

беріп жіңішке пішіндер мен 

бəлішті безендіріп мүсіндеуге 

үйрету. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен)               

 

 

 

 



VІ апта  

««Жыл 

құстары».                                                                                                                                                                                  

 Дене 

шынықты

ру-3 

(Маман 

жоспарыме

н) 

Сөйлеуді дамыту.  
Тақырыбы: «Жыл құстары 

жылы жаққа ұшты.Сөйлеудің 

дыбыстық мəдениеті: [ұ], [ү] 

дыбыстары». 

Мақсаты: Балаларға жыл 

құстары туралы 

түсіндіру",жыл құстары" 

жалпылауыш сөздерінің 

мағынасын пысықтау; 

құстардың күз мезгілінде 

жылы жақтарға ұшуы туралы 

мағлұматтарды беру.Балада 

[ұ], [ү] дауысты дыбыстарды 

буын не сөз құрамында 

нақтылы айта білуге 

машықтау, артикуляциясына 

үйрету. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Мысық, қораз 

жəне түлкі" ертегісі". 

Мақсаты: Балаларды орыс 

халқының "Мысық,қораз 

жəне түлкі" ертегісінің 

мазмұнымен таныстыру; 

ертегі маз мұнын мұқият 

тыңдап,кейіпкерлердің 

сөздерін сұрақтарға жауап 

беруге пайдалануға 

талпындырту; сенгіштік, 

қулық жəне ақыл сияқты 

мінез-құлық тар жөнінде 

ұғымдар қалыптастыру. 

Математика негіздері.       
Тақырыбы: "Көлдерге қонған үйректерді 

санайық". 

Мақсаты: Балаларды заттарды ғана емес, 

шығарылған дыбыстарды да санауға 

болатынымен таныстыру; бірден 

бастап,беске дейінгі сандар туралы, екі 

түрлі заттар топтарының тең болу амалдары 

жөніндегі ұғымдарын тиянақтау;  

Балаларға 1-5-ке дейін шығарылған 

дыбыстар санын құлақпен естіп, санау 

тəртібін үйрету, заттың саны кем болған 

топқа үстемелеу арқылы, тең болу амалын 

екі тəсілмен орнатуға үйрету; өздеріне 

қарсы алдындағы кеңістіктегі бағыттарды 

тануға, айтуға жаттықтыру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Бұлбұл". 

Мақсаты: Балалардың бұлбұл құсы 

жайындағы түсініктерін нығайту; 

қамқорлыққа,тірі табиғат объектілеріне 

қызығушылықты арттыру. 

Құрастыру                             
Тақырыбы: «Бидай масағы».                         

Мақсаты: Балаларды Масақ украин халық 

ертегісіндегі масақ ты оригами əдісі 

бойынша құрас тыруға үйрету ертегі 

желісін еске түсіру арқылы есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіру,оқу қызметі не деген 

қызығушылықтарын арттыру нанның 

дастарқанға қалай келетіні жайлы 

білімдерін толық тыра отырып нанды 

қадірлеуге жерде жатса баспауға тəрбиелеу 

оригами əдісі туралы анықтама беру. 

Сурет салу.   
Тақырыбы: «Үйрек». 

Мақсаты: Балалардың 

үйрек сұлбасын 

қыл қалам арқылы дымка 

ою элементтерімен без 

ендіруге үйрету;дымка 

ойыншықтарының 

сандары туралы жалпы 

мəліметтер беру;жыл 

құстарының тіршілігі 

жөнінде білімдер 

жиынтығын пысықтау; 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту; 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Көлшіктегі 

торғайлар». 

Мақсаты: Балаларды 

дайын көлшіктің қима 

үлгісінің үстіне, шаршы 

дан шеңберді қиып алу 

арқылы торғайдың басы 

мен денесін жапсыруға, 

дайынқима үлгілерді 

пайдаланып торғайдың 

қанаттарын жапсыруға 

үйрету;фломастердің 

көмегімен торғайдың 

тұмсығы, көзі, аяқтарын 

салу арқылы фломастер 

мен жұмыс жасау іскер 

ліктерін дамыту;  

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен)               

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
"Тыраулайды 

тырналар". 

Мақсаты: 
Балаларды 

тырна мен 

таныстыра 

отырып, құстың 

ерекше қасиет 

тері туралы түсі 

ніктерін 

кеңейту; 

адамның құстар 

ға қамқорлық 

көрсетуінің 

маңыздылығы 

туралы 

білімдерін 

қалыптастыру;  
 



Қараша айының  өтпелі тақырыбы: «Ғажайыптар əлемі».                                                                                                                                                                                                                        

 Мақсаты: Бау бақшалардан егін алқабынан мол өнім жинау туралы білімдерін қалыптастыру, татулыққа бірлікке өзара көмек көрсетуге еңбек 

сүйгіштікке тəрбиелеу. Көлік түрлері, көлік жүргізуші, көлік бөліктері туралы білімдерін кеңейту, көлік құралдары арасындағы айырмашылықты 

(қоғамдық, жеке жəне т.б.) табуға үйрету,  балаларды қоршаған табиғат объектілері жайында қарапайым пайымдау жасауға ынталандыру, 

қызығушылықтарын арттыру,шығармашылық қабілеттерін, ақыл ой əлеуетін, ойлауын қиялын дамыту, дербес əрекетке ұмтылысын белсенді 

əлеуметтенуін қалыптастыру.  

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру (3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5  Сурет 

салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен  

танысу-0.5 

І апта 

«Жомарт 

күз» 

 Дене 

шынықтыру-3 

(Маман 

жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту.                          
Тақырыбы: «Балалардың қолынан 

қорек іздеген тиін суреті бойынша 

əңгімені құрастыру».                                   

Мақсаты: Балаларға сурет 

бойынша əңгіме құрастыруды 

түсіндіру; суретті сипаттағанда сол 

суреттегі оқиғаларға деген 

қатынасын білдіру үшін өзі ойын 

бөлісу амалдарымен таныстыру; 

тиіннің күз мезгіліндегі тіршілігі 

жөнінде түсініктерді тиянақтау. 

Бала ларды шығармашылық 

тапсырмалар ды орындау 

технологиясының тəсіл дерін 

қолданып, мазмұнды сурет 

бойынша əңгіме құрастыруға 

үйрету;  

Көркем əдебиет                             

Тақырыбы: «Кішкентай бағбан». 

Мақсаты: Балаларды Кішкентай 

бағбан əңгімесімен таныстыра 

отырып əңгімеде кездесетін көркем 

Математика  негіздері 

Тақырыбы  «Күзгі орманның 

ғажайыптары».                                  

Мақсаты: Балаларға заттарды 

көз бен көрмей ұстап сипап 

кезегімен санау тəртібі туралы 

ұғымдар беру. Бірден бастап 

төртке дейінгі сан дар 

жөніндегі түсініктерді тиянақ 

тау күздің ормандағы сыйлары 

тиін тіршілігі жөніндегі 

білімдер тізбегін қалыптастыру 

қолдың ұсақ моторикасын 

түйсікті зейінді есте сақтау 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

Жаратылыстану          

Тақырыбы:                                               

«Бақшадағы мол өнім».                            

Мақсаты: Балаларға жомарт 

күз туралы түсінік бере отырып 

күзде бақшада өсетін 

көгөністер жəне жемістер 

туралы білімдерін кең ейту 

Сурет салу.                

Тақырыбы:                                               

«Үлкен жəне кішкентай 

қарбыздар».                     

Мақсаты: Балаларды 

суреттің бояудың бетіне шығу 

сурет салу əдісімен 

таныстыру; қылқалам мен 

дөңгелек сұлбасы бойымен, 

үстінен жасыл бояумен бояу 

техникасы на үйрету; бақшада 

өсірі летін өнімдердің бірі, 

қарбыз туралы түсінік терін 

тиянақтау; қолдың ұсақ 

моторикасы, пішінді жəне 

көлемді ажырату қабілетін 

дамыту;                                           

Мүсіндеу.                        

Тақырыбы: «Жемістер». 

Мақсаты: Балаларды жеміс 

тердің негізгі пішін ін, алма, 

алмұртқа тəн ерекшеліктерді 

беруге, бөлшектерді 

 



сөздердің мағынасын түсіндіру. 

Садық пен Халелдің негізгі қимыл 

əрекеттерімен қасиеттерін сипаттай 

білуге үйрету. Əңгіменің мазмұнын 

түсініп сұрақтарға жауап беруге 

талпындыру жомарт күз туралы 

түсінік беру.  

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

 

 

көгөністер мен жемістерді 

ажыратып атау дағдыларын 

жетіл діру бақшаөсімдіктерін 

өсіру олар ға күтім жасауға 

қызығушылық тарын 

қалыптастыру жомарт күз 

туралы ұғым беру. 

 

саусақтың жəне 

қырнауыштың көмегімен 

келтіре отырып, екі қолмен 

мүсіндеуге үйрету; 

ұқыптылыққа, тазалыққа 

тəрбиелеу.  

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ІІ апта 
«Көлік 

Транспорт».                                                                                                                                                                                                                   

 Дене 

шынықтыру

-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту.                         
Тақырыбы: «Жол ережелері 

туралы тақпақтармен танысу. 

Сөйлеудің дыбыстық 

мəдениеті: [Ж], [Ш] 

дыбыстары».                                         

Мақсаты: Балаларды тақпақ 

шумақтары ның оқиғаларды 

сипаттаудың ұйқасы мен 

сөздердің ырғақты лық 

тəртібімен таныстыру; қатаң 

жəне ұяң дауыссыз дыбыстар 

туралы жалпы мағлұматтар 

беру; дауыссыз [ш], [ж] 

дыбыстары ның естілу 

ерекшеліктерімен таныстыру; 

көлік түрлері туралы жалпы 

ұғымдар ын тиянақтау, жол 

ережелерін пысық тау. 

Көркем əдебиет.                           

Тақырыбы:                                 

«Көлік жүргізуші».                              

Мақсаты:  Балаларды 

Математика негіздері. Тақырыбы: 

«Көліктер жүретін ұзын жəне қысқа 

жолдар».                                      

Мақсаты: Балаларға заттардың 

ұзындығының қасиеттері жөнінде білім 

беру заттардың ұзындығы мен ені 

жөнінде ұғымдарын тиянақтау, 

кеңістіктегі бағыттарды пысықтау жол 

жүрісі жөнінде мағлұматтар беру 

жалпы жол ережелерін пысықтау. 

 Жаратылыстану                    
Тақырыбы: «Асқабақ тиелген 

трактор».                                   

Мақсаты: Балаларға трактор көлігі 

туралы түсінік бере отырып, оның 

жалпы көлік екені жөнінде білімдерін 

кеңейту; көліктерді ажыратып, атау 

дағдыларын жетіл діру; көлікке күтім 

жасауға қызығу шылықтарын 

қалыптастыру; трактордың негізгі 

бөліктерін атауға жаттық тыру; жалпы 

көліктер туралы ұғым беру. 

Балалардың сөздік қорын трактордың 

Сурет салу.  
Тақырыбы: «Жүк 

машинасы». 

Мақсаты:Балалардың 

қылқалам арқылы 

тіктөрт бұрыш, дөңгелек 

сияқты геометриялық 

пішіндерді салып, ішін 

бояу техника сына 

үйрету; көлік бөлік 

терін тұтас жүк машина 

сы бейнесіне біріктіру 

амалдарын көрсету. 

Жапсыру.    

Тақырыбы:                       

«Жүк көлігі».                                  

Мақсаты:                          

Балаларды геометрия 

лық пішіндердіқағаз 

бетіне орналастырып 

жүк көлігін жапсыруды 

үйрету геометриялық 

пішіндер жайлы білім 

Қоршаған ортамен 

танысу. Тақырыбы: 

"Көліктер". 

Мақсаты: Балаларға 

көлік туралы түсінік 

беру; көлік түрлерін 

ерекшеліктеріне 

қарай топтастырып, 

атқаратын қызмет 

аясына қарай 

салыстыра білуге 

үйрету; көліктер 

қызметінің 

маңыздылығы 

туралы ұғымдарын 

кеңейту. 

 
 



көлікжүргізуші нің 

қызметімен таныстыра 

отырып көлік түрлеріне 

байланысты көркем сөздердің 

мағынасын түсіндіру. 

Көліктердің пайдалы жəне 

зиянды жақтарын ажыратып 

сипат тай білуге үйрету. 

Жүргізуші қызметінің мазмұ 

нын түсініп сұрақ   тарға 

жауапберуге талпындыру 

көлік туралы түсінік беру.  

ерекшеліктері арқылы молайту жəне 

тілін жетілдіру;  

Құрастыру.                          

Тақырыбы: «Күзгі ағаш».                  

Мақсаты: Балаларды ағаш қима 

үлгісінің үстіне өздері қалаған жер ге 

алдын-ала боялған, түрлі-түсті макарон 

дарды құрастырып, жап сыруға үйрету; 

күз мезгілінің ерек шеліктерін атай 

отырып, балалар дың эстетикалық 

талғамдарын дамыту; күз мезгілі 

туралы білім дерін толықтыру; күз 

мезгілінде болатын табиғат құбылыс 

тарын ажырата білу дағдыларын 

дамыту. 
 

дерін толықтыра 

отырып геометриялық 

пішіндердің түсі көлемі 

бойынша ажыратуға 

үйрету көлік жəне көлік 

түрлері туралы білім 

дерін кеңейту. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен)               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта 
«Жабайы 

 Дене 

шынықтыру

-3 

Сөйлеуді дамыту.                         
Тақырыбы: «Зообақ 

тұрғындары туралы жұмбақ 

Математика негіздері.                               
Тақырыбы: «Қояндар отбасы қысқа 

дайындалуда».                                              

Сурет салу.       

Тақырыбы:                  

«Алманы тапқан қоян». 

 



табиғат 

əлемі»                                                                                                                                                                                       
(Маман 

жоспарымен) 

жасырмақ жаттығулары».                                  

Мақсаты: Балаларды көркем 

сөздің жұмбақ формасымен 

таныстыру, жұм бақтың 

тақпақтан негізгі айырмашы 

лығы жөнінде түсіндіру; ортақ 

қасиеті бар заттардың 

жалпылауыш сөзбен аталатыны 

туралы түсініктерін бекіту; 

сөздердің затты, оның сипатын, 

оның ісқимылын білдіретіні 

туралы ұғым дар қалыптастыру; 

орман тұрғындары жабайы 

аңдардың зообақта мекендеуі нің 

себебін түсіндіру, əрқайсысына 

тəн тіршілік ету ерекшеліктерін 

тиянақтау.       

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: «Батпан құйрық». 

Мақсаты:                                                          

Балаларды Батпан құйрық 

ертегісінің мазмұнымен 

таныстыру жəне ертегі 

кейіпкерлерінің сөздерін мұқият 

тыңдап отырып қайталап айтуға 

үйрету ертегідегі аңдардың көңіл 

күйлерімен қимыл қозғалыс 

тарын эмоциямен қабылдай 

білуге қызықтыру жабайы 

табиғат əлемі туралы түсінік 

беру.  

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

Мақсаты:  Балалардың бес санымен 

бестің көлемінде санау туралы білімдерін 

жетілдіру екі бөлек заттар топтамаларын 

жиын сандары бойынша салыстыру 

амалдарын қайталау тең кем артық сияқты 

ұғымдарды жетілдіру, заттардың 

ұзындығына қатысты қасиетін пысықтау 

қояндардың тіршілігі жөнінде жаңа 

мағлұматтар беру Балаларды заттардың 

саны кем болған топқа бірін 

қосыпүстемелеу немесе артық топтан бір 

затты алып тастау сияқты теңдіктіорнату 

тəсіліне үйрету. 

Жаратылыстану.                              

Тақырыбы: «Мыршай». 

Мақсаты: Балаларға түлкі туралы түсінік 

бере отырып түлкінің сыртқы түрі мен 

тіршілік қалпы туралы білімдерін кеңейту 

түлкі нің дене мүшелерін атау дағдылар 

ын жетілдіру түлкінің баласы мыршайға 

қамқорлық жасауғақызығушылықтарын 

қалып тастыру түлкінің дене мүшелерін 

бақылау жəне зерттеу қабілетіне жаттық 

тыру жабайы табиғат туралы ұғым беру.  

 

Мақсаты:                   

Балаларды күзгі алма 

ағашының жанындағы 

қоянның бейнесін салу 

техникасына үйрету; 

"Алма" қазақ ертегісі 

нің сюжетін пысықтау; 

қарындашпен қағаздың 

бір жағына қоянның 

денесін трафарет арқы 

лы құрастырып, екінші 

жағына, өз қалаулары 

бойынша, не алманы, не 

сəбізді, не өзге жарам 

ды қоректі салуды 

дағдыландыру.  

Мүсіндеу  
Тақырыбы: «Аю 

бауырсақпен кездесті». 

Мақсаты: Балаларды 

ертегілердіңқарапайым 

сюжеттерін бейнелеуге 

үйрету; алақан арасына 

салып домалақтау тəсі 

лін үйрету; бөлшектерді 

бір-біріне біріктіру 

іскерліктерін жетілді ру; 

ертегі кейіпкерлерін 

мүсіндеугеқызығушы 

лықтарын арттыру.  

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен)               

 

 

 



 

 

 

ІV апта 

«Ғажайыпта

р əлемінде». 

 

 Дене 

шынық

тыру-3 

(Маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту.  
Тақырыбы: «Ойыншықтар 

фабрикасына саяхат 

ертегісін" мəнерлеп оқу. 

Сөйлеудің дыбыстық 

мəдениеті: [Ф], [П], [Б] 

дыбыстары». 

Мақсаты: Балаларды 

ойыншық тар фабрикасы 

туралы ертегінің 

мазмұнымен таныстыру 

ойыншық тардың пайда 

болуы туралы жаңа 

мəліметтер беру; дауыссыз 

[ф], п], [б] дыбыстарының 

естілу ерекше ліктерімен 

таныстыру; қатаң жəне ұяң 

дауыссыз дыбыстар туралы 

жалпы мағлұматтарды 

толықтыру; 

Көркем əдебиет                                            

Тақырыбы: «Алтын құс» 

Мақсаты: Балаларды ертегі 

мазмұнымен таныстыра 

отырып 

ертегіде кездесетін көркем 

сөздердің мағынасын 

түсіндіру ертегідегі 

кейіпкерлердің жағымды 

жəне жағымсыз қасиеттерін 

сипаттай білуге үйрету 

ертегінің мазмұнын 

Математика негіздері.                       
Тақырыбы: «Түрлі пішіндерге 

толған ғажайып көлік. 

Мақсаты: Балалардың үшбұрыш 

дөңгелек жəне шаршы сияқты 

геометриялық пішіндердің 

қасиеттері жөнінде білімдерін 

тиянақтау қоршаған заттардың 

геометриялық пішіндерге ұқсас 

тығы жөніндегі ұғымдарын 

жетілдіру. 

Жаратылыстану.     

Тақырыбы: «Өсімдіктер күтімі». 

Мақсаты: Балаларды бөлме 

өсімдіктерімен таныстыру; бөлме 

өсімдіктерінің көргенде тани алуға 

үйрету; өсімдік атаулары мен 

сыртқы бейнесін, құрылысындағы 

бөліктерінің атауларын дұрыс айту 

ға дағдыландыру; оларды баптап 

күту ережелерімен таныстыру;  

Құрастыру                                        
Тақырыбы: «Түлкі деген қу 

болар». 

Мақсаты: Балаларды қағазды бұру 

арқылы конус, "оригами" əдісі 

бойынша түлкінің басын жасап, 

түлкіні құрастыруға үйрету; желім 

арқылы түлкі басы мен денесін 

жапсырып  құрастыра отырып, 

балаларды 

жабайы жануар: түлкі туралы 

білімдерін толықтыру; "оригами" 

Сурет салу.                        

Тақырыбы: «Ғажайып əлемінің 

шамдары дымқыл қағаз бетіне сурет 

салу». 

Мақсаты: Балалардың дымқыл 

қағазбетіне акварельге малынған 

қылқалам ұшымен шам дар тəріздес 

дақтарды жəне дақтардан жан-жаққа 

шашыраған сəулелерді салу 

техникасына үйрету;"палитра" 

ұғымын қалыптастыру; ғажайыптар 

əлемін елестетудегі ойларын айтуға, 

қағаз бетіне түсіруге талпындырту; 

ой-қиял,түйсіну дамыту; достыққа 

тəрбиелеу. 

Жапсыру                         
Тақырыбы: «Ағаштарды қар 

басты». 

Мақсаты: Балаларды қоңыр түсті 

қағаздың үстіне алақандарын 

бастырып қайшының көмегімен 

қиып алып ағаштың діңі мен ұшар 

басын көк түсті қағаздың 

үстіне тең ортасына орна ластырып 

жапсыруды үйрету мақта 

табақшалар ын ағаштың ұшар 

басына жапсыруға жəне мақта 

табақшаларын тең орта сынан екіге 

қиып доға тəріздес жағын жоғары 

қаратып қағаз бетінің төменгі 

жағына қатар бойымен жапсыруға 

үйрету. 

Музыка-1 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
«Сиқырлы 

кемпірқосақ». 

Мақсаты: 
Балаларға 

кемпір қосақ 

туралы түсінік 

бере отырып, 

олар дың 

түстерімен 

таныстыру;кем

пір қосақ 

түстерін бір-

бірінен 

ажыратып, 

оларды атау 

дағды ларын 

жетілдіру; 

кемпірқосақтың 

табиғатта пайда 

болуы жайлы 

білімдерін 

қалыптастыру; 

кемпірқосақ 

туралы 

ұғымдарын 

кеңейту. 
 



түсініпсұрақтарға жауап 

беруге талпындыру. 

əдісі туралы мағлұмат беру. (Музыка маманының жоспарымен)               

 

 

 
 

 

Желтоқcан айының  өтпелі тақырыбы: «Алақай  қыс  келді»                                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі жəне оның ерекшеліктері, қыс мезгілінің  ерекше көрінісі қысқы ойындар туралы түсініктерін кеңейту Отан туып 

өскен кіндік қанын тамған жер, ата анаң, досың, туған туысқандарың деген түсінік беру, Отанға деген сүйіспеншілік жəне мақтаныш сезімдерін 

қалыптастыру. Балалардың көптен күткен қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі- жаңа жыл туралы түсініктерін жетілдіру. Жаңа жылды қарсы 

алу аяз ата мен ақша қардың келуі жаңа жылдық сыйлықтар мен ертегілер əндер мен билер арқылы мерекелік көңіл күй сыйлау.  

 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру (3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5  Сурет 

салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеуме

т-0,5 

Қоршағ

ан 

ортамен  

танысу-

0.5 

І апта 

«Алақай  

қыс  келді»                                                                                                                                                                                                       

 Дене 

шынықтыру-3 

(Маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Қыс келді» тақпағын 

жаттау. 

Мақсаты: Балалардың "тақпақ" 

ұғымын қалыптастыру, қыс туралы 

көркем сөз үлгісімен таныстыру; 

қыс мезгілі туралы көркемдеуіш 

сөздер арқылы ұғымдарды 

толықтыру; қыс 

мезгіліндегі құбылыстардың ерекше 

лектері туралы ұғымдар жиынтығын 

тиянақтау. Балаларды қыс туралы 

тақпақты есте сақтап, жаттап жəне 

мəнерлеп айту тəртібіне үйрету; 

мнемосызбаны қолдану дағдыларын 

қалыптастыру. 

Математика  негіздері 

Тақырыбы «Сыңарлы жəне 

сыңарсыз киімдер». 

Мақсаты:Балалардың заттардың 

шамасының қасиеттері жөніндегі 

білімдерін тиянақтау ені 

ұзындығы 

көлемі ұғымдарын бекіту заттар 

дың шамасын салыстыру амал 

дарын қайталау киімдердің 

түрлері 

туралы қыста киіну тəртібін пыс 

ықтау. Балаларды шамасы 

үштүрлі заттарды ені ұзындығы 

бойынша 

Сурет салу. 

Тақырыбы:                                             
«Аулаға қар жауды». 

Мақсаты: Балаларды бор мен 

қылқалам арқы лы аулаға қардың 

жау ғаны туралы сюжетті салуды 

үйрету; бормен сурет 

бейнелерінің, ағаш пен 

үйдің,сұлбасын салып,қардың 

суреттегі түрлі 

жерлерінеқылқалам ның ұшымен 

не жақпалау 

техникасын пысықтау;  

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Аққала». 

 



Көркем əдебиет 

Тақырыбы «Боран» 

Мақсаты: Балаларды Қ Көпішев Ақ 

боран атты тақпағымен таныстырып 

қыс мезгіліндегі ақ боран сипатын 

тануға талпындырту тақпақты 

жаттауға жаттықтыру көркем сөзге 

деген қызығушылықтарын арттыру 

қыс мезгілін көптеген 

құбылыстардан 

тұратын мезгіл деп тануға үйрету 

зейінін ақыл ойын тілін дамыту 

байқағыштыққа тəрбиелеу 

сұлулықты 

бағалауға деген ынтасын ояту. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

 

салыстыруға заттардың шамаға 

қарай сəйкестіктерін байқауға 

үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аппақ қыс». 

Мақсаты: Балалардың қыс 

туралы түсініктерін кеңейту қыс 

мезгілін дегі табиғат 

құбылыстарын байқау 

дағдыларын жетілдіру қысқы 

таби ғаттың көрінісімен 

адамдардың қысқы тіршілігін 

бақылау қабілет терін 

қалыптастыру қыс туралы 

қысқаша əңгімелеп беруге 

үйрету. 

  

Мақсаты: Балаларға 

ермексаздан аққаланы мүсіндеуді 

үйрету; бөлшектерді өзара дұрыс 

- бір бөлшекті екінші бөлшекке 

сылап тегістеу 

жолымен біріктіру ептілі гін 

бекіту; шығармашы лықтарын 

дамыту;таби ғаттың сұлулығын 

сүйе білуге тəрбиелеу; аққала 

ның құрылысын бекіту, қисынды 

ойлауды жəне себеп-салдарлық 

байлан ыстарды орналастыруды 

үйрету. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен 

 

 

 

 

 

ІІ апта  

«Жайнай 

бер, 

Қазақстаны

м».                                                                                                                                                                                                                  

 Дене 

шынықтыр

у-3 

(Маман 

жоспа 

рымен) 

Сөйлеуді дамыту.     
Тақырыбы: «Қазақстан 

картасы бойынша 

əңгімелесу. Сөйлеудің 

дыбыстық мəдениеті:[С], 

[З] дыбыстары». 

Мақсаты: Отанын сүю 

жəне басқа 

тақырыптарға қатысты [с], 

[з] дыбыс тары бар сөздер 

мен фразаларды нақ тылы 

Математика негіздері.  
Тақырыбы: Əжемнің құрақ 

көрпесі.Шаршы мен тіктөртбұрыш 

Мақсаты: Балалардың геометрия лық 

пішіндер тіктөртбұрыш пен 

шаршының қасиеттері жөніндегі 

білімдерін тиянақтау,қоршаған 

заттардың геометриялық пішіндер ге 

ұқсастығы жөнінде ұғымдарын 

жетілдіру қазақтың қолөнер үлгі лері 

жөнінде мағлұматтар беру. 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Əдемі көйлек киген 

Дана». 

Мақсаты: Балаларды мерекелі 

киімді киген Дананың бейнесін 

салуға үйрету; сурет салуда қара 

пайым дене пропорциясын, басы 

жəне ұзын етек, жеңі бар көйлекті, 

бетіндегі көздерімен ауызы сияқты 

ұсақ бөл шектерді салутехникасын 

қалыптастыру;Қазақстанның 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
«Қазақстан 

қалалары». 

Мақсаты: 
Балаларды 

Қазақстанның 

картасы мен 

таныстыра 



айта білуге жаттықтыру, 

осы дыбыстардың 

артикуляциясын орын дата 

отырып, сөздер құрамында 

айтқанда құлақпен естіп 

қабылдауға, атауға 

үйрету.Балалардың 

Қазақстан туралы 

əңгімелесуге белсенді 

қатысу іскерлігін 

жетілдіру;  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: « Көк тудың 

желбірегені» 

Мақсаты:Балаларды 

еліміздің тəуел сіздігі 

туралы өлеңмен таныстыра 

отырып жатқа айтуға 

үйрету.Тəуел сіздік 

мерекесінің бүкілхалықтық 

екенін ұғындыру өлеңдегі 

көркем сөз дерді мəнерлеп 

айта білуге жаттық тыру 

Қазақстанның Тəуелсіздігі 

туралы ұғымдарын 

кеңейту.  

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Мұхит арал 

(океанариум)». 

Мақсаты: Балалардың мұхит,арал 

дағы балықтар туралы түсініктер ін 

кеңейту; қыс мезгілінде жанды 

табиғат бұрышын мекендеушілерді 

байқау дағдыларын жетілдіру; 

Қазақстан ның Тəуелсіздігі туралы 

түсінік беру; қарапайым дербес 

тəжірибе іс-əрекеттерін ұйымдастыру 

арқылы балалардың түсініктерін жəне 

зейіні мен есте сақтауын, ойлауы мен 

қабылдау қабілетін дамыту. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: «Ақтөске үйшік 

құрастырамыз». 

Мақсаты: Балаларды құрамында: 

тақтайша, призма, кірпіш барқұры 

лыс материалдары жинағын пайда 

ланып Ақтөске қыс мезгілінде тұру ға 

арналған үйшікті құрастыруға үйрету; 

құрылыс материалдарын бір-бірінен 

көлемі бойынша ажыр ата алу 

іскерліктерін дамыту; ит туралы 

білімдерін толықтырып, иттің 

дыбысталуын өздері дыбыс тап 

көруге үйрету;  

Тəуелсіздік күні туралы білімдерін 

тиянақ тау; көзбен мөлшерлеу, қағаз 

бетін бағдарлау, зейін қабілеттерін 

дамыту; патриоттық 

сезімдерді қалыптастыру; 

отансүйгіштікке тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Тостағанды 

əшекейлейміз». 

Мақсаты:Балаларды қағазды бұру 

арқылы бұрыштарын кесіп алып 

тостаған қимаүлгісін қағаздың тең 

ортасына көлденең орналастырып 

жапсыруды тостағанның тең 

ортасына сол жақтан оңға қарай 

қошқар мүйіз оюларын жапсыруды 

үйрету,ыдыс аяқ түрлері ою өрнек 

жəне оның түрлері жайлы 

білімдерін 

кеңейту желімді дұрыс 

пайдалану артық желімді 

майлықтың көмегімен сүртіп тастау 

іскерлік терін дамыту. 

Музыка-1 

(Музыка маманының жоспарымен) 

отырып, 

еліміздің 

қалаларын 

жатқа білуге 

үйрету; 

Қазақстанқал

аларының 

глобустағы 

орналасу реті 

туралы 

білімдерін 

кеңейту; 

Қазақстан 

қалаларын 

айрықша 

белгілеріне 

қарап, 

ажырата 

білуге жаттық 

тыру; туған 

жерге деген 

сүйіспеншілік

ке 

тəрбиелеу.                      

 

 

ІІІ апта 

тақырыбы: 
«Қош 

келдің, жаңа 

жыл»                                                                                                                                                                                                                                        

 Дене 

шынық

тыру-3 

(Маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Шырша туралы 

əңгіме құрастыру». 

Мақсаты: Балалардың əңгіме 

жанры туралы білімдерін 

тиянақтау; əңгіме жəне 

тақпақ, жұмбақ туралы 

Математика негіздері.  
Тақырыбы: «Жаңа жылдық сыйлық». 

Мақсаты: Балаларды лего құры лыс 

материалдары: кірпіштерден жаңа 

жылдық шыршаны құрас тыруға үйрету; 

қыс мезгілінің белгілерін атау; қыс 

мезгілінде асыға күтетін жаңа жыл 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Шырша». 

Мақсаты: Балаларды шырша 

пішінін салу техникасын игерту; бор 

арқылы шыршаның діні мен 

бұталарын салып, 

 



ұғымдарды жетілдіру; 

шыршаның өсу ерекшелігі 

мен адамның өмірінде алатын 

орны туралы ұғымдар 

жиынтығын қалыптастыру; 

жасыл орманды аялау дағы 

экологиялық білім негіздерін 

қалау.Балаларды дайын 

мнемокарталардан белгілі 

шырша туралы тақырыпқа 

сай, əңгіме мнемокестесін 

өздігінен құрастыруға үйрету. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:                                           
«Шыршаның басынан 

өткізген хикаясы». 

Мақсаты:Балаларды 

СДүйсенбиевтің 

Шырша да жылайды əңгімесі 

Мазмұнымен таныстыру, 

оларға шырша туралы мəтін 

мазмұнын түсінгендерін, 

сұрақтарға толық жауаптарды 

қайтару арқылы жеткізуге 

білуге үйрету, сюжетті 

суретте болған оқиға 

бойынша əңгімені 

құрастыруда жаттықтыру. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

мерекесі туралы білімдерін толықтыра 

отырып, Аяз атаға сыйлық жасауға 

ынталандыру; балалардың қол сау сақ 

моторикаларын дамыту; оқу 

қызметіне деген қызығушылық тарын 

арттыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қырау». 

Мақсаты: Балалардың жансыз табиғат 

құбылысы қырау туралы түсініктерін 

кеңейту қыс мезгілін де басқа да жансыз 

табиғат құбы лыстарын байқау 

дағдыларын жетілдіру.Қыраудың пайда 

болу 

қасиеттерін білуге деген танымдық 

қызығушылықтары мен құштар 

лықтарын арттыру. Жаңа жыл туралы 

түсінік беру.  

 

жасыл бояуға малынған сорғышпен 

жақпалап, қылқандарын жасап 

шығару дағдысын қалыптастыру; 

қыс мезгіліне байланысты 

мерекелер жөнінде 

ұғымдарды тиянақтау; қолдың ұсақ 

моторика сын, қағаз бетін бағдар 

лау,түстерді ажырату, ой-қиялын 

дамыту; 

экологиялық тəрбие негіздеріне 

баулу; 

ұйымшылдыққа тəрбиелеу 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Аяз ата». 

Мақсаты: Балаларды ермексаздың 

бөлшектерін домалату, созу, есу,жал 

пайту, жіңішкерту əдіс терін 

пайдалана отырып Аяз атаны 

мүсіндеуге үйрету; адамның пішінін 

мүсіндеу үшін созу, жал 

пақтау,шымшып алу тəсілдерін 

пайдалана 

отырып, жұмыстың тұрақтылығын 

тексеруге дағдыландыру; балалар 

дың ынта-ықыласын арттыру, 

мерекелік 

көңіл-күй туындату; адамгершілікке 

тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының жоспарымен) 

 

 

 

ІV апта 

«Жаңа  

жылдық  

 Дене 

шынықты

ру-3 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Аққаламен сөздік 

жаттығулар тізбегі». 

Математика негіздері.     
Тақырыбы: «Қапқа жасырынған 

сыйлықтар». 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Шыршаның 

түрлі ойыншықтары». 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 



сыйлық 

тар» 
 

(Маман 

жоспа 

рымен) 

Мақсаты: Балалардың тақпақ 

жəне жұмбақ жөнінде 

ұғымдарын қалыптастыруды 

жалғастыру; Жаңа жыл 

мерекесіне қатысты 

тақырыпты пысықтау; қысқы 

мерекелер жөнінде түсініктер 

жиынтығын 

тиянақтау.Балаларды екі жолдан 

құрылған жаңа жыл мерекесіне 

қатысты қарапайым тақпақтар 

мен жұмбақтарды өздігі нен 

шығаруға баулу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Жаңа жыл 

қарсаңында». 

Мақсаты: Балаларды Жаңа жыл 

қарсаңында суретінің 

мазмұнымен таныстыра отырып 

суретте көрсе тілген əрекеттер 

арқылыэмоционал ды жауаптар 

қайтара білуге үйрету суреттің 

мазмұнын бар адамдар дың 

тіршілігі қыс мезгіліндегі табиғи 

құбылыстарға тікелей 

байланысты екендігін түсінуге 

үйрету суреттегі баланың жаңа 

жыл алдындағы бақытты бейне 

сінің мағынасын түсіндіре 

отырып əрдайым азғантай 

нəрсеге болса да қуана білуге 

жəне əдептілік ережелерін сақтай 

білуге 

тəрбиелеу. 

Мақсаты:Балалардың заттарды 

көзбен көрмей ақ бірден беске дейін 

санау амалы туралы білім дерін 

кеңейту бүгін ертең кеше ұғымдарын 

қалыптастыру қысқы 

мерекелік шаралар туралы түсінік 

терді тиянақтау.Балаларды шама сы 

үш түрлі заттарды жуандығы 

бойынша саусақтар арқылы өлшеп 

салыстыруға үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жасанған шырша». 

Мақсаты: Балалардың жасыл 

шырша туралы түсініктерін 

кеңейту;жасыл шыршаның 

табиғаттың төрт мезгілінде жасыл 

болатындығын байқау дағдыларын 

жетілдіру;жасыл шыршаның                         

қаси еттерін білуге деген қарапайым 

зерттеушілік іс-əрекет дағдыларын 

арттыру.   

Құрастыру.                                     
Тақырыбы: «Жаңа жылдық 

сыйлық».                                             

Мақсаты: Балаларды лего құрылыс 

материалдары кірпіштерден жаңа 

жылдық шыршаны құрастыруға 

үйрету, қыс мезгілінде асыға күтетін 

жаңа жыл мерекесі туралы білімдерін 

толықтыра отырып, Аяз атаға сыйлық 

жасауға ынталан дыру; балалардың 

қол саусақ моторикаларын дамыту; 

оқу қызме тіне деген 

қызығушылықтарын арттыру.     

Мақсаты: Балаларды 

ұйымдастырып, ұжымдық 

сурет салу амалдарына 

бейімдеу; шырша бұталарына 

фломастер мен қылқандарын, 

түрлі пішінді, түрлі түсті 

ойын шықтарды салу техника 

сын дағдыландыру;бала 

лардың ой-қиялын, түйсіктер 

жəне эмоция лар əлемін 

дамыту, дос тыққарым-

қатынастарды дамыту; 

ұйымшылдыққа тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Шырша 

Ойыншықтары». 

Мақсаты: Балаларды 

шыршаны ойыншықтар мен 

безендіруге үйрету, шырша 

қимаүлгісінің 

үстіне шаршыларды шеңбер 

етіп қиып алып, жапсыру 

іскерліктерін жетілдіру,  

балаларға жаңа 

жылдық көңіл күй сыйлау 

ойыншықтардың көлеңкелерін 

табу арқылы балалардың 

танымдық қабілеттерін 

дамыту. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен 

Тақырыбы: 

«Жасыл шырша 

сыйлығы». 

Мақсаты:Балал

арды шырша 

ағашының 

ерекшеліктеріме

н таныстыру; 

жаңа жылда 

шырша ағашын 

пайдалану 

себептері туралы 

білімдерін 

кеңейту; жаңа 

жыл мерекесіне 

шынайы қарау 

сезімдеріне 

тəрбиелеу. 

 



Қаңтар айының өтпелі тақырыбы:  «Қыс қызығы»                                                                                                                                                                                                    

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі туралы білімдерін кеңейтіп сөздік қорын байыту.Қысқы ойындарды əңгімелеп айтуға баулу.Қыс мезгілінде ойналатын 

ойындарды, сырғанауға арналған заттарды ажырата білу. Қар жерді қатты аяздардан ағаштардың бұталардың жəне көп   жылдық өсімдіктердің 

тамырларын тоңып қалудан қорғайтыны, қардан мұз қалашықтар тұрғызуға шанамен жəне шаңғымен сырғанауға қардан мүсіндер жасауға қажет екені 

туралы түсінік беру : Балаларға жануарлардың қысқы тіршілігі туралы түсінік беру. Олар қыстың суығынан қалай қорғанатынын сыртқы бейнелері 

неліктен өзгеретінін немен қоректенетін қыста жануарларға қамқорлық қажет екенін түсіндіру. 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-

3 

Дене 

шынықтыру 

(3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5 Сурет 

салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеумет-

0,5 

Қоршаған 

ортамен 

танысу-0.5 

І апта                   
« Қыс 

қызығы »         

 Дене 

шынықтыр

у-3 

(маман 

жоспарымен

) 

Сөйлеуді дамыту.  

Тақырыбы: "Қысқы аулада 

суреттер тізбегі  

бойынша əңгіме құру". 

Мақсаты: Балалардың қысқы 

ойындар туралы білімдерін 

жетілдіру; балаларға  

ойын түрлері туралы жаңа 

мағлұматтар беріп, "қысқы 

ойындар" ұғымын кеңейту; 

сөйлеудің əңгіме түрі туралы 

түсініктерді тиянақтау. 

Көркем əдебиет.  
Тақырыбы: 

Сырғанақ 

Мақсаты:Балаларды сырғанақта 

ойындар суреті бойынша 

əңгімелеуге жаттықтыру. Өлең  

мазмұнымен  

таныстырып, қимыл 

жаттығуларын тақпақ жолдарымен 

жатқа сүйемелдеуге 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

Қыстың жуан жəне жіңішке 

жолақтары 

Мақсаты:Балалардың 

заттардың жуандығы туралы 

білімдерін 

кеңейту, ең жуан жіңішкелеу ең 

жіңішке сияқты шамалар ұғымдарын 

қалыптастыру. 

Саусақтар арқылы үш түрлі 

заттың жуандығын 

өлшеу амалымен таныстыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ақ аю» 

Мақсаты:Балалардың 

қыс мезгілдерінде 

табиғатты бақылаудағдыларын 

дамыту ақ аюдың сыртқы 

түрі жəне қысқы тіршілігі 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Сурет салу  
Тақырыбы: "Қос қолғап". 

Мақсаты: Балаларды 

монотипия сурет  

салу техникасымен 

таныстыру; қос  қолғаптың 

біріне қылқалам мен бояу  

арқылы қарапайым ою 

элементтерін  салып, екінші 

жаққа, қағазды екіге бүктеп, 

басып, тура сондай оюлар 

бейнесін шығаруға үйрету.  

Мүсіндеу.                  

Тақырыбы:»Жылқы» 

Мақсаты: Балаларға 

сазбалшықтан жылқыны 

жасауға үйрету, оның дене 

пішінін, 

пішіннің қозғалысын дұрыс 

беруге, пішіннің сипатына тəн 

саздылықты, 

 



үйрету қысқы ойындар жайында 

білімдерді кеңейту. Қыс мезгілінде 

болатын қызықтарға көрініс 

беру кезеңінде байқағыштығы 

мен зеректігін қалыптастыру. 

Достыққа шыдамдылыққа 

тəрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

 

Жанды табиғатқа қызығушылықтары 

мен бастамаларын жəне 

жауапкершіліктерін 

Қалыптастыру, қыс қызығы 

туралы ұғым беру. Ақ аюдың 

дене мүшелерін атау арқылы 

балалардың көзбен қабылдау 

мен фонематикалық есту 

қабілетін зейіні мен тілін 

жəне дүниетанымын дамыту. 

 

 

 

 

сымбаттылықты бере білуге 

үйрету; қырнауышты 

пайдалана білу дағдыларын 

бекіту; қиыстыру тəсілдерін, 

мүсіндеу ептілігін дамыту; 

мақсаттылыққа, 

достыққа, əрдайым достарына 

көмек көрсетуге тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІI  апта 

«Қардың 

пайдасы»                                                                                                                                                                                            

 Дене 

шынықт

ыру-3 

(маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту.  

Тақырыбы: "Қарды 

бақылау. Тілдің дыбыстық  

мəдениеті: [Р] дыбысы.". 

Мақсаты: Балаларды үнді 

дауыссыз [р] дыбысымен 

таныстыру; дыбыстың 

сөздердің  

құрамында əрқалай 

тұратыны туралы 

түсіндіру; "қыс" пен "қар" 

сөздеріне туынды сөздерді  

көрсету; қысқы 

құбылыстар мен қарғаның 

тіршілік етуерекшеліктері 

жөнінде түсініктерді 

тиянақтау. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 

«Аппақ қар» 

Мақсаты: 

Балаларды аппақ қар 

өлеңінің мазмұнымен 

таныстыра отырып, 

табиғатты көркем 

бейнелеген сөздерді 

мұқият есте сақтауға 

үйрету аппақ қардың 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

«Алыс жəне жақын жатқан 

қар» 

Мақсаты: 

Балаларды заттардың алыс 

не жақын қашықтықта тұруы 

ұғымдарымен таныстыру. 

Балаларға заттардың шамаларын 

қашықтықтағы 

қалпын өзгерту кезінде 

ғана тануға болатынын 

заттардың қашықтығын 

қимылдарды уақытқа сəйкестеуде түсінуге 

болатынын түсіндіру. 

Жаратылыстану.  

Тақырыбы: "Қар жауғанда". 

Мақсаты: Балалардың қыс  мезгілінде 

табиғатты бақылау  дағдыларын дамыту; 

қардың  қасиетімен таныстыра отырып, 

қардың қасиеттері туралы білімдерін 

қалыптастыру; қардың қасиеттерін атай 

білуге үйрету; қыс қызығы туралы 

түсініктерін кеңейту.  

Құрастыру.  

Тақырыбы: "Қыс қызығы аққала". 

Мақсаты: Балаларды қалдық  

Сурет салу.  

Тақырыбы: "Оюлар 

салынған қарлы жолақ". 

Мақсаты: Балаларды 

тіктөртбұрышты  

жолдарды қазақтың ою 

өрнектері элементтерімен 

безендіру тəсілімен  

таныстыру; "қарға ізі", "құс 

тұмсығы","қаңқа" сияқты ою 

элементтерін белгілі  

ырғақтықта қарындашпен 

сурет салу техникасын 

игерту. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Қуыршақ театр 

шымылдығын əшекелейміз» 

Мақсаты:Балаларды жазуға 

арналған жабысқақ қағазды 

бүктеу арқылы шырша 

жүрекше жəне шеңбер 

пішіндерін қиып алуға 

оларды жіпке шеттерінен 

жапсыруға қуыршақ театры 

шымылдығын безендіруге 

үйрету. Қайшымен жұмыс 

жасау.Іскерліктерін 

Қоршаған 

ортамен 

танысу.  

Тақырыбы: 
"Аққала қалай 

пайда болды?". 

Мақсаты: 
Балаларды 

аққаланың 

алғаш пайда  

болуы туралы 

деректермен 

таныстыру; 

аққала туралы 

əртүрлі 

мəліметтерді 

зейін қойып,  

мұқият 

тыңдауға 

үйрету; 

қоршаған орта  

ғажайыптарын

қызығушылық 

сезімдерін  

тудыру. 

 



қасиеттері мен 

ерекшеліктеріне көңіл 

аударып, оның пайдасын 

білуге жəне бағалай білуге 

дағдыландыру. 

 

материал: поролондарды көлемі бойынша 

қағаз бетінде  

орналастырып, аққаланы  

құрастыруғаүйрету, 

поролондарды қағаз бетіне орналастыру 

арқылы,  

балалардың кеңістікте бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіру, қыс мезгіліндегі 

қызықтарды атай отырып, аққала жайлы 

білімдерін  

толықтыру; оқу қызметіне деген 

қызығушылықтарын арттыру.  

дамыту.Жаңа жылдық 

гирляндалармен топты 

немесе үйді безендіруге 

деген қызығушылықтарын 

арттыру. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен 

 

 

ІII  

апта 
«Аңдар

дың 

қысқы 

тіршіліг

і»                                                                                                                                                                                            

 Дене 

шынықтыру-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту.  

Тақырыбы: "Көзі қорқақ 

Қоян ертегісін  

мəнерлеп оқу". 

Мақсаты: Балаларды "Көзі 

қорқақ қоян" ертегісімен 

таныстыру; ертегідегі 

жабайы  

аңдардың бойындағы 

адамға ұқсас  қасиеттерінің 

ерекшеліктерін көрсету;  

жануарлар жайлы ертегі 

жанры туралы  ұғымдарын 

қалыптастыру; "көз 

қорқақ"  

фразеологизімінің 

мағынасын түсіндіру. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 

«Апандағы аю» 

Мақсаты:Балаларды 

апандағы 

аю сурет мазмұнымен 

Математика негіздері.  
Тақырыбы: «Аңдардың 

іздерін зерттейік» 

Мақсаты:Балалардың 

заттардың жуандығы 

туралы білімдерін кеңейту. 

Ең жуан жіңішкелеу ең жіңішке 

ұғымдарын жетілдіру жəне жақын 

қашықтықтар 

жөнінде жаңа мағлұматтар 

беру.Бес санының құрамы 

жөнінде түсініктерді тиянақтау.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

Жабайы жануарларға 

қамқорлық. 

Мақсаты:Балалардың жабайы 

жануарлардың сыртқы түрі мен тіршілік 

қалпы туралы түсініктерін 

кеңейту.Жабайы жануарлардың қысқы 

тіршілігімен таныстыра отырып, 

жануарлардың қыс кезіндегі ерекше 

мінез-құлықтары туралы білімдерін 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Аю мен қонжық 

апанда  

ұйықтап жатыр". 

Мақсаты: Балаларды апанда 

ұйықтап  

жатқан үлкен аю мен 

қонжықты салу  

композициясын бейнелеуге 

үйрету;  аңдардың негізгі 

бөлшектерін  сопақшалар мен 

дөңгелек пішіндерінде  

пропорциялық үйлесімділікте 

салу  техникасын жетілдіру;  

қағаз бетін бағдарлау, көзбен 

мөлшерлеу, ақыл-ойын 

дамыту. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Қонжықтың 

достары". 

Мақсаты: Балаларға жабайы  

жануардың сипаттық 

ерекшеліктерін  

 



таныстыру.Мəтіні қысқа 

суреті бар ықыластарымен 

мұқият тыңдауға үйрету, 

шағын мазмұнды суретті өз 

шығармашылығымен 

əңгімелеп беруге 

дағдыландыру. Аюдың  

апанының басқа жануарлар 

індерінен ерекшеліктерін 

ажырата білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

 

қалыптастыру. Қыста тіршілік ететін 

жабайы жануарларды жатқа білуге үйрету.  

көрсете отырып, 

пропорциясын сақтап,  

құрылымдық тəсілмен 

бөлшектерді  біріктіру арқылы 

қонжықты мүсіндеуді  үйрету; 

мүсіндеу амалдарын бекіту;  

балалардың қол 

бұлшықеттерін, зейінін  

дамыту, ермексазбен жұмыс 

істеуге  ынталандыру жəне 

шыдамдылыққа  

тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен 

 

 

 

IV  апта 

«Қыстайты

н құстар»                                                                                                                                                                                            

 Дене 

шынықт

ыру-3 

(маман 

жоспарым

ен) 

Сөйлеуді дамыту.  

Тақырыбы: "Құстарға 

жемшашар" тақпағын  

жаттау. 

Мақсаты: Балалардың 

"тақпақ" ұғымын жетілдіру, 

қыстайтын құстар туралы 

көркем сөз үлгісімен 

таныстырып, құстарға қыста 

қамқорлық жасау жөнінде 

білімдер жиынтығын  

тиянақтау;  Балаларды 

"Құстарға жемшашар" 

тақпағын жаттап алып, 

мəнерлеп айтуға үйрету. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:Бұлбұл мен 

тоқылдақ 

Математика негіздері.  
Тақырыбы: "Дорбадағы құмалақтар" 

Мақсаты: Балалардың заттарды тура жəне 

кері санау туралы ұғымдарын 

қалыптастыру, көзбен көрмей-ақ бірден 

беске дейін санау амалы туралы, екі 

заттардың сандарын тең ету амалдары 

туралы білімдерін тиянақтау; 

Балалардың заттарды, бейнелерді көзбен 

көрмей- ақ ұстап, сипау, құлақпен 

дыбыстарды естіп, санап, тура жəне кері 

санап, қорытындыны сөзбен жеткізу, 

карточкадағы санды көрсету, саны тең 

заттарды тізіп салу дағдыларын тиянақтау. 

Жаратылыстану.  

Тақырыбы: "Құстарға жем"               

Мақсаты: Балалардың қыстайтын 

құстардың тіршілік етуі туралы түсініктерін 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Сары 

шымшық". 

Мақсаты:Балалардың 

қылқаламмен сары шымшық 

бейнесін салуға 

үйрету;құстысалу барысында 

басы, денесі, қанаты, құйрығы 

сияқты денебөлшектерін 

үйлесімділікте салу 

техникасына машықтау; 

акварельді бояуды 

қылқаламға қою реңкі етіп,  

қағаз бетіне үлкен мөлшерде 

салуға талпындырту; көзбен 

мөлшерлеу, зейінін, құстарға 

қамқорлыққа деген сезімдерін 

Қоршаған 

ортамен 

танысу.  
Тақырыбы: 

"Аялайық 

құстарды". 

Мақсаты: 
Балалардың 

құстардың 

қысқытіршілі

гі туралы 

түсініктерін 

кеңейту; 

қыстайтын  

Құстар 

тіршілігі 

жайлы 



Мақсаты:Балаларды бұлбұл 

мен 

тоқылдақ əңгімесінің 

мазмұнымен 

таныстыру.Мəтіні қысқа 

əңгімені бар ықыластарымен 

мұқият тыңдауға 

үйрету,шағын мазмұнды 

əңгімені өз 

шығармашылығымен 

əңгімелеп беруге 

дағдыландыру. 

Бұлбұл мен тоқылдақ туралы 

ақпарат бере отырып, 

олардың 

ішінде қыстайтын құстың 

ерекшеліктерін ажырата білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

кеңейту, қыста  өлкеде тіршілік ететін 

құстарды жатқа білуге үйрету; қыстайтын 

құстардың қысқы тіршілігі туралы  ұғым 

беру. Балалардың оқу қызметінде 

құрдастарының жауаптарын тыңдай білу, 

мəдени қарым-қатынас пен ізгілік 

ережелерін сақтау, қыстап қалатын құстарға 

қамқорлық көрсете білуге,  

жауапкершілікке тəрбиелеу. 

Құрастыру.  

Тақырыбы: "Аю мен қасқыр". 

Мақсаты: Балаларды геометриялық  

пішіндерді пайдаланып, қағаз  бетіне 

қасқырды жəне аюды  

құрастыруға үйрету; 

 қағаз бетінде кеңістікті бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіру; үлгі бойынша 

құрастыру іскерліктерін,  

танымдық қабілеттерін дамыту. 

дамыту; тиянақтылыққа 

тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Сүп сүйкімді суық 

торғай» 

Мақсаты:Балаларды алдын 

ала дайындалған ағаш 

бұтағының 

суықторғай ұлпа қарлар қима 

үлгісін қағаз бетіне жапсыру 

арқылы суықторғай 

жапсырмасын жасауға үйрету 

қызыл түсті майлықты шеңбер 

етіп қиып алып, 

суықторғайдың 

денесіне жапсыруға үйрету. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

балалардың 

ой-өрісін  

дамытып, 

сөздік қорын 

молайту; 

құстарға  

қамқорлық 

жасауға жəне 

оларға деген  

сүйіспеншілі

к сезімдеріне 

тəрбиелеу. 

 

 

Ақпан айының өтпелі тақырыбы: : «Мен  жəне  қоршаған орта »                                                                                                                                                                                                                          

І апта тақырыбыМақсаты: Қоршаған ортамен өзара əрекет етуге қажетті танымдық əрекеттің қарапайым дағдыларын қалыптастыру адамгершілік 

нормаларын төзімділікті жəне адамдарға құрмет танытуды сезінуіді қамтамасыз ету. Түрлі мамандықтарға қызығушылықты, , ересектердің еңбегінің 

маңыздылығы туралы түсініктерін дамыту, адамдардың өмірінде барлық мамандықтардың маңызды екенін түсіндіру ересектердің еңбегіне 

мейірімділікпен құрметпен қарауға оларға көмек көрсетуге тəрбиелеу. Техника əлемімен оның ерекшеліктерімен жəне түрлерімен таныстыру,  

техникалық мамандықтарға қызығушылық тудыру, 
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І апта  

«Мен  жəне  

қоршаған 

орта »                                                                                                                                                                                                                          

 Дене 

шынықтыру-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Ауыл мен қала 

туралы əңгімелеу. 

Тілдің дыбыстық мəдениеті: [Л] 

дыбысы.". 

Мақсаты: Балаларды үнді дауыссыз 

[л] дыбысымен таныстыру; сөздердің 

құрамында дыбыстың болуын 

түсіндіру; "ауыл" мен "қала" 

ұғымдарын тиянақтау; адамның қала 

мен ауылдағы тіршілігі туралы 

білімдерін пысықтау. Баланы 

дауыссыз [л] дыбысын буын, сөздер 

құрамында айтуға жаттықтыру; 

дыбысты құлақпен естіп, сөздер 

құрамында орнын тауып, атауға 

үйрету. 

Көркем əдебиет. 

Тақырыбы: Бақша ағаштары 

Мақсаты: Балаларды бақша 

ағаштары əңгімесімен таныстыра 

отырып, оларды көркем 

шығармашылыққа баулу əңгімедегі 

ағаштардың қимылдары мен сөздерін 

қайталап айтуға жаттықтыру ағаштар 

туралы қысқаша түсінік бере отырып, 

ағаштар мен тəрбие туралы 

ұғымдарын кеңейту, адам жəне 

қоршаған орта туралы білімдерін 

кеңейту. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

 

Математика негіздері.  

Тақырыбы Түрлі пішінді 

балықтар 

Мақсаты:  
Саны қанша сонша бірдей саны 

тең жəне заттардың кеңістікте 

алыс жақын орналасу ұғымдарын 

пысықтау. Балалардың əрқалай 

жəне бірыңғай орналасқан екі топ 

заттарының теңдігін байқау 

жəне қорытындыны тексеру 

амалдарын жетілдіру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Террариумдағы 

Тасбақа» 

Мақсаты: Балаларда 

тасбақаның тіршілігі мен оған 

күтім жасау туралы білімдерін 

қалыптастыру тасбақаның 

құрлықтағы əрекеттері жайлы 

түсініктерін сыртқы түрі үй 

жағдайындағы тіршілік ету 

ортасы мекені азығы 

кеңейту үй жағдайында 

тасбақаға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру адам 

жəне қоршаған орта туралы 

ұғым беру. 

 

 

 

Сурет салу . 

Тақырыбы: "Аквариум 

балықтары". 

Мақсаты: Балаларды 

үлкен жəне 

кішкентай балықтардың 

бейнелерін, дөңгелек пен 

сопақша, үшбұрыш 

пішінді трафареттерді 

бастырып салу 

техникасына үйрету; 

балықтардың бейнелерін 

қағаз бетіне үйлесімділікте 

орналастыруға машықтау.  

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Тиін 

жаңғақ кеміріп отыр". 

Мақсаты: Балаларды тұтас 

қызғылт сары түсті 

ермексаздан тиінді 

мүсіндеуге үйрету; 

мүсіндеудің созу, шымшу, 

есу əдістерін пайдалану, 

ермексазды қырнауышпен 

тырнау іскерліктерін 

жетілдіру; Тиіннің сыртқы 

түрінің сипаттық 

белгілерін көрсетуді 

үйрету. 

Тиіндергесүйіспеншілікпен 

қарауға тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІI  апта 
«Алуан-

алуан  

кəсіп  

бар»                                                                                                                                                                                                              

 Дене 

шынық

тыру-3 

(маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Кімнің 

қолынан не келеді? 

диалогтар ойыны". 

Мақсаты: Балалардың 

"мамандық" туралы 

ұғымын қалыптастыру; 

диалог пен монолог, 

Математика негіздері.  
Тақырыбы:Аспаздың кесу тақталары. 

Мақсаты: Балалардың ұғымында реттік сан 

есім туралы түсінікті қалыптастыру;бес саны 

көлемінде тура жəне кері 

санау туралы түсініктерін кеңейту; 

Балалардың геометриялық пішіндерді 

беттестіру, салыстыру техникасын жетілдіру;  

Сурет салу.  

Тақырыбы: "Етікшінің жаңа 

қос етігі". 

Мақсаты: Балаларды қос етік 

сұлбасыларын қазақтың 

оюларымен безендіруге үйрету; 

етіктің қоншысына 

дөңгелек пішінді трафаретті 

басып, бастырылған 

Қоршаған 

ортамен 

танысу.  

Тақырыбы: 
"Мамандықты

ң бəрі жақсы". 

Мақсаты: 
Балаларды 



сөйлеу түрлері жөнінде 

мағлұматтар беру;  

Балаларды мамандықтар 

ерекшеліктері 

жөнінде көркем сөзді 

тыңдап, тақпақ 

жолдарындағы фразалар 

арқылы белгілі сұрақтарға 

логикаға сай жауап беру 

дағдыларын қалыптастыру;  

Балаларды мамандықтар 

иелеріне деген құрметке, 

ұғымталдыққа, 

ұйымшылдыққа, достыққа 

тəрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Мен дəрігер 

боламын 

Мақсаты:  Мамандық 

туралы қысқаша түсінік 

бере отырып, дəрігер 

қызметі туралы ұғымдарын 

кеңейту. Өлең мазмұны 

арқылы балалардың тілі 

мен зейінін 

шығармашылығымен есте 

сақтау қабілетін жəне 

дербестігін дамыту. 

Ересектер еңбегін 

құрметтеу сезімдеріне 

тəрбиелеу. 

 

əртүрлі заттарды эквиваленттермен 

алмастырып қорытынды жасағанда 

заттардың түрлеріне емес, жиын санына 

көңіл аударуға үйрету; 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Жануарлар емшісі.  

Мақсаты: Балалардың жануарлардың қысқы 

тіршілігі туралы білімдерін кеңейту; 

қыста жануарларға азық беру мен күтім 

жасау ерекшеліктерімен таныстыру; 

жануарлар емшісі (мал дəрігері) қызметі 

туралы ұғым беру. Балалардың 

жануарлардың тіршілігі мен оған күтім 

жасауға жəне қамқор болуға деген 

қызығушылықтарын ояту  

 жəне белсенділікке тəрбиелеу. 

Құрастыру. 

Тақырыбы:"Мысығым менің 

мысығым" 

Мақсаты:Балаларды мақта 

табақшаларынан мысықты 

құрастыруға үйрету; жазық қағаз 

бетінде кеңістікті бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіре отырып, 

бүтін мақта табақшасын тең 

ортасынан қайшының көмегімен 

екіге бөлу іскерліктеріне 

дағдыландыру; қайшымен жұмыс 

барысында қауіпсіздік техникасын 

сақтауға үйрету; мысық туралы, 

мысықтың қасиеттері жайлы 

білімдерін толықтыру. 

дөңгелектің үстіне "мүйіз" 

оюын салу техникасын 

қалыптастыру; 

етікші мамандығы туралы 

ұғымдар беру;  қазақтың ұлттық 

қол өнеріне деген 

қызығушылықты, 

адамның еңбегін құрметтеуге 

тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Абзал жан дəрігер 

Мақсаты: Балаларды дəрігер 

қима үлгісінің басының үстіне 

тіктөртбұрышты көлденең 

орналастырып, оны дəрігердің 

медициналық қалпағы деп 

қабылдай отырып, дəрігердің 

басы сұлбасының бетіне бет 

əлпет белгілерінің қима 

үлгілерін жапсыруға, жолақ 

қағаздарды қиып, ортасынан 

бүктеп шетін желіммен 

жапсырып, дəрігердің басы 

сұлбасының төменгі жағына 

қатар бойымен сол жақтан оңға 

қарай жапсыруға үйрету, 

балалардың танымдық 

қабілеттерін дамыту. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

мамандықтард

ың 

маңыздылығы

мен таныстыра 

отырып, 

оларды 

ажыратып, 

атай білуге 

үйрету; 

мамандық 

ерекшеліктері 

туралы ой- 

өрісін кеңейту; 

мамандық 

түрлеріне 

құрметпен 

қарауға 

тəрбиелеу. 

 

 

 



ІII  апта 

тақырыбы: 

«Техника  

жəне  біз»                                                                                                                                                                                                                                                   

 Дене 

шынықтыру

-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Тұрмыстық 

техника жөнінде «Не күшті?» 

əңгімесін мазмұндау.". 

Мақсаты: Балалардың 

тұрмыстық техника жөнінде 

ұғымдарын дамыту;сөйлеудің 

əңгіме 

түрі мен оның құрылу мазмұны 

жөнінде білімдерін жетілдіру;  

тұрмыстық техниканың адамға 

маңызды көмекші құрал екеніне 

көз жеткізу, техниканы күту 

ережелері туралы жалпы 

мағлұмат беру,тілдерін дамыту. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Пойыз 

Мақсаты: Балаларды пойыз 

туралы өлеңмен таныстыра 

отырып, өтірік өлең мазмұны 

бойынша өлең жолдарын 

мəнерлеп оқу өтірік өлең 

мазмұнын зейін қойып мұқият 

тыңдауға үйрету, пойызға деген 

балалардың қызығушылығын 

тудыру адам жəне 

техниканың тығыз байланысы 

туралы білімдерін кеңейту 

Өтірік өлеңдегі сөздер арқылы 

балалардың сөздік 

қорын молайту өлең мазмұны 

бойынша зейіні мен қиялын 

жəне тілі мен есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Орыс тілі 

Математика негіздері.  
Қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастыру 

Тақырыбы Үйді жинаудың 

əдебі 

Мақсаты: Балаларға қағаз 

бетіндегі заттардың орналасу 

бағдары жөнінде жаңа 

білімдер беру, үстіңгі, сол 

жақ үстіңгі, оң жақ төменгі, 

сол жақ төменгі оң жақ 

ұғымдарын қалыптастыру, 

Балаларды геометриялық 

пішіндердің қағаз бетінде орналасу 

қалыптарын ажыратып 

сөзбен айтуға үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: « Ауа баптағыш 

Кондиционер» 

Мақсаты:Балалардың ауа 

баптағыш туралы білімдерін 

кеңейту,   ауа баптағыштың 

жұмыс істеу ерекшеліктерімен 

таныстыру, адам жəне 

техника туралы ұғым беру. 

Балалардың қарапайым 

тəжірибелік зерттеу жүргізе білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Үтік". 

Мақсаты: Балаларды үтік 

суретін заттық салу 

техникасына үйрету; 

үтіктің 

негізгі құрылымы 

бөлшектеріне қарап, 

тұтас техника құралы 

бейнесін танып, 

атауға талпындырту;  

қолдың ұсақ 

моторикасын, зейінін, ой-

қиялын 

дамыту; ұқыптылыққа, 

əдептілікке 

тəрбиелеу. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Жол 

белгілері: 

бағдаршам". 

Мақсаты: Балаларды қара 

түсті ермексазды есу 

арқылы, шыққан 

шұжықтың екі бас жағын 

басып, 

бағдаршамның негізін 

жасап, оған үш 

түрлі дөңгелектерді 

жапсырып, 

бағдаршамды мүсіндеуге 

үйрету; жолда 

жүру ережесі туралы 

білімдерін ойын 

арқылы бекіту. 

Музыка-2 

 



(Орыс тілі маманының 

жоспарымен) 

 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

IV  апта 
«Дені  

саудың  

жаны  сау»                                                                                                                                                                                                                                            

 Дене 

шынықт

ыру-3 

(маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Жеті ағайын 

тақпағын мəнерлеп оқу» 

Мақсаты: Балаларды 

"Жеті 

ағайынды"тақпағымен 

таныстыру; денсаулыққа 

байланысты "жеті 

ағайынды" сөз тіркесінің 

ауыспалы мағынасын 

түсіндіру;  

Балаға денсаулықты сақтау 

тəртіптері жөнінде баяндай 

отырып, осы тақырып 

бойынша сұрақтарға 

жауаптарды адамның 

қасиетін 

білдіретін сапалық сын 

есімдерді дұрыс қолдану 

қабілетін арттыру. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:Аурудан 

аяған күштірек 

Мақсаты:Балаларды  

əңгімемен таныстыра 

отырып, мазмұны бойынша 

мəтіндегі жолдарды 

мəнерлеп оқу, əңгіме 

мазмұнын зейін қойып 

мұқият тыңдауға үйрету, 

əңгімедегі Сейіттің 

Математика негіздері.  
Тақырыбы: «Қатарға тұрайық 

Спортшылар» 

Мақсаты: Балалардың бірден 

беске дейінгі реттік сандар 

тура жəне кері санау жөніндегі 

білімдерін нығайту, биік аласа ұғымдарын 

жетілдіру, 

балаларға биік пен аласа 

өлшемдерінің ең биік, 

аласалау, биіктеу, ең 

аласа сияқты қалыптары 

болатыны туралы түсіндіру, 

өзін өзі бағдарлау өзіне 

қатысты кеңістік бағдарын 

пысықтау салауатты өмір 

салтын насихаттау. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Жалбыз өсімдігі". 

Мақсаты: Балаларды жалбыз емдік 

өсімдігімен таныстыру; жалбыздың шипалы 

қасиеттері жайлы түсініктерін нығайту; 

жалбыздың емдік қасиеттерінің адам ағзасына 

шипалы екендігі туралы ұғым беру.  

қарапайым тəжірибелік- зерттеу жүргізе білу 

дағдыларын қалыптастыру;  Балалардың емдік 

өсімдіктерге, соның ішінде жалбызға күтім 

жасауға жəне олардың шипалы қасиеттерінің 

сырын білуге деген 

қызығушылықтарын ояту;  

Құрастыру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Қанекей, 

сапқа тұр!". 

Мақсаты: Балалардың  

достарымен бірігіп, 

таңертеңгі жаттығуды 

жасап жатқан балалар 

бейнесін салуға 

бейімдеу; адамның 

денесін салуда 

пропорцияларды ұстану 

техникасына 

үйрету, ақыл-ойын, 

қағаз бетін 

бағдарлау қабілетін, 

жағымды 

эмоцияларды дамыту;  

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Дəрумендер» 

Мақсаты: Балаларды 

түрлі түсті 

майлықтарды жырту 

жəне 

умаждау əдісі арқылы 

өздері таңдап алған 

жеміс қима үлгісінің 

үстіне желімнің 

көмегімен 

Қоршаған 

ортамен 

танысу.  
Тақырыбы:  

"Денсаулығым - 

байлығым". 

Мақсаты: 
Балалардың 

денсаулық 

туралы 

білімдерін 

кеңейту; 

денсаулықты 

сақтау үшін 

денсаулық 

ережелері мен 

қағидаларын 

бала 

бойына сіңіру; 

əркімнің өз 

денсаулығына 

өзі 

жауапкершілікп

ен 

қарауы туралы 

ұғым беру. 



əжесінің жаны ауырмаса 

екен деген 

шыдамдылығына 

балалардың 

қызығушылығын 

тудыру.Шыдамдылыққа  

тəрбиелеу. 

Тақырыбы: "Тазалық - денсаулық 

кепілі". 

Мақсаты: Балаларды қалдық материал: 

йогурттың қалдық ыдысынан жəне қағаздан 

қолжуғышты құрастыруға үйрету; жасаған 

жұмыстарын безендіріп, 

шығармашылыққа тəрбиелеу. 

жапсыруға дайын 

жемістерді қағаздан 

жасалған себеттің 

үстіне жапсыруға 

үйрету. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

Наурыз айының  өтпелі тақырыбы: «Салттар  мен  фольклор» 

І апта тақырыбы: Көктем жаршысы- құстар. 

Мақсаты: Жыл мезгіліне байланысты табиғатта болатын өзгерістер көктемде жыл құстары туған жерге оралып, ұя салып балапан басып шығаратыны 

туралы түсіндіру,  көктемде күн шуағының жылуымен қар еріп, сай салалардан жылғалардан сылдырап су ағып, табиғаттың ерекше күйге енетіні туралы 

түсініктерін дамыту. Қазақстан Республикасында тұратын қазақ жəне басқа халықтардың мəдениетіне салт дəстүрлеріне тəрбиелеуге, адамдарға 

мейірімді жəне сыйластық қатынасты қалыптастыру; 
 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулы

қ-3 

Дене 

шынықтыр

у (3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5   

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен 

танысу-0.5 

І апта  

«Көктем 

жаршысы 

құстар». 

 

 Дене 

шынықт

ыру-3 

(маман 

жоспарым

ен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Тілдің дыбыстық 

мəдениеті: [У] 

дыбысы. "Тырналар жыры" 

əңгімесін оқу". 

Мақсаты:  Жыл құстары, 

тырналардың тіршілігі жөнінде 

білім беру; "туған жер", "мекендеу 

орны" ұғымының адам мен аң-

құстарға тəн құбылыс екенін 

түсіндіру. 

Балаларға [у] дауыссыз дыбысының 

артикуляциясын үйрету. 

Математика негіздері.                    

Тақырыбы 
Геометриялық денелер мен 

геометриялық пішіндер 

Мақсаты: Балаларды 

геометриялық денелермен 

таныстыру геометриялық 

денелер жəне геометриялық 

пішіндерге ортақ ұқсастық 

айырмашылық туралы негізгі 

ұғымдар беру геометриялық 

пішіндердің немесе 

денелердің қоршаған 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Құмыраға 

салынған гүлдер". 

Мақсаты: Балалардың вазадағы 

гүлдер 

композициясын салу 

техникасына 

үйрету; гүлдердің бастарын 

қылқалам 

алқылы жақпалап салу, вазаны 

жарты 

шеңбер тəрізді етіп, қағаз бетінде 

 



Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Түлкі мен қырғауыл 

Мақсаты: Балаларды Түлкі мен 

қырғауыл ертегісінің мазмұнымен 

таныстыра отырып. мəтін бойынша 

кейіпкерлер сөзіне зейін қойып 

мұқият тыңдауға үйрету ертегі 

кейіпкерлерінің 

мінездері мен ерекшеліктерін 

бақылай білуге дағдыландыру. 

Ертегі мазмұны арқылы балалардың 

ойлауын дамыту ертегі жанрына 

қызығушылығын өзара достық 

қарым қатынас пен ізгілік 

ережелеріне жəне құстарды аялай 

білуге тəрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

 

 

объектілерге ұқсастығы 

туралы ұғымдар қалыптастыру. 

Балаларды геометриялық 

денелердің 

қасиеттерін зерттеу 

тəсілдеріне үйрету. 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: Əн салып құс келді. 

Мақсаты: Балалардың құстар 

туралы түсініктерін 

қалыптастыра отырып, 

олардың көктемдегі тіршілігмен 

таныстыру, жыл құстарының 

белгілері мен ерекшеліктерін 

ажыратып атай білуге үйрету, 

көктем жаршысы құстар 

туралы білімдерін кеңейту. 

бейнелердің үйлесімдігін 

сақтауға 

талпындырту; көзбен мөлшерлеу 

қабілетін, эмоциялар мен 

түйсіктер 

əлемін дамыту; байқағыштыққа, 

анаға 

деген сүйіспеншілігін тəрбиелеу 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Аққуды 

мүсіндейміз". 

Мақсаты: Балаларды 

ермексаздан кесек үзіп, 

домалату, есу арқылы 

аққуды мүсіндеуге үйрету; 

бөлшектерді 

біріктіру іскерліктерін жетілдіру, 

құстарға қамқорлық сезімдерін 

тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ІI  апта  

«Жылғалард

ан  су  ақты»                                                                                                                                                                                                                                              

Дене 

шынықтыру

-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Көктем 

туралы тақпақты 

жаттау". 

Мақсаты: Балалардың  

көктем туралы көркем сөз 

үлгісімен таныстыру; 

көктемді 

сипаттайтын көркемдеуіш 

сөздердің мағынасын 

түсіндіру; көктем 

мезгіліндегі 

құбылыстардың 

ерекшелектері туралы 

ұғымдар жиынтығын 

тиянақтау. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:Таза бұлақ 

Мақсаты: Балаларды Таза 

бұлақ 

əңгімесінің мазмұнымен 

таныстыра 

отырып, мəтін бойынша 

кейіпкерлер 

Математика негіздері 

Тақырыбы:              Тамшыларды 

қалай санаймыз. 

Мақсаты: Балаларда 

дыбыстарды естіп алып, жиынын 

белгілі санмен немесе эквивалентімен 

сəйкестеу туралы ұғымдар 

қалытастыру  заттардың санын 

көріп,сол санға сай дыбыстар шығару 

тəсілін орындауға жаттықтыру, 

дыбыстардың саны қанша 

болса,сонша заттарды 

қатарға салу, қою, сəйкестеу 

нəтижесін сөзбен жеткізу амалдарын 

игерту.  

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Таза су". 

Мақсаты: Балалардың судың 

қасиеттері туралы түсініктерін 

кеңейте отырып, судың көктемдегі 

пайда болатын ерекшеліктерімен 

жəне өзгерістерімен таныстыру; 

Балалардың жылғаларды бақылай 

отырып, одан 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Торғай ұшып 

келеді". 

Мақсаты: Балаларды ұшып 

жүрген 

құстардың бейнелерінің 

суретін  салу техникасына 

үйрету; доғалы сызықтың 

бойына құстың басын, 

денесін, құйрығын салып, 

қанаттар мен тұмсығы 

деталдерімен толықтыру 

білігін арттыру; құстардың 

сұлбастарын, 

шеттерден шықпай, 

қылқалам арқылы 

бояу техникасын жетілдіру; 

зейінін, 

көзбен мөлшерлеу, қағаз 

бетін бағдарлау қабілетін 

дамыту. 

Жапсыру 
Тақырыбы: Көктем белгісі                          

бəйшешек. 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
"Судың 

қасиеті". 

Мақсаты: 
Балалардың су 

туралы 

түсініктерін 

қалыптастыра 

отырып, 

тəжірибе 

арқылы судың 

қасиеттерімен 

таныстыру; суға 

арналған көркем 

сөздер 

арқылы сөздік 

қорын молайту; 

сусыз 

тіршілік 

болмайтындығы 

жайлы 



сөзін зейін қойып мұқият 

тыңдауға 

үйрету, əңгіме 

кейіпкерлерінің мінездері 

мен ерекшеліктерін 

бақылай білуге 

дағдыландыру жылға 

туралы білімдерін кеңейту. 

Əңгіме мазмұны арқылы 

балалардың зейіні мен 

тілін 

есте сақтау қабілеті мен 

ойлауын 

дамыту. 
 

ағатын судың ерекше белгілері мен 

қасиетін қабылдауға үйрету. 

Құрастыру. 
Тақырыбы: "Дос болайық, көбелек". 

Мақсаты:Балаларды есептеу 

таяқшаларынан 

көбелектерді құрастыруға үйрету; 

көбелектер жайлы білімдерін 

толықтыру; қағаз бетін көз 

мөлшерімен тең ортасынан екіге 

бөлу, қағаз бетінде бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіру; 

көбелектерді түстеріне сəйкес 

гүлдерге отырғызу арқылы түстерді 

ажырату дағдыларын жетілдіру; 

 

Мақсаты: Балаларды 

мақтадан  бəйшешек гүлін 

жапсыруға үйрету,  

қылқаламды дұрыс 

Ұстау, қайшымен дұрыс 

жұмыс жасау дағдыларын 

жетілдіру, 

балаларға бəйшешек туралы 

білім бере отырып, 

шығармашылық қабілеттерін 

арттыру.                               

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

білімдерін 

кеңейту. 

 

ІII  апта 
«Салттар  

мен  

фольклор» 

 

 Дене 

шынық 

тыру-3 

(маман 

жоспары

мен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Жеті ата тақпағын 

мəнерлеп оқу". 

Мақсаты: Балаларды халықтың 

дəстүрі, жеті ата туралы тақпақпен 

таныстыру, "жеті ата шежіресі" 

ұғымын түсіндіру; 

туыстық жөнінде түсініктер аясын 

кеңейту; сөйлеудің монолог жəне 

диалог мысалдарын көрсету. 

Балалардың қазақтың төл дəстүрлері 

мен ауыз əдебиеті үлгілеріне, Наурыз 

мейрамына деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, ұйымшылдыққа əдептілікке 

тəрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Баланы қырқынан 

шығару. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: "Алдар Көсенің 

мерекелік сыйлары". 

Мақсаты: Балалардың сілтеуіш 

арқылы қатарда орналасқан 

геометриялық пішіндерді санап, 

жиынын асық эквивалентімен жəне 

санмен сəйкестеу 

туралы ұғымдарын жетілдіру;  

геометриялық 

денелер туралы ұғымдарды 

пысықтау; 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Бəйшешек". 

Мақсаты: Балалардың бəйшешек 

туралы түсініктерін кеңейту; 

көктемде пайда болатын 

бəйшешектің ерекшеліктерімен 

таныстыру;  

Сурет салу 

Тақырыбы: "Тұмарша". 

Мақсаты: Балаларды 

қағаздың бетіне 

тұмарша үшбұрышын 

салып, сұлбасы іші 

мен сыртын қазақтың 

белгілі ою 

элементтерімен безендіру 

тəртібіне 

үйрету  тұмаршаны 

қосымша бөлшектер, 

шашақтармен 

толықтыруға бейімдеу;  

тиянақтылыққа, қазақтың 

қолөнері үлгілеріне деген 

сүйіспеншілікті 

қалыптастыру.                                 

Мүсіндеу. 

 



Мақсаты: Балаларды Баланы 

қырқынан шығару рəсімімен 

таныстыра отырып,бар 

ықыластарымен түсініп тыңдауға 

үйрету баланы қырқынан 

шығару рəсімінің ережесін үйде өз 

еріктерімен жаттап алуға 

дағдыландыру баланы қырқынан 

шығару рəсімінің халықтың əдет 

ғұрпындағы алатын маңызы туралы 

түсінік беру.                                          

Орыс тілі 

(Орыс тілі маманының жоспарымен) 

Балалардың бəйшешекті бақылап 

отырып, олардың пайда болатын 

ерекше белгілерін қабылдау 

барысында қарапайым тəжірибе 

жəне 

зерттеу дағдылары мен 

қызығушылықтарын  дамыту. 

Бəйшешек туралы білімдерін 

қалыптастыру.  

Тақырыбы: "Ұлттық 

əшекейлер". 

Мақсаты: Балаларды 

қазақтың ұлттық 

əшекей бұйымдарымен, 

"зергер" 

мамандығымен таныстыру;  

мүсіндеудің домалақтау, 

есу, созу, келтіру, 

түрлі-түсті бояуға 

тиянақты бояу 

іскерліктерін жетілдіру;  

ұлттық əшекей 

бұйымдарын қастерлеуге 

тəрбиелеу. 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 

IV  апта  
«Өнер көзі-

халықта»                                                                                                                                                                                                          

 Дене 

шынықтыру

-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Тəй тəй басып 

келеміз 

ойыны 

Мақсаты:балаларға тұсау кесу 

дəстүрі жөнінде мəліметтерді 

беру 

ұлттық ойындармен таныстыру 

Наурыз мейрамы туралы 

білімдерді 

қалыптастыру Балалардың 

ойындарда топтастар ортасында 

өз 

орнын тауып əлеуметтік қарым 

қатынастарға еркін түсуге үйрету 

тілін есту есте сақтау қабілетін 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Асықтарды санайық. 

Мақсаты: Балалардың саны көп, 

саны аз, саны бірдей, саны тең 

ұғымдары туралы түсінігін 

қалыптастыруды 

Жалғастыру, жұп заттарды 

тұстастыру жəне беттестіру тəсілі 

жөніндегі түсінігін 

Тиянақтау, қазақтың ұлттық 

ойындары жөнінде түсінік 

қалыптастыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Төрт түлік 

Мақсаты: Балаларды төрт 

түліктің тіршілік ету 

Сурет салу 

Тақырыбы Бас орамал 

оюлары 

Мақсаты баланы шаршы 

пішінінің 

бұрыштарын ортасын 

мақта таяқшасын 

қолданып оюлармен 

безендіруге үйрету бас 

орамал кескінінің 

бұрыштары мен ортасын 

дөңгеленген 

шиыршықтармен 

шеттерін 

толқын жолақтармен 

толтыру амалдарымен 

 Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
"Шеберлер елі". 

Мақсаты: 

Балаларды ою-

өрнек 

түрлерімен 

таныстыра 

отырып, ою-

өрнек жөніндегі 

мəліметтерді 

зейін қойып, 

мұқият 

тыңдауға 



танымдық қызығушылықтарын 

дамыту Қазақ салт дəстүрлеріне 

деген қызығушылықтар 

қалыптастыру сөздік 

қатынастарды 

белсенділікке достыққа 

тəрбиелеу 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Қаз қаз бөпем 

Мақсаты: балаларды «Қаз қаз» 

бөпем өлеңімен таныстыра 

отырып, 

бар ықыластарымен түсініп 

тыңдауға үйрету,өлеңнің 

бастапқы шумақтарын үйде өз 

еріктерімен жаттап алуға 

дағдыландыру; шығарманың 

халықтың əдет ғұрпындағы 

алатын маңызы туралы түсінік 

беру өнер мен салт дəстүрдің 

тығыз байланысы жөнінде 

мағлұмат беру. 

ерекшеліктерімен таныстыру, 

қолда өсірілетін төрт түлік түрлері 

мен үй жануарларына күтім жасау, 

олардың пайдасы туралы 

түсініктерін кеңейту, төрт түлікті 

бір-бірінен ажыратуға дұрыс 

атауға үйрету, төрт түлікті бағып 

қағу да білім мен білікті қажет 

ететінін түсіндіру. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: "Үй жиһаздары". 

Мақсаты: Балаларды құрамында: 

тақтайша, кірпіш, текше бар 

құрылыс материалдар жинағынан 

үй жиһаздарын құрастыруға 

үйрету; құрылыс 

материалдарының бөліктерін 

зерделеу: екі қолымен сипап ұстау, 

нобайы бойымен қолымен жүргізу 

арқылы қабылдау іскерліктерін 

дамыту; үй жиһаздары туралы 

білімдерін толықтыру. 

таныстыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Еркежан 

əжейдің əдемі орамалы 

Мақсаты:балаларды 

шаршының Еркежан 

əжейдің орамалы 

ортасына бұрыштарына 

қазақ ою өрнектерін 

жапсыруға үйрету сəндік 

жапсыру жөнінде 

ұғымдар қалыптастыру 

ою элементтерін 

ортаға бұрыштарға 

орналастырып, 

жапсырып шаршы қағаз 

пішінінде 

бағдарлауға үйрету. 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

үйрету; ою-

өрнектің 

ерекшеліктері 

мен түрлерін 

жатқа білуге 

дағдыландыру. 

 

Сəуір айының  өтпелі тақырыбы: «Ғарышқа саяхат» 

Мақсаты:  Ғарыш əлемі зымыран ғарышкер жайлы түсінік беру, ғарыш əлемі жəне оның құпия сырларына деген қызығушылықтарын қалыптастыру, 

Жер біздің ортақ үйіміз өзен көл жəне теңіздер мен мұхиттар таулар орман мен дала туралы түсінік беру. Жер ананы сүюге қадірлеуге тəрбиелеу. 

Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту, туған өлкесінің табиғатына, өсімдіктер əлемін зерттеуге қызығушылық 

тудыру, білуге құмарлықты, байқағыштықты дамыту.Қазақстанда тұратын барлық халықтарды құрметтеуге тəрбиелеу. 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсау

лық-3 

Дене 

шынық

тыру (3) 

Қатынас-2,5 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем əдебиет-1 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3,5  

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-0,5 

Жапсыру-0.5 

Музыка-1,5 

Әлеумет

-0,5 

Қоршаға

н 

ортамен 

танысу-

0.5 



1-апта 

тақырыбы: 

Ғарышқа 

саяхат  

 

 Дене 

шыны

қтыру-

3 

(маман 

жоспар

ымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Ғарышқа саяхат. Тілдің 

дыбыстық 

мəдениеті: [Қ], [Ғ] дыбыстары". 

Мақсаты: Балаларды қатаң [қ] жəне 

ұяң [ғ] дауыссыз дыбыстарымен 

таныстыру, жалпы мағлұматтар беру; 

дауыссыз дыбыстардың қатаң жəне 

ұяң болуы туралы түсініктер беру; 

адамды ғарышқа ұшыру жөнінде 

жалпы 

ұғымдарды, ғарыш пен ғарыш көлігі 

туралы ұғымдар жиынтығын 

қалыптастыру. Балаларды [қ], [ғ] 

дауыссыз дыбыстарының 

артикуляциясына үйрету. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Ай мен Күн 

Мақсаты: Балаларды Ай мен Күн 

ертегісінің мазмұнымен таныстыра 

отырып, ертегі желісін зейін қойып, 

бар 

ықыластарымен тыңдай білуге 

үйрету, шығарма мазмұнындағы 

сөздердің 

мағынасын түсіндіру, шағын ертегі 

кейіпкерлерінің сөздерін балалардың 

өздеріне қимылмен қайталауға 

дағдыландыру.  

Орыс тілі-1 

Орыс тілі маманының жоспарымен 

Математика 

негіздері.Тақырыбы: 

Тақырыбы:                                             
"Зымыранның түрлі 

құрылысы". 

Мақсаты: Балалардың  

алыс жатқан ғарыш пен жақын 

жатқан кеңістік туралы 

түсініктерді ұлғайту.  Зымыран 

құрамындағы əрқалай 

орналасқан геометриялық 

пішіндерді байқап, ажыратып, 

сəйкес жиын санын белгілеу 

дағдыларын қалыптастыру;  

көзбен қабылдау, ойлау, 

елестету қабілеттерін 

дамыту. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Əуе кемесі". 

Мақсаты: Балаларға əуе кемесі 

туралы түсінік бере отырып, 

оның жалпы əуе көлігі екені 

жөнінде білімдерін кеңейту;  

əуе кемесінің жалпы бөліктерін 

атауға жаттықтыру; ғарыш 

туралы ұғым беру.  Балалардың 

əуе кемесіне 

қызығушылықтарын ояту; оқу 

қызметінде бір-біріне деген 

жолдастық қарым-қатынас пен 

ізгілік ережелеріне 

жəне ғарышқа құрмет 

сезімдеріне 

тəрбиелеу. 

 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Ғарыштың түрлі 

планеталары". 

Мақсаты: Балаларды шар бетіне 

бояу жағып, қағаз бетіне басып алу 

дəстүрлі 

емес сурет салу техникасымен 

таныстыру; "градиент" ұғымын 

қалыптастыру; топтас 

достарымен біріге отырып, ғарыш 

ғаламын сюжеттік суретте көрсету 

білігін жетілдіру. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: ""Байқоңыр" ғарыш 

айлағы". 

Мақсаты: Балаларды ермексазды 

алақанның арасына салып домалатып, 

алғаннан кейін тігінен есу арқылы 

шұжық тəріздес пішін шығарып, 

зымыранның денесін жасауға, оның 

тұрақтылығынтексеру, екінші 

бөліктен домалатып, шыққан бөліктің 

басын созып конусқа айналдыра 

отырып, зымыранды мүсіндеуге 

үйрету; бөліктерді бір-біріне 

біріктіріп зымыранның пішінін 

беруге үйрету; ғарышкер, ғарыш 

алаңы туралы білімдерін толықтыра 

отырып, балаларды түрлі мамандық 

иелерін құрметтеуге тəрбиелеу.                                

Музыка-2 

(Музыка маманының жоспарымен) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта 

«Жер-

ана» 

 

Дене 

шынықты

ру-3 

(маман 

жоспарыме

н) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Төрт түлік мал 

туралы тақпақ 

жаттау". 

Мақсаты: Балаларды төрт 

түлік мал туралы тақпақпен 

таныстыру; қазақтың төрт 

Математика негіздері 

Тақырыбы: "Бес төлді 

жарыстырайық". 

Мақсаты: Балаларға ұзыңдықтың 

бестүрлі шамалары жөнінде ұғымдар 

қалыптастыру;  Балалардың, бес 

жолақты ұзындық шамасы бойынша 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Құлыншақ 

шауып келеді". 

Мақсаты: Балаларды 

қылқаламмен 

шауып келе жатқан құлыншақ 

бейнесін салу амалдарына 

үйрету; құлыншақтың 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 

"Туған жерім 

тамаша". 

Мақсаты: 

Балалардың 



түлік малы туралы ұғымдарды 

қалыптастыру; малды күту, 

малдың құты, қасиеті туралы 

баяндау; 

адамның көктем өзгерістеріне 

байланысты 

еңбегі туралы мағлұматтар 

беру. Балалардың қазақ 

халқында қалыптасқан төрт 

түлік малдың атауын есте 

сақтап, олар туралы 

тақпақ жолдарын айту. 

салу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Ақылды егінші 

Мақсаты: балаларды 

«Ақылды егінші» ертегісінің 

мазмұнымен таныстыра 

отырып, 

ертегідегі оқиғаларға зейін 

қойып, бар ықыластарымен 

тыңдай білуге үйрету; 

шығарма мазмұнындағы 

сөздердің мағынасын 

түсіндіру; шағын ертегі 

кейіпкерлерінің сөздерін 

балалардың өздеріне 

қимылмен қайталауға 

дағдыландыру; Жер - Ана 

туралы түсінік беру.  

 

тұстастырып, беттестіріп, салыстыру 

дағдыларын жетілдіру;  ұзындық 

шамасы бойынша бес затты, заттар 

жиыны мен сандарды салыстырудағы 

өзгерістерді сөзбен сүйемелдеу 

іскерлігін қалыптастыру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Көктемде жер 

бусанды". 

Мақсаты: Балаларға көктем мезгілі 

туралы түсінік бере отырып, көктемгі 

табиғатқа тəн ерекшеліктермен 

таныстыру;  Жер -Ана туралы ұғым 

беру. Көктемгі табиғаттың 

ерекшеліктері мен құбылыстары 

арқылы балалардың сөздік қорын 

молайту жəне тілін жетілдіру. 

Құрастыру 

Тақырыбы:"Ғаламшарға зымыран 

жібереміз". 

Мақсаты: Балаларды геометриялық 

пішіндерден зымыранды құрастыруға 

үйрету; тіктөртбұрыштан цилиндр, 

жарты шеңберден конус жасап, 

зымыранды құрастыруға үйрету; 

цилиндрден зымыранның жанармай 

багын, орташа көлемді шеңберлерден 

зымыранның терезелерін жапсыруға 

үйрету;  

іскерліктерін жетілдіру. 

 

дене бөлшектерін салуда дене 

пропорцияларын сақтауға 

талпындырту; құлыншақ 

бейнесін қағаздың ортасына, 

мөлшері кішкентай 

емес етіп, салуға машықтау; 

құлыншақтың шабу 

динамикасына көңіл бөлу; 

көктемде үй жануарларының 

жайлауға шығару туралы 

білімдерін пысықтау; зеректікке, 

үй жануарларына 

деген қамқорлық сезіміне 

тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Аквариумдағы 

Балықтар» 

Мақсаты: Балаларды қағаздан 

оригами əдісін пайдалана 

отырып, аквариумдағы балықтар 

жапсырмасын жасауға 

Үйрету, көк түсті шеңбердің 

үстіне сары түсті шаршыларды 

бүктеп, оригами əдісі бойынша 

аквариумдағы балықтар бейнесін 

құрастыруға үйрету 

Музыка-1 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

туған жер 

туралы 

білімдерін 

кеңейту; туған 

жердің адамдар 

өміріндегі мəнін 

түсіндіру; туған 

жер жайлы 

көркем сөздер 

арқылы 

балалардың 

сөздік 

қорын молайту; 

туған жерге 

деген шексіз 

сүйіспеншілікке 

тəрбиелеу. 

 

ІII  апта  
«Көктемгі  

ағаштар» 

 

 Дене 

шынықтыру

-3 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Тиіннің арманы 

əңгімесін мəнерлеп 

оқу". 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Биіктігі əртүрлі 

ағаштар саябағы 

Мақсаты: Балаларда төрт 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Гүлденген өрік 

бұтағы". 

 



(маман 

жоспарымен) 

Мақсаты: əңгімеде сипатталған 

жабайы аңдар кейіпкерлерінің 

бойындағы адам қасиеттерінің 

ерекшеліктерін көрсету; 

жануарлар туралы ертегі 

ұғымдарын қалыптастыру; 

"арман" сөзінің мағынасын 

түсіндіру; табиғат өзгерістерінің 

жабайы 

аңдардың жəне адамның 

тіршілігіне əсері туралы ұғымдар 

қалыптастыру. Балалардың 

тиіннің тіршілігі жөніндегі 

əңгіме мазмұнын мұқият 

қабылдап, есте сақтап, 

сұрақтарға жауап беру іскерлігін 

дамыту. 

Көркем əдебиет. 
Тақырыбы:Өгіз 

Мақсаты:Балаларды  ертегінің 

мазмұнымен таныстыра отырып, 

ертегі желісін зейін қойып бар 

ықыластарымен тыңдай білуге 

үйрету, шығарма мазмұнындағы 

сөздердің мағынасын түсіндіру, 

шағын ертегі кейіпкерлерінің 

сөздерін балалардың өздеріне 

қимылмен қайталауға 

дағдыландыру,көктемгі ағаштар 

туралы түсінік беру. 

Орыс тілі-1 

Орыс тілі маманының 

жоспарымен 

 

объектінің төрт түрлі ұзындық 

шамасы туралы ұғымдар 

қалыптастыру, шамалар жəне 

шамалдардың эквиваленттері 

туралы түсініктерді жетілдіру, 

ағаштардың түрлері құрылым 

ерекшеліктері ағаштарды 

баптау жөнінде білімдерін 

кеңейту. Балаларды биіктігі 

төрт түрлі ағашты ажыратып, 

ретімен бір қатарға тізуге 

шамаларын сөзбен айтуға 

үйрету. 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Ағаштар бүршік 

жарды» 

Мақсаты:Балаларға ағаштар 

мен көшеттер туралы түсінік 

беру, балабақша 

аумағындағы ағаштар мен 

бұталарды ажыратып, 

оларды атай білу қабілетін 

қалыптастыру, ағаш пен 

көшеттің айырмашылықтарын 

түсіндіру.Ағаш пен көшеттің 

негізгі ерекшеліктерін 

айтқызып, сөздік қорын 

молайту жəне тілін жетілдіру, 

ағаштар мен бұталарды бір 

бірінен ажыратып, атау 

арқылы есте сақтауы мен 

ойлау қабілетін зейіні мен 

байқампаздығын дамыту. 

 

Мақсаты: Балаларды 

көктемгі гүлдеген 

бұтаның бейнесін салу 

амалына үйрету; суреттің 

негізі ретінде бормен 

жапырақтарды, содан соң 

бояуға малынған саусақты 

басып, гүлдерді 

салу техникасын жетілдіру; 

жеміс ағаштарының 

көктемде гүлдену құбылысы 

туралы білімдерін тиянақтау. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Қайық". 

Мақсаты: Балаларды 

желкенді қайықты 

мүсіндеуге үйрету; заттың 

жиектері мен бетін мұқият 

тегістеуді, шеттерін 

əсемдеуге үйрету; көлік 

түрлері соның ішінде су 

көліктері туралы білімдерін 

толықтыра отырып, "қайық" 

туралы 

мағлұмат беру; қол бұлшық 

еттерін, 

шығармашылықтарын 

дамыту; тазалыққа, 

əсемдікке тəрбиелеу 

Музыка-2 

(Музыка маманының 

жоспарымен) 

 

 



IV апта 

  «Бір 

шаңырақ 

астында»                                                                                                                                                                                                          

 Дене 

шынықтыру

-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Сарғыш 

марғау – қонақжай 

"тақпағы бойынша 

əңгімелесу". 

Мақсаты: Өлең 

мазмұнымен 

т таныстыру; үй иесі, 

"қонақ" сөздерініің 

мағынасын 

түсіндіру; қонақжайлық, 

қонақ күту жəне қонаққа 

бару əдептілік ережелерін 

пысықтау. 

Балаларды өлеңде 

ашылған идея мен 

мазмұнынды 

қабылдауын, түсіну 

біліктерін жетілдіру. 

Көркем  əдебиет 

Тақырыбы: «Əке мен 

бала» 

Мақсаты: Балаларды Əке 

мен бала əңгімесінің 

мазмұнымен таныстыра 

отырып, əңгіме желісін 

зейін қойып бар 

ықыластарымен тыңдай 

білуге үйрету, шығарма 

мазмұнындағы сөздердің 

мағынасын түсіндіру, 

шағын əңгіме 

кейіпкерлерінің сөздерін 

балалардың өздеріне 

қайталауға 

дағдыландыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Алан мен 

Дананың мерекеге 

Дайындалуы». Геометриялық 

пішіндер» 

Мақсаты:                                 

Балалардың дөңгелек, шаршы, сопақша, 

тіктөртбұрыш пішіндері туралы 

білімдерін жетілдіру.Балалардың 

сопақша мен тіктөртбұрышты, дөңгелек 

пен шаршыны геометриялық пішіндерін 

беттестіру, қалыңдығын саусақтармен 

өлшеу арқылы салыстыру дағдыларын 

жетілдіру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Көктемгі ауа райын 

бақылау". 

Мақсаты: Балаларға табиғат əлемі 

туралы түсінік бере отырып, көктемнің 

ғажайып құбылыстарымен таныстыру; 

көктем құбылыстарын ажырата білу 

байқампаздығына үйрету; бір шаңырақ 

астында ұғымының мəнін ашып беру.  

Құрастыру. 
Тақырыбы: "Қызғалдақ гүлін 

жапсырамыз". 

Мақсаты: Балаларды қағазды бүктеу 

əдісі бойынша гүлдің басын, гүлдің 

сабағы мен жапырағын қағаз бетіне 

жапсырып, қызғалдақ гүлін құрастыруға 

үйрету; гүл жəне гүл құрылымы туралы 

мəлімет бере отырып, гүлдерді күтуге, 

жұлмауға тəрбиелеу; оқу қызметіне 

деген қызығушылықтарын арттыру; өз- 

өздеріне баға беру дағдыларын дамыту. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Біздің көше". 

Мақсаты: Балаларды түрлі 

түсті фломастерлер арқылы 

бірнеше қабатты түрлі 

үйлерді салу амалдарына 

үйрету; суретті 

тіктөртбұрышты салудан 

бастап, сұлбасы бойын 

айқасқан сызықтармен 

безендіріп, сызықтардың 

айқасқан орнында пайда 

болған шақпақтар ішін 

шахмат тəртібінде бояу 

техникасына үйрету. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Алан мен 

Данаға сыйлық 

Мақсаты: Балаларға Алан 

мен Дананың суретін үзік 

сызық бойымен дұрыс 

қиып алып, қағаз бетіне 

жіп қиындыларын 

орналастырып, олардың 

үстіне шарларды 

жапсыруға үйрету, 

шаршыдан шеңбер қиып 

алу іскерліктерін дамыта 

отырып, балалардың 

қайшыны дұрыс 

ұстау қайшымен дұрыс 

жұмыс жасау іскерліктерін 

жетілдіру.                          

Музыка-1                             

(Маман жоспарымен) 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
"Ұлттар 

достығы". 

Мақсаты: 

Балаларға 

елімізде өмір 

сүріп жатқан 

əртүрлі ұлт 

өкілдері туралы 

түсінік беру; 

əртүрлі ұлт 

өкілдерінің 

мəдениеті 

туралы 

білімдерін 

кеңейту. 

 



 

 

 

Мамыр айының  өтпелі тақырыбы: Бейбітшілік қорғанында 

Мақсаты: Батыл ержүрек Отан қорғаушылар болуға баулу. Туған елін сүюге еліміздің қарулы күштеріне мақтаныш сезімдерін Отан қорғаушы 

жауынгерлерге оң көзқарастарын тəрбиелеу. Көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру, табиғат құндылығы жəне 

табиғатта өзін ұстай білу ережелері туралы білімдерін дамыту.  Көктем мезгіліндегі ауыл шаруашылық жұмыстарының ерекшеліктері туралы 

түсініктерін кеңейту. Жаздағы табиғат құбылыстарымен оның өзгерістерімен таныстыру, жаз адам ағзасына жеміс жидектер арқылы келетін табиғат 

дəрумендерінің мезгілі  туралы түсініктерін  дамыту.                                                                                                                                                                                                     
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І-апта  
«Бейбітшілі

к 

қорғанында

» 

 

 

 Дене 

шыны

қтыру-

3 

(маман 

жоспар

ымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Жауынгерлер маршы. 

Тілдің дыбыстық мəдениеті: [Ң] 

дыбысы.". 

Мақсаты: Балаларды дауыссыз [ң] 

дыбысымен таныстыру; буын мен 

сөздердің құрамында дыбыстың 

болуын түсіндіру; əскері қызмет 

ұғымы туралы негізгі мағлұматтар 

беру. Балаларды [ң] дауыссыз 

дыбысының артикуляциясына үйрету; 

[ң] дыбысын буын не сөз құрамында 

нақтылы айтуға машықтау, 

мəтіннен əскери қызметке байланысты 

сөздерді тауып, атауға үйрету. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Көгершін 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Əскери көліктерге 

арналған ені əртүрлі жолдар. 

Мақсаты: Балаларда біркелкі 

заттардың шамасы төрт түрлі 

ені туралы ұғымдар 

қалыптастыру, шамалар жəне 

олардың баламалары 

эквиваленттері жөнінде 

ұғымдарды тиянақтау, оң жақ, 

сол жақ, арты, алды бағыттары 

жөнінде түсініктерді жетілдіру, 

жауынгерлердің қызметі мен 

əскери көліктердің шеруде 

жүру тəртібі жөнінде 

мағлұматтар беру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Алтын күн 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Тікұшақ". 

Мақсаты: Балаларды 

қарындашпен тікұшақты салу 

техникасына үйрету; 

тікұшақты қағаз бетінің 

ортасына, түрлі 

сопақшаларды үйлесімдікте 

орналастырып, тікұшақ 

бейнесін салу амалдарын 

игерту; əскери қызмет, 

көліктер туралы білімдерді 

пысықтау; көзбен мөлшерлеу 

қабілетін дамыту; ептілікке, 

шыдамдылыққа, патриоттық 

сезімдерге тəрбиелеу 

Мүсіндеу. 

 



Мақсаты: Балаларды өлең 

мазмұнымен  таныстыра 

отырып, көгершінді бейбіт елдің тірегі 

мен белгісі ретінде сипаттайтын 

көркем сөздерді қайталап айтуға 

үйрету жəне жаттату, көгершінді 

адамзаттың бақ құсы бейнесінде сезіне 

білу қабілетін қалыптастыру. 

Орыс тілі 

(Маман жоспарымен)  

Аспаны. 

Мақсаты: Балалардың жер 

бетінде тіршілік пен 

бейбітшілік болуы үшін Күннің 

қажеттігі туралы негізгі 

ұғымдарын қалыптастыру, 

жанды жəне жансыз табиғат 

нысандары туралы білімдерін 

кеңейту, ауа райын 

бақылағанда маусымдық 

өзгерістерді байқап ажырата 

білуге үйрету. 

Тақырыбы: "Көлшіктегі 

үйректің балапандары". 

Мақсаты:Балаларды үйректің 

балапанымен таныстыру, 

ермексаздан үйректің 

балапанын мүсіндеуді үйрету; 

екі бөлшекті біріктіру, 

тегістеу, шымшып, созу, 

жалпайту əдістерін пайдалану. 

Музыка-2                             

(Маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІІ  апта  

«Табиғаттың  

гүлденуі 

 

 Дене 

шынық

тыру-3 

(маман 

жоспар

ымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Жұмбақ жасырмақ 

жаттығулары". 

Мақсаты: Балаларды көркем 

сөздің жұмбақ формасымен 

таныстыруды жалғастыру, 

жұмбақтың тақпақтан негізгі 

айырмашылығы жөніндегі 

түсініктерін пысықтау; заттардың 

ортақ қасиеттер бойынша топталу 

принципін қайталау; сөздердің 

затты, оның сипатын, оның 

қимыл-қозғалысын білдіретін 

қасиетін 

жалпылау. 

Көркем əдебиет. 

Тақырыбы: "Көктем келді гүл 

алып". 

Мақсаты: Балаларды  

көктем мезгіліне тəн 

құбылыстарды 

сипаттайтын көркем сөздерді 

қайталап айтуға үйрету жəне 

жаттату; табиғаттың əсемдігін 

сезіне білу қабілетін 

қалыптастыру; көркем сөздерді 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Даладағы 

гүлдерді санайық. Жиын 

сандар 

Мақсаты: Балалардың сан 

мен санау ұғымдары туралы 

білімдерін жетілдіру, жиын 

санын құрайтын ең кіші екі сан 

туралы түсіндіру заттардың 

жазықтықтағы орналасу қалыптарын 

тура жəне кері санауды пысықтау 

көктем гүлдерінің түрлері туралы 

мағлұматтар беру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Бақбақ". 

Мақсаты: Балалардың табиғаттың 

гүлденуі туралы негізгі ұғымдарын 

қалыптастыру; бақбақ гүлдері 

жайлы білімдерін кеңейту; көктемде 

пайда болатын гүлдерді байқап, 

ажырата білуге үйрету; табиғаттың 

адам өмірінде алатын маңызы туралы 

түсінік беру. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: "Отан қорғаушыларға 

сыйлық". 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Әдемі 

шəйнек". 

Мақсаты: Балалардың 

қылқалам ұшы мен бояу 

арқылы шəйнектің сұлбасын 

татар ою түрімен, гүлмен, 

безендіру техникасымен 

таныстыру; жасыл 

көктем мезгіліндегі 

гүлдердің түрлері 

туралы ұғымдар жиынтығын 

пысықтау; 

зейінін, қолдың ұсақ 

моторикасын, ой- қиялын 

дамыту; достыққа, 

əдептілікке тəрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Мақта 

табақшаларынан гүлді 

жапсырамыз 

Мақсаты: Балаларды мақта 

табақшаларын тілік етіп, 

гүлшанағын сары түсті 

шеңберді мақта 

табақшаларының 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 
"Таңғажайып 

табиғат". 

Мақсаты: 
Балаларды 

көктемгі 

табиғаттың 

таңғажайып 

құбылыстарым

ен таныстыра 

отырып, 

табиғаттың 

əсемдігін 

сезіне білу 

қабілетін 

қалыптастыру; 

өсімдіктердің 

дəрілік 

қасиеттерімен 

таныстыру, 

білімдерін 

кеңейту 



мəнерлеп айтуға дағдыландыру; 

табиғаттың гүлденуі туралы 

ұғымдарын кеңейту. Өлең 

шумақтары арқылы 

балалардың зейіні мен тілін, 

ойлауы мен есте сақтау қабілетін 

жəне шығармашылығын дамыту. 

Балалардың көктемгі табиғат 

құбылыстарына деген 

қызығушылықтарын ояту; оқу 

қызметінде мəдени қарым-қатынас 

пен əсемдік əдебіне тəрбиелеу. 

Мақсаты: Балаларды қалдық 

материал: ысқыштан танкті 

құрастыруды үйрету танк жəне оның 

құрылымы туралы білімдерін 

толықтыра отырып, балалардың 

қиялымен шығармашылығын, қол 

саусақтары моторикасын дамыту; 

Отанға деген сүйіспеншіліктерін 

арттыру; танк жəне олардың 

көлеңкелерін табу, танымдық 

қабілеттерін дамыту. 

ортасына гүлдің аузы етіп 

жапсыруға жасыл түсті 

қағаздан алдын ала 

дайындалған гүл 

сабақтары мен жапырақ 

қима үлгілерін қағаз бетіне 

орналастырып, желімнің 

көмегімен жапсыруға үйрету 

кеңістікті бағдарлау 

іскерліктерін 

жетілдіру. 

Музыка-1                             

(Маман жоспарымен) 

 

 

 

ІII  апта  
«Көктемгі  

егістік» 

 

 Дене 

шынықтыру

-3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Ұзақтар адамға дос 

əңгімесін мазмұндау". 

Мақсаты: Балалардың əңгіме жанры 

туралы білімдерін жетілдіру; 

əңгіменің құрылымы, негізгі 

кейіпкерлері жəне негізгі идеясымен 

таныстыруды жалғастыру; жауапты 

құрмалас сөйлем үлгісінде 

құрастыруға баулу; көктемгі 

құбылыстар мен құстардың 

тіршілігі, адамның маусымдық 

еңбегі туралы білімдерінің 

жиынтығын жалпылау. 

Көркем əдебиет. 
Тақырыбы: Апалы сіңлілі үш 

қыз. 

Мақсаты: Балаларды Апалы сіңлілі 

үш қыз ертегісі мазмұнымен 

таныстыра отырып, ертегіге 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 
Тышқандарды 

санаймыз. Жиын сандар 

Мақсаты: Балаларға 

заттардың беске дейінгі 

жиын санын құрайтын 

ең кіші екі сан туралы 

түсіндіруді жалғастыру, 

заттардың жылдам жəне 

баяу жылжу қасиеттері 

туралы түсініктерді 

дамыту.Балалардың 

заттарды бір жиын етіп 

санау дағдыларын 

жетілдіру. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: Жау жау 

жаңбыр. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Жайлаудағы 

гүлдер". 

Мақсаты: Балаларды сия 

тамшысы техникасына бейімдеу; 

сия тамшыларын қағаз бетіне 

түсіріп, пайда 

болған тамшыларды түтікшемен 

гүлдерге айналдырып, гүлденген 

дала пейзажын салу амалдарына 

үйрету; көктем даласындағы 

өсімдіктер мен жəндіктер туралы 

білімдерін пысықтау; 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Көбелек". 

Мақсаты: Балаларды көбелек 

дайын сұлбасы бейнеленген 

қағазға ермексаздарды 

мүсіндеудің жалпайту, 

 



қызығушылықтарын қалыптастыру, 

ертегі желісіндегі кейіпкерлердің 

қасиеттері мен əрекеттерін зейін 

қойып, бақылай білугеүйрету, 

көктемгі егістік туралы ұғымдарын 

кеңейту. Қызықты ертегі желісі 

арқылы балалардың зейіні мен 

тілін,ойлауы мен қабілетін жəне 

есте сақтауын дамыту. 

Орыс тілі 

(Маман жоспарымен) 

 

Мақсаты: Балаларда 

жаңбыр туралы негізгі 

ұғымдарын 

қалыптастыру, жансыз 

табиғат нысандары 

туралы білімдерін 

кеңейту, ауа райын 

бақылағанда 

маусымдық өзгерістерді 

байқап, жаңбырдың 

жаууы 

ерекшеліктерін бақылай 

білуге үйрету, көктемгі 

егістік туралы түсінік 

беру. 

домалақтау, жіңішкерту əдістерін 

пайдаланып жапсыруға үйрету; 

жəндіктер туралы білімдерін 

тиянақтау; сипаттық 

ерекшеліктерін көрсете отырып, 

көбелекті мүсіндеуде, 

балалардың қол саусақ 

моторикасын, ойлау қабілеттерін 

дамыту; əсемділікке, 

ұқыптылыққа тəрбиелеу. 

Музыка-2                            

(Маман жоспарымен) 

 

 

  

 

 

 

 

 
IV  апта 

тақырыбы:  

«Жайдары  

жаз  келді»                                                                                                                                                                                                          

 Дене 

шынықты ру-

3 

(маман 

жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Арманшыл 

сарғыш марғау тақпағы 

негізінде түстер туралы 

əңгімелеу.". 

Мақсаты: Балалардың 

тақпақ оқу жəне əңгімелеу 

сөйлеу формалары жөнінде 

білімдерін пысықтау, зат 

есімдердің құбылысты, 

затты, аңды, құсты 

білдіретіні жөніндегі 

түсініктерін тиянақтау; 

сөздердің логикалық ой 

құрылымына тізілетінін 

Математика негіздері 

Тақырыбы:                                          

Қызықты сандар. 

Мақсаты: Балалардың бірден 

Бастап, беске дейін санау,сандар жиыны 

екі ең кіші сан 

болып бөлшектену немесе 

құрылу туралы білімдерін 

пысықтау, жыл мезгіліне 

байланысты құбылыстардың 

объектілердің қасиеттері 

туралы түсініктерді бекіту, жаз 

мезгілі туралы қалыптасқан 

білімдер жиынтығын жалпылау. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:                          
"Өз қалауы бойынша". 

Мақсаты:                       
Балаларды өз қалаулары 

бойынша сурет салу 

əрекетіне 

машықтандыру; барлық 

игерген сурет 

салу техникаларын 

естеріңе түсіріп, 

белгілі композицияны, 

бейнелерді салу 

амалдарын пысықтау. 

Жапсыру. 

Қоршаған 

ортамен 

танысу. 

"Күн сəулесі". 

Мақсаты: 
Балаларға күн 

жайлы мəлімет 

беру; 

күннің пайдасы 

туралы 

білімдерін 

кеңейту; 

күннің көзі 

жарқырап тұрса, 

жылу беретіні 



көрсету; түстерді 

пысықтау; қоршаған əлем 

объектілері туралы 

қалыптасқан ұғымдарды 

жетілдіру; жаз жəне басқа 

жыл мезгілдері жөнінде 

түсініктерін жалпылау. 

Көркем  əдебиет. 

Тақырыбы: Өсімдіктер 

мен кемпірқосақ 

Мақсаты: Балаларды 

Өсімдіктер мен 

кемпірқосақ ертегісі 

мазмұнымен таныстыра 

отырып, ертегіге 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру, ертегі 

желісінде кездесетін 

заттардың қасиеттері мен 

əрекеттерін зейін қойып, 

бақылай білуге үйрету, 

жайдары жаз туралы 

ұғымдарын кеңейту. 

Жаратылыстану.                                       
Тақырыбы: "Көбелекті бақылау".                                          

Мақсаты: Балаларға жаз кереметтері 

туралы негізгі ұғым беру; жаз кезіндегі 

жанды жəне жансыз табиғат нысандары 

туралы білімдерін кеңейту; жазғы ауа 

райының өзгерістерін байқап, ажырата 

білуге үйрету.Балалардың жазғы табиғат 

құбылыстарын көзбен 

қабылдау арқылы танымдық- 

зерттеушілік іс-əрекет дағдылары мен 

қиялын, есте сақтау қабілеті мен зейінін 

жəне ойлауын дамыту. 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: "Ғажайып орман 

тұрғындарына үйшік 

құрастырамыз". 

Мақсаты: Балаларды қағаз бетінің оң 

жағына есептеу таяқшаларынан қоянның 

үйшігін, ал сол жағына аюдың үйшігін 

құрастыруға үйрету; 

қағаз бетінде кеңістікті бағдарлай білу 

іскерліктерін дамыту; үлгі бойынша 

құрастыру амалдарын 

жетілдіру; үйшіктердің суреттеріне қарап, 

сол үйшіктің иесін табуға үйрету; оқу 

қызметіне деген қызығушылықтарын 

арттыру; 

көмектесуге, қол ұшын созуға 

тəрбиелеу. 

 

 

Тақырыбы: Судағы 

ғажап балық. 

Мақсаты:                          
Балаларды түрлі түсті 

геометриялық пішін 

шеңберлерді пайдалана 

отырып, балық 

жапсырмасын жасауға 

үйрету, үлкен шеңберді 

тең ортасынан бүктеп, 

балықтың басын көлемі 

кіші шеңберлерді 

бүктеп, балықтың 

қабыршақтарын 

жəне құйрығын жасап, 

көк түсті жазық қағаз 

бетіне орналастырып 

желімнің көмегімен 

жапсыру дағдыларын 

дамыту.Ұқыптылыққа 

тəрбиелеу. 

Музыка-1                             

(Маман жоспарымен 

жөнінде 

ұғымдарын 

қалыптастыру. 

 

 

 



  



 


