
 

  



Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 

  Дене шынықтыру 

Маман жоспары бойынша 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Біздің 

балабақша» тақырыбына 

суреттер сериясы бойынша 
әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

балабақшаның күн 
тәртібіндегі топтастармен 

бірлесіп атқарған 

әрекеттерін "балабақша" 

жалпылауыш ұғымына 
байланысты екенін 

түсіндіру; бірнеше суретті 

қабылдап, "Біздің 
балабақша" ортақ 

тақырыбына әңгімелеу 

амалын көрсету; 

мнемокартаға, тірек 
сұрақтарға 

сүйеніп балабақша туралы 

ортақ әңгімені құрастыру. 

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 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 
«Тәрбиеші» 
Мақсаты: Балаларды 

Тәрбиеші 

өлеңімен таныстыра 
отырып өлеңді 

мұқият тыңдап жаттап 

алуға үйрету. 
Тақпақтың сөздерін 

есте сақтап 

қайталауға 

талпындыру. 
Балабақша мен 

тәрбиеші 

туралы білімдерін 
кеңейту. 

Балалардың тақпақты 

жаттап 

алуға қызығушылығын 
ояту, тәрбиешіге деген 

құрмет пен тәрбиешіні 

сыйлауға 
және мейірімділікпен, 

қарапайымдылыққа 

тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Маман жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша 

Музыка 
Маман жоспары 

бойынша 



пішіндер туралы 

түсініктерін бекіту; 

балабақша туралы 
ұғымдарын тиянақтау; 

Саусақ жаттығуы  
«Суретті қимылмен 
көрсетейік 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен   Бақылау: Жәндіктерді 
бақылау  

Мақсаты: Күзде жылы 

жаққа ұшқан құстарды 
бақылату.  

Еңбек: Бөлме гүлдерін 

суару.  

Жеке жұмыс: «Қарлығаш»  
тақпағын жаттау. 

Қимылды ойындар: «Құс 

болып ұшамыз»  

Еркін ойын 

Бақылау:Ағаштардан 
желмен ұшып түсіп 

жатқан жапырақтарды 

бақылау.  

Мақсаты: 
Жапырақтардың 

ағаштардан қалай 

түскенін бақылап, 
әдемі жапырақтардың 

айналаға қалай сән 

беріп тұрғанын 
әңгімелету.  

Еңбек: Шашылған 

жапырақтарды ұшып 

келген қағаз 
қалдықтарын жинау. 

Жеке жұмыс: Ертегі 

оқып беру «Ағаштар 
ұйықтайма?» 

Қимылды ойындар: 
Тақия тастамақ  

Еркін ойын 

Бақылау: Құмдағы 
іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі 
құмдағы іздердің 

кімнің ізі екенін 

айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-бірімен 
салыстыру.  

Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 
күрекшелерімен 

көтеру.  

Жеке жұмыс: 
«Санамақ айту» Бөрік 
тіктім Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, Жеті 
рет бұзып. Алты рет 

қарап, Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. Үш 
тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір 

бөрік тіктім, Әзер деп 

біттім.  

Қимылды ойындар: 
«Тышқан мен 



мысық»  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету. 

Өз –өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.«Бата беру», «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы: 
Өзімізді уқалау. Күзде күн суыды , молдас құрып отырып алақанымызды уқалап жылытамыз, жылы алақанымызбен бетімізді 
жуамыз (3-4рет) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 

әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс жасау. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

  
 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: 
«Күз белгісі» 

Интеллектум ойыны: 
«Пішіндер» 

 

Ертегі оқу, пішіндер 
туралы, құрастыру 

ойындары. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

  Жеке баламен 

жұмыс: 
Раянаға шарбақтың 

суретін үлгі бойынша 

салдыру, қарандашты 
дұрыс ұстауға үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Мейіржанды «ң» 
дыбысына сөздерді 

дұрыс айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен 

жұмыс: Марғұланға  
балабақша ғимаратын 

берілген 

үлгі бойынша дұрыс 
құрастыруды 

үйрету. 

Серуенге  

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 
жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға :  
Топ балаларының 

ата-аналарымен 

танысу. 

Ата-аналарға :  
Баланың б/бақшаға 

керекті оқу құралдары 

мен қамтамасыз 
етулерін ескерту. 

Ата-аналарға :  
Топ балаларының  дене 

шынықтырудан дене 

формасын ескерту.  

Ата-аналарға :  
Баланы  себепсіз 

б/бақшадан кешіктірмей 

әкелулерін ескерту. 

Ата-аналарға :  
Жеке бас гигенасын 

сақтау. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  
« Шкафқа не 

жиналғанын 

санайық» 

Мақсаты: 
Балалардың әртүрлі 

түстен өлшемнен 
тұратын 

заттардың жиыны 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру екі 
саны туралы 

ұғымдар қалыптас 

тыру отбасы 
жөнінде ұғымдарды 

тиянақтау ұлдармен 

қыздарға қажетті 

киімдер туралы 
мағлұматтар беру.  

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 
бойынша 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Тазы». 
Мақсаты:Балаларға 

тазы туралы 

ұғымберу; тазыға 
күтім көрсету 

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. 

Дидактикалық 
ойын: «иттің 

тамағын тап» 

Жапсыру 
Тақырыбы: «Менің 

әжем». 

Мақсаты: 

Балаларды 
түстеріжәне 

көлемдері әртүрлі 

геометриялық 
пішіндерді 

шеңберлерді 

пайдаланыпәже 

Сөйлеуді дамыту                                    

Тақырыбы: «Ата-

әжемнің әндері». 
Сөйлеудің дыбыстық 

мәдениеті: [а], [ə] 

дыбыстары". 
Мақсаты: Балаларды 

ауылдағы еңбек туралы 

тақпақпен таныстыру; 
дауысты дыбыстардың 

сөздердің құрамында 

жіңішке және жуан 

болуының қасиеттерін 
түсіндіру, [а], [ә] 

дауысты дыбыстары 

жөнінде ұғымдар 
қалыптастыру; 

"отбасы" жалпылауыш 

сөзінінің мағынасын 

түсіндіру, "отбасы 
тәрбиесі"ұғымы ның 

негіздерін салу. 

Фонематикалық 

ритмика: 
«Отбасы санамақ»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Әжем пісірген піспе 

нанды безендірейік». 

Мақсаты: Балалардың 
қарындашпен піспе 

нанның дөңгелек пішін 

ді сұлбасын қызғалдақ 
оюы арқылы безендіру 

ге үйрету;оюды төрт 

жаққа қаратып, салу 

 Дене 

шынықтыру 

Маман жоспары 
бойынша  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 
«Атай». 

Мақсаты: 
Балаларды Атай 
өлеңі мен 

таныстыра 

отырып өлеңді 

мұқият тыңдауға 
үйрету тақпақтың 

сөздерін есте 

сақтап өз шығарма 
шылығы бойынша 

шағын әңгіме 

құрастыруға 

талпындыру 
тақпақ тағы атай 

туралы айтылған 

көркем сөздерге 
мән бере отырып 

үлкенді сыйлау 

және тілін алу 
керектігін 

түсіндіру отбасы 

туралы білімдерін 

кеңейту  

Дидактикалық 

ойын: «Өз 

отбасыңды 
құрастыр» 

 

 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары бойынша 

Қоршаған ортамен танысу 
Тақырыбы: «Отбасы шежіресі». 

Мақсаты: Балалардың отбасы 

туралы 
білімдерін кең ейту; өзінің 

отбасы туралы 

әңгімелеп беру қабілетін қалып 
тастыру; отбасы 

шежіресімен мүшелерін 

құрметтеу сезімдеріне 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 
«туыстықтың атауларын 

ажырат» 

 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;  
 

 

 



жапсырмасын 

жасауға үйрету 

көлемі үлкен 
шеңберден әженің 

басын әженің денесін 

екіге бөлінген 
сопақшаның бір 

жартысынан 

жасап қағаз бетіне 
орна ластыру көлемі 

орташа шеңберлерді 

тең ортасы нанекіге 

бүктеп әженің 
шашын жапсырып 

әже бейнесін 

құрастыруға үйрету. 

тәсілін игерту;отбасы 

мүшелері туралы 

түсінік терді тиянақтау; 
Ойын: «Саны тең 

гүлдерді табайық»  

 

Музыка 

Маман жоспары 

бойынша. 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. 
Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі 

құмдағы іздердің 

кімнің ізі екенін 
айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-

бірімен салыстыру. 
Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 

күрекшелерімен 
көтеру.  

Жеке жұмыс: 
«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім Он 
ойланып Тоғыз 

толғанып, Сегіз рет 

Бақылау: 
Жәндіктерді бақылау 
Мақсаты: Күзде 

жылы жаққа ұшқан 

құстарды бақылату. 

Еңбек: Бөлме 
гүлдерін суару.  

Жеке жұмыс: 
«Жәндіктер туралы 
тақпақ жаттату.» 

Қимылды ойындар: 
«Құс болып ұшамыз»  

Еркін ойын 
 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау  
Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

ұқсайтынын қай 

бағытқа көшіп 
жатқанын бақылатып 

әңгімелеу.  

Еңбек: Учаскедегі 
шашылған ағаш 

бұтақтарын жинату. 

Балалармен жеке 
жұмыс : «Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді 

дала, бау- бақша 

Құлпыра қалды тау 
жақта Қара бұлтты жел 

Бақылау: 
Ағаштардан 
желмен ұшып 

түсіп жатқан 

жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: 
Жапырақтардың 

ағаштардан қалай 
түскенін бақылап, 

әдемі 

жапырақтардың 
айналаға қалай 

сән беріп 

тұрғанын 

әңгімелету. 

Еңбек: 
Шашылған 

Бақылау: Құмдағы іздерді 

бақылау.  
Мақсаты: Учаскелердегі 

құмдағы іздердің кімнің ізі 

екенін айыра білуге үйрету. Өз 

іздерін бір-бірімен салыстыру. 
Еңбек: Құм салғыштағы құмды 

күрекшелерімен көтеру.  

Жеке жұмыс: «Санамақ айту» 
Бөрік тіктім Он ойланып Тоғыз 

толғанып, Сегіз рет сызып, Жеті 

рет бұзып. Алты рет қарап, Бес 
рет санап, Төрт рет қадап. Үш 

тал үкі тағып, Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, Әзер деп біттім. 

Қимылды ойындар: «Тышқан 
мен мысық»  

Еркін ойын 



сызып, Жеті рет 

бұзып. Алты рет 

қарап, Бес рет санап, 
Төрт рет қадап. Үш 

тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір 
бөрік тіктім, Әзер 

деп біттім.  

Қимылды 
ойындар: «Тышқан 

мен мысық»  

Еркін ойын 

қуып Жөкеп берді 

аулаққа  

Қимылды ойындар: 
«Ақ қоян», «Күзгі 

тіршілік»  

Еркін ойын 

жапырақтарды 

ұшып келген қағаз 

қалдықтарын 
жинау.  

Жеке жұмыс: 

Ертегі оқып беру 
«Ағаштар  

ұйықтайма?» 

Қимылды 
ойындар: Тақия 

тастамақ  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 
Бесік жырын тыңдату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы:  

Төсекте жатып жасайтын жаттығулар ( 2-3 минут) 

Созылу. Б.қ. арқада жатып қолымызды денеміздің бойымен қойып иегімізді кеудемізге тигіземіз , аяқтын ұшын өзімізге қарай 
тартамыз ( 2- 4 рет) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 

әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компоненент 

«Кел билейік» 
маман жоспарымен 

Интеллектум 

ойыны: 

«Таяқшалар» 

«Табиғат əлемі» 
Тақырыбы: 

«Гүлдермен бақылау» 

Интеллектум 

ойыны: 

«Құрастыру» 

 

Ертегі оқу, пішіндер туралы, 
құрастыру ойындары. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрәлімен отбасы 

мүшелерін жаттау. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрбақытпен 

құрылыс 
материалымен үй 

құрастыру. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Раянаға шарбақтың 

суретін үлгі бойынша 
салдыру, қарандашты 

дұрыс ұстауға үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Санжарға «ң» 

дыбысына келетін 
сөздерді 

дұрыс айтуға 

жаттықтыру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Марғұланға  

балабақша ғимаратын берілген 

үлгі бойынша дұрыс 
құрастыруды 

үйрету 



Серуенге  

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 
ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Кеңес: «Бала 

өміріндегі 

ойыншықтың 
маңызы». 

 

Психолог кеңесі: 

«Баланың кез-келген 

қалауын орындауға 
асықпаңыз». 

Балалардың оқу қызме 

тіндегі жасалынған  

жұмыстарымен 
таныстыру. 

Баланы б/бақшадан 

себепсіз қалдырмау 

ларын ескерту. 

Ата-аналарға: Б/ бақша төлем 

ақыларын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Санамақ 

Сәл демалып, 

тыным ал. 
Тақпақ тыңдап, ұғып 

ал. 

Апта деген ағайдың 
Жеті бірдей ұлы бар: 

Біріншісі – 

Дүйсенбі, 
Екіншісі – Сейсенбі, 

Үшіншісі – 

Сәрсенбі, 

Төртіншісі – 
Бейсенбі, 

Жұма деген – 

Бесінші ұл, 
Алтыншы ұл – 

Сенбі, 

Жетіншісі – 

Жексенбі. 

Қимылды ойын 
«Ақ қоян» 

Дидактикалық ойын 

«Үшбұрыштан не құрастыруға 

болады?» 

Дидактикалық 

ойын 

«Көрпені 
жамауға 

көмектес» 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Дауысынан 
таны» 

Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 

Дене шынықтыру 

Маман жоспарымен 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 
Санауды үйренемін 

Тәулік бөліктері 
Мақсаты: 

Балалардың тәулік 

бөліктері жөнінде 
таңертең 

күндіз кеш түн 

туралы 
түсініктерін 

тиянақтау заттардың 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жабайы 

жидектер». 
Мақсаты:Балалардың 

жеуге жарамды жабайы 

жидектер туралы 

түсініктерінқалыптастыру; 
жабайы жидектердің 

пайда 

болуы мен өсуінің әсері 
жайлы білімдерін кеңейту; 

тіршілік қауіпсіздігін 

сақтауғаүйрету; табиғат 
әлемі туралы түсінік беру. 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: «Сұр қоян» 

Дене шынықтыру 

Маман жоспарымен 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Менің мекенім 

тақырыбына әңгімелесу». 

Мақсаты: Балалардың мекенжай 

туралыұғымдарын қалыптастыру; 
Қазақстандағы ауылмен қала, елді 

мекендер, табиғаттың 

ерекшеліктері жөнінде жалпы 
ұғымдар беру; Қазақстан баланың 

ғана емес оның жанында тұрған 

адамдардың да ортақ тұратын 
мекені, Отаны екені туралы 

түсіндіру. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 

«Ормандағы 
оқиға» 

Мақсаты: 
Балаларды 

ормандағы 
оқиғажелісінің 

мазмұнымен 

таныстыру; 
әңгімедегікөркем 

сөздерді 

шынайы айтуға 
жаттықтыру; 

әңгіменің 

мазмұнындағы 

Дене 

шынықтыру 

Маман 
жоспарымен 

Музыка  

маман 

жоспарымен 
 



саны заттарды 

белгілейтін сандар 

туралы ұғымдарды 
қалыптастыру 

күн тәртібі және 

тәулік бөліктеріндегі 
әрекеттер жөнінде 

мағлұматтар аясын 

кеңейту  

Мақсаты: Балаларды 

бөлшектердібіріктіру 

арқылы сұр қоянды 
мүсіндеугеүйрету 

мүсіндеу кезінде есу 

созуәдістерін пайдалана 
отырып 

ермексазбен жұмыс жасау 

іскерліктерінжетілдіру сұр 
қоян туралы білімдерін 

толықтыру жұмыс 

орныңда тазалықты 

сақтауға үйрету.  

Орыс тілі  
Маман жоспарымен  

Сурет салу «Арқасын жиырған 

мысық» 

Мақсаты: Балаларды бормен 
арқасын жиырған мысық бейнесін 

салу амалдарына үйрету;қағаздың 

ортасына мысықтың денесімен 
аяқтарын доғалы сызық негізінде 

салып, біржағына дөңгелек басын, 

екінші жағына ұзын 
құйрықты салу тәртібін 

қалыптастыру; 

сөздерді 

мұқияттыңдап, 

есте сақтай 
білуге үйрету; 

табиғатәлемі 

туралы 
түсініктерін 

кеңейту. 

Музыка  
маман 

жоспарымен 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. 

Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Бұлтты 

бақылау  

Мақсаты: 
Балаларға бұлттың 

неге ұқсайтынын 

қай бағытқа көшіп 
жатқанын 

бақылатып 

әңгімелеу.  

Еңбек: Учаскедегі 
шашылған ағаш 

бұтақтарын жинату.  

Жеке жұмыс: 
«Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді 

дала, бау- бақша 

Құлпыра қалды тау 
жақта Қара бұлтты 

жел қуып Жөкеп 

Бақылау: Күз мезгілінде 

желді бақылау  

Мақсаты: Күз 
мезгіліндегі желдің 

салқын болатынын айту. 

Балалардың тілін дамыту, 
әңгімелеу арқылы.  

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған қағаздарды 

жинау.  
Жеке жұмыс:Дақпақты 

оқу. «Желді күн» (Ж. 

Смақов) Гу-гу,гу-гу 
шықты Желдеттіде бұлт 

қуды Жел соққан соң Жел 

тіпті Жын соққандай 

жұлқынды  

Қимылды ойындар: 

Бақылау: Құмдағы іздерді 

бақылау.  

Мақсаты: Учаскелердегі 
құмдағы іздердің кімнің ізі екенін 

айыра білуге үйрету. Өз іздерін 

бір-бірімен салыстыру.  
Еңбек: Құм салғыштағы құмды 

күрекшелерімен көтеру. 

Балалармен жеке жұмыс: 

«Санамақ айту» Бөрік тіктім Он 
ойланып Тоғыз толғанып, Сегіз 

рет сызып, Жеті рет бұзып. Алты 

рет қарап, Бес рет санап, Төрт рет 
қадап. Үш тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім.  

Қимылды ойындар: «Тышқан 
мен мысық»  

Еркін ойын  

Бақылау: 
Бұлтты бақылау  

Мақсаты: 
Балаларға 

бұлттың неге 

ұқсайтынын қай 
бағытқа көшіп 

жатқанын 

бақылатып 

әңгімелеу.  

Еңбек: 
Учаскедегі 

шашылған ағаш 
бұтақтарын 

жинату. Жеке 

жұмыс: «Бұлт» 

Қ. Әлімқұлов 
Түрленді дала, 

бау- бақша 

Бақылау:Күзгі 

ауа-райындағы 

өзгерістерді 
бақылау. 

Мақсаты: 
Балаларға күз 
мезгілі туралы 

әңгімелеу. Күзгі 

ауа-райын жазғы 

ауа-райымен 
салыстыру,күздегі 

өзгерістерді 

айтқызу.  
Еңбек: Құм 

салғыштың 

айналасындағы 

құмдарды 
күрекшемен 

жинату. 



берді аулаққа  

Қимылды 

ойындар: «Ақ 
қоян», «Күзгі 

тіршілік»  

Еркін ойын 

«Күн мен түн»  

Еркін ойын 

Құлпыра қалды 

тау жақта Қара 

бұлтты жел қуып 
Жөкеп берді 

аулаққа 

Қимылды 
ойындар: «Ақ 

қоян», «Күзгі 

тіршілік»  

Еркін ойын 

Жеке жұмыс: 
«Көкөністер» 

туралы тақпақ 
айтқызу Жел 

тынымсыз гуілдеп 

Болып кетті тым 
бұзық 

Шуылдайды тал 

терек Жапырағын 
жұлғызып 

Қимылды 

ойындар: «Ұшты 

— ұшты»  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы: Төсекте жатып жасайтын жаттығулар ( 2-3 минут) 
Созылу. Б.қ. арқада жатып қолымызды денеміздің бойымен қойып оң қолымызды сол аяғымызды жоғары көтеріп, түсіреміз. 

Қол аяғымызды ауыстырып қайталаймыз ( 3- 4 рет ) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 
әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу. 

Ойындар, дербес 

əрекет Вариативтік 

компонент 

Кел билейік 
маман жоспарымен 

«Үш қыз» ертегісін оқу. «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Әжеден сыйлықтар; 

жемістермен танысу» 
(алма,алмұрт) 

Интеллектум 

ойыны:  «3 д 

таяқшалар» 
 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Айсезіммен отбасы 

мүшелерін жаттау. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Санжармен құрылыс 

материалымен үй 
құрастыру. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Айшаға шарбақтың 

суретін үлгі бойынша 
салдыру, қарандашты 

дұрыс ұстауға үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мейірімге «ң» 

дыбысына 
сөздерді 

дұрыс айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен 

жұмыс: 
Абдурахманға  

балабақша 
ғимаратын 

берілген 

үлгі бойынша 
дұрыс 

құрастыруды 



үйрету 

Серуенге  

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Балалар отбасында 

өздері  не істей 
алатындары туралы 

әңгімелесу. 

Ата-анаға кеңес: 

«Баланың ойымен қалай 
бөлісуге болады?» 

Кеңес: «4-5» жастағы балаларға 

сипаттама. 

Ата-аналар жиналысын өткізу. 

 

 

 

 

  



 

  



Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша  

Математика негіздері. 

Тақырыбы:                                        
«Менің көшемде не 
бар». 

Мақсаты:Балалардың 

екі және үш сандары 
жөніндегі ұғымдары 

ның негіздерін 

қалыптастыру, "оң 

қол", "сол қол" 
ұғымдарын тиянақтау; 

еліміздің мемлекеттік 

әнұранын орындау 
тәртібімен таныстыру; 

ағаштардың пайдасы 

жөнінде баяндау.  

 

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.  

Жапсыру 
Тақырыбы: «Көк тудың 
желбірегені» 

Мақсаты: Балаларды 

дәнді-
дақылдардықолданып 

"ту" жапсырмасын 

жасауға үйрету;көк түсті 
қағаз бетіне қыран және 

күннің қимаүлгілерін 

жапсырып, тудың 

бейнесінқұрастыруға; 
күн және күн 

шуақтарының үстіне 

тарыны, қыран үстіне 
қарақұмықты 

желімніңкөмегімен 

жапсыру арқылы қол 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Туыстар. 

Сөйлеудің дыбыстық 
мәдениеті: [ы], [і] 

дыбыстары». 

Мақсаты: Балаларға туыс 
адамның 

отбасындағы орны 

туралытүсіндіру; [ы], 
[і]дауысты дыбыстары 

жөнінде 

ұғымдарқалыптастыру; 

дауысты 
дыбыстардыңсөздердің 

құрамында жіңішке және 

жуанболуына мысалдар 
көрсету;  

Сурет салу.  
Тақырыбы: «Ыдыстар» 

Мақсаты: Балаларды 
акварель бояуларымен 

таныстыруды жалғас 

тыру, акварель бояуын 
суға езіп, қылқалам ар 

қылы қою консистенция 

сын жасау техникасын 
қалыптастыру;қылқалам 

мен шеңбер және жарты 

шеңбер пішіндерін бір-

бірінің жанына салып, 
табақша мен шыны-аяқ 

бейнелерін бір сюжетке 

біріктіруге үйрету. 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша  

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: «Менің 

өлкем». 
Мақсаты: Балаларды 

Қабдыкәрім 

Ыдырысовтың 
«Менің өлкем» 

өлеңініңмазмұнымен 

таныстыру; өлең 

жолдарындағыкөркем 
сөз атауларын 

шынайы 

айтуғажаттықтыру;  

Музыка 

Маман жоспары 

бойынша. 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша 
 

Қоршаған ортамен 

танысу 
Тақырыбы: «Нұр-

Сұлтанға саяхат». 

Мақсаты:Балаларға 
Нұр-Сұлтан қаласы 

ның әсем ғима 

раттарымен 

таныстыра 
отырып,қала туралы 

әңгіме леп беруге 

үйрету;  

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Ханзада бақа». 

Мақсаты: 
Балаларды 

ағайынды 

Гриммнің Бақа 
ханзада ертегісі нің 

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 



саусақ моторикаларын 

дамыту;  

толық тырып 

бақаның 

дыбысталуын 
естумен қатар өздері 

де дыбыс тауға 

үйрету қағаз және 
қайшы мен жұмыс 

жасау іскерліктерін 

молайту. 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. 
Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Күзгі ауа-

райындағы өзгерістерді 
бақылау.  

Мақсаты: Балаларға 

күз мезгілі туралы 

әңгімелеу. Күзгі ауа-
райын жазғы ауа-

райымен 

салыстыру,күздегі 
өзгерістерді айтқызу. 

Еңбек: Құм 

салғыштың 
айналасындағы 

құмдарды күрекшемен 

жинату.  

Жеке жұмыс: 
«Көкөністер» туралы 

тақпақ айтқызу Жел 

тынымсыз гуілдеп 
Болып кетті тым бұзық 

Шуылдайды тал терек 

Жапырағын жұлғызып 

Қимылды ойындар: 
«Ұшты — ұшты»  

Еркін ойын 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау  
Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

ұқсайтынын қай бағытқа 

көшіп жатқанын 
бақылатып әңгімелеу. 

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған ағаш 
бұтақтарын жинату.  

Жеке жұмыс: «Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді 
дала, бау- бақша 

Құлпыра қалды тау 

жақта Қара бұлтты жел 

қуып Жөкеп берді 
аулаққа Қимылды 

ойындар: «Ақ қоян», 

«Күзгі тіршілік»  

Еркін ойын 

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 
жапырақтарының түстерін 

бақылау  

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 
әңгімелер айту, түстерін 

айтқызу.  

Еңбек: Учаскедегі күзгі 
жапырақтарды бір жерге 

жинау.  

Жеке жұмыс: «Күзгі 
жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, көк 

Алуан-алуан жапырақ 
Күзгі бақта күлімдеп Көз 

тартады атырап Қимылды 

ойындар: «Жапырақ 
жинау»  

Еркін ойын 

Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі 

құмдағы іздердің 

кімнің ізі екенін 
айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-бірімен 

салыстыру.  
Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 

күрекшелерімен 
көтеру.  

Жеке жұмыс: 
«Санамақ айту» Бөрік 

тіктім Он ойланып 
Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, Жеті 

рет бұзып. Алты рет 
қарап, Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. Үш 

тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір 
бөрік тіктім, Әзер деп 

біттім.  

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 
жапырақтарының 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 
әңгімелер айту, 

түстерін айтқызу. 

Еңбек: Учаскедегі 
күзгі жапырақтарды 

бір жерге жинау. 

Жеке жұмыс: 
«Күзгі жапырақтар» 

туралы оқу(Қ. 

Шарғытбаев) 

Алтын, сары, 
қызыл, көк Алуан-

алуан жапырақ 

Күзгі бақта 
күлімдеп Көз 

тартады атырап 

Қимылды 

ойындар: 
«Жапырақ жинау»  

Еркін ойын 



Қимылды ойындар: 
«Тышқан мен 

мысық»  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Ертегі оқып беру. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы:  
Еденге жалаңаяқ тұрып. 

Қазақ үйін құрамыз  . 

Дөңгеленіп тұрамыз 
(шеңбер болып тұрады) 

Керегені құрамыз 

(қолдарын бір – бірінің қолымен ұстасады ) 

Уықтар боп иіліп 
(қолдармен биік көтереді) 

Шаңыраққа киеліп 

(қолдарын биік ұстап, саусақ ұштарын иеді) 
Қазақ үйін құрамыз . 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 

әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару. 

Ойындар, дербес 

əрекет  

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» 
маман жоспарымен 

Интеллектум ойыны: 
«Квадрат пішіндер» 

«Табиғат əлемі» 
Тақырыбы: «Әжеден 

сыйлықтар; көкөністермен 

танысу» 

Сюжетті-рөлдік 
ойын: «Дәрігер» 

 

Құрастыру 
ойындары. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрәлімен отбасы 

мүшелерін жаттау. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрбақытпен құрылыс 

материалымен үй 
құрастыру. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Раянаға шарбақтың 

суретін үлгі бойынша 
салдыру, қарандашты 

дұрыс ұстауға үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мейіржанды «ң» 

дыбысына сөздерді 
дұрыс айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен 
жұмыс: Марғұланға  

балабақша 

ғимаратын берілген 
үлгі бойынша дұрыс 

құрастыруды 

үйрету. 

Серуенге  

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 



Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы. 

Психологтің  кеңесі: 
мысалы:«Егер ата-

аналар дүкеннен 

баланың ұнатқан 
ойыншығын сатып 

әпермеген жағдайда, 

өзін қалай ұстау қажет. 

 

Ата-анаға кеңес:                        
«Бала қауіпсіздігі» 

Ата-анаға кеңес:   «Өз 
заттары мен киімдеріне 

ұқыпты болуға үйрете 

біліңіз».                      

Ата-анаға кеңес:  
«Баланы тыңдауды 

үйреніңіз,баланың 

ойын тыңдай біліңіз».                       

Ата-анаға: Бала  
ауырып қалғанда 

ескерту керектігін 

айту. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)   

Математика 

негіздері.  

Тақырыбы: 

«Ойыншықтармен 

танысайық та, 

санайық». 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі түстен 

өлшемнен тұратын 

заттар жиынын 

үйрету,теңдік және 

теңсіздік бір саны 

туралы ұғым дарды 

қалыптастыру.Балала

рдың жиыны бір 

және 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 және жансыз 

табиғат нысандары 

жөнінде түсінік бере 

отырып білімдерін 

әрі қарай жетілдіру 

балабақша 

маңайында ауа райын 

бақылап күзгі 

құбылыстарды 

байқап ажырата 

білуге үйрету.  

Мүсіндеу.                                                  

Тақырыбы: "Асқар 

ата келді".      

Мақсаты: 

Балаларды сәндік 

қолданбалы өнермен 

таныстыруды 

жалғастыру, түрлі 

әдістерді қолданып, 

ыдыс-аяқ жасауды 

және бұйымның 

сыртын безендіруге, 

пішіннің бетін 

тегістеуді үйрету; 

мүсіндеудің таныс 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)                        

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Біздің 

балабақша» тақырыбына 

суреттер сериясы бойынша 

әңгімелеу. Мақсаты: 

Балаларға балабақшаның 

күн тәртібіндегі 

топтастармен бірлесіп 

атқарған әрекеттерін 

"балабақша" жалпылауыш 

ұғымына байланысты 

екенін түсіндіру; бірнеше 

суретті қабылдап, "Біздің 

балабақша" ортақ 

тақырыбына әңгімелеу 

амалын көрсету; 

мнемокартаға, тірек 

сұрақтарғасүйеніп 

балабақша туралы ортақ 

әңгімені құрастыру. 

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; 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: 

«Тәрбиеші»  

Мақсаты: Балаларды 

Тәрбиешіөлеңімен 

таныстыра отырып 

өлеңдімұқият тыңдап 

жаттап алуға 

үйрету.Тақпақтың 

сөздерін есте 

сақтапқайталауға 

талпындыру.Балабақша 

мен тәрбиешітуралы 

білімдерін кеңейту. 

Балалардың тақпақты 

жаттапалуға 

қызығушылығын ояту, 

тәрбиешіге деген құрмет 

пен тәрбиешіні сыйлауға 

және мейірімділікпен 

қарапайымдылыққа 

тәрбиелеу.               

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)                                  

Музыка                             

(Маман жоспарымен) 



 

 

әдістерін қолданана 

отырып, балалардың 

ермексазбен жұмыс 

істеу икемділіктерін 

арттыру;талғампазды

ққа тәрбиелеу. 

Орыс тілі  

Маман жоспарымен 

геометриялық пішіндер 

туралы түсініктерін бекіту; 

балабақша туралы 

ұғымдарын тиянақтау; 

қолдың ұсақмоторикасын, 

зейінін, көзбен 

мөлшерлеуқабілетін 

дамыту; достыққа, 

ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

 

Серуен  Көшедегі 

машиналарды бақылау   

Мақсаты: 

Машиналардың 

жүрісін бақылау                       

Еңбек «Ойын алаңына 

апарар жолды тазалау» 

Мақсат:Еңбексүйгішті

кке тәрбиелеу 

Жеке жұмыс: Алтын 

күз тақырыбына 

әңгіме құрау                  

Мақсат:Әңгіме 

құрауға дағдыландыру 

және сөздік  қорын 

дамыту.                  

Қимылды ойын: 

«Шымшық доп»                 

Мақсат:Ойын шартын 

Аула 

сыпырушының 

еңбегін бақылау. 

Мақсаты:Аула 

сыпырушының күз 

мезгіліндегі  

жұмысы туралы 

түсіндіру.  

Еңбек: Біздің ойын 

алаңы                   

Мақсаты:Ойын 

алаңын 

қоқыстардан 

тазарту.                       

Жеке жұмыс: 

«Біздің 

ойыншықтар»Мақс

аты: Ойыншықты 

ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

Ауа-райын  бақылау    

Мақсаты: Ауа-райын 

бақылай отырып,күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін сипаттау.                       

Еңбек «Таза алаң» 

Мақсат:Аула сыпырушыға 

көмектксу.                                        

Жеке жұмыс: 

Е.Өтетілеуов «Күшік»   

Мақсат:Тақпақ жаттау 

арқылы баланың сөздік 

қоры дамиды.                     

Қимылды ойын: «Қақпақ 

пен таяқ»                 

Мақсат: Ойын шартын 

сақтап ойнау..                                  

Еркін ойын 

 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Жаңбырдың 

пайдасы туралы біледі.           

Еңбек: «Ойын алаңын 

тазалау»                          

Мақсаты: Ауламызды 

тазаұстауға,еңбекқорлы

ққа тәрбиелеу.                         

Жеке жұмыс:  «Жыл 

құстары»                    

Мақсат: Құстар атауын 

екі тілде айтып,олардың 

пайдасы туралы 

әңңңңгімелеу.              

Қ.О: «Ақ сүйрек»               

Мақсат:Балалар әр 

түрлі қимыл –қозғалыс 

жасап,ойын шартын 

орындауға 

Күзгі жапырақтарды  

бақылау. 

Мақсаты:Мезгіліне 

байланысты жапыырақ 

түстерінің  өзгеруін 

қадағалау.                                           

Еңбек :Ағаш қалдықтарын 

жинау. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу.                    Жеке 

жұмыс: Әділ мен Алинұрға 

құстар туралы тақпақ 

жаттату.                                       

Қимылдық ойын: «Өз 

орыныңды тап»  

Мақсаты:Тез жүгіре 

білугеүйрету,жылдамдыққа 

,батылдыққа тәрбиелеу.                       

Еркін ойын 



сақтап ойнау.                                                        

Еркін ойын 

«Фигура жасап 

шық»                  

Мақсаты:Қимыл-

қозғалысын дамыта 

отырып,шапшаңды

ққбаулу. Еркін 

ойын 

дағдыландыру.                           

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 
Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы  Түс мезгілі ,түс мезгілі. 

Балапандар ұйқыға кірісті, 
Балапандар көреді түсті, 

Ғажайып сыйқырлы әлемді                                                                                                                                                                                          

Мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Әдемі ирек жолдармен ,                                                                                                                                                                                          

Лақтарша  біз ойнақтап.                                                                                                                                                                                                            

Тастан-тасқа секіріп,                                                                                                                                                                                                                                 

Жалаң аяқ жүреміз.                                                                                                                                                                                                      

Табанға біз нүктелі,                                                                                                                                                                                                                                                   

Массаж жасау білеміз.                                                                                                                                                                                       

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру.Беті – қолдарын жуғызу                                                                                                                  

Мақсаты: Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бесін ас  Мақсаты: Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі 



Ойындар, 

дербес əрекет 

 

Вариативтік 

компонент 

Интелектум ойын: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 
 

Табиғат əлемі 

Тақырыбы: «Күз 

белгісі» 

С.О: «Дүкенші» Д.О: «Не  артық» 

Мақсаты:Құстармен 

жануарларды  

топтастыруға үйрету. 

 «Кел, билейік»                               

(Маман жоспарымен) 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

 Сезімге 3-5 сөзден 

тұратын тіркес терді 
сөйлемдерді айтуға 

үйрету. 

 

Нұралиға үй құстарының 

өздеріне тән 
ерекшеліктерін атауға 

үйрету. 

Алиге көкөністер мен 

жемістердің бірнеше 
түрлерін сыртқы түрі 

ж/е дәмі бойынша 

дұрыс атауды үйрету. 

Раянаға саз балшықтың 

кесегін алақан арасына 
салып,жоғарғы бөлігін 

саусақпен басып 

тереңдетуді үйрету. 

Нұрисламға ертегінің 

мазмұнын 
түсінуді,эмоционалды 

қабылдауды үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

 Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  Жыл құстары туралы әңгімелеу.                                                                                                                                                

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.                                               

Қ.О: «Төбеде доп қуу» Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа,тез қимылдауға тәрбиелеу.                                                                                                                                                                                          

Қ.О: «Ұшты-ұшты» Мақсаты: Әртүрлі қимыл-қозғалысын жетілдіру                                                                                                                                                                                                   

Қ.О: «Өз  орыныңды тап» Мақсаты:балалардың есте сақтау қабілетін дамыту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Үйде баланың өзі 

шешініп өзі киінуін 

қадағалауын ата-анадан 

сұрау. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

Балалар мысық пен 

тышқан секілді 

секіруді,  жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Әр түрлі мамандық 

иелері туралы сурет 

бойынша  әңгіме 

жүргізу.    

Балалардың тәртібі 

тазалығы туралы айту.                                                         

Ата-аналарға: Балалар  

отбасында өздері не істей 

алатындарын туралы 

әңгімелесу. 

 

  



 

  



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын 

«Күн мен түн» 
Қимылды ойын 

«Ақ сандық, көк 

сандық»  

Дидактикалық ойын 

«Біреу және көп»  
Санамақ 

Бала, бала, балақай,  

Қол соғайық, алақай.  
Бір,екі,үш деп 

айтайық,  

Саусақтарды 
тартайық.  

Жалқау бала 

болмайық,  
Қолды қысып 

ойнайық.  

Дидактикалық ойын 

«Әдемі кілемшелер» 

Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 
Дене шынықтыру 

Маман жоспары 
бойынша 

Математика  негіздері 

Тақырыбы:                                                     
« Күзгі жапырақтар 
шоқтары». 

Мақсаты: Балалардың 

заттардың бірден 
төртке дейінгі сандарға 

сәйкес жиындар 

жөніндегі түсінік терін 

қалыптастыру,өзін өзі 
бағдар лаудағы оң және 

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 
мәдениетінқалып 

тастыру алтын күз 

туралы ұғым беру.  

Орыс тілі  

Маман жоспары 

бойынша  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар» 

Мақсаты: Екі 
бөлшектен тұратын 

заттарды, оларға тән 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 
бойынша 

Сөйлеуді дамыту 
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 

тәнқұбылыс тар жөнінде 
білімдірді тиянақтау. 

Сурет салу 

Тақырыбы:                           

«Күзгі саябақтағы 
жапырақтардың түсуі". 

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 әдемі 
өрнектеген 

жолдарына 

балалардың назарын 

аударып мәнін 
түсіндіру күз туралы 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 
бойынша 

 

Музыка 
Маман жоспары 
бойынша 



пішіндерін бере отырып, 

сомдау біліктерін 

нығайту;мүсіндеудің 
есу,жал пайту, ойық 

жасауәдістер ін 

пайдалануіскерліктерін 
жетілдіру; жұмыс 

кезінде қырнауышты 

дұрыс пайдалануға 
үйрету; қол 

бұлшықеттерін дамыту; 

ұқыптылыққа,тазалыққа 

тәрбиелеу; күз және күз 
мезгілінің белгілері жай 

лы білімдерін толықтыра 

отырып,саңырауқұлақтар 
жайлы білімдерін 

кеңейту. 

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 

талғамды дамыту. 

түсінік беру.  

Музыка 

Маман жоспары 
бойынша 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі құмдағы 
іздердің кімнің ізі 

екенін айыра білуге 

үйрету. Өз іздерін бір-
бірімен салыстыру. 

Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 
күрекшелерімен 

көтеру.  

Жеке жұмыс: 
«Санамақ айту» Бөрік 

Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі құмдағы 
іздердің кімнің ізі екенін 

айыра білуге үйрету. Өз 

іздерін бір-бірімен 
салыстыру.  

Еңбек: Құм салғыштағы 

құмды күрекшелерімен 
көтеру.  

Жеке жұмыс: «Санамақ 

айту» Бөрік тіктім Он 

ойланып Тоғыз 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау  

Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 
ұқсайтынын қай 

бағытқа көшіп 

жатқанын бақылатып 
әңгімелеу.  

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған ағаш 
бұтақтарын жинату. 

Жеке жұмыс: «Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді 

дала, бау- бақша 

Бақылау: «Күзгі 

саябаққа серуен» 

Мақсаты: 
Адамдардың 
саябаққа не себепті 

келетіні жайында 

әңгімелесу. Саябақ 
ішіндегі күзгі 

өзгерістерге көңіл 

бөлдіріп 
бақылау,әңгімелеу. 

Еңбек: саябақтағы 

әр түрлі ағаштардың 

жапырақтарын 

Бақылау: «Қайтқан 

құстарды бақылау» 

Мақсаты: Балалармен 

қайтқан құстарды 
бақылау.Олардың атын 

ататқызып,дауыстарын 

тыңдату. Олардың топ 
болып ұшуына назар 

аударту.  

Еңбек: Құстарға жем 
салатын тақтай жасау. 

Жеке жұмыс: Құстар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 1. 



тіктім Он ойланып 

Тоғыз толғанып, Сегіз 

рет сызып, Жеті рет 
бұзып. Алты рет қарап, 

Бес рет санап, Төрт рет 

қадап. Үш тал үкі 
тағып, Екі қолым 

талып. Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

Қимылды ойындар: 
«Тышқан мен мысық»  

Еркін ойын 

толғанып, Сегіз рет 

сызып, Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, Бес рет 
санап, Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, Екі 

қолым талып. Бір бөрік 
тіктім, Әзер деп біттім.  

Қимылды ойындар: 
«Тышқан мен мысық»  

Еркін ойын 

Құлпыра қалды тау 

жақта Қара бұлтты жел 

қуып Жөкеп берді 
аулаққа  

Қимылды ойындар: 
«Ақ қоян», «Күзгі 
тіршілік»  

Еркін ойын 

жинау. Әр ағаштың 

жапырағын 

ажыратып үйрету. 

Жеке жұмыс: 
Тақпақ жаттату. 

Алтын-сары,қызыл 
көк Алуан-алуан 

жапырақ Күзгі бақта 

күлімдеп Көз 
тартады атырап. 

Қимылды ойындар: 
«Құстар мен 

мысық», «Аққу-
қаздар» 

Еркін ойын 

Құйқылжытып дала 

күйін, Үй ішіне салады 

үйін. (қарлығаш) 2. 
Күндіз соқыр не деген 

Түнде қандай көреген. 

(үкі)  

Қимылды ойындар: 
«Қайтқан құстар» 

«Құстар мен мысық»  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін 

бағалауға үйрету. Өз –өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру. «Бата беру», «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы:  

Төсекте жатып жасайтын жаттығулар ( 2-3 минут) 

Төсекте жатқан орнында көрпені аяғымен серпіп тастап оңға, солға домалау. Отырған жерде көзімізді ашып – жұмып көзімізге 
жаттығулар жасау. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы 

туралы әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс жасау.  

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 «Кел билейік» 

маман жоспарымен 

Ертегі оқу, пішіндер 

туралы, құрастыру 

ойындары. 

 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: 

«Алтын күз» 

Интеллектум 

ойыны: «Пішіндер» 

 

Ертегі оқу, пішіндер 

туралы, құрастыру 

ойындары. 



Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Эсманұрға заттарды, 

суреттерді қарастыруда 
сұрақтарға жауап 

беруді үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Сезімге пішіндерді 
бояудың бастапқы 

дағдыларын үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мейірімді ересектерге 
көмек көрсетуге 

ынталандыру. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Нұрбақытқа 

балабақша 
ғимаратын берілген 

үлгі бойынша дұрыс 

құрастыруды 
үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Серуенге  

дайындық 
Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес:  

Балаларға үйден күз 

туралы тақпақтар 

үйрету. 

Баланың оқу қызметінде 

дайындаған баланың 

жұмыстарын 

таныстыру,мадақтау. 

Ата-аналарға кеңес:  

«Бала тәрбиесі отбасынан 

басталады.» 

 

Ата-аналарға : 

«Менің тату 

отбасым» Фото 
көрме дайындау. 

 

Ата-аналарға :                  

«Күз мезгілінің 

ғажайыптары».Көрме 
жұмыстарын 

дайындау. 

 

 

 

  



 

  



Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 
Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша  

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы:                                      
«Кірпілерге 

жемістер». 

Мақсаты: Балалардың 
өздерінің қарсы 

алдындағы кеңістіктің 

оң жақ сол жақ алды 

арты бағыттары 
жөніндегі ұғымдарын 

қалыптас тыру 

заттардың түрлі 
жиындары мен сандары 

жөнінде түсініктер 

аясын кеңейту кірпінің 

күзгі тіршілік ету 
ерекшеліктерін жеміс 

көгөніс туралы 

білімдер жиын тығын 
қалыптастыру.  
 

 

Жаратылыстану                     

Тақырыбы: 
«Жемістер». 

Мақсаты: 
Балаларды жемістің 

бірнеше түрімен 
таныстыра отыр ып, 

оларды өсіру 

тәсілдері туралы 
түсініктерін кеңейту;  

жемістер жайлы 

түсініктерін 

жүйелендіруде 
қарапайым зерттеу 

жұмыстарымен 

айналсу қабілетін 
қалыптастыру; 

күз сыйының мәнін 

ашу.  

Жапсыру. 

Тақырыбы: 

«Бұтақтағы 

алмалар». 

Мақсаты: 

Балаларды бұтақтағы 

алмалар 
жапсырмасын 

жасауға 

үйрету бұтақ алма 

және 
жапырақ 

қимаүлгілерін қағаз 

бетіне жапсыруды 
үйрете отырып 

алманың пайдасы 

және оның құры 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 
жемістер дауы 

әңгімесін 

мәнерлеп оқу. 
Сөйлеудің 

дыбыстық 

мәдениеті: [о], [ө] 
дыбыстары». 

Мақсаты: 
Балалардың "күз 

сыйлары",көкөніс
тер мен жемістер, 

жөніндегі 

ұғымдарынжетілді
ру, [о], [ө] 

дауысты 

дыбыстары 

жөніндеұғымдар 
қалыптастыру; 

дауысты 

дыбыстардыңсөзд
ердің құрамында 

жіңішке және 

жуанболуына 
мысалдарын 

көрсету.  

Сурет салу 

Тақырыбы: 
«Жемістер». 

Мақсаты: 
Балаларды қыл 
қаламмен алма 

мен алмұрт ты 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары бойынша 

Көркем əдебиет. 
Тақырыбы: «Алма» 

Мақсаты: Балаларды 

Алма ертегісінің 
мазмұнымен таныс тыра 

отырып ертегіні мұқият 

тыңдауға үйрету 
ертегідегі көркем 

сөздерді есте сақтап 

қайталауға жаттықтыру 

ертегідегікейіпкерлердің 
сөздерін көркем сөзбен 

жеткізе білуге үйрету күз 

сыйы туралы түсінік 
беру.Балалардың көркем 

сөздер 

арқылы тілін есте сақтау 

қабілеті мен зейінін 
дамыту. 

Музыка 

Маман жоспары бойынша 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары бойынша 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы: «Жапырақтар 

әлемі». 
Мақсаты: Балаларға күз 

туралы ұғым беру;күзгі әлем 

кереметтерімен таныстыра 
отыр ып,танымдық 

қызығушылықтарын 

арттыру; күзде жапырақ 
тардың алуан түрге өзгеруі 

туралы білімдерін кеңейту. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: 
«Саңырауқұлақтар 

әлеміне саяхат». 

Мақсаты: Балаларды дәнді-
дақыл дарды пайдаланып, 

саңырауқұлақ ты 

құрастыруға 

үйрету;жасымық 
тансаңырауқұлақтыңқалпақ

шасын, 

қарақұмықтан 
саңырауқұлақтың 

түбіртегін, құрмадан 

саңырауқұлақ 
орналасқан шөпті жапсыра 

отыр ып,балалардың 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

 



лымы жайлы 

білімдерін 

толықтыру 
жемісжидектер мен 

көкөністерді бір 

бірінен ажырата білу 
ойлау 

қабілеттерін дамыту.                

бейнелеуге 

үйрету, 

дөңгелек және 
сопақша 

пішіндерді 

қылқалам ұшымен 
салып, ішін бала 

ның өзі қалаған 

қызыл, жасыл 
немесе сары бояу 

лармен, сұлбасы 

шетінен 

шықпай,салу 
тәсілдерін игерту;  

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. 

Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 
Учаскелердегі құмдағы 

іздердің кімнің ізі 
екенін айыра білуге 

үйрету. Өз іздерін бір-

бірімен салыстыру. 

Еңбек: Құм 
салғыштағы құмды 

күрекшелерімен 

көтеру.  

Жеке жұмыс: 
«Санамақ айту» Бөрік 

тіктім Он ойланып 

Тоғыз толғанып, Сегіз 
рет сызып, Жеті рет 

бұзып. Алты рет қарап, 

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 
жапырақтарының 

түстерін бақылау. 

Мақсаты: Күзгі 
жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, 

түстерін айтқызу. 

Еңбек: Учаскедегі 
күзгі жапырақтарды 

бір жерге жинау. 

Жеке жұмыс: «Күзгі 
жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, 

көк Алуан-алуан 
жапырақ Күзгі бақта 

күлімдеп Көз 

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 
жапырақтарының 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 
жапырақтар 

туралы әңгімелер 

айту, түстерін 

айтқызу.  
Еңбек: Учаскедегі 

күзгі 

жапырақтарды бір 
жерге жинау. 

Жеке жұмыс: 

«Күзгі 

жапырақтар» 
туралы оқу(Қ. 

Шарғытбаев) 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау  
Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге ұқсайтынын 

қай бағытқа көшіп 
жатқанын бақылатып 

әңгімелеу.  

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған ағаш 
бұтақтарын жинату.  

Жеке жұмыс: «Бұлт» Қ. 

Әлімқұлов Түрленді дала, 
бау- бақша Құлпыра 

қалды тау жақта Қара 

бұлтты жел қуып Жөкеп 

берді аулаққа  

Бақылау: «Күзгі саябаққа 

серуен»  
Мақсаты: Адамдардың 

саябаққа не себепті келетіні 

жайында әңгімелесу. Саябақ 
ішіндегі күзгі өзгерістерге 

көңіл бөлдіріп 

бақылау,әңгімелеу. 

Еңбек: саябақтағы әр түрлі 
ағаштардың жапырақтарын 

жинау. Әр ағаштың 

жапырағын ажыратып 
үйрету.  

Жеке жұмыс: Тақпақ 

жаттату. Алтын-сары,қызыл 

көк Алуан-алуан жапырақ 
Күзгі бақта күлімдеп Көз 

тартады атырап.  



Бес рет санап, Төрт рет 

қадап. Үш тал үкі 

тағып, Екі қолым 
талып. Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

Қимылды ойындар: 
«Тышқан мен мысық»  

Еркін ойын 

тартады атырап 

Қимылды ойындар: 
«Жапырақ жинау»  

Еркін ойын 

Алтын, сары, 

қызыл, көк Алуан-

алуан жапырақ 
Күзгі бақта 

күлімдеп Көз 

тартады атырап 

Қимылды 

ойындар: 
«Жапырақ жинау»  

Еркін ойын 

Қимылды ойындар: «Ақ 

қоян», «Күзгі тіршілік»  

Еркін ойын 

Қимылды ойындар: 
«Құстар мен мысық», 

«Аққу-қаздар» 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін 

бағалауға үйрету. Өз –өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру. «Бата беру», «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы: 

Майтабанның алдын алу. ( 2 минут) 

Арнай жолдармен жүру, дымқыл жолмен жүру. 

Орындыққа отырып екі аяғымызды алдыға созып башпайларымызды бүгу, босату (4-5 рет) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы 

туралы әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс жасау.  

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 «Кел билейік» 

маман жоспарымен 

Ертегі оқу, пішіндер 

туралы, құрастыру 
ойындары. 

 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: 
«Ғажайып ағаш» 

(Қайың) 

Интеллектум ойыны: 

«Пішіндер» 

 

Ертегі оқу, пішіндер туралы, 

құрастыру ойындары. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Нұрбақытқа 

негізгі қимылдарды 

орындауды үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Әсимаға мәдени-

гигиеналық 

дағдыларды 

орындауда 

дербестік танытуды 

үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: Айсезімге 
биік емес төбеден 

сырғанауды, бір-

бірін сырғанатуды 

үйрету. 
 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрисламға бір-бірден 
шеңберге қайта тұруды, 

саптағы өз орнын табуды 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 
Алуаға түстерді танып, 
ажырата білуге үйрету.  

Серуенге  

дайындық 
Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 



жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес: 

«Балаңызды 
тәрбиелеуге 5 кеңес» 

Психолог кеңесі: 

«Мен қандай ата-
анамын?» 

Ата-аналарға кеңес:   

«Баланың ойымен 
қалай бөлісуге 

болады?» 

Ата-аналарға: «Алтын 

күз» ертеңгілік 
тақпақтарын жаттауларын 

ескерту. 

 
 

Дәрігер кеңесі: «Тымаудан 

сақтану шаралары». 

 

  



 

  



Ұйымдастырылған 

оқу қызметтері 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша 

Математика  

негіздері 

Тақырыбы:                                                          
«Бидай масағы». 

Мақсаты:Балаларды 

Масақукраин халық 
ертегісіндегі масақты 

орига ми әдісі 

бойынша құрастыруға 

үйрету ертегі желісін 
еске түсіру 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіру 
оқу қызметіне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Нанның  дастарқанға 
қалай келеті ні жайлы 

білімдерін толықтыра 

отырып нанды 
қадірлеуге жерде 

жатса баспауға 

тәрбиелеу оригами 
әдісі туралы анықтама 

беру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 
«Бауырсақ». 

Мақсаты: 
Балалардыбауырсақпен, 

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;  

Орыс тілі: 
Маман жоспары 

бойынша 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:                        
«Анама бәліш 

пісіремін». 

Мақсаты: Балаларды 
ермексазды екі кесекке 

бөліп бір кесегінен 

бәліш жасау үшін 
дөңгелектеп 

саусақтарымен оны 

жалпақ етіп жаюға 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы:                                      

«Еркежан әжейдің 
тақпағын 

мәнерлеп оқу». 

Мақсаты: Балаларды 
Еркежан әжейдің 

ауылдағы еңбегі туралы 

тақпақпен таныстыру; 

"нан өнімдері" ұғымы 
туралы білімдер аясын 

кең ейту; халық ауыз 

әдебиетіндегі мақал-
мәтелдер туралы 

ұғымдар қалыптас тыру; 

нанды пісіру және адам 

еңбегі туралы 
түсініктерді тиянақтау. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Алтын 
бидай алқабы». 

Мақсаты: Балаларды 

бидай алқабыкөрінісін 
салуға үйрету; бидай 

Масақтарын бор және 

саусақтарды басуарқылы 

салу техникасын игерту; 
адамның 

бидайдыөсірудегі 

еңбегітуралы білімдерін 
тиянақтау; қолдың 

ұсақ моторикасын, қағаз 

бетінбағдарлау, зейінін, 

Көркем əдебиет. 

Тақырыбы: «Таба 

нан» 
Мақсаты: Балаларды 

әңгіме мазмұны мен 

таныстыра 
отырып,нанның қасие 

тімен бидайдың 

өзіндік ерекшеліктері 
туралы ұғымдарын 

қалыптастыру; 

әңгімені тыңдау 

кезінде нанның қасие 
тін эмоциялық 

сезіммен қабылдай 

білуге үйрету; "Ас 
атасы – нан" 

туралы түсінік беру. 

Балалардың әңгіме 

желісі арқылы есте 
сақтау қабі леті мен 

сөздік қорын,зейіні 

мен ойлау қабілетін 
дамыту.  

Музыка 

Маман жоспары 
бойынша 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша 

Музыка 

Маман жоспары 

бойынша 



өздері қалаған 

ермексазды үзіп алып 

дөңгелектеп салма 
жасауға бәліштің үстіне 

салманы орналастырып 

екінші ермексаз кесегін 
есу арқылы 

жіңішкепішін 

беріп жіңішке пішіндер 
мен бәлішті безендіріп 

мүсіндеуге үйрету. 

ақыл-ойын дамыту;адам 

еңбегін құрметтеуге, 

еңбекқорлыққатәрбиелеу. 
 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін дұрыс киінуін қадағалау. Ұқыптылыққа үйрету. 

Серуенге қызығушылық туғызу.Балалармен жеке әңгімелесу. 

Серуен Бақылау: Бұлтты 

бақылау  
Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

ұқсайтынын қай 

бағытқа көшіп 
жатқанын бақылатып 

әңгімелеу.  

Еңбек: Учаскедегі 
шашылған ағаш 

бұтақтарын жинату. 

Жеке жұмыс: «Бұлт» 
Қ. Әлімқұлов Түрленді 

дала, бау- бақша 

Құлпыра қалды тау 

жақта Қара бұлтты 
жел қуып Жөкеп берді 

аулаққа  

Қимылды ойындар: 
«Ақ қоян», «Күзгі 

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 
жапырақтарының 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 
әңгімелер айту, 

түстерін айтқызу. 

Еңбек: Учаскедегі күзгі 
жапырақтарды бір 

жерге жинау.  

Жеке жұмыс: «Күзгі 
жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, 

көк Алуан-алуан 
жапырақ Күзгі бақта 

күлімдеп Көз тартады 

атырап  

Бақылау: «Күзгі 

саябаққа серуен»  
Мақсаты: Адамдардың 

саябаққа не себепті 

келетіні жайында 

әңгімелесу. Саябақ 
ішіндегі күзгі 

өзгерістерге көңіл 

бөлдіріп 
бақылау,әңгімелеу.  

Еңбек: саябақтағы әр 

түрлі ағаштардың 
жапырақтарын жинау. Әр 

ағаштың жапырағын 

ажыратып үйрету.  

Жеке жұмыс: Тақпақ 
жаттату. Алтын-

сары,қызыл көк Алуан-

алуан жапырақ Күзгі 

Бақылау: «Қоңыр 

күзді 
бақылау,салыстыру» 

Мақсаты: Қоңыр 

күзгі табиғатты 

бақылау,алғашқы 
күзбен салыстыру, 

ерекшеліктерін 

сұрау,қоңыр күзде 
күннің суық 

болатынын, 

жапырақтар түсіп 
бітік тек қоңыр түсті 

болатынын 

айту.Ағаштар 

жапырақтарынан 
ажырап , 

жапырақтардың да күз 

айларында түстерін 

Бақылау: «Қайтқан 

құстарды бақылау» 
Мақсаты: Балалармен 

қайтқан құстарды 

бақылау.Олардың атын 

ататқызып,дауыстарын 
тыңдату. Олардың топ 

болып ұшуына назар 

аударту.  
Еңбек: Құстарға жем 

салатын тақтай жасау.  

Жеке жұмыс: Құстар 
туралы жұмбақтар 

жасыру. 1. 

Құйқылжытып дала 

күйін, Үй ішіне салады 
үйін. (қарлығаш) 2. 

Күндіз соқыр не деген 

Түнде қандай көреген. 
(үкі)  



тіршілік»  

Еркін ойын 

Қимылды ойындар: 
«Жапырақ жинау»  

Еркін ойын 

бақта күлімдеп Көз 

тартады атырап.  

Қимылды ойындар: 
«Құстар мен мысық», 

«Аққу-қаздар»  

Еркін ойын 

өзгертіп тұратынын 

айтып түсіндіру.  

Еңбек: 
Құмсалғыштағы 

құмды күрекшелермен 

көтеру.  
Жеке жұмыс: Күз 

мезгіліне байланысты 

көркем сөз жаттату. 

Қимылды ойындар: 
«Үрпек төбет», 

«Жасырынбақ» 

Мақсаты: 
Шапшаңдыққа баулу.  

Еркін ойын 

Қимылды ойындар: 
«Қайтқан құстар» 

«Құстар мен мысық»  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Балалардың мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға 

үйрету. Өз –өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру. «Бата беру», «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқыашар жаттығуы: 
Өзімізді уқалау. Күзде күн суыды , молдас құрып отырып алақанымызды уқалап жылытамыз, жылы алақанымызбен бетімізді 

жуамыз ( 3-4рет) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 
әңгімелесу. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс жасау. 

Ойындар, дербес 

əрекет  

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» маман 

жоспарымен 

Ертегі оқу, пішіндер 

туралы, құрастыру 

ойындары. 
 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Қонжыққа 

біздің алаңымызды 
көрсетейік» 

Интеллектум 

ойыны: 

«Таяқшалар» 
 

Ертегі оқу, пішіндер 

туралы, құрастыру 

ойындары. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Әлиге негізгі 

қимылдарды 
орындауды үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрисаламға мәдени-
гигиеналық 

дағдыларды орындауда 

дербестік танытуды 
үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мейірімге биік 

емес төбеден сырғанауды, 
бір-бірін сырғанатуды 

үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Санжарға бір-бірден 
шеңберге қайта 

тұруды, саптағы өз 

орнын табуды 
үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Сезімге  

негізгі қимылдарды 
орындауды үйрету. 



Серуенге  

дайындық 

 
 

Балалардың киіну реттілігін, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау. 

 

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Жеке балалармен әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі 

ойындар ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы. 

Ата-аналарға : 
Балаларды ауа-

райына байланысты 

киіндірулерін 
ескерту. 

 

Психолог кеңесі: 
«Баланың жасына сай 

дамуы». 

Ата-аналарға :                  
«Күз мезгілінің 

ғажайыптары».Көрме 

жұмыстарына белсенділік 
танытуларын ескерту. 

 

Күз өлеңдерінің 
сөзін қайталауларын 

ескерту. 

Ата-аналарға: «Алтын 
күз» ертеңгіліктері 

туралы мағлұмат беріп 

түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне(ҰО

Қ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Бақтағы алмалар» 

Смарт мақсаты: зейін 

қойып тыңдап,топпен 

ойнауды біледі.  

4 К (командамен 

жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

 

Еркін ойын:  

«Аңшылар» 

Смарт мақсаты: 

Балалар допты дұрыс 

көздей отырып, аяққа 

тигізе біледі. 

4 К (командамен жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Отбасы мүшелерін ата» 

Смарт мақсаты: отбасы 

мүшелерін атап, олардың 
не істеп отырғандарын 

әңгімелеп беруді біледі. 

4 К (командамен жұмыс) 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Құрылымдалған ойын: 

«Қандай пішін» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Құрылымдалған 

ойын: «Біздің 

қаланың көліктері» 

Смарт мақсаты:  

Балалардың көлік 

түрлері туралы 

білімдері кеңейеді. 

Ресурстар: 

суда,жерде,әуеде 

жүретін көліктер 

бейнеленген суреттер 

мен ұсақ 

ойыншықтар. 

4 К (командамен 

жұмыс, креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Маман жоспарымен 

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 

амалдарыжөніндегі 

ұғымдарын тиянақтау; 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Бұлбұл". 

Мақсаты:Балалардың 

бұлбұл құсы жайындағы 

түсініктерін нығайту; 

қамқорлыққа,тірі табиғат 

объектілеріне 

қызығушылықты 

арттыру.    

Жапсыру 

Тақырыбы: «Көлшіктегі 

торғайлар». 

Смарт мақсаты: 

Балаларды дайын 

көлшіктің қима үлгісінің 

үстіне, шаршы дан 

шеңберді қиып алу 

арқылы торғайдың басы 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:                                           

«Жыл құстары жылы 

жаққа ұшты. Сөйлеудің 

дыбыстық мәдениеті: [ұ], 

[ү]дыбыстары». 

Смарт мақсат:Балаларға 

жыл құстары 

туралытүсіндіру"жыл 

құстары" 

жалпылауышсөздерінің 

мағынасын біледі. 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Үйрек»   

Смарт 

мақсат:Балалардың 

үйрек сұлбасынқылқалам 

арқылы дымка ою 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: «Мысық, 

қораз және түлкі" 

ертегісі»                

Смарт мақсат: Балалар 

орыс халқының 

"Мысық,қораз және 

түлкі" ертегісінің 

мазмұнын біледі. 

Дене шынықтыру  

Маман жоспары 

бойынша 

 

Музыка            

Маман жоспарымен 

 

Дене шынықтыру 

Маман жоспарымен 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

"Тыраулайды 

тырналар". 

Смарт 

мақсат:Балаларды 

тырна мен 

таныстыраотырып, 

құстың ерекше қасиет 

тері туралы түсі 

ніктерін біледі. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Бидай 

масағы». 



Балаларға 1-5-кедейін 

шығарылған дыбыстар 

санынқұлақпен естіп, 

санау тәртібін 

үйрету,заттың саны кем 

болғантопқа үстемелеу 

арқылы, тең болу 

амалынекі тәсілмен 

орнатуға үйрету; 

өздеріне қарсы 

алдындағы кеңістіктегі 

бағыттардытануға, 

айтуға жаттықтыру. 

мен денесін жапсыра 

алады. 

 

 

элементтерімен безендіре 

алады.  

 

 

 

 

 Смарт 

мақсат:Балаларды 

Масақ украин халық 

ертегісіндегі масақты 

оригами әдісі 

бойынша 

құрастыруды біледі. 

 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау: «Солып 

қалған гүлдерді 

бақылау»  

Мақсаты: Балаларды 

күз мезгілінің 

ерекшеліктерімен 

таныстырып өтіп, 

балабақша ауласындағы 

күзгі гүлдерге назар 

аударту.Жазғы гүлдер 

мен күзгі гүлдердің 

ерекшеліктері, 

айырмашылықтары 

туралы әңгімелеу.  

Еңбек: Қурап қалған 

гүлдердің тұқымдарын 

Бақылау: Жаңбырды 

бақылау.  

Мақсаты: күз мезгілінде 

жаңбырдың көп 

жауатынын байқату.  

Еңбек: Аула сыпырушы 

еңбегін бақылау. 

Жеке жұмыс: күз 

туралы тақпақ жаттату 

Қимылды ойындар: 

«Күн мен жаңбыр»  

Еркін ойын 

Бақылау: «Алтын күзді 

бақылау»  

Мақсаты: Күз туралы 

білімдерін 

тиянақтау.Байланыстыры

п сөйлеу тілін,көркемдік 

талғамын,күз мезгілінің 

сұлулығын бағалап көре 

білуге тәрбиелеу.  

Еңбек: Жапырақтар 

жинау.  

Жеке жұмыс: «Алтын 

күз» Ғ.Қайырбеков 

Алтын, алтын, сары 

алтын Алтын күзде нұр 

жатыр Біз бақщаға 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау. Мақсаты: 

Өзгерістерді ұғындыру, 

күннің салқындығын, 

жапырақтардың түсі 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Еңбек: Жапырақтарды 

жинату Жеке жұмыс: 

Балаларға жапырақ 

туралы тақпақ жаттату 

Күн шуаққа маужырап 

Жатыр еді адырап 

Ағштардан жамырап 

Ұшты кенет жапырақ  

Қимылды ойындар: 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау.  

Мақсаты: Күз 

мезгілі туралы 

білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақта

рды жинау.  

Жеке жұмыс: 

Жұмбақ жасыру 

Ағайынды бәрі, 

Шықса – жасыл Түссе 

сары (Жапырақ)  



жинау.  

Жеке жұмыс: Тақпақ 

жаттау. Арасында 

гүлдің, Ойнап бүгін 

жүрдім. 

Қызыл,жасыл,сары, Әп-

әдемі бәрі. Қимылды 

ойындар: «Абай бол» 

Еркін ойын 

баратын Алақай ау күн 

жақын Сары ала тон 

жамылған Күз атамыз 

секілді Қойны толы 

дәмді нан Тәттісі көп не 

түрлі Қимылды 

ойындар: «Жалаушаға 

қарай жүгір»  

Еркін ойын 

«Күзгі жапырақтармен 

ойнау»  

Еркін ойын 

Қимылды ойындар: 

«Орамал тастау»  

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 
Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі.  Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  
Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 



ауа,су 

шаралары 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

  

«Кел билейік» 

маман жоспарымен 

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Бұл қай кезде 

болады!» 

Смартмақсат:Балал

ар сөздік қорын 

сөздік ойындар 

арқылы 

байытады,табиғаттағ

ы және ауа 

райындағы 

қарапайым 

өзгерістерді байқай 

алады. 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Су дегеніміз 

не? Тамшымен таныстыру.» 

Интелектум ойыны: 
«Текшелер» (топтық ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған пішіндер 

туралы әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс) , 

Бала үні: (қызығушылықтары) 

Күз мезгілінің 

табиғатты және 

маусымдық 
ерекшеліктері  

туралы әңгіме 

құрастыру. 

Смарт  мақсат: 

Қоршаған ортаның 

нысандарына 

қамқорлықпен 

қарайды,қарапайым 

сұрақтарға жауап 

бере  алады. 

Бала үні:  

(қажеттіліктері) 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 

жүргізу: 
Алиге мәдени 

гигиеналық 

дағдылапды 
орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Смарт мақсаты: 
Берілген 

тапсырманы 

орындай алады. 

Жеке жұмыс 

жүргізу: Мейірімге 

күрделі емес 

сюжеттік 

композициялар 

құрастыра білуді 

үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген 

тапсырманы 

Жеке жұмыс жүргізу:  

Нұрбақытқа сөйлемдерді 
байланыстырып құрай алуды 

үйрету. 
 
Смарт мақсаты: Баланың 

сөйлеуін дамытуда, әріптерді 

дұрыс айта алуға талпынады.  

Бала үні (қажеттіліктері) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Санжарга қарапайым 

құрылыстарды құрастыруды 

үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген тапсырманы орындай 

алады. 

Бала үні (қызығушылықтары) 

Бақылау (қадағалау), 

Жеке жұмыс 

жүргізу: 

Әбілмансурға сөйлеу 

мәнерінің тәсілдерін 

(сөйлеу 

қарқыны,интонация) 

сақтауды үйрету. 

Смарт 

мақсаты:Баланың 

сөйлеуін дамытуда, 



Бала үні 

(қызығушылықтары) 

Бақылау 
(қадағалау), 

орындай алады. 

Бала үні 

(қызығушылықтары) 

Бақылау 

(қадағалау), 

әріптерді дұрыс айта 

алуға талпынады. 

Бала үні (сыни 

ойлау) 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Ұшқыштар» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен 

балалар бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

дұрыс бағдарлап 

жүгіре алады. 

Еркін ойын: 

«Орамал тастамақ» 

Смарт мақсаты: 

Балалар шеңбер 

жасауды,шапшаң 

жүгіруді,жылдам 

қимылдауды біледі. 

Құрылымдалған ойын: 

«Тышқандар мен мысық» 

Смарт мақсаты: Балалар 

мысық пен тышқан секілді 

секіруді, майысып жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға:  

Демалыс 

күндеріңізге сәттілік. 

Смарт мақсаты: 

жағымды көңіл күй 

тілейміз. 

 

  



  



Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Бақтағы жемістер» 

Смарт мақсаты: зейін 

қойып тыңдап,топпен 

ойнауды біледі.  

4 К (командамен жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

 

Еркін ойын:  

«Допты тебеміз» 

Смарт мақсаты: 

Балалар допты дұрыс 

көздей отырып, аяққа 

тигізе біледі. 

4 К (командамен жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Отбасым» 

Смарт мақсаты: 
отбасы мүшелерін атап, 
олардың не істеп 

отырғандарын 

әңгімелеп беруді біледі. 
4 К (командамен 

жұмыс) 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Құрылымдалған 

ойын: «Қандай пішін» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды 

біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Құрылымдалған 

ойын: «Біздің 

қаланың көліктері» 

Смарт мақсаты:  

Балалардың көлік 

түрлері туралы 

білімдері кеңейеді. 

Ресурстар: 

суда,жерде,әуеде 

жүретін көліктер 

бейнеленген суреттер 

мен ұсақ 

ойыншықтар. 

4 К (командамен 

жұмыс, креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары бойынша  

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Күзгі орманның 

ғажайыптары». 

Смарт мақсат: Балаларға 

заттарды көз бен көрмей 

ұстап сипап кезегімен 

санау тәртібі туралы 

ұғымдарды біледі. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бақшадағы 

мол өнім». 

Смарт мақсат:Балаларға 

жемістер мен көкөністер 

туралы біледі. 

Мүсіндеу                    

Тақырыбы: «Жемістер» 

Смарт мақсаты: 

Балаларды жемістердің 

негізгі пішінін, алма, 

алмұртқа тән 

ерекшеліктерді игереді. 

Орыс тілі  

Маман жоспары 

бойынша 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша  

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Балалардың қолынан 

қорек іздеген тиін 

суреті бойынша 

әңгімені құрастыру».  

Смарт мақсат: 

Балаларға сурет 

бойынша әңгіме 

құрастыруды біледі. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Үлкен 

және кішкентай 

қарбыздар». 

Смарт 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: 

«Кішкентай бағбан». 

Смарт мақсат: 

Балаларды Кішкентай 

бағбан әңгімесімен 

таныстыра отырып 

әңгімеде кездесетін 

көркем сөздердің 

мағынасын біледі. 

 

Музыка            

(Маман жоспарымен)  

Дене шынықтыру 

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



мақсат:Балаларды 

суреттің бояудың бетіне 

шығу сурет салу әдісін 

меңгере алады. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау: Түскен 

жапырақтарды бақылау.  

Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула сыпырушы 

ағайдың еңбегіне 

көмектесу,жапырақтарды 

жинау  

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жасыру Ағайынды бәрі, 

Шықса – жасыл Түссе 

сары (Жапырақ) 

Қимылды ойындар: 

«Орамал тастау»  

Еркін ойын 

Бақылау: Жаңбырды 

бақылау.  

Мақсаты: Табиғаттың 

«көңіл-күйі», жел, 

жаңбыр, суық екенін 

сезіндіру.  

Еңбек: Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау, көмек беру.  

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жасыру  

Мақсаты: Логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту  

Қимылды ойындар: 

«Қарлығаш»  

Еркін ойын 

Бақылау: «Күзгі 

желдің бағытын 

бақылау» Мақсаты: 

Балаларға желдің қай 

бағытта соғып 

тұрғанын,қандай леп 

арқылы соғып тұрғаны 

жөнінде жалпы түсінік 

беру.Балалардың ойлау, 

есте сақтау, көру 

қабілеттерін арттыру. 

Еңбек: Балаларға 

желдің бағытымен 

ұшқан күзгі 

жапырақтарды жинату. 

Жеке жұмыс: Күз 

мезгіліне байланысты 

көркем сөз жаттату. Көк 

майса,көрікті 

Алқаптағы көк егін Бұл 

күндері кейіпті , Сары 

жібек көйлегін Жел 

тынымсыз гуілдеп 

Болып кетті тым бұзық 

Шуылдайды тал, терек 

Бақылау: «Күзгі 

құстардың тіршілігін 

бақылау»  

Мақсаты: Балаларға 

құстардың күзгі 

тіршілігін бақылату. 

Олардың іс-әрекеттері 

туралы әңгімелеу.Күзгі 

құстардың дауысын 

тыңдау.Құстардың атын 

атап, еске сақтау 

қабілеттерін, тілдерін 

дамыту.  

Еңбек: Құстарға жем 

беру.  

Жеке жұмыс: 

С.Сейфулиннің 

«Бозторғай» өлеңін оқу. 

Міне торғай Үйін 

қорғай Жер бауырлап 

зырлайды Шырқап биік 

Күнге күйіп Қалмай, 

сайрап жырлайды 

Қимылды ойындар: 

Бақылау: «Қайтқан 

құстарды бақылау» 

Мақсаты: 

Балалармен қайтқан 

құстарды 

бақылау.Олардың 

атын 

ататқызып,дауыстары

н тыңдату. Олардың 

топ болып ұшуына 

назар аударту.  

Еңбек: Құстарға жем 

салатын тақтай 

жасау. Жеке жұмыс: 

Құстар туралы 

жұмбақтар жасыру. 1. 

Құйқылжытып дала 

күйін, Үй ішіне 

салады үйін. 

(қарлығаш) 2. Күндіз 

соқыр не деген Түнде 

қандай көреген. (үкі) 

Қимылды ойындар: 

«Қайтқан құстар» 



Жапырағын жұлғызып. 

Қимылды ойындар: 

«Жел көбік».  

Еркін ойын 

«Сұр қоян жуынады»  

Еркін ойын 

«Құстар мен мысық»  

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады.  (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 
Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  

Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  
Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  
Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі. Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. Бақылау (қадағалау) 



Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент  

«Кел билейік» 

маман жоспарымен  

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Бұл қай кезде болады!» 

Смартмақсат:Балалар 

сөздік қорын сөздік 

ойындар арқылы 

байытады,табиғаттағы 

және ауа райындағы 

қарапайым өзгерістерді 

байқай алады. 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Жаңбыр 

кімге керек? Тамшы 

үлкен Бұлтта қонақта» 

Интелектум ойыны: 
«Текшелер» (топтық 

ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған 

пішіндер туралы 

әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс) , 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

Күз мезгілінің 

табиғатты және 

маусымдық 
ерекшеліктері  туралы 

әңгіме құрастыру. 

Смарт  мақсат: 

Қоршаған ортаның 

нысандарына 

қамқорлықпен 

қарайды,қарапайым 

сұрақтарға жауап бере  

алады. 

Бала үні:  

(қажеттіліктері) 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Алиге мәдени 
гигиеналық дағдылапды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Смарт мақсаты: 
Берілген тапсырманы 

орындай алады. 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Бақылау (қадағалау), 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Мейірімге күрделі емес 

сюжеттік 

композициялар 

құрастыра білуді 

үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген тапсырманы 

орындай алады. 

Бала үні 

(қызығушылықтары) 

Бақылау (қадағалау), 

Жеке жұмыс жүргізу:  

Нұрбақытқа 
сөйлемдерді 

байланыстырып құрай 

алуды үйрету. 

 

Смарт мақсаты: 
Баланың сөйлеуін 

дамытуда, әріптерді 
дұрыс айта алуға 

талпынады.  

Бала үні 

(қажеттіліктері) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Санжарга қарапайым 

құрылыстарды 

құрастыруды үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген тапсырманы 

орындай алады. 

Бала үні 

(қызығушылықтары) 

Бақылау (қадағалау), 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Әбілмансурға сөйлеу 

мәнерінің тәсілдерін 

(сөйлеу 

қарқыны,интонация) 

сақтауды үйрету. 

Смарт 

мақсаты:Баланың 

сөйлеуін дамытуда, 

әріптерді дұрыс айта 

алуға талпынады. 

Бала үні (сыни ойлау) 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Ұшқыштар» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен балалар 

бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

дұрыс бағдарлап жүгіре 

алады. 

Еркін ойын: «Орамал 

тастамақ» 

Смарт мақсаты: 

Балалар шеңбер 

жасауды,шапшаң 

жүгіруді,жылдам 

қимылдауды біледі. 

Құрылымдалған 

ойын: «Тышқандар 

мен мысық» 

Смарт мақсаты: 

Балалар мысық пен 

тышқан секілді 

секіруді, майысып 

жүруді рольге енуді 

,шапшаң жүгіруді  

біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала 

таза жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға:  

Демалыс күндеріңізге 

сәттілік. 

Смарт мақсаты: 

жағымды көңіл күй 

тілейміз. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Көліктерді атаймыз» 

Смарт мақсаты: зейін 

қойып тыңдап,топпен 

ойнауды біледі.  

4 К (командамен 

жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

Еркін ойын:  

«Допты қағып ал» 

Смарт мақсаты: 

Балалар допты дұрыс 

көздей отырып, бір-

біріне лақтыра алады. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Көліктер туралы 

білеміз» 

Смарт мақсаты: 
Көліктер туралы 

мәлімет алады. 

4 К (командамен 
жұмыс) 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Құрылымдалған ойын: 

«Пішіндерді ата» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Құрылымдалған ойын: 

«Біздің қаланың 

көліктері» 

Смарт мақсаты:  

Балалардың көлік түрлері 

туралы білімдері 

кеңейеді. 

Ресурстар: 

суда,жерде,әуеде жүретін 

көліктер бейнеленген 

суреттер мен ұсақ 

ойыншықтар. 

4 К (командамен жұмыс, 

креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Көліктер жүретін 

ұзын және қысқа 

жолдар». 

Смарт мақсат: 

Балалар заттардың 

ұзындығының 

қасиеттері жөнінде 

біледі. 

 

 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Асқабақ тиелген 

трактор». 

Смарт мақсат: Балалар 

трактор көлігі туралы 

түсінік алады. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Жүк 

көлігі».            

Смарт мақсаты: 

Балаларды 

геометриялық 

пішіндердіқағаз бетіне 

орналастырып жүк 

көлігін жапсыруды 

біледі. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жол 

ережелері туралы 

тақпақтармен 

танысу.Сөйлеудің 

дыбыстық мәдениеті: 

[Ж], [Ш] дыбыстары».                                          

Смарт мақсат: 

Балаларды тақпақ 

шумақтары ның 

оқиғаларды 

сипаттаудың ұйқасы 

мен сөздердің 

ырғақтылық тәртібін 

біледі. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Жүк 

машинасы». 

Смарт мақсат: 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: «Көлік 

жүргізуші». 

Смарт мақсат: 

Балаларды көлік 

жүргізушінің қызметімен 

танысуды біледі. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: "Көліктер".  

Смарт мақсаты:Балалар 

көлік туралы түсінік 

алады. 

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 



 Балалардың қылқалам 

арқылы тіктөрт бұрыш, 

дөңгелек сияқты 

геометриялық 

пішіндерді сала алады.         

шеліктерін атай отырып, 

балалар дың эстетикалық 

талғамдарын дамыту; күз 

мезгілі туралы білім дерін 

толықтыру; күз 

мезгілінде болатын 

табиғат құбылыс тарын 

ажырата білу дағдыларын 

дамыту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау: «Қайтқан 

құстарды бақылау» 

Мақсаты: Балалармен 

қайтқан құстарды 

бақылау.Олардың 

атын 

ататқызып,дауыстарын 

тыңдату. Олардың топ 

болып ұшуына назар 

аударту.  

Еңбек: Құстарға жем 

салатын тақтай жасау.  

Жеке жұмыс: Құстар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 1. 

Құйқылжытып дала 

күйін, Үй ішіне салады 

үйін. (қарлығаш) 2. 

Күндіз соқыр не деген 

Түнде қандай көреген. 

(үкі)  

Бақылау: Ауа-райына 

шолу жасау  

Мақсаты: Өзгерістерді 

ұғындыру, кұннің 

салқындығын, 

жапырақтардың қурап 

түсуін бақылау  

Еңбек: Аула сыпырушы 

ағайға жапырақтарды 

жинауға көмектесу  

Жеке жұмыс: Бекнұрға 

күз туралы тақпақтарын 

қайталату.  

Қимылды ойындар: 

«Тым тырақай»  

Еркін ойын 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау. ( күн салқын, 

ызғарлы жел, т.б)  

Мақсаты: Ауа – 

райының өзгешелігін 

сезіну, табиғат 

құбылысын меңгерту 

Еңбек: Ағаштың 

бұтақтары  

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

Жазда тұрып жоғары, 

Күзде жерге қонады 

(жапырақ)  

Қимылды ойындар: 

«Өз жұбынды тап»  

Еркін ойын 

Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 

жапырақтарының 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, түстерін 

айтқызу.  

Еңбек: Учаскедегі күзгі 

жапырақтарды бір жерге 

жинау.  

Жеке жұмыс: «Күзгі 

жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, көк 

Алуан-алуан жапырақ 

Күзгі бақта күлімдеп Көз 

тартады атырап  

Қимылды ойындар: 

«Жапырақ жинау»  

Еркін ойын 

Бақылау: Желді 

бақылау. Жел бар ма, 

әлде жоқпа?  

Мақсаты: Балаларға жел 

туралы түсініктерін 

кеңейту  

Еңбек: Учаскедегі 

қоқыстарды жинау 

Балалармен жеке жұмыс: 

Көбелек туралы өлең айту 

Ақпын, сарымын, көкпін, 

Түрлі-түсті көкпін Жүрем 

өзім жайнап Арасында 

шөптің  

Қимылды ойындар: «Ақ 

серек, көк серек»  

Еркін ойын 



Қимылды ойындар: 

«Қайтқан құстар» 

«Құстар мен мысық»  

Еркін ойын  

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 
Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  

Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  
Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  
Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 



Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» 
Маман жоспарымен 

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Бұл қай кезде 

болады!» 

Смарт мақсат: 

Балалар сөздік қорын 

сөздік ойындар 

арқылы 

байытады,табиғаттағы 

және ауа райындағы 

қарапайым 

өзгерістерді байқай 

алады. 

Бала 

үні:(қызығушылықтар

ы) 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Оны қолға 

ала алмайсың-олтікенекті, 

жіптері жоқ, тек қана 

инелері бар; кірпімен 

танысу.» 

Интелектум ойыны: 
«3Д таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған 

пішіндер туралы 

әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс) 

, 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

Күз мезгілінің табиғатты 

және маусымдық 

ерекшеліктері  туралы 
әңгіме құрастыру. 

Смарт  мақсат: Қоршаған 

ортаның нысандарына 

қамқорлықпен 

қарайды,қарапайым 

сұрақтарға жауап бере  

алады. 

Бала үні:  (қажеттіліктері) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс жүргізу: 
Әбілмансұрға мәдени-

гигиеналық 

дағдыларды 
орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

  

Жеке жұмыс жүргізу: 

Алуаға биік емес 

төбеден 

сырғанауды, бір-бірін 

сырғанатуды үйрету. 

 

Жеке жұмыс жүргізу:  

Сезімге  

негізгі қимылдарды 
орындауды үйрету. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Әлиге негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Нұрисаламға мәдени-

гигиеналық дағдыларды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Жүргізуші» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен 

балалар бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

дұрыс бағдарлап 

жүгіре алады. 

Еркін ойын: «Орамал 

тастамақ» 

Смарт мақсаты: 

Балалар шеңбер 

жасауды,шапшаң 

жүгіруді,жылдам 

қимылдауды біледі. 

Құрылымдалған ойын: 

«Аю мен тышқан» 

Смарт мақсаты: Балалар 

аю пен тышқан секілді 

секіруді, майысып жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала 

таза жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға:  

Демалыс күндеріңізге 

сәттілік. 

Смарт мақсаты: жағымды 

көңіл күй тілейміз. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Жабайы аңдарды 

ата» 

Смарт мақсаты: 

зейін қойып 

тыңдап,топпен 

ойнауды біледі.  

4 К (командамен 

жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

Еркін ойын:  

«Поезд» 

Смарт мақсаты: 

Балалар бір-бірінің 

белдерінен ұстап, еркін 

қозғалуды біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Қасқыр туралы білеміз» 

Смарт мақсаты:Қасқыр 

туралы мәлімет алады. 
4 К (командамен жұмыс) 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Құрылымдалған ойын: 

«Пішіндерді ата» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Құрылымдалған ойын: 

«Зообақ» 

Смарт мақсаты:  

Балаларды берілген 

карточклар арқылы не 

қайда тұратынын табуды 

біледі. 

Ресурстар:Карточкалар,су

реттер. 

4 К (командамен жұмыс, 

креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Қояндар отбасы 

қысқа дайындалуда» 

Смарт мақсат: 

Балалар бес санымен 

бестің көлемінде 

санауды біледі. 

 

 

 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Мыршай» 

Смарт мақсат: 

Балаларға түлкі туралы 

түсінік бере отырып 

түлкінің сыртқы түрі 

мен тіршілік қалпы 

туралы біледі.  

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы «Аю 

бауырсақпен кездесті» 

Смарт мақсаты: 

Балаларды 

ертегілердіңқарапайым 

сюжеттерін бейнелеуді 

біледі. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Зообақ 

тұрғындары туралы 

жұмбақ жасырмақ 

жаттығулары».  

Смарт мақсат: 

Балаларды көркем сөздің 

жұмбақ формасымен 

таныстыру,жұм бақтың 

тақпақтан негізгі 

айырмашы лығы жөнінде 

біледі. 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Алманы 

тапқан қоян». 

Смарт мақсат:Балалард

ы күзгі алма ағашының 

жанындағы қоянның 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: «Батпан 

құйрық» 

Смарт мақсат: 

Балаларды Батпан құйрық 

ертегісінің мазмұнын 

біледі. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



бейнесін салу техникасын 

жасай алады. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 

жапырақтарының 

түстерін бақылау 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, 

түстерін айтқызу. 

Еңбек: Учаскедегі 

күзгі жапырақтарды 

бір жерге жинау. 

Жеке жұмыс: «Күзгі 

жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, 

көк Алуан-алуан 

жапырақ Күзгі бақта 

күлімдеп Көз 

тартады атырап 

Қимылды ойындар: 

«Жапырақ жинау» 

Еркін ойын 

Бақылау: Құстарды 

бақылау.  

Мақсаты: Құстардың 

атын атау. Олардың 

немен қоректенетінін 

әңгімелеу және оларға 

қамқор болу.            

Еңбек: Бұтақтарды 

жинау  

Жеке жұмыс: Айнараға 

мақал – мәтелдер 

жаттату. Қимылды 

ойындар: «Ормандағы 

аю»  

Еркін ойын 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау.  

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін 

ұғындыру. Сөздік 

корларын дамыту.  

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау  

Жеке жұмыс: Сұрақ- 

жауап алмасу. Неше ай 

бар?  

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан»  

Еркін ойын 

Бақылау: Балабақша 

ауласындағы құстарды 

бақылау.  

Мақсаты: Құстар туралы 

әңгімелесу, дауыстарын 

тыңдау.  

Еңбек: Балабақша 

ауласындағы ілулі тұрған 

жем-салғышқа құстарға 

жем салу.  

Жеке жұмыс: Тақпақ 

жаттау  

Қимылды ойындар: 

«Қаздар, қаздар»  

Еркін ойын 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау.  

Мақсаты: Өзгерістерді 

ұғындыру, күннің 

салқындығын, 

жапырақтардың түсі 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Жапырақтарды 

жинату  

Жеке жұмыс: Балаларға 

жапырақ туралы тақпақ 

жаттату Күн шуаққа 

маужырап Жатыр еді 

адырап Ағштардан 

жамырап Ұшты кенет 

жапырақ  

Қимылды ойындар: 

«Күзгі жапырақтармен 

ойнау» 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 



Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  
Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес 

əрекет  

«Кел билейік» 
маман жоспарымен 

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Бұл қай кезде 

болады!» 

Смартмақсат: 

Балалар сөздік қорын 

сөздік ойындар 

арқылы 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Бөлмедегі 

гүлдерде қонақта» 

Интелектум ойыны: 
«Пішіндер» (топтық ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған 

пішіндер туралы әңгімелей 

алады. 

4К( командамен жұмыс) , 

Бала үні: 

Күз мезгілі туралы әңгіме 

құрастыру. 

Смарт  мақсат: 

Қоршаған ортаның 

нысандарына 

қамқорлықпен қарай 

алады. 



байытады,табиғаттағы 

және ауа райындағы 

қарапайым 

өзгерістерді байқай 

алады. 

Бала үні: 

қызығушылықтары 

(қызығушылықтары) Бала үні:  

(қажеттіліктері) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 
жүргізу: Айсезімге 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды 

орындауда дербестік 
танытуды үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Баланың тілін 
жаттықтыруда сөздік 

қоры дамиды. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Эсманұрға биік емес 

төбеден 

сырғанауды, бір-бірін 

сырғанатуды үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген тапсырманы 

орындай алады. 

 

Жеке жұмыс жүргізу:  
Асимаға негізгі қимылдарды 

орындауды үйрету. 

Смарт мақсаты: Баланың 

сөйлеуін дамытуда, 
әріптерді дұрыс айта алуға 

талпынады.  

Бала үні (қажеттіліктері) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Нұрбақытқа негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

Смарт мақсаты: Күз 

мезгілінің ерекшеліктерін 

біледі. 

Бала үні (сыни ойлау) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Аланға мәдени-

гигиеналық дағдыларды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Смарт мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерінің түрлері 

туралы білімдері 

қалыптасады. 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Аюлар» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен 

балалар бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

Еркін ойын: «Күн 

шұғыласы» 

Смарт мақсаты: 

Балалар сигнал 

бойынша қабырғадағы  

күн шұғыласын ұстай 

алады. 

Құрылымдалған ойын: 

«Қасқыр мен қояндар» 

Смарт мақсаты: Балалар 

аю пен тышқан секілді 

секіруді, майысып жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға:  

Демалыс күндеріңізге 

сәттілік. 

Смарт мақсаты: 

жағымды көңіл күй 

тілейміз. 



дұрыс бағдарлап 

жүгіре алады. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Жабайы аңдарды ата» 

Смарт мақсаты: зейін 

қойып тыңдап,топпен 

ойнауды біледі.  

4 К (командамен жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

 

Еркін ойын:  

«Поезд» 

Смарт мақсаты: 

Балалар бір-бірінің 

белдерінен ұстап, 

еркін қозғалуды біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Қасқыр туралы білеміз» 

Смарт мақсаты:Қасқыр 

туралы мәлімет алады. 
4 К (командамен жұмыс) 

Бала үні 
(қызығушылықтары) 

Құрылымдалған 

ойын: «Пішіндерді ата» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды 

біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Құрылымдалған 

ойын: «Зообақ» 

Смарт мақсаты:  

Балаларды берілген 

карточклар арқылы не 

қайда тұратынын 

табуды біледі. 

Ресурстар:Карточкалар,

суреттер. 

4 К (командамен 

жұмыс, креативтілік)  

 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру (Маман 

жоспарымен)  

Математика 

негіздері.Тақырыбы: 

«Түрлі пішіндерге толған 

ғажайып 

көлік.Шаршыдөңгелек 

үшбұрыш». 

Смарт мақсаты: Балалар 

үшбұрыш дөңгелек және 

шаршы сияқты 

геометриялық пішіндердің 

қасиеттерін біледі. 

 

Жаратылыстану    

Тақырыбы: 

«Өсімдіктер күтімі». 

Смарт мақсаты: 

Балаларды 

бөлмеөсімдіктерімен 

таныстыру, 

бөлмеөсімдіктерінің 

аттарын жатқа біледі. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Ағаштарды қар 

басты». 

Смарт мақсаты: 

Балаларды қоңыр түсті 

қағаздың үстіне 

алақандарынбастырып 

қайшының көмегімен 

қиып алып ағашқа 

жапсыруды біледі. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар 

фабрикасына саяхат 

ертегісін" мәнерлеп оқу. 

Сөйлеудің 

дыбыстықмәдениеті: [Ф], 

[П], [Б] дыбыстары». 

Смарт мақсаты: 

Балаларды ойыншықтар 

фабрикасытуралы 

ертегінің мазмұнын 

біледі. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Ғажайып 

әлемінің шамдары 

дымқыл қағаз бетіне 

сурет салу». 

Мақсаты: Балалардың 

дымқыл қағазбетіне 

акварельге малынған 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспарымен)  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Алтын 

құс» 

Смарт мақсаты: 

Балаларды ертегі 

мазмұнымен таныса 

отырыпертегіде 

кездесетін көркем 

сөздердің мағынасын 

біледі. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

Дене шынықтыру 

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: «Сиқырлы 

кемпірқосақ». 

Мақсаты: Балаларға 

кемпірқосақ туралы 

түсінік 

бере отырып, олар дың 

түстерімен 

таныстыру;кемпірқосақ 

түстерін бір-бірінен 

ажыратып, 

оларды атау 

дағдыларын жетілдіру; 

кемпірқосақтың 

табиғатта пайда болуы 

жайлы білімдерін 

қалыптастыру; 

кемпірқосақ туралы 



қылқалам ұшымен 

шамдар тәріздес дақтарды 

және дақтардан жан-

жаққа шашыраған 

сәулелерді салу 

техникасына 

үйрету;"палитра" ұғымын 

қалыптастыру; 

ғажайыптар әлемін 

елестетудегі ойларын 

айтуға, қағаз бетіне 

түсіруге талпындырту; 

ой-қиял,түйсіну дамыту; 

достыққа 

тәрбиелеу. 

ұғымдарын кеңейту. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Түлкі 

деген қу болар» 

Мақсаты: Балаларды 

қағазды бұру арқылы 

конус, "оригами" әдісі 

бойынша түлкінің басын 

жасап, түлкіні 

құрастыруға үйрету; 

желім арқылы түлкі 

басы мен денесін 

жапсырып  құрастыра 

отырып, балаларды 

жабайы жануар: түлкі 

туралы білімдерін 

толықтыру; "оригами" 

әдісі туралы мағлұмат 

беру. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау: Күзгі 

ағаштардың 

жапырақтарының түстерін 

бақылау. 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, түстерін 

айтқызу.  

Еңбек: Учаскедегі күзгі 

жапырақтарды бір жерге 

Бақылау: Құстарды 

бақылау.  

Мақсаты: Құстардың 

атын атау. Олардың 

немен қоректенетінін 

әңгімелеу және оларға 

қамқор болу  

Еңбек: Бұтақтарды 

жинау  

Жеке жұмыс: 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау.  

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін 

ұғындыру. Сөздік 

корларын дамыту.  

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау  

Жеке жұмыс: Сұрақ- 

жауап алмасу. Неше ай 

Бақылау: Балабақша 

ауласындағы құстарды 

бақылау.  

Мақсаты: Құстар 

туралы әңгімелесу, 

дауыстарын тыңдау. 

Еңбек: Балабақша 

ауласындағы ілулі 

тұрған жем-салғышқа 

құстарға жем салу.  

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау.  

Мақсаты: Өзгерістерді 

ұғындыру, күннің 

салқындығын, 

жапырақтардың түсі 

туралы түсінік 

қалыптастыру  

Еңбек: Жапырақтарды 

жинату  



жинау.  

Жеке жұмыс: «Күзгі 

жапырақтар» туралы 

оқу(Қ. Шарғытбаев) 

Алтын, сары, қызыл, көк 

Алуан-алуан жапырақ 

Күзгі бақта күлімдеп Көз 

тартады атырап Қимылды 

ойындар: «Жапырақ 

жинау»  

Еркін ойын 

Айнараға мақал – 

мәтелдер жаттату.  

Қимылды ойындар: 

«Ормандағы аю»  

Еркін ойын 

бар?  

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан»  

Еркін ойын 

Жеке жұмыс: Тақпақ 

жаттау  

Қимылды ойындар: 

«Қаздар, қаздар»  

Еркін ойын 

Жеке жұмыс: 

Балаларға жапырақ 

туралы тақпақ жаттату 

Күн шуаққа маужырап 

Жатыр еді адырап 

Ағштардан жамырап 

Ұшты кенет жапырақ 

Қимылды ойындар: 

«Күзгі жапырақтармен 

ойнау»  

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 
Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  

Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  
Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  
Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» 
маман жоспарымен 

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Бұл қай кезде болады!» 

Смартмақсат: Балалар 

сөздік қорын сөздік 

ойындар арқылы 

байытады,табиғаттағы 

және ауа райындағы 

қарапайым өзгерістерді 

байқай алады. 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Ауыл 

алаңында: сиырмен 

танысу» 

Интелектум ойыны: 
«Пішіндер» (топтық 

ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған 

пішіндер туралы 

әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс) , 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

Күз мезгілі туралы 

әңгіме құрастыру. 

Смарт  мақсат: 

Қоршаған ортаның 

нысандарына 

қамқорлықпен қарай 

алады. 

Бала үні:  

(қажеттіліктері) 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 
жүргізу:Айезімге 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды орындауда 
дербестік танытуды 

үйрету. 

Смарт мақсаты:Баланың 

тілін жаттықтыруда 
сөздік қоры дамиды. 

Бала үні (дербестігі)  

Жеке жұмыс жүргізу: 

Эсманұрға биік емес 

төбеден 

сырғанауды, бір-бірін 

сырғанатуды үйрету. 

Смарт мақсаты: 

Берілген тапсырманы 

орындай алады. 

Бала үні 

(қызығушылықтары) 

Бақылау (қадағалау), 

Жеке жұмыс жүргізу:  
Асимаға негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

Смарт мақсаты: 
Баланың сөйлеуін 

дамытуда, әріптерді 

дұрыс айта алуға 
талпынады.  

Бала үні 

(қажеттіліктері) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Нұрбақытқа негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

Смарт мақсаты: Күз 

мезгілінің ерекшеліктерін 

біледі. 

Бала үні (сыни ойлау) 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Аланға мәдени-

гигиеналық дағдыларды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Смарт мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерінің түрлері 

туралы білімдері 

қалыптасады. 

Бала үні (сыни ойлау) 



Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Аюлар» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші жетекшілігімен 

балалар бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті дұрыс 

бағдарлап жүгіре алады. 

Еркін ойын: «Күн 

шұғыласы» 

Смарт мақсаты: 

Балалар сигнал 

бойынша қабырғадағы  

күн шұғыласын ұстай 

алады. 

Құрылымдалған 

ойын: «Қасқыр мен 

қояндар» 

Смарт мақсаты: 

Балалар аю пен тышқан 

секілді секіруді, 

майысып жүруді рольге 

енуді ,шапшаң жүгіруді  

біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала 

таза жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға:  

Демалыс күндеріңізге 

сәттілік. 

Смарт мақсаты: 

жағымды көңіл күй 

тілейміз. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Гүл шоғын 

құрастыр» 

Смарт 

мақсаты:Топқа 

бөлініп гүлдерді 

ажыратып, артық 

гүлдерді алып 

тастауды біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Бақылау (қадағалау) 

Еркін ойын 

«Ақ сандық көк сандық» 

Смарт мақсаты: Епті, 

шапшаң ойнай 

алады.Балалар бір-

бірінің қолдарынан 

ұстап, еркін қозғалуды 

біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

 Құрылымдалған 

ойын:«Тез жауап бер» 

Смарт мақсаты: 

Қолдарындағы кестеге 

қарап жылдам жауап бере 

алады. 

Ресурстар:жабайы 

жануарлар, үй 

жануарларының 

карточкалары. 

Бала үні-сыни ойлау, 

қажеттіліктері. 

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Қателесіп қалма» 

Смарт мақсаты: 

Балалар күн мен түннің 

айырмашылығын біледі. 

Балаларды берілген 

карточклар арқылы не 

қайда тұратынын табуды 

біледі. 

Ресурстар:Карточкалар,

суреттер. 

4 К (командамен жұмыс, 

креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Маман жоспары 

бойынша 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Күзгі орманның 

ғажайыптары». 

Смарт мақсат: 

Балаларға заттарды 

көз бен көрмей ұстап 

сипап кезегімен 

санау тәртібі туралы 

ұғымдарды біледі. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы мол өнім». 

Смарт 

мақсат:Балаларға 

жемістер мен көкөністер 

туралы біледі. 

Мүсіндеу                    

Тақырыбы: 

«Жемістер» 

Смарт мақсаты: 

Балаларды жемістердің 

негізгі пішінін, алма, 

алмұртқа тән 

ерекшеліктерді игереді. 

Орыс тілі  

 

 

 

 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы: «Кішкентай 

бағбан». 

Смарт мақсат: 

Балаларды Кішкентай 

бағбан әңгімесімен 

таныстыра отырып 

әңгімеде кездесетін 

көркем сөздердің 

мағынасын біледі. 

 

Музыка            

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



Маман жоспары 

бойынша 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау 

Желді бақылау 

Смарт мақсаты: 

Балалар желдің 

түрімен танысып, 

салқын, жылы, 

ұйытқып соққан 

желдің түрлерін 

біледі. 

Еңбек 

«Әдемі гүлдер» 

Гүлзардағы әдемі 

гүлдерді суаруды 

біледі. 

Жеке жұмыс 

Тақпақ «Жел» 

Смарт мақсаты: 

Балаларға жел 

туралы тақпақ 

жаттату арқылы 

дауыс ырғағының 

мәнерлілігін сезіне 

алады. 

Қимылды ойын 

«Айгөлек-ау, 

айгөлек»  

Смарт мақсаты: 

Бақылау  

Жəндіктерді бақылау 

Смарт мақсаты:  

«Күзде жәндіктер қысқа 

қалай 

дайындалады?»сұрағын

а жауап бере алады. 

Еңбек 

«Біздің алаң» 

Смарт мақсаты: 

Ауладағы 

жапырақтарды жинауды 

біледі. 

Жеке жұмыс 

Тыйым сөздерді 

жаттату 

Смарт мақсаты: 

Сөздердің мағынасын 

түсіне алады. 

Қимылды ойын:  

«Итеріспек» 

Смарт мақсаты: 

Қарсыласын жеңу үшін  

барынша жақсы ойнай 

алады. 

Еркін ойын 

 

 Бақылау 

Шықты бақылау 

Смарт мақсаты: 

Шықтың қалай пайда 

болатынын біледі. 

Еңбек 

Ағаш бұтақтарын жинау. 

Смарт мақсаты: Балалар 

бірлесіп жұмыс жасауды 

біледі. 

Жеке жұмыс 

«Менің Отаным» 

өлеңін жаттау. 

Смарт мақсаты: Отанын 

сүюді, құрметтеуді біледі. 

Қимылды ойын 

«Қаздар мен бақташы» 

Смарт мақсаты: 

Топ болып ойнай алады. 

Еркін ойын 

Бақылау  

Көшедегі 

машиналарды бақылау 

Смарт мақсаты: 

Көліктің түрлерімен 

танысып, пайдалы 

тұстарын айта алады. 

Еңбек 

«Ағаш түптерін 

қопсыту, су құю» 

Жеке жұмыс 

«Алтын күз» 

тақырыбына сурет 

бойынша әңгімелесу. 

Смарт мақсаты: Сурет 

бойынша баяндап, 

әңгімелеуді біледі. 

Қимылды ойын: 

«Аққояным» 

Смарт мақсаты: 

Балалар әртүрлі 

қимылдар жасау арқылы 

денелерін ширақ ете 

біледі. 

Еркін ойын 

 



Балалар екі топқа 

бөлініп, шапшаң 

қимылдауды біледі. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 
Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  

Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  
Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  
Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары. 

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 
Смарт мақсаты: Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 



Ойындар, 

дербес 

əрекет  

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» 
маман жоспарымен 

Құрылымдалған ойын: 

«Қай вагонга мінемін?» 

Смартмақсат: 

Карточкалар арқылы өз 

орнын табуды біледі. 

Бала 

үні:(қызығушылықтар

ы) 

 Интелектум ойыны: 
«Пішіндер» (топтық 

ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған 

пішіндер туралы 

әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс) , 

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

Қыс мезгілі туралы 

әңгіме құрастыру. 

Смарт  мақсат: 

Қоршаған ортаның 

нысандарына 

қамқорлықпен қарауды 

біледі. 

Бала үні:  

(қажеттіліктері) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 
жүргізу:Айсезімге 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды орындауда 

дербестік танытуды 
үйрету. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Эсманұрға биік емес 

төбеден 

сырғанауды, бір-бірін 

сырғанатуды үйрету. 

 

 Жеке жұмыс жүргізу: 

Нұрбақытқа негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

 

 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Аланға мәдени-

гигиеналық дағдыларды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Ғажайып қоржын» 

Смарт 

мақсаты:Балалар 

қоржындағы затты 

тиісті қасиетіне қарай 

ажыратып біледі. 

Еркін ойын: «Паровоз» 

Смарт мақсаты: 

Балалар белдерінен 

ұстап, ән айтып паровоз 

сияқты жүруді біледі. 

 Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала 

таза жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға 

Демалыс күндеріңізге 

сәттілік. 

Смарт мақсаты: 

жағымды көңіл күй 

тілейміз. 

 



  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Өз үйіңді тап» 

Смарт 

мақсаты:Топқа 

бөлініп, өз үйлерін 

шапшаң таба алады. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Бақылау 

(қадағалау) 

 

Еркін ойын:  

«Қасқырлар мен 

лақтар» 

Смарт мақсаты: Епті, 

шапшаң ойнай 

алады.Балалар бір-

бірінің қолдарынан 

ұстап, еркін қозғалуды 

біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 
«Не өзгерді» 

Смарт 

мақсаты:Көздерін 
жұмып, сипаттап 

ойнай біледі. 

Құрылымдалған 

ойын:«Тез жауап бер» 

Смарт мақсаты: 

Қолдарындағы кестеге қарап 

жылдам жауап бере алады. 

Ресурстар:жабайы 

жануарлар, үй 

жануарларының 

карточкалары. 

Бала үні-сыни ойлау, 

қажеттіліктері. 

Құрылымдалған ойын: 

«Мұқият бол!» 

Смарт мақсаты: Балалар 

күн мен түннің 

айырмашылығын біледі. 

Балаларды берілген 

карточклар арқылы не 

қайда тұратынын табуды 

біледі. 

Ресурстар:Карточкалар,с

уреттер. 

4 К (командамен жұмыс, 

креативтілік)  

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:         

«Сыңарлы және 

сыңарсыз киімдер». 

Смарт мақсаты: 

Балалар 

заттардыңшамасын

ың қасиеттерін 

біледі. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Жаратылыстану   

Тақырыбы: «Аппақ 

қыс». 

Смарт мақсаты: 

Балалардың қыс 

мезгіліндегітабиғат 

құбылыстарын айта 

алады. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Аққала» 

Смарт 

мақсаты:Балалар 

ермексаздан аққаланы 

мүсіндеуді біледі. 

 

Орыс тілі 

(Маман жоспарымен) 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қыс 

келді» тақпағын 

жаттау. 

Смарт мақсаты: 

Балаларда "тақпақ" 

ұғымы қалыптасып, 

қыс туралы көркем 

сөз үлгісін айта 

алады. 

Сурет салу 

Тақырыбы:                       

«Аулаға қар жауды». 

Смарт мақсаты: 

Балаларды бор мен 

қылқалам арқылы 

аулаға қардың жау 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы «Боран» 

Смарт мақсаты: Балалар 

Қ.Көпішев «Ақборан» атты 

тақпағымен танысып, қыс 

мезгіліндегі ақ боранның 

сипатын біледі. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



ғаны туралы сюжетті 

салуды біледі. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау 

Қыстың негізгі 

белгілерін 

бақылау. 

Смарт мақсаты: 

Балалар қыстың 

белгілерін 

ажыратуды біледі.  

Еңбек 

Ағаштардың 

қасына түскен 

бұталарды жинау. 

Смарт мақсаты: 

Балалар алаңда 

жүрген кезде 

қоқысты жинап 

жүру керектігін 

біледі. 

Жеке жұмыс 

Тақпақ«қар» 

Аппақ,аппақ 

ақшақар, 

Бірінұстап алайын. 

Ұстадым! Жоқ 

ақша қар, 

Қайдан іздеп 

табайын. 

Бақылау  

Аула сыпырушы 

еңбегімен таныс 

болу. 

Смарт мақсаты: Аула 

сыпырушының 

қыскезіндегі еңбегін 

біледі. 

Еңбек 

Аула сыпырушыға 

балабқшаның ауласын 

сыпыруға көмектесу. 

Смарт мақсаты: Аула 

сыпырушының 

қыскезіндегі еңбегін 

бағалай алады. 

Жеке жұмыс 

«Ауланы 

сыпырушының еңбегін 

қалай жеңілдетсем 

екен» деген тақырыпта 

шағын әңгіме 

құрастыру. 

Қимылды ойын:  

«Секір,шапалақта» 

Смарт мақсаты: 

Балалар алысқа секіре 

Бақылау 

Қар жинайтын 

машинаның 

жұмысын бақылау. 

Смарт мақсаты: 

Адам еңбегін 

жеңілдететін 

машинаның түрлерін 

біледі. 

Еңбек 

Гүлзарға,ыдысқа 

түрлі-түсті мұзды 

қатырып қою. 

Смарт мақсаты: 

балалардың 

эстетикалық 

танымдары дамиды. 

Жеке жұмыс 

Қане, кімнің бойы 

ұзын, 

Паравозы пойыздың. 

Қатар-қатар тұрайық, 

Пойызды біз 

құрайық. 

Қимылды ойын: 

«Аңшымен қоян» 

Смарт 

Бақылау  

Бұлт пен тұманды бақылау 

Смарт мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

көріністерін сезе алады. 

Еңбек 

Ойын алаңына арналған 

қардан құрылыс жасау. 

Смарт мақсаты:Ойын 

алаңына арналған қардан 

құрылыс жасауды біледі. 

(ұшақ,машина, сырғанақ) 

Жеке жұмыс 

Аулы сырты баққа,  

Тұрғызамыз таққа. 

Аққаланы айналып, 

Ойнаймыз біз шаттана. 

Қимылды ойын 

«Секіріп өт» 

Смарт мақсаты: белгі 

берілген бойда ойынға 

кірісіп, ойнауды біледі. 

Еркін  ойын 

Бақылау  

Құстарды бақылау 

Смарт мақсаты: 

Қыстайтын және алаңға 

келетін құстарды 

ажыратып біледі. 

Еңбек 

Құстарға арналған ұяны 

жөндеп, ішін тазалап, 

жылы болуына жағдай 

жасау. 

Смарт мақсаты: 

Құстарға арналған ұяны 

жөндей алады. 

Жеке жұмыс 

Мың торғай қамаса 

қораға,  

Бір торғай тұрмайды. 

Бір торғай тұрмайтын 

қораға, 

Мың торғай тұрмайды. 

Қимылды ойын: 

«Нысана» 

Смарт мақсаты:Оң және 

сол олмен 

желдетіп,көздеп 

лақтыруды біледі. 



Қимылды ойын 

«Аяз» 

Смарт мақсаты: 

Тез жүгіріп, шымыр 

бола алады. 

Еркін ойын 

алады. 

Еркін ойын 

 

мақсаты:нысанаға 

затты лақтырып, 

тигізуді біледі. 

Еркін ойын 

Еркін ойын 

 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 
Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  
Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары.Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру. 

Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 



Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі.Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес 

əрекет 
Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»                                  
Маман жоспары 

бойынша 

Құрылымдалған ойын: 

«Шатасқан суретші»  

Смартмақсат: Балалар 

суретшінің қатесін түзеп, 

сандарды реттілікпен қоя 

алады. 

Бала 

үні:(қызығушылықтары) 

(4К-командамен жұмыс) 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Қыс өзімен 

бірге не әкелді» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Смарт мақсат: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

4К( командамен жұмыс)  

Бала үні: 

(қызығушылықтары) 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Оң жақ па, сол жақ 

па» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиешінің 

нұсқауымен 

сандардан 

шатаспайтөменгі 

сызыққа қоюды 

біледі. 

(4К-сыниойлау) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 

жүргізу:Әбілмансу

рға мәдени-
гигиеналық 

дағдыларды 

орындауда 
дербестік танытуды 

үйрету. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Асимаға биік емес төбеден 

сырғанауды, бір-бірін 

сырғанатуды үйрету. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Аланға негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

Жеке жұмыс жүргізу: 

Алиге негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

 

 

Жеке жұмыс 

жүргізу: Санжарға 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды 

орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  1.Қимылды ойын: 

« Ақ сандық, көк сандық » 

Смарт мақсаты: Шапшаң ойнай алады. 

2.Қимылды ойын: 

3.Қимылды ойын: 

Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  



Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс)Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар 

туралы әңгімелеу. Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Еркін ойын: 

«Көбелектер, 

бақалар» 

Ұлдар бақа болып 

секіру және 

қыздарға көбелек 

болып ұшу. 

Смарт 

мақсаты:Берілген 

белгіні мұқият 

орындай алады. 

Балалардың 

қалауынша, сурет 

бояу, қағаздардан 

пішіндер қию. 

Еркін ойын: 

«Автожарыс» 

2 бала кішкентай бір-

бірден ойыншық 

көлікке жіп байлайды. 

Нұсқау берілгенде 

лентаны бүктеп, 

ойыншық көлікті өзіне 

қарай тартады. 

Смарт мақсаты: 

нұсқау бойынша 

ойнауды және  

шапшаңдықты біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға: Апта 

тақпақтарын үйде 

қайталатуларын ескерту. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)   

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Әжемнің 

құрақ көрпесі.Шаршы 

мен тіктөртбұрыш».                                  

Смарт мақсаты: 

Балалардың 

геометриялық пішіндер 

тіктөртбұрыш пен 

шаршының қасиеттері 

туралы біледі.                 

Құрылымдалған ойын: 

«Қандай пішін» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау) 

 

 

 

 

 

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 Тәуелсіздігі 

туралы түсінік беру; 

қарапайым дербес тәжірибе 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру арқылы 

балалардың түсініктерін 

және зейіні мен есте 

сақтауын, ойлауы мен 

қабылдау қабілетін дамыту 

 Жапсыру.                        

Тақырыбы: «Тостағанды 

әшекейлейміз».  

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 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қазақстан 

картасы бойынша 

әңгімелесу. Сөйлеудің 

дыбыстық мәдениеті:[С], 

[З] дыбыстары»  

Смартмақсаты: 

Қазақстан туралы 

әңгімелесуге белсенді 

қатысады. 

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:   

«Жел көбік»     

Смарт мақсат: Балалар 

бір –бірінің қолын ұстап 

,дөңгеленіп тұра алады. 

4К(коммуникативтілі-гі, 

сыни ойлау,  

Бақылау: (қадағалау) 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әдемі 

көйлек киген киген Дана» 

Мақсаты: Балаларды 

мерекелі киімді киген 

Дананың бейнесін салуға 

үйрету. 

  

 

 



 

 

 

ою өрнек және оның 

түрлері жайлы білімдерін 

кеңейту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Жаңбырды бақылау 

Смартмақсаты: 

Жаңбырды бақылай 

отырып,оның бұлттан 

жауатындығы туралы 

біледі.                       

Еңбек:Ағаш түптерін 

қопсыту.               

Смарт мақсат:Балалар 

өздеріне берілген 

тапсырманы тиянақты 

орындай алады.    

Жеке жұмыс :    Раяна 

мен Асылымға жаңбыр 

туралы жұмбақ 

жасыру.                      

Ал керемет бұл 

қандай?                  

Төгіледі төбеден.   

Көк теңіздей 

құйғандай                  

Көл –көсір су не 

деген? (Жаңбыр) 

Смарт мақсат: ойлау 

қабілетін дамыту. 

Жылы жаққа қайтқан 

тырналарды  бақылау           

Мақсаты: Күзде құстардың 

жылы жаққа кететіндігін 

,қыс мезгілінде тамақтың 

тапшылығы оларға қиынға 

соғатындығын түсіндіру.           

Еңбек: Құстарға жем сауыт 

жасау      Мақсаты:Құстарға 

қамқорлықпен қарауға 

,аяушылық сезімдерін оятуға 

тәрбиелеу.           

Жеке жұмыс:      

Сап-сары боп келе жатқан ,                 

Сезді ме екен күзді олар.               

Қарлығаштар ұшып кетті,                   

Ұшып кетті тырналар.          

Мақсаты: Сөздік қорларын 

дамытып ,тілдің 

грамматикасы дұрыс сақтау 

дағдысын қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: 

«Аттамақ»  

Мақсаты: Денені 

шынықтыру, шапшаңдыққа 

Қар үстіндегі іздерді 

бқылау                     

Мақсаты:қар үстіндегі 

адамның,құстардың ізін 

ажырата білуге 

үйрету.Еңбек:Құстар 

үшін жемсалғышқа жем 

салу.                          

Мақсаты:қыстаған  

құстарға қамқоршы 

болуға тәрбиелеу.  

Жеке жұмыс: 

Батырханға мақал 

жаттату.                              

Жем берсең құсқа 

қыста,сауабы тиер оның 

жазда                       

Қ.О: «Ақ қоян»     

Мақсаты: Балаларды  

ептілікке тәрбиелеу.     

Еркін ойын 

  



Құрылымда лған 

ойын: «Сұр қоян» 

Смарт мақсат: 

Балалар ойын шартын 

түсініп ,ойнау біледі. 

Еркін ойын               

4К.  Бақылау 

(қадағалау) 

ептілікке баулу  

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады.  (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 
Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  
Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

«Велосипед тебеміз»                                                                                                                                                                               

Шалқамыздан жатқан күйде,                                                                                                                                                                          

екі аяғымызды кезек-кезек велосипед                                                                                                                                                                

дөңгелегін айналдырған секілді қимыл-әрекет жасаймыз.Беті – қолдарын жуғызу. 



ояту, ауа,су 

шаралары 

Смарт мақсаты: жаттығуға сай іс-әрекет жасай алад.. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік» 

(Маман жоспарымен) 
Интеллектум ойындары  
«таяқшалар» 

«Табиғат əлемі» «Бұтақтың 

астында кім тұрады? 

Қоянмен танысу» 

  

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Нұрисламға оң-сол 

даңдысын жетілдіру. 

Раянаға геометриялық 

пішіндер,кеңістік ұғымдары 

туралы дағдысын жетілдіру. 

Мейірімге ірі және ұсақ 

құрылыс материалдарын 

пайдаланып, сюжеттік ойын 
ойнау дағдысын жетілдіру. 

  

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. Қыстап қалатын құстар 

туралы әңгімелеу. 

Қ.О «Ортаға түспек»      

Смарт  мақсаты:Тез жүгіріп секіре алады.Қ.О «Аңшы  мен қояндар»   

Смарт мақсат:нысанаға затты тигізе алады.Қ.О «Бізкөңілді баламыз»   

Смарт  мақсаты: ойнды шартымен ойнай алады. 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Үйде баланың өзі 

шешініп өзі киінуін 

қадағалауын ата-анадан 

талап ету.                      

Үйде баланың өзі шешініп 

өзі киінуін қадағалауын 

ата-анадан сұрау. 

Ата-аналарға баланың 

бүгінгі жетістігі туралы 

баланың өз заттарына 

ұқыпты қарау керектігін 

ескерту. 

  

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Математика 

негіздері. 

Тақырыбы: «Жаңа 

жылдық сыйлық».     

Смарт мақсат:  

Балалар лего құры 

лысматериалдарынан  

жаңа жылдық 

шыршаны құрастыра 

алады. 

Құрылымдалған 

ойын: «Шаршы 

құрастыр»      Смарт 

мақсат: Берілген 

бөлшектерден бүтін 

зат құрай алады. 

4К(коммуникативтіл

і-гі, сыни ойлау,Бала 

үні(дербестігі, 

қызығушылығы) 

 

Орыс тілі  

маман жоспарымен 

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.  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Аяз ата».             

Мақсаты: Балаларды 

ермексаздың бөлшектерін 

домалату, созу, есу,жал 

пайту, жіңішкерту әдіс 

терін пайдалана отырып 

Аяз атаны мүсіндеуге 

үйрету; адамның 

пішінінмүсіндеу үшін созу, 

жал пақтау,шымшып алу 

тәсілдерін пайдалана 

отырып, жұмыстың 

тұрақтылығын тексеруге 

дағдыландыру; балалар 

дың ынта-ықыласын 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Шырша туралы 

әңгіме құрастыру». 

Смарт мақсат: 

Балалардың әңгіме 

жанры туралы 

білімдерін 

тиянақтау.                                    

Сурет салу       

Тақырыбы:  

«Шырша».   

Смарт мақсат: 

Балалар шырша 

пішінін салу 

техникасын біледі.                   

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Қыс мезгілі»       

Смарт 

мақсат:Балалар 

қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін 

біледі. 4К(сыни 

ойлау, командамен 

жұмыс)             

Бала үні: 

(қызығушылығы) 

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: 

«Шыршаның басынан 

өткізген хикаясы».    

Мақсаты:Балаларды 

СДүйсенбиевтің 

«Шырша да жылайды 

«әңгімесі Мазмұнымен 

таныстыру, оларға 

шырша туралы мәтін 

мазмұнын түсінгендерін, 

сұрақтарға толық 

жауаптарды қайтару 

арқылы жеткізуге білуге 

үйрету, сюжетті суретте 

болған оқиға бойынша 

әңгімені құрастыруда 

жаттықтыру. 

Музыка                      

(Маман жоспарымен) 

Дене шынықтыру    

(Маман жоспарымен)  

Музыка       

(Маман жоспарымен) 



арттыру, мерекеліккөңіл-

күй туындату; 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау.                                                       

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады.                                                                                                                                

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Суық торғайды 

бақылау  

Мақсаты:Қыс 

мезгілінде 

құстардың жылы 

жаққа ұшып  

кететінін,ал 

суықторғай бізде 

мекендеп қалатынын 

түсіндіру. 

Еңбек:Төңіректі 

тазалау. Мақсаты: 

Балаларды еңбек 

сүйгіштікке 

тәрбиелеу.          

Жеке жұмыс: 

Алдияр,Алинұр мен 

Элинге тақпақ 

жаттату.  

Торғай,торғай 

тоқылдақ                    

Жерден дәнді шұқып 

ап                                 

Бөтекесі  бұлтиып,      

Шиқ-шиқ етіп 

отырмақ.                

Аязды бақылау  

Смарт мақсат:Қыс 

мезгіліндегі ерекшеліктер 

туралы біледі.   

Еңбек: ауладағы қарды 

күреу   Смарт мақсаты: 

Бірлесіп жұмыс 

жасауды,үлкенге көмектесу 

керектігін біледі.  

Жеке жұмыс: Айша мен 

Айшабибіге жұмбақ 

жасыру. Терезеге қонады,  

Әсем ою ояды. (Аяз)             

Қимылдық ойын:             

«Аттамақ» 

Мақсаты:Денені 

шынықтыру, шапшаңдыққа 

,ептілікке баулу.4К 

(командамен жұмыс)                      

Еркін ойын 

Аула 

сыпырушының 

еңбегімен танысу.   

Мақсаты:аула 

сыпырушының қыс 

мезгіліндегі 

жұмысы туралы 

түсіндіру.  

Еңбек:аула 

сыпырушыға 

балабақшаның 

ауласын сыпыруға 

көмектесу.                    

Жеке жұмыс: 

Жаңылтпаш 

жаттату.                          

Қыс мезгілі 

келді,күн суытты, 

Қалың қар 

жауды,боран соқты. 

Қ.О: «Паравоз» 

Мақсаты: Бірінің 

артынан бірі 

тіркеліп жүру.                    

Еркін ойын 

Желді бақылау Смарт 

мақсат: Балалар қыста 

желдің суық өткір екенін 

біледі.                      

Еңбек: Қардан жолды 

тазалау                            

Смарт мақсат: 

Балаларды бала-бақша 

ауласындағы жолдарды 

тазартуға үйрету.                             

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жасыру                            

Жұмбақ 

Бір нәрсе көрінбейді бар 

ғой өзі, 

Адамзат ол нәрсені 

көрмес көзі. 

Жансызды қимылдатып 

жанды қылар, 

Ызылдап, ызың қағар 

айтқан сөзі.(жел)    Қ.О: 

«Екі аяз» 

Смартмақсат: 

Икемділігін дамыту, 

қозғалыстағы ойынға 

Аспанды бақылау      

Мақсаты: Балалардың 

көк аспан жөніндегі ой-

пікірлерін байыту (таза, 

тұтастай бұлттармен 

жамылған).                     

Еңбек:Ағаш 

бұтақтарын жинау     

Жеке жұмыс: Қыстап 

қалатын құстардың 

атын атау.Құстар 

туралы тақпақ жаттату.                              

Қ.О: «Жапалақтар»  

Еркін ойын 

 



Қимылдық ойын: 

«Сұр қоян»        

Еркін ойын 

қызығушылығын арттыру                  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады.   (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы   «Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шаралары 

Бойымызды жазайық,                                                                                                                                                                         

Қолымызды созайық.                                                                                                                                                                            

Жаттығулар жасайық,                                                                                                                                                                     

Ұйқымызды ашайық.                                                                                                                                                                      

Смарт мақсаты:Балалар жаттығуды жасай алады.Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 «Кел билейік»                    

Маман 

жоспарымен 

Сюжеттік ойын: 

«Шаштараз»    

Мақсаты:Шаштараз 

мамандығы жайлы 

білімдерін кеңейту. 

 

 «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: 

«Аспандағы 

қонақтар,қар 

бүршігімен 

таныстыру.» 

Интелектум 

ойыны: 

«Пішіндер» 

Смарт мақсат: 

қажетті текшелерді 

таңдай алады. 

4К:(командамен 

жұмыс ) 

Интелектум ойын: 

«Текшелер» (топтық ойын 

 



Бала үні: 

(қызығушылығы) 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Санжарға мәдени-

гигиеналық 

дағдыларды 
орындауда дербестік 

танытуды үйрету. 

Сезімге биік емес 

төбеден сырғанауды 

үйрету, бір-бірін 
сырғанатуды үйрету. 

Алуаға негізгі 

қимылдарды 

орындауды үйрету. 

Мейірімге биік емес 

төбеден 

сырғанауды, бір-
бірін сырғанатуды 

үйрету. 

Айсезімге сөйлеу мәнерінің 

тәсілдерін сақтауды үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Қ.О: «Күн мен түн» Мақсаты:Балаларды ептілікке ,жылдамдыққа баулу                                                                                                                                                                                            

Қ.О: «Паравоз»  Мақсаты: Бірінің артына бірі тіркеліп жүру                                                                                                                                                                                        

Қ.О: «Түлкі мен қаздар» Мақсаты:Түлкі мен қаздың қимылын жасауға ,жылдамдыққа баулу                                                                                                                                                                          

Ауа-райы туралы әңгімелеу 

Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Үйде баланың өзі 

шешініп өзі киінуін 

қадағалауын ата-

анадан талап ету. 

Психологтің  кеңесі: 
мысалы:«Баланың 

жасына сай дамуы. 

Балалар отбасында 
өздері  не істей 

алатындары туралы 

әңгімелесу.  

Кеңес: 
 «Бала өміріндегі 

ойыншықтың 

маңызы». 

Ата-аналарға: Баланың 

дамуына отбасының әсері 

әңгімелесу. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  (Маман 

жоспары бойынша  )  

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Қапқа 

жасырынған сыйлықтар».   

Мақсаты:Балалардың 

заттарды көзбен көрмей ақ 

бірден беске дейін санау 

амалы туралы білім дерін 

кеңейту бүгін ертең кеше 

ұғымдарын қалыптастыру 

қысқымерекелік шаралар 

туралы түсінік терді 

тиянақтау.Балаларды шама 

сы үш түрлі заттарды 

жуандығы бойынша 

саусақтар арқылы өлшеп 

салыстыруға үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жасанған шырша».                               

Смарт мақсаты:   

Балалардың жасыл 

шырша туралы толық 

айта алады. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Шырша 

ойыншықтары».               

Смарт мақсаты: 

Балалар шыршаны 

ойыншықтармен 

безендіру біледі.     

Педагогтың 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Қыс мезгілі»                                   

Смарт 

мақсат:Балалар қыс 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

біледі. 4К(сыни 

ойлау, командамен 

жұмыс)              

Бала үні: 

(қызығушылығы        

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Аққаламен 

сөздік жаттығулар 

тізбегі».                 

Мақсаты: Балалардың 

тақпақ және 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.                                   

Сурет салу.       

Тақырыбы:  

«Шыршаның түрлі   

ойыншықтары». 

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 және эмоция 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспары 

бойынша)                       

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы: «Жаңа жыл 

қарсаңында». Смарт 

мақсат:  Балалар жаңа 

жыл қарсаңында суреттіңі 

мазмұнымен әңгіме құрай 

алады.   

Музыка                            

Маман жоспарымен 

Дене шынықтыру    

(Маман жоспарымен) 

Қоршаған ортамен 

танысу    

Тақырыбы: «Жасыл 

шырша сыйлығы». 

Мақсаты:Балаларды 

шырша ағашының 

ерекшеліктерімен 

таныстыру, жаңа 

жылда шырша 

ағашын пайдалану 

себептері туралы 

білімдерін кеңейту; 

жаңа жыл мерекесіне 

шынайы қарау 

сезімдеріне 

тәрбиелеу.  

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 



лар әлемін дамыту, дос 

тыққарым-қатынастарды 

дамыту; ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

жасауға ынталан 

дыру; балалардың 

қол саусақ 

моторикаларын 

дамыту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Суық торғайды бақылау  

Мақсаты: Қыс мезгілінде 

құстардың жылы жаққа 

ұшып  кететінін түсіндіру. 

Еңбек:Төңіректі тазалау.  

Мақсаты: Балаларды еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу.           

Жеке жұмыс:  

Алуаға тақпақ жаттату.  

Торғай,торғай тоқылдақ                    

Жерден дәнді шұқып ап                                 

Бөтекесі  бұлтиып,      Шиқ-

шиқ етіп отырмақ.               

Қимылды ойын:«Сұр қоян»   

Еркін ойын 

Аязды бақылау 

Смарт мақсат:Қыс 

мезгіліндегі 

ерекшеліктер туралы 

біледі.   

Еңбек: ауладағы 

қарды күреу    

Смарт мақсаты: 

Бірлесіп жұмыс 

жасауды,үлкенге 

көмектесу керектігін 

біледі.  

Жеке жұмыс: 

Сезімге жұмбақ 

жасыру. Терезеге 

қонады,  Әсем ою 

ояды. (Аяз)             

Қимылдық ойын:             

«Аттамақ» 

Мақсаты:Денені 

шынықтыру, 

шапшаңдыққа 

,ептілікке баулу.4К 

Аула сыпырушының 

еңбегімен танысу.   

Мақсаты:аула 

сыпырушының қыс 

мезгіліндегі жұмысы 

туралы түсіндіру.   

Еңбек: аула сыпырушыға 

балабақшаның ауласын 

сыпыруға көмектесу.                    

Жеке жұмыс 

Жаңылтпаш жаттату.                          

Қыс мезгілі келді,күн 

суытты, Қалың қар 

жауды,боран соқты. 

Қ.О: «Паравоз» 

Мақсаты: Бірінің 

артынан бірі тіркеліп 

жүру.                     

Еркін ойын 

Желді бақылау  

Смарт мақсат: Балалар 

қыста желдің суық өткір 

екенін біледі.                      

Еңбек: Қардан жолды 

тазалау                            

Смарт мақсат: 

Балаларды бала-бақша 

ауласындағы жолдарды 

тазартуға үйрету.                             

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жасыру                            

Жұмбақ 

Бір нәрсе көрінбейді бар 

ғой өзі, 

Адамзат ол нәрсені 

көрмес көзі. 

Жансызды қимылдатып 

жанды қылар, 

Ызылдап, ызың қағар 

айтқан сөзі.(жел)     

Қ.О: «Екі аяз» 

Еркін ойын 

Аспанды бақылау      

Мақсаты: 

Балалардың көк 

аспан жөніндегі ой-

пікірлерін байыту 

(таза, тұтастай 

бұлттармен 

жамылған).                     

Еңбек: Қар басып 

қалған ойын алаңын 

тазарту                          

Жеке жұмыс: 

Қыстап қалатын 

құстардың атын 

атау.Құстар туралы 

тақпақ жаттату.                              

Қ.О: «Жапалақтар»  

Еркін ойын 

 



(командамен жұмыс)                      

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады.   (Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі.Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  «Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі. Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шаралары 

Бойымызды жазайық,                                                                                                                                                                         Қолымызды 

созайық.                                                                                                                                                                            Жаттығулар жасайық,                                                                                                                                                                     

Ұйқымызды ашайық.                                                                                                                                                                      

Смарт мақсаты:Балалар жаттығуды жасай алады.Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 «Кел билейік»                    

Маман жоспарымен 

Сюжеттік ойын: 

«Шаштараз»    

Мақсаты:Шаштар

аз мамандығы 

жайлы білімдерін 

кеңейту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Қыстада 

жазда да, бір түсті  

болады,шыршамен  

таныстыру.» 

Интелектум ойыны: 

«Пішіндер» 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай алады. 

4К:(командамен жұмыс ) 

Бала үні: 

(қызығушылығы) 

Интелектум ойын: 

«Текшелер» (топтық 

ойын 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

Мейірімге мәдени-

гигиеналық дағдыларды 

орындауда дербестік 
танытуды үйрету. 

  Аланға биік емес 

төбеден сырғанауды, 

бір-бірін сырғанатуды 
үйрету. 

Әбілмансұрға негізгі 

қимылдарды орындауды 

үйрету. 

Санжарға биік емес 

төбеден сырғанауды 

үйрету, бір-бірін 
сырғанатуды үйрету 

Нұрбақытқа сөйлеу 

мәнерінің тәсілдерін 

сақтауды үйрету. 



сəйкес жеке 

жұмыс 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.                                                        

Қ.О: «Күн мен түн» Мақсаты:Балаларды ептілікке ,жылдамдыққа баулу                                                                                                                                                                                            

Қ.О: «Паравоз»  Мақсаты: Бірінің артына бірі тіркеліп жүру                                                                                                                                                                                        

Қ.О: «Түлкі мен қаздар» Мақсаты:Түлкі мен қаздың қимылын жасауға ,жылдамдыққа баулу                                                                                                                                                                          

Ауа-райы туралы әңгімелеу.  

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Балаларға жатын киімін 

әкелуді ескерту. 

Балалар отбасында 

өздері  не істей 

алатындары туралы 
әңгімелесу.  

Кеңес: 

 «Бала өміріндегі 

ойыншықтың маңызы». 

Психологтің  кеңесі: 

«Егер балаңыз 

қырсықса». 

Дәрігер кеңесі: «Кір 

қолдың аурулары». 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

  

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Қысқы 

аулада суреттер 

тізбегі бойынша 

әңгіме құру".                    

Мақсаты: 

Балалардың қысқы 

ойындар туралы 

білімдерін жетілдіру; 

балаларға ойын 

түрлері туралы жаңа 

мағлұматтар беріп, 

"қысқы ойындар" 

ұғымын кеңейту; 

сөйлеудің әңгіме 

түрі туралы 

түсініктерді 

тиянақтау.                   

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 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспары 

бойынша)                       

Көркем əдебиет                               

Тақырыбы:  

«Сырғанақ»         

Смартмақсаты: 

Балалар сурет бойынша 

әңгімелей алады. 

Музыка                           

(Маман жоспарымен) 

 



оюлар бейнесін 

шығаруға үйрету.  

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен    Аязды бақылау  

Смарт мақсат:Қыс 

мезгіліндегі 

ерекшеліктер туралы 

біледі. 

Еңбек: ауладағы 

қарды күреу    

Смарт мақсаты: 

Бірлесіп жұмыс 

жасауды,үлкенге 

көмектесу керектігін 

біледі.  

Жеке жұмыс: Айша 

мен Айшабибіге 

жұмбақ жасыру. 

Терезеге қонады,  

Әсем ою ояды. (Аяз)              

Қимылдық ойын:             

«Аттамақ» 

Мақсаты:Денені 

шынықтыру, 

шапшаңдыққа 

,ептілікке баулу. 

4К (командамен 

жұмыс)                      

Еркін ойын 

Аспанды бақылау      

Мақсаты: Балалардың 

көк аспан жөніндегі ой-

пікірлерін байыту (таза, 

тұтастай бұлттармен 

жамылған).                      

Еңбек: Қардан жолды 

тазалау                            

Смарт мақсат: 

Балаларды бала-бақша 

ауласындағы жолдарды 

тазартуға үйрету.                             

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жасыру                            

Жұмбақ 

Бір нәрсе көрінбейді бар 

ғой өзі, 

Адамзат ол нәрсені 

көрмес көзі. 

Жансызды қимылдатып 

жанды қылар, 

Ызылдап, ызың қағар 

айтқан сөзі.(жел)    Қ.О: 

«Екі аяз» 

Смартмақсат: 

Икемділігін дамыту, 

қозғалыстағы ойынға 

 



қызығушылығын 

арттыру                  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 
Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  «Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 
Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шаралары 

Бойымызды жазайық,                                                                                                                                                                         

Қолымызды созайық.                                                                                                                                                                            

Жаттығулар жасайық,                                                                                                                                                                     

Ұйқымызды ашайық.                                                                                                                                                                     

Смарт мақсаты:Балалар жаттығуды жасай алады.Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, дербес 

əрекет 

  «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Тиінде 

қонақта» 

Интелектум ойыны: 

«Пішіндер» 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады. 4К:(командамен 
жұмыс ) 

 



Бала үні: 

(қызығушылығы) 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

  Санжарға негізгі 

қимылдарды орындауды 
үйрету. 

Аланға биік емес 

төбеден сырғанауды, 

бір-бірін сырғанатуды 

үйрету. 

 

 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау)   4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Қыс мезгіліндегі ауа-райы ерекшеліктері туралы әңгімелеу.                                                                                                                                               

Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.                                               

Қ.О: «Кім шапшаң» Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа,тез қимылдауға тәрбиелеу.                                                                                                                                                                                          

Қ.О: «Паравоз» Мақсаты: Әртүрлі қимыл-қозғалысын жетілдіру                                                                                                                                                                                                   

Қ.О: « Поезд» Мақсаты:балалар бір-бірінің артына саппен тұра алады..                                                                                                                                                    

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың үйге 

қайтуы 

  Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын:  

«Өз орыныңды тап» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен балалар 

бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

дұрыс бағдарлап жүгіре 

алады. 

Ата-аналарға:  

Баланы  маусымға сай 

киіндірулерін ескерту. 

. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ.О Автобус 

жүргізушісі 

 

Еркін ойын:  

«Аңшылар» 

Смарт мақсаты: 

Балалар допты дұрыс 

көздей отырып, аяққа 

тигізе біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Д.О Біздің қаланың 

көліктері 
Құрылымдалған ойын: 

«Қандай пішін» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Қ.О Тегіс жолмен 

 

 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Алыс 

және жақын жатқан 

қар»                               

Смарт мақсаты:  

Балалар заттардың 

алыс не жақын 

қашықтықта 

тұрғанын ажырата 

алады. 

Құрылымдалған 

ойын: «Мекенін тап 

» Смарт мақсат: 

Берілген 

жануарлардың 

мекенін тауып 

орналастыра алады. 

4К(коммуникативтілі

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. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Қуыршақ 

театршымылдығын 

әшекелейміз» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Қарды 

бақылау. Тілдің 

дыбыстық мәдениеті: [Р] 

дыбысы.".                             

Смарт мақсаты: 

Балаларды үнді дауыссыз 

[р] дыбысымен 

таныстыру, «р»дыбысы 

кездесетін сөздерді айта 

алады.                           

Сурет салу 

Тақырыбы:"Оюлар 

салынған қарлы жолақ".  

Смарт мақсаты: 

Балаларды 

тіктөртбұрышты 

жолдардағы қазақтың ою 

өрнектерін сала алады. 

Еркін ойын: 

«Ұшқыштар» 

Смартмақсат: Тәрбиеші 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспары 

бойынша)  

 Көркем əдебиет  

Тақырыбы:               

«Аппақ қар» 

Мақсаты: Балаларды 

аппақ қар өлеңінің 

мазмұнымен таныстыра 

отырып, табиғатты 

көркембейнелеген 

сөздерді мұқият есте 

сақтауға үйрету аппақ 

қардың қасиеттері мен 

ерекшеліктеріне көңіл 

аударып, оның пайдасын 

білуге және бағалай 

білуге дағдыландыру. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Құрастыру                          

Тақырыбы: "Қыс қызығы 

аққала". 

Смарт мақсаты: Балалар 

қалдық материал 

поролондарды көлемі 

бойынша қағаз бетінде  

аққаланы орналастыра 

біледі.  

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: "Аққала қалай 

пайда болды?".  

Смарт мақсаты: 

Балаларды аққаланың 

алғаш пайда болуы туралы 

біледі.                

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: «Қыс 



-гі, сыни ойлау,Бала 

үні(дербестігі, 

қызығушылығы) 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты:Балаларды

жазуғаарналған 

жабысқақ 

қағаздыбүктеу 

арқылы шырша 

жүрекше және 

шеңбер пішіндерін 

қиып алуға оларды 

жіпке шеттерінен 

жапсыруға қуыршақ 

театры шымылдығын 

безендіруге үйрету. 

Қайшымен жұмыс 

жасау.Іскерліктерін 

дамыту.Жаңа 

жылдық 

гирляндалармен 

топты немесе үйді 

безендіруге деген 

қызығушылықтарына

рттыру. 

бақылауымен  ойынды 

балалар өз еркімен ойнай 

алады.  4К(сыни ойлау, 

командамен жұмыс)             

Бақылау: (қадағалау 

 

 

Музыка (Маман 

жоспарымен)  

 

 

мезгілінің ерекшеліктері» 

Смарт мақсат: Балалар 

қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін тауып 

орналастыра алады. 

 

 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Суық торғайды 

бақылау.  

Мақсаты:Қыс 

мезгіліндегі қыстап 

қалатын 

суықторғайдың 

тіршілігін әңгімелеу.    

Еңбек :Қар 

Аязды бақылау. 

Смартмақсат:Қыс 

мезгілінде аяздан 

қорғануды біледі. 

Еңбек: «Ауладағы 

қарды күреу.»        

Смартмақсат: 

Ауламызды таза 

Аула сыпырушының 

еңбегін бақылау. 

Мақсаты:Аула 

сыпырушының қыс 

мезгіліндегі  жұмысы 

туралы түсіндіру. Еңбек: 

Біздің ойын алаңы                      

Мақсаты:Ойын алаңын 

Желді бақылау Смарт 

мақсат:Балалар қыста 

желдің суық өткір екенін 

біледі. Еңбек «Қардан 

жолды тазалау» 

Смартмақсат:Ауладығы 

қарды тазалай біледі.                  

Жеке жұмыс:Айшабибі 

Аспанды  бақылау  

Мақсаты: Балалардың көк 

аспан жөніндегі ой-

пікірлерін байыту.   

Еңбек :Қар басып қалған 

ойын алаңын тазарту.                             

Жеке жұмыс: Қыстап 

қалатын құстардың атын 



кесектерін 

жинау.Мақсаты: 

Балаларды еңбек 

сүйгіштікке 

тәрбиелеу.                    

Жеке жұмыс: 

Алдияр мен 

Алинұрға қыс мезгілі 

туралы тақпақ 

жаттату.   

Қимылдық ойын: 

«Үрпек төбет» 

Мақсаты:Тез жүгіре 

білугеүйрету,жылдам

дыққа ,батылдыққа 

тәрбиелеу.                       

Еркін ойын 

ұстауға,еңбекқорлық

қа тәрбиелеу.         

Жеке жұмыс: 

«Қысқы киім»  

Смартмақсат: 

Қысқы киім атауын 

екі тілде айта біледі. 

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Үскірік» Смарт 

мақсат:Балалар әр 

түрлі қимыл –

қозғалыс жасап,ойын 

шартын орындай 

біледі.              Еркін 

ойын 

қоқыстардан тазарту.                           

Жеке жұмыс: Замир мен 

Зереге жаңылтпаш 

айтқызу. 

Қыс мезгілі келді,Күн 

суытты.Қалың қар 

жауды,боран соқты. 

Мақсаты: 

Жаңылтпашүйрету 

арқылы 

балалардың,тілдегі дауыс 

ырғағының мәнерлігін 

сезінуге үйрету.      

Қимылдық ойын: 

«Фигура жасап шық»                  

Мақсаты:Қимыл-

қозғалысын дамыта 

отырып,шапшаңдыққа 

,ептілікке баулу. Еркін 

ойын 

мен Алинұрға мақал-

мәтел жаттату.              

Таза болса-табиғат, Аман 

болар –адамзат            

Смарт мақсат:Мақал 

жаттау арқылы баланың 

сөздік қоры дамиды. 

Қимылды ойын: 

«Шымшық доп»                 

Смартмақсат:Ойын 

шартын сақтап ойнай 

алады.             Еркін 

ойын 

атау. Құстар туралы тақпақ 

жаттату. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  

Отырғышпен достаса,  



Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  

Керуетім сақтайды  
Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Төсекте жатып велосипед  тебу.                                                                                                                                                                                        

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру.Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес 

əрекетВариати

втік компонент 

«Кел,билейік» 

маман жоспарымен 

Құрылымдалған 

ойын: «Шаштараз» 

Смарт 

мақсат:Балалар 
шаштараз ойынын 

ойнау арқылы 

әдемілікке, 
ұқыптылыққа 

дағдыланады,рольге 

еніп ойнай алады. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы:«Осы 

қызғылт сары 

түлкі,әдемі және қу 

екен» 

Қыс мезгілінде 

болатын 

ерекшеліктер 

туралы әңгімелеу. 

Интелектум ойын: 

«Текшелер» (топтық ойын 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған пішіндер 

туралы әңгімелей алады.       

4К( командамен жұмыс)  

Бала үні:(қызығушылықтары) 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Айсезімге Үлгі 
бойынша әңгіме 

құрастыруға үйрету. 

Нұрбақытқа екеуден, 

үшеуден қатарға қайта 

тұруға үйрету. 

Әбілмансурга 5 
көлемінде санап, 

сандарды ретімен 
атауға үйрету.  

Асимаға сурет салу 

техникасын игерту. 

Нурисламға өзі туған елді 

мекенін, туған елін атай білуге 

үйрету. 



Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 

Серуен  Ауа-райы туралы әңгімелеу.                                                                                                                                                

Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.                                               

Қ.О: «Кім шапшаң» Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа,тез қимылдауға тәрбиелеу.                                                                                                                                                                                          

Қ.О: «Күн мен түн» Мақсаты: Әртүрлі қимыл-қозғалысын жетілдіру                                                                                                                                                                                                   

Қ.О: «Көбелегім ұш» Мақсаты:балаларды ауыз арқылы ұзақ дем шығаруғаүйрету.                                                                                                                                                    

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Поезд» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен балалар 

бір-біріне соғылмай 

жүгіре алады. 

Үйде баланың өзі 

шешініп өзі киінуін 

қадағалауын ата-

анадан сұрау. 

Құрылымдалған 

ойын: «Тышқандар 

мен мысық» 

Смарт мақсаты: 

Балалар мысық пен 

тышқан секілді 

секіруді,  жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Балалардың тәртібі 

,тазалығы туралы 

айту.         Еркін 

ойын 

Ата-аналарға жəне балаларға:  

Демалыс күндеріңізге сәттілік. 

Смарт мақсаты: жағымды 

көңіл күй тілейміз. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ.О: «Автобус 

жүргізушісі» 

 

Еркін ойын:  

«Аңшылар» 

Смарт мақсаты: 

Балалар допты дұрыс 

көздей отырып, аяққа 

тигізе біледі. 

4 К (командамен 

жұмыс) 

Д.О:«Жыл мезгілдері» Құрылымдалған ойын: 

«Қандай пішін» 

Смарт мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап қандай пішін 

екенін анықтауды біледі. 

Ресурстар: 

ағаштан,картоннан, 

пластмассадан жасалған 

геометриялық пішіндер. 

Бала үні (сыни ойлау)  

Д.О:«Дауыста атыңды 

айтам» 

 

 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Аңдардың іздерін 

зерттейік»Мақсаты:

Балалардың 

ұғымындағы 

заттардың жуандығы 

туралы білімдерін 

кеңейту, заттардың 

ең жуан, жіңішкелеу 

ең жіңішке болуы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жабайы 

жануарларға 

қамқорлық»           

Смартмақсат: 

Балалардыңжабайы 

жануарлардыңсыртқы 

түрі мен тіршілігі 

туралы біледі. 

Мүсіндеу Тақырыбы: 

«Қонжықтың достары»               

Смарт мақсат: 

Жабайы жануардың 

сыртқы тұрқының 

ерекшеліктерін 

көрсете отырып 

проптоциясынсақтап 

бөлшектерді 

орналастыра алады.  

Орыс тілі 

маман жоспарымен 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспары 

бойынша)                     

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көзі 

қорқақ Қоян ертегісін 

мәнерлеп 

оқу»Мақсаты:Балалард

ы Көзі қорқақ қоян 

ертегімен 

танысыру;ертегі жабайы 

аңдардың бойындағы 

адамға ұқсас 

қасиеттерінің 

ерекшеліктерін көрсету. 

Жануарлар жайлы 

ертегі жанры туралы 

ұғымдарын 

қалыптастыру.              

Сурет салу                 

Тақырыбы:Аю мен 

қонжық апанда ұйықтап 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Апандағы 

аю»Смарт мақсат: 

Балаларды апандағы аю 

суретінің мазмұны мен 

таныстыру. Суретті,  

қысқа мәтінді бар 

ықыласы мен мұқият 

тыңдауға біледі. 

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: «Қыс 

мезгілінің ерекшеліктері» 

Смарт мақсат: Балалар 

қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін тауып 

орналастыра алады.  

Музыка                           

(Маман жоспары 

бойынша )                      

Дене шынықтыру 

(Маман жоспары бойынша)                      

Музыка 

(Маман жоспары бойынша) 



 

 

 

 

жатыр:                   

Мақсаты:Балаларды 

апанда ұйықтап жатқан 

үлкен аю мен оның 

қонжығының 

композициясын 

бейнелеуге 

үйрету;аңдардың негізгі 

дене мүшелерін  

сопақшалар мен 

дөңгелек пішімдердің 

пропорциялық 

үйлесімділін сақтау 

арылы салу техникасын 

жетілдіру; 

 

 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

4К (Сыни ойлау),Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Торғайды бақылау. 

Мақсаты:Қыс 

мезгіліндегі қыстап 

қалатын торғайдың 

тіршілігін әңгімелеу.    

Еңбек :Қар кесектерін 

жинау.Мақсаты: 

Балаларды еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу.                    

Жеке жұмыс: Айша 

мен мен Сезімге қыс 

мезгілі туралы тақпақ 

жаттату.   Қимылдық 

ойын: «Торғай мен 

Аязды бақылау. 

Смарт мақсат:Қыс 

мезгілінде аяздан 

қорғануды біледі. 

Еңбек: «Ауладағы 

қарды күреу.»        

Смартмақсат: 

Ауламызды таза 

ұстауға,еңбекқорлық

қа тәрбиелеу.         

Жеке жұмыс: 

«Қысқы киім»  

Смартмақсат: 

Қысқы киім атауын 

Аула сыпырушының 

еңбегін бақылау. 

Мақсаты:Аула 

сыпырушының қыс 

мезгіліндегі  жұмысы 

туралы түсіндіру. 

Еңбек: Біздің ойын 

алаңы                      

Мақсаты:Ойын 

алаңын қоқыстардан 

тазарту.                           

Жеке жұмыс: 

Батырхан мен Элинге 

жаңылтпаш айтқызу. 

Желді бақылау  

Смарт 

мақсат:Балалар 

қыста желдің суық 

өткір екенін біледі. 

Еңбек «Қардан 

жолды тазалау» 

Смартмақсат:Аулад

ығы қарды тазалай 

біледі.                  

Жеке 

жұмыс:Асылым мен 

Әділге мақал-мәтел 

жаттату.              Таза 

Аспанды  бақылау  

Мақсаты: Балалардың көк 

аспан жөніндегі ой-пікірлерін 

байыту.   

Еңбек :Қар басып қалған ойын 

алаңын тазарту.                             

Жеке жұмыс: Қыстап қалатын 

құстардың атын атау. Құстар 

туралы тақпақ жаттату. 

Еркін ойын 



афтомобиль» 

Мақсаты:Тез жүгіре 

білуге үйрету, 

жылдамдыққа 

батылдыққа тәрбиелеу.                       

Еркін ойын 

екі тілде айта біледі. 

Тəрбиешінің 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Үскірік»                       

Смарт 

мақсат:Балалар әр 

түрлі қимыл –

қозғалыс жасап,ойын 

шартын орындай 

біледі.                     

Еркін ойын 

Қыс мезгілі келді,Күн 

суытты.Қалың қар 

жауды,боран соқты. 

Мақсаты: 

Жаңылтпашүйрету 

арқылы 

балалардың,тілдегі 

дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге 

үйрету.           

Қимылды ойын: 

«Тегіс жолмен»                  

Мақсаты:Қимыл-

қозғалысын дамыта 

отырып,шапшаңдыққа  

баулу. Еркін ойын 

болса-табиғат, Аман 

болар –адамзат            

Смарт мақсат:Мақал 

жаттау арқылы 

баланың сөздік қоры 

дамиды. Қимылды 

ойын: «Автобус 

жүргізушісі»                 

Смартмақсат:Ойын 

шартын сақтап ойнай 

алады.                            

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 
Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Смарт мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  
Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  



Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Төсекте жатып велосипед  тебу.                                                                                                                                                                                        

Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру.Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес 

əрекетВариати

втік компонент 

 «Кел,билейік» 

маман жоспарымен 

Құрылымдалған 

ойын: «Дүкенші» 

Смарт 

мақсат:Балалар 

дүкенші ойынын 

ойнау арқылы  

ұқыптылыққа 

дағдыланады,рольге 

еніп ойнай алады. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Аюмен 

танысу» 

Қыс мезгілінде 

болатын 

ерекшеліктер 

туралы әңгімелеу. 

Интелектум ойын: 
«Текшелер» (топтық ойын 

Смарт мақсат: қажетті 

текшелерді таңдай 

алады,құрастырған пішіндер 

туралы әңгімелей алады.                     

4К( командамен жұмыс) 

Балаүні:(қызығушылықтары) 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Аланға жеке бас 

гигиенасының бастапқы 
дағдыларын үйрету. 

Сезімге таныс 

ертегілердің мазмұнын 

айтып беруге 

дағдыландыру. 

Мейірімге кеңістікті 

және уақытты 
бағдарлай алуға үйрету. 

Алиге түрлі 

пішіндегі және 

көлемдегі таныс 

заттарды түрлі 

тәсілдерді 

қолданып, 

мүсіндеуге үйрету. 

Алуаға еңбек адамдарына және 

олардың еңбектерінің 

нәтижелеріне құрмет көрсетуге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

Смарт мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Бақылау (қадағалау), 4 К (командамен жұмыс) 



Серуен  Ауа-райы туралы әңгімелеу.                                                                                                                                                

Смарт мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.                                               

Қ.О: «Кім шапшаң» Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа,тез қимылдауға тәрбиелеу.                                                                                                                                                                                          

Қ.О: «Күн мен түн» Мақсаты: Әртүрлі қимыл-қозғалысын жетілдіру                                                                                                                                                                                                   

Қ.О: «Көбелегім ұш» Мақсаты:балаларды ауыз арқылы ұзақ дем шығаруғаүйрету.                                                                                                                                                    

Бала үні (қызығушылықтары) 4 К (командамен жұмыс) 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: 

«Поезд» 

Смарт мақсаты: 

Тәрбиеші 

жетекшілігімен балалар 

бір-біріне 

соғылмай,белгі 

бойынша,кеңістікті 

дұрыс бағдарлап жүгіре 

алады. 

Үйде баланың өзі 

шешініп өзі киінуін 

қадағалауын ата-

анадан сұрау. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

Смарт мақсаты: 

Балалар мысық пен 

тышқан секілді 

секіруді,  жүруді 

рольге енуді ,шапшаң 

жүгіруді  біледі. 

Балалардың тәртібі 

тазалығы туралы 

айту.                    

Еркін ойын 

Ата-аналарға жəне балаларға:  

Демалыс күндеріңізге сәттілік. 

Смарт мақсаты: жағымды 

көңіл күй тілейміз. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Дорбадағы 

құмалақтар»       

Мақсаты: балалардың 

ұғымында тура және 

кері санау туралы 

түсніктерін 

қалыптастыру,көзбен 

көрмей ақ бірден беске 

дейін санау амалы 

туралы, екі заттың 

санын тең ету амалдары 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Құстарға 

жем"Смарт мақсаты: 

Балалардың қыстайтын 

құстардың тіршілік етуі 

туралы біледі. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Сүп сүйкімді 

суықторғай» 

Смарт 

мақсаты:Балалардыалдынал

адайындалғанағаш 

бұтағынан суықторғай жасай 

алады. 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Құстарға 

жемшашар" тақпағын 

жаттау. 

Мақсаты: Балалардың 

"тақпақ" ұғымын жетілдіру, 

қыстайтын құстар туралы 

көркем сөз үлгісімен таныс 

тырып,құстарға қыста 

қамқорлық жасау жөнінде 

білімдер жиынтығын 

тиянақтау; адамның 

жанындағы басқа адамдар 

алдындағы жауапкершілік 

сезімі туралы ұғымдар 

қалыптастыру.Балаларды 

"Құстарға жемшашар" 

тақпағын жаттап алып, 

мәнерлеп айтуға үйрету.  

Сурет салу Тақырыбы: 

"Сары шымшық". 

Мақсаты:Балалардың 

қылқаламмен сары шымшық 

бейнесін салуға 

үйрету;құстысалу 

барысында басы, денесі, 

қанаты, құйрығы сияқты 

денебөлшектерін 

үйлесімділіктесалутехни 

касына машықтау; аква 

рельді бояуды қылқаламға 

қою реңкі етіп, қағаз бетіне 

үлкен мөлшерде салуға 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)  

 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 

«Бұлбұлментоқылдақ». 

Мақсаты:Балаларды 

бұлбұлментоқылдақ 

әңгімесінің мазмұны мен 

таныстыру.Мәтіні 

қысқаәңгімені бар 

ықыластарымен мұқият 

тыңдауға үйре ту,шағын 

мазмұнды әңгімені өз 

шығармашылығымен 

әңгімелеп беруге 

дағдыландыру.Бұлбұл мен 

тоқылдақ туралыақпарат 

бере отырып, 

олардыңішінде қыстайтын 

құстыңерекшеліктерін 

ажырата білудағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу.  

Тақырыбы: «Аялайық 

құстарды». 

Мақсаты: Балалардың 

құстардың 

қысқытіршілігі туралы 

түсініктерін кеңейту; 

қыстайтын Құстар 

тіршілігі жайлы 

балалардың ой-өрісін 

дамытып, сөздік қорын 

молайту; құстарға 

қамқорлық жасауға 

және оларға деген 

сүйіспеншілік 

сезімдеріне тәрбиелеу. 

Құрастыру.  

Тақырыбы: "Аю мен 

қасқыр". 

Мақсаты: Балаларды 

геометриялық  

пішіндерді 

пайдаланып, қағаз  

бетіне қасқырды және 

аюды құрастыруға 

үйрету; жабайы 

жануарлар: қасқыр мен 

аю, және олардың 

қысқы тіршілігі туралы 

білімдерін толықтыру; 



талпындырту; көзбен 

мөлшерлеу, зейінін, құстарға 

қамқорлыққа деген 

сезімдерін дамыту; 

тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

қағаз бетінде кеңістікті 

бағдарлай алу 

іскерліктерін 

жетілдіру; үлгі 

бойынша құрастыру 

іскерліктерін, 

танымдық қабілеттерін 

дамыту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Смарт мақсат: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Бала үні:(қажеттіліктері) Бақылау: (қадағалау) 

Серуен  Бақылау 

Қыстың негізгі 

белгілерін бақылау. 

Смарт мақсаты: 

Балалар қыстың 

белгілерін ажыратуды 

біледі.  

Еңбек 

Ағаштардың қасына 

түскен бұталарды 

жинау. 

Смарт 

мақсаты:Балалар 

алаңда жүрген кезде 

қоқысты жинап жүру 

керектігін біледі. 

Жеке жұмыс 

Тақпақ«қар» 

Аппақ,аппақ ақшақар, 

Бірінұстап алайын. 

Ұстадым! Жоқ ақша 

Бақылау  

Аула сыпырушы еңбегімен 

таныс болу. 

Смарт мақсаты: Аула 

сыпырушының қыскезіндегі 

еңбегін біледі. 

Еңбек 

Аула сыпырушыға 

балабқшаның ауласын 

сыпыруға көмектесу. 

Смарт мақсаты: Аула 

сыпырушының қыскезіндегі 

еңбегін бағалай алады. 

Жеке жұмыс 

«Ауланы сыпырушының 

еңбегін қалай жеңілдетсем 

екен» деген тақырыпта 

шағын әңгіме құрастыру. 

Қимылды ойын:  

«Секір,шапалақта» 

Смарт мақсаты: Балалар 

Бақылау 

Қар жинайтын 

машинаның жұмысын 

бақылау. 

Смарт мақсаты: Адам 

еңбегін жеңілдететін 

машинаның түрлерін біледі. 

Еңбек 

Гүлзарға,ыдысқа түрлі-түсті 

мұзды қатырып қою. 

Смарт мақсаты: 

балалардың эстетикалық 

танымдары дамиды. 

Жеке жұмыс 

Қане, кімнің бойы ұзын, 

Паравозы пойыздың. 

Қатар-қатар тұрайық, 

Пойызды біз құрайық. 

Қимылды ойын: 

«Аңшымен қоян» 

Смарт мақсаты:нысанаға 

Бақылау  

Бұлт пен тұманды 

бақылау 

Смарт мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

көріністерін сезе алады. 

Еңбек 

Ойын алаңына арналған 

қардан құрылыс жасау. 

Смарт мақсаты: Ойын 

алаңына арналған қардан 

құрылыс жасауды біледі. 

(ұшақ,машина, сырғанақ) 

Жеке жұмыс 

Аулы сырты баққа,  

Тұрғызамыз таққа. 

Аққаланы айналып, 

Ойнаймыз біз шаттана. 

Қимылды ойын 

«Секіріп өт» 

Смарт мақсаты: белгі 

Бақылау  

Құстарды бақылау 

Смарт мақсаты: 

Қыстайтын және 

алаңға келетін 

құстарды ажыратып 

біледі. 

Еңбек 

Құстарға арналған 

ұяны жөндеп, ішін 

тазалап, жылы 

болуына жағдай жасау. 

Смарт мақсаты: 

Құстарға арналған 

ұяны жөндей алады. 

Жеке жұмыс 

Мың торғай қамаса 

қораға,  

Бір торғай тұрмайды. 

Бір торғай тұрмайтын 

қораға, 



қар, 

Қайдан іздеп табайын. 

Қимылды ойын 

«Аяз»               

Мақсаты: Тез жүгіріп, 

шымыр бола алады. 

Еркін ойын 

алысқа секіре алады. 

Еркін ойын 

 

затты лақтырып, тигізуді 

біледі. 

Еркін ойын 

берілген бойда ойынға 

кірісіп, ойнауды біледі. 

Еркін  ойын 

Мың торғай тұрмайды. 

Қимылды ойын: 

«Нысана» 

Смарт мақсаты:Оң 

және сол олмен 

желдетіп,көздеп 

лақтыруды біледі. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Смарт мақсат:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады.(Бақылау) қадағалау. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 
Дастарханның бүгінгі, 

Бар мәзірі жұғымды. 

Дәмін татып көріп ек, 

Ал айтайық рахмет! 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Бала үні  (Қажеттіліктері) 

Ұйқы  Отырғышта отырып,  
Отырғышпен достаса,  

Киімдерді ретімен  

Ұйықтар кезде жинаймын,  
Керуетім сақтайды  

Тыныш, тәтті ұйқымды,  

Әсем, әуен сөзімен  

Ұйықтайтын енді сәт келді.  

«Бесік жыры» әнін тыңдап ұйықтаймыз. 

Смарт мақсаты: Балалар өз орындарын тауып, реттілікпен орналасуды біледі.  

Бақылау (қадағалау.) 

 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Шынықтыру шаралары.Табанға арналған кілемшелер үстімен жүру.Беті – қолдарын жуғызу. 

Смарт мақсаты:Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүре алады. 

Бала үні (қажеттіліктері, қадағалау) 

Бесін ас  Смарт мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Бақылау (қадағалау.) 

Ойындар, 

дербес əрекет 

«Кел билейік»                                  
Маман жоспары 

бойынша 

Құрылымдалған 

ойын:«Шатасқан 

суретші» 
мақсат: Балалар 

суретшінің қатесін түзеп, 

сандарды реттілікпен қоя 
алады. 

 «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы:«Балықпен 

таныстыру». 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық ойын) 

Мақсаты: қажетті таяқшаны 

таңдап алып, құрастырған 

материалы туралы әңгімелей 

алады. 

 

Тəрбиеші 

жетекшілігімен 

жүргізілетін ойын: «Оң 

жақ па, сол жақ па» 

Мақсаты: Тәрбиешінің 

нұсқауымен сандардан 

шатаспайтөменгі сызыққа 

қоюды біледі. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Нұралиге қимылды 
ойындардың ережелерін 

орындауға үйрету. 

Абдурахманға достық 
қарым-қатынас және 

өзара көмек көрметуге 

үйрету. 

Марғұланға құрылыс 

бөлшектерін атап, оларды 

құрылымдық қасиеттерін 

ескере отырып, пайдалануға 

үйрету. 

Исламханға қайшыны дұрыс 

ұстап, пайдалануға үйрету. 

Серікқали Раянаға 

бағдаршамның белгілерін 

көшеден, жолдан өткенде 

өзін дұрыс ұстауды 

үйрету.  

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

 

Серуен  1.Қимылды ойын: 

« Ақ сандық, көк сандық » 

Смарт мақсаты: Шапшаң ойнай алады. 

2.Қимылды ойын: «Көги-көк» 

3.Қимылды ойын: «Аю мен тышқандар» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Еркін ойын: 

«Көбелектер, бақалар» 

Ұлдар бақа болып 

секіру және қыздарға 

көбелек болып ұшу. 

Смарт 

мақсаты:Берілген 

белгіні мұқият орындай 

алады. 

Балалардың қалауынша, 

сурет бояу, қағаздардан 

пішіндер қию. 

Еркін ойын: 

«Автожарыс» 

2 бала кішкентай бір-бірден 

ойыншық көлікке жіп 

байлайды. Нұсқау 

берілгенде лентаны бүктеп, 

ойыншық көлікті өзіне қарай 

тартады. 

Смарт мақсаты: нұсқау 

бойынша ойнауды және  

шапшаңдықты біледі. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Смарт мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға 

Балалардың үлкендермен 

сыпайылық таныта 

білулерін қадағалау. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Түрлі 

пішіндібалықтар 

Мақсаты: 

Балаларғасалыстыру 

эквивалентітуралы 

түсінік беру 

бірыңғайжәне әрқалай 

жатқан 

заттартоптарының 

теңдігі туралыбілім беру 

саны қаншасонша 

бірдей саны теңжәне 

заттардың 

кеңістіктеалыс жақын 

орналасуұғымдарын 

пысықтауқоршаған 

әлемнің тіріобъектілері 

аквариумбалықтары 

туралы түсініктераясын 

кеңейту. 

Балалардыңәрқалай 

және 

бірыңғайорналасқан екі 

топзаттарының теңдігін 

байқау. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Террариумда

ғыТасбақа»  

Мақсаты: 

Балалардатасбақаның 

тіршілігі мен оғанкүтім 

жасау туралы 

білімдерінқалыптастыру. 

Тасбақаныңқұрлықтағы 

әрекеттері 

жайлытүсініктерін сыртқы 

түрі үйжағдайындағы 

тіршілік етуортасы мекені 

азығыкеңейту үй 

жағдайындатасбақаға күтім 

жасаудағдыларын 

жетілдіру Адамжәне 

қоршаған орта туралыұғым 

беру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Тиін жаңғақ 

кеміріп отыр". 

Мақсаты: Балаларды тұтас 

қызғылтсары түсті 

ермексаздан 

Тиіндімүсіндеуге үйрету; 

мүсіндеудің созу,шымшу, 

есу әдістерін 

пайдалану,ермексазды 

қырнауышпен 

тырнауіскерліктерін 

жетілдіру; Тиіннің 

сыртқытүрінің сипаттық 

белгілерін көрсетудіүйрету; 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту  

"Ауыл мен қала 

туралы әңгімелеу. 

Тілдің дыбыстық 

мәдениеті: [Л] 

дыбысы.". 

Мақсаты: Балаларды 

үнді дауыссыз 

[л]дыбысымен 

таныстыру; сөздердің 

құрамындадыбыстың 

болуын түсіндіру; 

"ауыл" мен 

"қала"ұғымдарын 

тиянақтау; адамның 

қала менауылдағы 

тіршілігі туралы 

білімдерінпысықтау.Б

аланы дауыссыз [л] 

дыбысын буын, 

сөздерқұрамында 

айтуға жаттықтыру; 

дыбыстықұлақпен 

естіп, сөздер 

құрамында орнын 

тауып,атауға үйрету.                 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Аквариу

м балықтары". 

Мақсаты: Балаларды 

үлкен жәнекішкентай 

балықтардың 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Бақша 

ағаштары 

Мақсаты: Балаларды 

бақшаағаштары 

әңгімесімен 

таныстыраотырып оларды 

көркемшығармашылыққа 

баулу 

әңгімедегіағаштардың 

қимылдары мен 

сөздерінқайталап айтуға 

жаттықтыру ағаштартуралы 

қысқаша түсінік бере 

отырыпағаштар мен тәрбие 

туралы ұғымынкеңейту 

адам және қоршаған 

ортатуралы білімдерін 

кеңейту. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



зейінін, қолдың 

ұсақбұлшықеттерін 

дамыту;Тиіндергесүйіспен

шілікпен қарауға тәрбиелеу 

Орыс тілі 

(Маман жоспарымен) 

бейнелерін,дөңгелек 

пен сопақша, 

үшбұрышпішінді 

трафареттерді 

бастырып 

салутехникасына 

үйрету; 

балықтардыңбейнелер

ін қағаз бетіне 

үйлесімділіктеорналас

тыруға машықтау.  

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау                  

Қар үстіндегі іздерді 

бақылау.               

Мақсаты: Балаларды 

қар үстіндегі адамдар 

дың,жануарлардың,құс 

тардың ізін айырып, 

білуге үйрету. Қар 

үстіндегі іздерге назар 

аударып,оны анықтай 

білуге көңіл қою.      

Еңбек    

Қардан қарлы дуал 

жасау.Мақсаты: 

Ұжымдық жұмыс. Бір-

біріне көмектесе 

білуге тәрбиелеу.  

Жеке жұмыс                   

Ақ киімді денелі,ақ 

Бақылау                                

Алаңдағы ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 

ағаштар ды қыс кезінде 

қалпын анық тап,білімін 

толықтыру.Ағаштар ды 

сыртқы түсінен,түрінен, 

бұтақтарынан қалай 

орналасуы нан танып 

танып,айыруға үйрету. 

ЕңбекАғаштардың түбін 

қармен жабу. 

Мақсаты:Қар ағаштың түбін 

аяздан қорғайтынын 

балаларға түсіндіру.Жеке 

жұмыс 

Қимылды ойын:«Ордағы 

қасқыр». 

Бақылау                              

Күн көзін бақылау. 

Мақсаты: Күннің 

көзін қыс мезгілімен 

байланысты 

рып,балаларға 

барынша мол түсінік 

беру.Күннің көзі 

«ұясынан» сәл 

ғанакөтеріліп,біраздан 

соң кешкі ұясына 

барып қонды.Күн 

қысқа әрі суық. 

ЕңбекАққала жасау. 

Мақсаты:Қармен 

жұмыс істеуге 

үйрету.Жеке жұмыс 

Қимылды 

ойын:«Жұп болып 

Бақылау  

Бұлт пен тұманды 

бақылау 

Мақсаты: Қыс мезгіліндегі 

табиғат көріністерін сезе 

алады. 

Еңбек 

Ойын алаңына арналған 

қардақұрылыс жасау. 

Мақсаты: Ойын алаңына 

арналған қардан құрылыс 

жасауды біледі. 

(ұшақ,машина, сырғанақ) 

Жеке жұмыс 

Аулы сырты баққа,  

Тұрғызамыз таққа. 

Аққаланы айналып, 

Ойнаймыз біз шаттана. 

Қимылды ойын 

Бақылау  

Терезедегі өрнектерді 

бақылау 

Мақсаты: 

Балаларғақұбылысты 

түсіндіру. Олардың 

ойын 

толықтыру.Терезедегі 

өрнектерді бақылау. 

Еңбек 

Қардан бекініс жасау 

ды үйрету.  

Мақсаты:  Күрекпен 

қарды ойып,үй 

салуды,бекет тұрғзуды 

үйрету.                  

Жеке жұмыс 

Бір топ бала сырғанап, 

Барады әне жарысып. 



сақалды.                   

Соқыр мылқау 

танымас тірі жанды, 

Үсті - басы ақ қырау 

түсі суық,                    

Басқан жері сықырлап  

келіп қалды.  

Еркін ойын 

Мақсаты:секіруге,затты 

лақтыруға жаттықтыру.                                      

Еркін ойын 

 

эстафета ойынын 

жүргізу». 

Мақсаты:Шанамен 

сырғанақ 

тебу.Жолдасы үшін 

жанашыр,жақсы 

жолдас болуға 

тәрбиелеу.Еркін 

ойын 

«Секіріп өт» 

Мақсаты: белгі берілген 

бойда ойынға кірісіп, 

ойнауды біледі. 

Еркін  ойын 

Қалды артта қыр алып. 

Қимылды ойын: 

«Айлакер түлкі» 

Мақсаты:Оңды- 

солды жалтырап 

жүгіруге жаттықтыру. 

Еркін ойын 

 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 
 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік»Маман 

жоспары бойынша 
Ертегі тыңдау «Мақта қыз 

бен мысық». 
Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат 

əлемі»«Балықтарда 

қонақта»  

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 
ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Ертегіні сахналау.             

«Мақта қыз бен 

мысық». Мақсаты: 

Баланы рольдерге 

бөліп ертегі желісі 

бойынша 

баяндауға,байланысты

рып сөйлеуіне назар 

аудару. 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Санжарға дене 

жаттығуларын 

қызығушылығын 
таныту. 

Мейіржанға мағыналас 

сөздерді қолдануды дамыту. 

Сарсен Раянаға 

шамасы әртүрлі 2-3 

затты өсу және кему 

ретімен орналастыруға 

үйрету. 

Батырханға үлгі бойынша 

пішінін, пропорциясын 

ескере отырып сурет салуға 

үйрету. 

Сабинаға мемлекеттік 

әнұранды және оның 

кеудесінің сол жағына 

қолын қойып айтуды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Ұшты,ұшты» 

2.Қимылды ойын: :«Тышқан мен мысық» 

3.Қимылды ойын: :«Кім шапшаң?» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Қимылды ойын: 

«Аққала» 

Мақсаты:Аққаланы 

дұрыс шапшаң 

орналастыруға үйрету. 

Балаларды үлгіні 

таза ұқыпты бояп 

білуіне 

дағдыландыру. 

Қимылды ойын:                   

« Ұшты-ұшты » 

Мақсаты: Ненің 

ұшатынын, ненің 

ұшпайтынын, 

аңғарымпаздыққа 

тәрбиелейді. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға: Б/бақшаның 

төлем ақыларын уақытында 

төлеу керектігін ескерту. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/о: «Ақ қоян» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

 

Дидактикалық 

ойын:«Біреу-көп»  

Мақсаты:  
 «Біреу және көп» ұғымын 

қайталау. 

Ойынның құрал-

жабдықтары: 

 Әртүрлі заттар суреттері, 

пішіндер. 
 

Дидактикалық ойын:  

Суреттің жалғасын тап» 

Мақсаты:   
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Ойынның құрал-жабдық 
тары:жартыға бөлінген 

суреттер 

 

Дидактикалық ойын: 
«Үстінде, астында, 

алдында, артында, сол 
жақта, оң жақта» 

Мақсаты:  

кеңістікте бағдарлау 
қабілеттерін дамыту.  

Ойынның құрал-

жабдықтары:  
суреттер. 

Дидактикалық 

ойын:«Сандарды 

таны»  

Мақсаты:    

сандар туралы алған 

білімдерін бекіту. 

Ойынның құрал-

жабдықтары: 
1 ден 10 ға дейінгі 
сандар реті. 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Математика негіздері 

Тақырыбы:Аспаздың 

кесу тақталары. 

Мақсаты:Балалардың  

ұғымында реттік сан есім 

турулы түсінікті 

қалыптас- тыру;бес саны 

көлемінде  тура ж/е кері 

санау турулы түсініктерін 

кеңейту; Балалардың  

геометриялық пішіндерді 

беттестіру, салыстыру 

техникасын жетілдіру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Жануарлар 

емшісі (малдәрігері)". 

Мақсаты: Балалардың 

жануарлардың қысқы 

тіршілігітуралы білімдерін 

кеңейту;Жануарлардың 

қысқыдайындықтары туралы 

түсінік беру;қыста 

жануарларға азық беру 

менкүтім жасау 

ерекшеліктеріментаныстыру; 

жануарлар емшісі 

(малдәрігері) қызметі туралы 

ұғым беру.Жануарлар 

туралы ұғымдарынкеңейте 

отырып, 

балалардыңестесақтауын 

және 

байқампаздығындамыту. 

Жануарлар туралы көркем 

сөздерді пайдалана отырып, 

сөздікқорын молайту. 

Балалардыңжануарлардың 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Кімнің қолынан 

не келеді?диалогтар ойыны". 

Мақсаты: Балалардың 

"мамандық" туралыұғымын 

қалыптастыру; 

диалогпенмонолог, сөйлеу 

түрлері жөнінде 

мағлұматтарберу; жұмбақ пен 

тақпақ, мақал 

жөніндетүсініктерді 

пысықтау; мамандықтар 

иелерітуралы жалпы білімдер 

аясын кеңейту.Балаларды 

мамандықтар 

ерекшеліктеріжөнінде көркем 

сөзді тыңдап, 

тақпақжолдарындағы 

фразалар арқылы 

белгілісұрақтарға логикаға сай 

жауап берудағдыларын 

қалыптастыру; монолог пен 

диалогайырмашылықтарын 

ажырату 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Мен 

дәрігер боламын».                      

Мақсаты: Балаларды 

Мен дәрігерболамын 

өлеңімен таныстыра 

отырыполарды көркем 

шығармашылыққа 

баулу,мамандық 

туралықысқаша түсінік 

бере отырып 

дәрігерқызметі туралы 

ұғымдарынкеңейту. Өлең 

мазмұны арқылы 

балалардың тілі мен 

зейінін шығар 

машылығымен есте 

сақтауқабілетін және 

дербестігіндамыту. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу      

Тақырыбы: «Маман 

дықтың бәрі жақсы». 

МақсатыБалалады 

мамадықтардың 

маңыздылығымен 

таныстыра отырып, 

оларды ажыратып, 

атай білуге үйрету; 

мамандық ерекшелік 

тері туралы ой-өрісін 

кеңейту;мамандық 

түрлеріне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу.             

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Құрастыру                 

Тақырыбы: 

«Мысығым менің 

мысығым». 

Мақсаты:Балаларды 

мақта табақшаларынан 

мысықты құрастыруға 



тіршілігі мен оғанкүтім 

жасауға және қамқор 

болуғадеген 

қызығушылықтарын ояту; 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Абзалжан 

дәрігер»     

Мақсаты:Балаларды дәрігер 

қимаүлгісінің басының 

үстінетіктөртбұрышты 

көлденеңорналастырып оны 

дәрігердіңқалпағы 

депқабылдай отырып 

дәрігердіңбасы сұлбасының 

бетіне бетәлпет белгілерінің 

қимаүлгілерін жапсыруға 

жолаққағаздарды қиып 

ортасынанбүктеп шетін 

желімменжапсырып 

дәрігердің басысұлбасының 

төменгі жағынақатар 

бойымен сол жақтан 

оңғақарай жапсыруға 

үйретумамандықтар соның 

ішіндедәрігер мамандығы 

жайлыбілімдерін толықтыра 

отырыпдәрігер маманының 

құралжабдықтарын басқа 

құралдардыңарасынан 

көлеңкелері арқылытанып 

басқа заттардыңарасынан 

ажыратуға үйрету. 

біліктерінқалыптастыру; есте 

сақтау, елестету қабілеттерін 

дамыту,арақатынастық 

байланыстарды 

жетілдіру.Балаларды 

мамандықтар иелеріне 

дегенқұрметке, 

ұғымталдыққа, достыққа 

тәрбиелеу. 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Етікшінің жаңа 

қос етігі". 

Мақсаты: Балаларды қос 

етіксұлбасыларын қазақтың 

оюларыменбезендіруге 

үйрету; етіктің 

қоншысынадөңгелек пішінді 

трафаретті 

басып,бастырылған 

дөңгелектің үстіне 

"мүйіз"оюын салу техникасын 

қалыптастыру;қазақтың 

ұлттық аяқ киімі 

туралыбілімдерін тиянақтау, 

етікші мамандығытуралы 

ұғымдар беру; 

композициялыққабілеттерді, 

әсемдікті қабылдауадамның 

еңбегін 

құрметтеугетәрбиелеу. 

 

 

үйрету;жазық қағаз 

бетінде кеңістікті 

бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіре 

отырып, бүтін мақта 

табақшасын тең 

ортасынан қайшының 

көмегі мен екіге 

бөлу,қайшымен жұмыс 

кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтауға 

үйрету. 



Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау.Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау                                 

Мұз сүңгісін бақылау.               

Мақсаты: Балаларға 

мұздың қасиеті туралы 

мол түсінік беру.                            

Еңбек  Қар тасу. 

Мақсаты: 

Ұжымдықжұмыс.Бірі 

қарды жинаса,бірі 

тасиды.Бір-біріне 

көмектесе білуге 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс                          

Ақша қар 

Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды.              

Мұз болады – қатады,         

Жып-жылтыр боп 

жатады. 

Еркін ойын 

 

Бақылау                                

Терезедегі өрнектерді 

бақылыау 

Мақсаты:. 

Еңбек                                

Ағаштардың түбін қармен 

жабу. 

Мақсаты:                                          

Қар ағаштың түбін аяздан 

қорғайтынын балаларға 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс 

Қимылды ойын:                    

«Ордағы қасқыр». 

Мақсаты:секіруге,затты 

лақтыруға жаттықтыру.                                      

Еркін ойын 

 

Бақылау                              

Қар ұлшқындарына 

бақылау. 

Мақсаты:Балаларды қар 

ұшқындарының қалай пайда 

болатынын,сонымен бірге 

балаларды байқағыштыққа 

тәрбиелеу.Балаларды қар 

ұлпасын зейінқойып, 

анықтауға үйрету .  

Еңбек                                 

Қардан қарлы дуал жасау. 

Мақсаты:Қоғамдық жұмыс 

уақытында бір-біріне кедергі 

жасамауға үйрету.                                         

Жеке жұмыс 

Бір топ бала сырғанап, Барады 

әне жарысып.     Қалды артта 

қыр қалып. 

Еркін ойын 

Бақылау  

Алаңдағы ағаштарды 

бақылау 

Мақсаты:Балалардың 

ағаштарды қыс кезінде 

қалпын анықтап,білімін 

толықтыру.Балаларды 

табиғатқа қамқоршы 

болуын тәрбиелеу. 

Еңбек 

Ағаштың  түбіне қар 

жинау. 

Мақсаты: Балаларға 

ағаштың түбін қармен 

жабудың сырын,пайдасын 

түсідіру.                               

Жеке 

жұмыс1.Жапырақсыз 

ағаштарды қалай 

атаймыз?                                     

2. Жапырақтар неге күзде 

түсіп қалады? 

Қимылды ойын 

«Ордағы қасқыр» 

Мақсаты:секіруге,затты 

лақтыруға жаттықтыру. 

Еркін  ойын 

Бақылау  

Күн көзін бақылау 

Мақсаты:Күннің көзі 

«ұясынан» сәл ғана 

көтеріліп,біраздан соң 

кешкі ұясына барып 

қонады.Күн қысқа әрі 

суық.             

ЕңбекАққала жасау.  

Мақсаты:Қармен 

жұмыс істеуге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Кім 

жүйрік?!»Эстафеталы

қ ойындар 

Мақсаты:Балаларды 

бір-біріне эстафета 

беруге үйрету. 

Жолдасы үшін 

жанашыр болуға 

тәрбиелеу.                             

Жеке жұмыс 

Өз қиялымен қыс 

қызықтары туралы 

әңгіме құрап айтуға 

үйрету.                                   

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 



Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су шаралары 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік»                                  

Маман жоспары бойынша 
СРО                          «Дəргер». 

Мақсаты:Баланы дәрігер 
маманды ғына деген 

қызығушылығын ояту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Бөлмедегі 

гүлдерде қонақта». 

Интелектум ойыны: 
«Түрлі түсті пішіндер» 
(топтық ойын) 

Мақсаты: қажетті 

пішінді  таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Қуыршақ театры                            

«Шалқан»ертегісі.Ма

қсаты:Балаларды 

рөльдерге бөліп 

ертегіні баяндай 

білу,байланыстырып 

сөйлеуге 

дағдыландыру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Метеханға түрлі 

тапсырмалар орындап, 

бір-бірден сапта жүруді 

игерту; 

Айсезімге халық 

шығармашылығының желісі 

бойынша тұрмыстық заттар 

мен ойыншықтардың 
бейнелерін мүсіндеуге 

қызығушылық танытуды 

меңгерту; 

Нұрбақытқа көкөністер-

жемістердің, ыдыстардың, 

ойыншықтардың, 

жануарлардың суреттерін 

салуды меңгерту; 

Әбілмансурға қазақ киіз 

үйі оның құрылысы 

ішіндегі заттарды, ұлттық 

киімдер мен әшекейлерді 

атауды және ажыратуды 

игерту; 

Асимаға адамның 

пішінін (дене 

бөліктерін: бас, кеуде, 

қолдары, аяқтары) 

мүсіндеуді игерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Орын тап» 

2.Қимылды ойын: « Ақ қоян» 

3.Қимылды ойын: «Өрмекші мен шыбындар» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Аула құстары туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Қимылды ойын: 

«Паравоз» 

Мақсаты:Баланы 

шапшаңдыққа үйрету. 

Балаларды үлгіні 

таза ұқыпты бояп 

білуіне 

дағдыландыру. 

Қимылды ойын:                   

«Мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты:Балаларды 

ойынға деген қызығу 

шылығын 

ояту,аңғарымпаздыққа 

тәрбиелейді. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға  

Балалардың айлық жарналарын 

төлемдерін ескерту. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/о:«Өрмекші мен 

шыбындар»      Мақсаты: 

Балаларды тапқыр 

лыққа,байқампаздыққа 

тәрбиелеу. 

Қ/о: « Ақ қоян».Мақсаты: 

Балаларды жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

 

Қ/о: «Тым-

тырақай».Мақсаты:Балала

рды шапшаңдыққа баулу. 

 

Қ/о: «Кім шапшаң?» 

Мақсаты: 

Баланыептілікке,шыдамды 

лыққа тәрбиелеу. 

Қ/о:Дидактикалық 

ойын:«Көлем. Кім 

бірінші?» 
Мақсаты:  Геометриял

ық пішінді сипалап 

анықтау.  

Көрнекіліктер: 

картоннан жасалған 

геометриялық 
пішіндер. 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Үйді 

жинаудыңəдебі». 

Мақсаты: Балаларға 

қағазбетіндегі заттардың 

орналасубағдары жөнінде 

жаңабілімдер беру үстіңгі 

солжақ үстіңгі оң жақ 

төменгісол жақ төменгі оң 

жақ ұғымдарын 

қалыптастыру, эквивалентті 

заттар туралы түсініктерді 

жетілдіру, тұрмыстық 

техника түрлеріШаңсорғыш 

кір жуумашинасының 

қажеттілігінтазалық 

ережелерінтүсіндіру. 

Балалардыгеометриялық 

пішіндердіңқағаз бетінде 

орналасуқалыптарын 

ажыратыпсөзбен айтуға 

үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Ауа 

баптағышКондиционер»                          

Мақсаты: Балалардың 

ауаБаптағыш туралы 

білімдерінкеңейту қыста 

жанды жәнежансыз 

табиғатта 

болатынқұбылыстар 

жайлытүсініктерін нығайту 

адамдармен техника 

құралдарыныңқысқы 

дайындықтары 

жөніндетүсінік беру ауа 

баптағыштыңжұмыс істеу 

ерекшеліктеріментаныстыру 

адам жәнетехника туралы 

ұғым беру.Балалардың 

ауаБаптағыштың 

ерекшеліктерітуралы 

ұғымдарын кеңейтеотырып 

балалардыңқарапайым 

тәжірибелікзерттеу жүргізе 

білудағдыларын 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту                         

"Тұрмыстық техника 

жөнінде 

«Некүшті?»әңгімесін 

мазмұндау."Мақсаты: 

Балалардың тұрмыстық 

техникажөнінде ұғымдарын 

дамыту;сөйлеудің әңгіметүрі 

мен оның құрылу мазмұны 

жөніндебілімдерін 

жетілдіру; тұр мыстық 

техникатүрлерінің адам 

өмірінде алатын орны 

туралымағлұматтар 

жиынтығын ұсыну; 

тұрмыстықтехниканың 

адамға маңызды 

көмекшіқұрал екеніне көз 

жеткізу, техниканы 

күтуережелері туралы 

жалпы мағлұмат беру. 

Сурет салу 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Пойыз»                     

Мақсаты:Балаларды 

Пойыз туралыөтірік 

өлеңмен таныстыра 

отырыпөтірік өлең 

мазмұны бойынша 

өлеңжолдарын мәнерлеп 

оқу өтірік өлеңмазмұнын 

зейін қойып мұқият 

тыңдауғаүйрету пойызға 

деген 

балалардыңқызығушылығы

н тудыру адам 

жәнетехниканың тығыз 

байланысы 

туралыбілімдерін кеңейту. 

Өтірік өлеңдегісөздер 

арқылы балалардың 

сөздікқорын молайту өлең 

мазмұны бойыншазейіні 

мен қиялын және тілі мен 

естесақтау қабілетін 

дамыту. БалалардыңПойыз 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  

(Маман жоспарымен) 



қалыптастыруқабілеті мен 

зейінін тілі менесте 

сақтауын 

жәнебайқампаздығын 

дамыту.Балалардың ауа 

баптағышқакүтім жасауға 

және оныңсырын білуге 

дегенқызығушылықтарын 

ояту оқуқызметінде бір 

біріне дегендостық қарым 

қатынас пенізгілік 

ережелеріне тәрбиелеуоқу 

әрекетіндебелсенділіктерін 

көтеру.                         

Мүсіндеу 

Тақырыбы:"Жол 

белгілері:бағдаршам". 

Мақсаты: Балаларды қара 

түстіермексазды есу арқылы, 

шыққаншұжықтың екі бас 

жағын басыпбағдаршамның 

негізін жасап, оған үштүрлі 

дөңгелектерді 

жапсырып,бағдаршамды 

мүсіндеуге үйрету; 

жолдажүру ережесі туралы 

білімдерін ойынарқылы 

бекіту; диалог 

түріндесөйлесуге, сөздерді 

анық, дұрысайтуды 

жетілдіру; балаларға 

көшетәртібін бұзған қандай 

апаттықжағдайларға 

әкелетінін сана-сезімдеріне 

Тақырыбы: "Үтік". 

Мақсаты:Балаларды үтік 

суретінзаттық салу 

техникасына үйрету; 

үтіктіңнегізгі құрылымы 

бөлшектеріне қарап,тұтас 

техника құралы бейнесін 

танып,атауға талпындырту; 

тұрмыстықтехника 

құралдарының 

адамныңөмірінде алатын 

орны туралымәліметтерді 

тиянақтау; қолдың 

ұсақмоторикасын, зейінін, 

ой-қиялындамыту; 

ұқыптылыққа, 

әдептіліккетәрбиелеу. 

 

 

туралы өтірік 

өлеңгеқызығушылықтарын 

ояту оқуқызметінде бір 

біріне құрметпен 

қарауғажәне белсенділік 

көрсетіп әдептіболуға 

тәрбиелеу.  

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 



жеткізу, жол 

жүрусауаттылығын дамыту; 

көшеде жүрутәртібін 

сақтауға тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Маман жоспарымен) 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 



Серуен  Бақылау                   

Қар үстіндегі іздерді 

бақылау.                

Мақсаты: Балаларды қар 

үстіндегі адамдар 

дың,жануарлардың,құс 

тардың ізін айырып, білуге 

үйрету. Қар үстіндегі іздерге 

назар аударып,оны анықтай 

білуге көңіл қою.       

Еңбек    

Қардан қарлы дуал жасау. 

Мақсаты:                        

Ұжымдық жұмыс.Бір-біріне 

көмектесе білуге тәрбиелеу.  

Жеке жұмыс                    

Ақ киімді денелі,ақ сақалды.                   

Соқыр мылқау танымас тірі 

жанды,  

Үсті - басы ақ қырау түсі 

суық,                     

Басқан жері сықырлап  келіп 

қалды.  

Еркін ойын 

 

Бақылау                                

Алаңдағы ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 

ағаштар ды қыс кезінде 

қалпын анық тап,білімін 

толықтыру.Ағаштар ды 

сыртқы түсінен,түрінен, 

бұтақтарынан қалай 

орналасуы нан танып 

танып,айыруға үйрету. 

Еңбек                                

Ағаштардың түбін қармен 

жабу. 

Мақсаты:                                          

Қар ағаштың түбін аяздан 

қорғайтынын балаларға 

түсіндіру.Жеке жұмыс 

Қимылды ойын:                    

«Ордағы қасқыр». 

Мақсаты:секіруге,затты 

лақтыруға жаттықтыру.                                      

Еркін ойын 

 

Бақылау                              

Күн көзін бақылау. 

Мақсаты: Күннің көзін қыс 

мезгілімен байланысты 

рып,балаларға барынша мол 

түсінік беру.Күннің көзі 

«ұясынан» сәл 

ғанакөтеріліп,біраздан соң 

кешкі ұясына барып 

қонды.Күн қысқа әрі суық.                

Еңбек                                 

Аққала жасау. 

Мақсаты: Қармен жұмыс 

істеуге үйрету.                               

Жеке жұмыс 

Қимылды ойын:                  

«Жұп болып эстафета 

ойынын жүргізу». 

Мақсаты:Шанамен 

сырғанақ тебу.Жолдасы 

үшін жанашыр,жақсы 

жолдас болуға тәрбиелеу.                        

Еркін ойын 

Бақылау  

Бұлт пен тұманды 

бақылау 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

көріністерін сезе алады. 

Еңбек 

Ойын алаңына арналған 

қардақұрылыс жасау. 

Мақсаты: Ойын алаңына 

арналған қардан құрылыс 

жасауды біледі. 

(ұшақ,машина, сырғанақ) 

Жеке жұмыс 

Аулы сырты баққа,  

Тұрғызамыз таққа. 

Аққаланы айналып, 

Ойнаймыз біз шаттана. 

Қимылды ойын 

«Секіріп өт» 

Мақсаты: белгі берілген 

бойда ойынға кірісіп, 

ойнауды біледі. 

Еркін  ойын 

Бақылау  

Терезедегі өрнектерді 

бақылау 

Мақсаты: 

Балаларғақұбылысты 

түсіндіру. Олардың 

ойын 

толықтыру.Терезедегі 

өрнектерді бақылау. 

Еңбек 

Қардан бекініс жасау 

ды үйрету.  

Мақсаты:   Күрекпен 

қарды ойып,үй 

салуды,бекет тұрғзуды 

үйрету.                  

Жеке жұмыс 

Бір топ бала сырғанап, 

Барады әне жарысып. 

Қалды артта қыр алып. 

Қимылды ойын: 

«Айлакер түлкі» 

Мақсаты:Оңды- 

солды жалтырап 

жүгіруге жаттықтыру. 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су шаралары 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекетВариативт

ік компонент 

 

 

«Кел билейік»маман 
жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Бауырсақ» 
Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі»  

Тақырыбы: «Өсімдіктерді 

суаруды үйренеміз» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Ертегіні сахналау 

«Бауырсақ» 

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланысты

рып сөйлеуіне назар 

аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Нурисламға әдеби 

кейіпкерлердің қылықтарын 

бағалай алуды дамыту; 

Аланға спорттық ойындар 

мен жаттығулардың бастапқы 

техникасын игерту; 

Сезімге шамасы әртүрлі 2-3 

затты (ұзындығы, биіктігі, 

ені, жуандығы бойынша) өсу 

және кему ретімен 

орналастыра алуды дамыту; 

Мейірімге халық 

дәстүрлеріне негізделген 

адамгершілік мінез-құлық 

нормаларын орындайды, 

ересектер мен кішілерге 

құрмет көрсетуді бекіту. 

Алиге геометриялық 

пішіндерді және 

геометриялық 

денелерді ажыратуды 

және атауды меңгерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Ұшты,ұшты» 

2.Қимылды ойын:« Өрмекші мен шыбындар» 

3.Қимылды ойын:«Кім шапшаң?». 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Қимылды ойын: 

Қ/о: «Тым-

тырақай».Мақсаты:Балала

рды шапшаңдыққа баулу. 

Балаларды қайшымен жұмыс 

жасай білуіне 

дағдыландыру. 

Қимылды ойын:                   

«Кім шапшаң?» 

Мақсаты: Баланыептілікке, 
шыдамдылыққа тәрбиелеу. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға: 

Бүлдіршінді еңбекке 

баулыңыз әңгімелесу. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/о:«Күн мен түн»      

Мақсаты: Балаларды 

тапқырлыққа,байқампаз

дыққа тәрбиелеу. 

Қ/о: « Көги-гөк » Мақсаты: 

Шапшаңдыққа, ептілікке баулу. 

 

Қ/о: «Паравоз»Мақсаты: 

Балалардың бірінің артына 

бірі тіркеліп тұрып паравоз 

сияқты жүруге, өлең 

жолдарын қайталап айтуға 

үйрету. 

 

Қ/о: «Аңшылар мен 

қояндар » Мақсаты: 

Балаларды қоян болып 

секіруге, аңшыдан 

қорғануға үйрету. 

 

 

Қ/о:Дидактикалық 

ойын: 
«Суреттің жалғасын 
тап» 

Мақсаты:   

Балалардың ойлау 
қабілеттерін дамыту. 

Ойынның құрал-

жабдықтары: 
жартыға бөлінген 

суреттер 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Қатарға 

тұрайықСпортшылар» 

Мақсаты: Балалардың 

бірденбеске дейінгі 

реттік сандартура және 

кері санау 

жөніндегібілімдерін 

нығайту биік аласа ұғым 

дарын 

жетілдіру.Балаларға биік 

пен аласаөлшемдерінің 

ең биікаласалау биіктеу 

еңаласа сияқты 

қалыптарыболатыны 

туралы түсіндіруөзін өзі 

бағдарлау өзінеқатысты 

кеңістік 

бағдарынпысықтау 

салауатты өмірсалтын 

насихаттау. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жалбыз 
өсімдігі» 

Мақсаты:Балаларды жалбыз 

емдік өсімдігімен таныстыру; 

жалбыздың шипалы қасиеттері 
жайлы түсініктерін нығайту; 

жалбыз өсімдігі жөнінде 

түсініктерін кеңейту; 
жалбыздың емдік қасиеттерінің 

адам ағзасына шипалы екендігі 

туралы ұғым беру. Балалардың 
емдік өсімдіктерге шипалы 

қасиеттерінің сырын білуге 

деген қызығушылықтарын 

ояту. 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Дəрумендер» 

Мақсаты: Балаларды түрлі 
түстімайлықтарды жырту 

жәнеумаждау әдісі арқылы 

өздерітаңдап алған жеміс 
қимаүлгісініңүстіне желімнің 

көмегіменжапсыруға дайын 

жемістердіқағаздан жасалған 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Жеті ағайын 

тақпағын мәнерлеп 

оқу»Мақсаты: Балаларды 

"Жеті ағайынды"тақпағымен 

таныстыру; денсаулыққа 

байланысты "жеті ағайынды" 

сөз тіркесінің ауыспалы 

мағынасын түсіндіру; адам 

қасиетінсипаттайтын сапалық 

сын есімдер туралы түсінік 

беру; денсаулықты сақтау 

қағидалары негіздері жөнінде 

білімді қалыптастыру. Балаға 

денсаулықты сақтау тәртіптері 

жөнінде баяндай отырып, осы 

тақырып бойынша сұрақтарға 

жауаптарды адамның 

қасиетінбілдіретін сапалық 

сын есімдерді дұрыс қолдану 

қабілетін арттыру. 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Қанекей, сапқа 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:«Аурудан 

аяған 

күштірек».Мақсаты:Бала

ларды Аурудан 

аяғанкүштірек 

әңгімесімен 

таныстыраотырып 

мазмұны бойынша 

мәтіндегіжолдарды 

мәнерлеп оқу әңгіме 

мазмұнын зейін қойып 

мұқият тыңдауғаүйрету 

әңгімедегі Сейіттің 

әжесініңжаны ауырмаса 

екен 

дегеншыдамдылығына 

балалардыңқызығушылығ

ын тудыру. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: 

«Денсаулығым 

байлығым» 

Балалардың денсаулық 

туралы білімдерін 

кеңейту; денсаулықты 

сақтау үшін денсаулық 

ережелері мен 

қағидаларын бала 

бойына сіңіру; әркімнің 

өз денсаулығына өзі 

жауапкершілікпен 

қарауы туралы ұғым 

беру. 

Құрастыру                               

Тақырыбы: "Тазалық-

денсаулық кепілі" 

Мақсаты:Балаларға 



 себеттіңүстіне жапсыруға 

үйрету. 

тұр!". 

Мақсаты: Балалардың 

топтасдостармен бірігіп 

таңертеңгі жаттығудыжасап 

жатқан балалар бейнесін 

салуғабейімдеу; адамның 

денесін 

салудапропорцияларды ұстану 

техникасынаүйрету; 

салауатты өмір 

салтыннасихаттау; ақыл-

ойын, қағаз бетінбағдарлау 

қабілетін, 

жағымдыэмоцияларды 

дамыту; достық қарым-

қатынастарға, 

ұйымшылдыққатәрбиелеу. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

йогурттан босаған 

ыдыс пен қағаздан 

қолжуғышты 

құрастыруды үйрету; 

«Тазалық - денсаулық 

кепілі» түсінігін 

қалыптастыра отырып, 

балалардың түсінігінде 

тазалық, тазалықтың 

пайдасы туралы 

ұғымдарын кеңейту; 

жасаған жұмыстарын 

безендіруді үйрету, 

шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау.Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 



Серуен  Бақылау                                    

Қырауды  бақылау.                

Мақсаты: Балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып 

көрсету. Қыраубұл 

кәдімгі бу,ол әйнек 

шынысына,ағаш 

бұтақтарына қатып 

қырауға айналады. 

Еңбек    

Ағаштардың түбін 

қармен жабу.Мақсаты: 

Қар ағаштың түбін 

аяздан қорғайтынын 

балаларға 

түсіндіру.Жеке 

Тазартып бар кір 

шаңнан, Қыс өнерін 

бастады. Терезеге 

қыраудан,                   

Сурет салып 

тастады.Еркін ойын 

 

Бақылау                              

Ауа райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға ауа 

райының жағдайын 

байқап,белгілеуді үйрету. 

Еңбек                                 

Ауланы қардан тазалау. 

Мақсаты: Балаларды еңбекке 

баулу.Қызығушылықтарын 

арттыру. 

Жеке жұмыс Жұмбақ 

жасыру.      Таңмен көзін 

ашады,                                

Әлемге нұрын шашады. 

(Күн). 

Қимылды ойын:                    

«Үшінші артық». 

Мақсаты: Шапшаңдыққа 

баулу.                                      

Еркін ойын 

 

Бақылау                              

Қыстың негізгі белгілерін 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларды 

қыстың белгілерін ажырата 

білуге үйрету.Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

қызығушылығын арттыру.                      

Еңбек                                 

Ағаштардың қасына түскен 

бұталарды жинау. 

Мақсаты:Балаларға алаңда 

жүрген кезде қоқысты жинап 

отыру,арнайы орынға 

апаруға үйрету.                               

Жеке жұмыс 

Қимылды ойын:                  

«Аяз». 

МақсатыТез жүгіруге 

жаттықтыру.                        

Еркін ойын 

Бақылау  

Құстарды бақылау 

Мақсаты: Құстардың 

аттарын анықтау. 

Олардың сыртқы 

бейнесін қимыл-қозға 

лысын анықтау. 

Еңбек                   

Құстарға жем шашу. 

Мақсаты: Балалардың 

барлық тіршілік иелеріне 

мей рімділік сезіміне 

баулу.                        

Жеке жұмыс 

Мың торғай қамаса 

қораға,                                     

Бір торғай тұрмайды.   Бір 

торғай тұрмайтын қораға,                                  

Мың торғай тұрмайды. 

Қимылды ойын 

«Мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдықққа үйрету.                           

Еркін ойын 

Бақылау  

Аула сыпырушының 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Аула 

сыпырушының қыс 

кезіндегі еңбек,оның 

жұмысы туралы балалар 

дың түсінігін толық 

тыру.Үлкендердің еңбегін 

бағалап құрметтеуге 

тәрбиелеу.Еңбек.Аула 

сыпырушыға 

балабақшаның ауласын 

сыпыруға көмектесу. 

Мақсаты:Ересек 

адамдарға қолдан келгенше 

көмектесу.                      

Жеке жұмыс 

Бір топ бала сырғанап, 

Барады әне жарысып. 

Қалды артта қыр алып. 

Қимылды ойын: «Секір- 

шапалақта». 

Мақсаты:Ұзындыққа 

секіруді үйрету. 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су шаралары 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік»Маман 

жоспары бойынша 
Ертегі тыңдау «Шалқан» 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 
баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы:«Біз жуаны 

отырғызамыз» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 
ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Ертегіні сахналау.                             

«Шалқан».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстырып 

сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Алуаға адамгершілік 

нормалары мен 

түсініктері тұрғысынан 

бағалауды уйрету; 

Санжарға теңдік және теңсіздік 

туралы ұғымдарды игерту; 
Нуралиге өзінің 

жұмыстарын және басқа 

балалардың жұмыстарын 

бағалай алуды меңгерту. 

Абдурахманға 

мемлекеттік және ұлттық 

мерекелерге қатысуды 

игерту; 

Марғуланға дене 

жаттығуларын орындауға 

қызығушылық танытуды 

меңгерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Аңшылар мен қояндар» 

2.Қимылды ойын:«Паравоз» 

3.Қимылды ойын:«Көги-гөк». 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Қимылды ойын: 

Қ/о: «Ұшты-

ұшты».Мақсаты:Балал

арды шапшаңдыққа 

баулу. 

Балаларды қайшымен жұмыс 

жасай білуіне дағдыландыру. 

Қимылды ойын:                   

«Өрмекші мен 

шыбындар»Мақсаты: 

Баланышапшаңдыққа,шыдам 

дылыққа тәрбиелеу. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға кеңес: 

«Агрессивті бала» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

Геометриялық денелер 

мен геометриялық 

пішіндер.Мақсаты: 

Балаларды геометриялық 

денелермен таныстыру 

геометриялық денелер 

және геометриялық 

пішіндерге ортақ 

ұқсастық айырмашылық 

туралы негізгі ұғымдар 

беру геометриялық 

пішіндердің немесе 

денелердің қоршаған 

объектілерге ұқсастығы 

туралы ұғымдар. 

Балаларды геометриялық 

денелердің қасиеттерін 

зерттеу тәсілдеріне 

үйрету. 

 

Жаратылыстану                      

Тақырыбы:« Ән салып құс 

келді»Мақсаты: Балалардың 

құстар туралы түсініктерін 

қалыптастыра отырып 

олардың көктемдегі мінез 

құлқында болатын 

өзгерістермен таныстыру жыл 

құстарының белгілері мен 

ерекшеліктерін ажыратып 

атай білуге үйрету көктем 

жаршысы құстар туралы 

білімдерін кеңейту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Аққуды 

мүсіндейміз". 

Мақсаты: Балаларды 

ермексазданкесек үзіп, 

домалату, есу арқылы 

аққуды мүсіндеуге үйрету; 

бөлшектерді 

біріктіру іскерліктерін 

жетілдіру, құстарға 

қамқорлық сезімдерін 

тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

Маман жоспарымен 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту   

Тақырыбы: Тілдің 

дыбыстық мәдениеті: [У] 

дыбысы. "Тырналар жыры" 

әңгімесін оқу". 

Мақсаты: Балаларды 

дауыссыз [у] дыбысымен 

таныстыру; аналар мерекесі 

жөнінде мағлұматтарды 

тиянақтау; жыл құстары, 

тырналардың тіршілігі 

жөнінде білім беру; "туған 

жер", "мекендеу орны" 

ұғымының адам мен аң-

құстарға тән құбылыс екенін 

түсіндіру. Балаларға [у] 

дауыссыз дыбысының 

артикуляциясын үйрету. 

Сурет салу 

Тақырыбы:"Құмыраға 

салынған гүлдер".     

Мақсаты: Балалардың 

вазадағы гүлдер 

композициясын салу 

техникасына үйрету; 

гүлдердің бастарын 

қылқалам алқылы жақпалап 

салу, вазаны жарты шеңбер 

тәрізді етіп, қағаз бетінде 

бейнелердің үйлесімдігін 

сақтауға талпындырту; 

көзбен мөлшерлеу қабілетін, 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Түлкі мен 

қырғауыл» 

Мақсаты: Балаларды 

Түлкі мен қырғауыл 

ертегісінің мазмұнымен 

таныстыра отырып. мәтін 

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 қатынаспен 

ізгілік ережелеріне және 

құстарды аялай білуге 

тәрбиелеу 

Музыка  

(Маман жоспары 

бойынша)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  
(Маман жоспары 

бойынша) 



эмоциялар мен түйсіктер 

әлемін дамыту; 

байқағыштыққа, анаға деген 

сүйіспеншілігін тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау                              

Қыстың негізгі 

белгілерін бақылау. 

Мақсаты: Балаларды 

қыстың белгілерін 

ажырата білуге 

үйрету.Балалардың жыл 

мезгілдері туралы 

қызығушылығын 

арттыру.                      

Еңбек                                 

Ағаштардың қасына 

түскен бұталарды жинау. 

Мақсаты:Балаларға 

алаңда жүрген кезде 

қоқысты жинап 

отыру,арнайы орынға 

апаруға үйрету.                               

Жеке жұмыс Жұмбақтар 

шешу.  

Қимылды ойын:                  

«Үшінші артық». 

Мақсаты Тез жүгіруге 

жаттықтыру.                        

Еркін ойын 

Бақылау. Аула 

тазалаушының еңбегіне 

бақылау. 

Мақсаты:Балаларға аула 

тазалаушы еңбегі жөнінде 

мағлұмат беру.Үлендер 

еңбегін бағалай білу.  

Қоршаған ортаны таза ұстау 

мақсатында азда болса өз 

үлестерін қосу.Қамымызды 

ойлайды, Тазалайды жинайды. 

Құрметтейміз бәріміз, 

Тазалықшы ағайды .                            

Еңбек 

Аула сыпырушы ағаға 

көмектесу.                                                    

Мақсаты: Жеке 

жұмыс.Сыпырғышты неге 

қолданатынын сұрау. 

Мақсаты:Балаларды еңбекке 

баулу.Қимылды ойын:«Күн 

мен түн» 

Мақсаты:Балалардың тәулік 

бөліктерін айта білуге 

дағдыландыру. 

Бақылау. Қарға құсқа                                                 

бақылау. 

Мақсаты:Балалардың қарға 

туралы білімдерін 

бекіту.Сұрақ жауап арқылы 

сөздік қорларын 

молайту.құстарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.Қарға туралы 

мәлімет:                         

Көркем сөзҚарға ,қарға 

қарғаларҚар үстінде 

жорғаларБоран соқса қор 

боларБұтаға келіп 

қорғаларҚысып кетсе сары 

аяз 

Еңбек Топ ауласындағы 

сынған ағаштарды жинауға 

көмектесу. 

Жеке жұмысЖұмбақ.                  

Тал басында түндіксіз 

отау(Ұя)Қимылды 

ойын:«Өз түсіңді 

тап»Мақсаты:Дабыл 

бойынша жүгіру          

БақылауЕріген қарды 

бақылау.Мақсаты:  Өлі 

таби ғатта болып жатқан 

өзгерістерді бақылай 

білу.Қармен болып 

жатқан өзгерістерді 

көрсете білу, бақылау ға 

үйрету.                     

Көркем сөз.                      

Жер бетінде көк шығып 

Бүршік атты көк шыбық 

Күн күркіреп аспанда 

Тұрады даусы естіліп                  

ЕңбекТоп ауласын 

тазалықта ұстау                                                      

Мақсаты:                              

Жеке жұмыс: 

Жаңылтпаш                 

Қаңбақ,шаңдақ                

Даламен барады 

самғапҚимылды 

ойын:«Бақа мен тырна»  

Мақсаты:Шашылып 

жүгіру бір аяқпен секіріп 

Бақылау.Алғашқы 

шөптерді бақылау 

Мақсаты:Алғашқы 

шөптер көктемнің 

келуімен және күн 

қызуымен пайда бола 

бастайтынын түсінік 

беру.Балалардың 

көңілін алғашқы шөптер 

ге аудару.Көктем 

туралы мәлімет 

Еңбек                                 

Шөп өскен жерді 

қопсыту.                                                     

Мақсаты:  Балаларды 

еңбекке баулу.                            

Жеке жұмысҚимылды 

ойын:   «Ұшты,ұшты» 

Мақсаты:Балаларды 

байқампаздыққа баулу. 

Еркін ойын 

 



Еркін ойын 

 

«Қарға және ит» жүгіру, 

секіруді жаттықтыру. 

Еркін ойын 

жүруге жаттық тыру. 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті 

сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су шаралары 

Бойымызды жазайық 

Қолымызды созайық 
Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

 

«Кел билейік»                                  

Маман жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Қызыл 

телпек» 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Көктемді кім 

ашады? Күн,күн терезеге 

қарашы»                             

Интелектум 

ойыны:«Ақылды 

текшелер» (топтық 

ойын)Мақсаты: Үлгідегі 

гүлдердің бөлігін табу. 

Ертегіні сахналау.                             

«Қызыл телпек».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыр

ып сөйлеуіне назар 

аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Исламханға құрылыс 

бөлшектерін атауды, 

оларды құрылымдық 

қасиеттерін ескере 

отырып, пайдалануды 

меңгерту; 

Серікқали Раянаға сан 

есімдерді ретімен атауды, 

оларды зат есімдермен 

септіктерде, жекеше және 

көпше түрде байланыстыруды 

үйрету; 

Мейіржанға құрылысты 

безендіру үшін түрлі түсті 

бөлшектерді қолдануды 

үйрету; 

Сарсен Раянаға ауа-

райындағы және 

табиғаттағы маусымдық 

өзгерістерде қарапайым 

байланыстар орнатуды 

біледі; 

Батырханға спорттық 

ойындар мен 

жаттығулардың 

бастапқы техникасын 

игерту; 



Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Тышқан мен мысық»                         

2.Қимылды ойын:«Ақ қоян» 

3.Қимылды ойын:«Күн мен түн». 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Қысқы ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Үстел үсті ойыны 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Баланың 

көру,есте сақтау қабіле 

тін дамыту. 

Балаларды қарындашпен 

жұмыс жасай білуіне 

дағдыландыру. 

8 Наурыз Аналар күніне 

арналған тақпақтарын 

қайталату. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға: 

Б/бақшаның төлем 

ақыларын уақытында 

төлеу керектігін ескерту. 

 

 

  



 

  



  



Таңғы ас  Астарыңа адалдық берсін, 

Бастарыңа амандық берсін! 

Дастарқандарың мол болсын, 
Дәмдеріңе дәм қосылсын, 

Мақсат:дұрыс және ұқыпты тамақтану мәдениеті қалыптасады. 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/о:« Күн мен түн»      

Мақсаты: Балаларды 

тапқырлыққа, 

байқампаздыққа тәрбиелеу. 

 Қ/о: « Паравоз»Мақсаты: 

Балалардың бірінің артына бірі 

тіркеліп тұрып паравоз сияқты 

жүруге, өлең жолдарын 

қайталап айтуға үйрету. 

Қ/о: «Сақина жасыру» 

Мақсаты: Балаларды 

тапқырлыққа үйрету. 

 

 

Қ/о:Дидактикалық 

ойын: 
«Қарама-қайшылық» 
Мақсаты:   

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 
 

 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)  

Математика негіздері. 

Тақырыбы:«Тамшылардық

алай санаймыз».            

Мақсаты:Балалардадыбыст

арды естіп алыпжиынын 

белгілі санменнемесе 

эквивалентіменсәйкестеу 

туралы 

ұғымдарқалыптастыру Екі 

түрлі заттартоптамаларының 

көлемінөзара тең ету кем 

етуүстемелеу арқылы 

салыстырудағдыларын 

жетілдірузаттардың санын 

көріп солсанға сай дыбыстар 

шығарутәсілін 

орындауғажаттықтыру 

 Сөйлеуді дамыту   

Тақырыбы: «Көктем туралы 

тақпақты жаттау»                     

Мақсаты: Балалардың "тақпақ" 

ұғымын қалыптастыруды 

жалғастыру, көктем туралы 

көркем сөз үлгісімен 

таныстыру; көктемді 

сипаттайтын көркем деуіш 

сөздердің мағынасын түсіндіру; 

көктем мезгіліндегі 

құбылыстардың ерекшелектері 

туралы ұғымдар жиынтығын 

тиянақтау.                                       

Сурет салу. 

Тақырыбы:«Торғай ұшып 

келеді» 

Мақсаты: Балаларды ұшып 

жүрген құстардың бейнелерінің 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Таза 

бұлақ»                     

Мақсаты:Балаларды 

Таза бұлақәңгімесінің 

мазмұнымен 

таныстыраотырып мәтін 

бойынша 

кейіпкерлерсөзін зейін 

қойып мұқият 

тыңдауғаүйрету әңгіме 

кейіпкерлерінің 

мінездерімен 

ерекшеліктерін бақылай 

білугедағдыландыру 

жылға туралыбілімдерін 

кеңейту. Әңгіме 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: «Судың 
қасиеті» 

Мақсаты: Балалардың 

су туралы түсініктерін 

қалыптастыра отырып, 
тәжірибе арқылы судың 

қасиеттерімен 

таныстыру; суға 
арналған көркем сөздер 

арқылы сөздік қорын 

молайту; сусыз тіршілік 
болмайтындығы жайлы 

білімдерін кеңейту. 

Құрастыру                               

Тақырыбы: "Дос 
болайық, көбелек". 

Мақсаты:Балаларды 



дыбыстардыңсаны қанша 

сонша заттардықатарға салу 

қою сәйкестеунәтижесін 

сөзбен жеткізуамалдарын 

игерту. 

суретін  салу техникасына 

үйрету;доғалы сызықтың 

бойына құстың басын, 

денесінқұстардың сұлбастарын, 

шеттерден шықпай, қылқалам 

арқылы бояу техникасын жетіл 

діру;зейінін,көзбен мөлшерлеу, 

қағаз бетін бағдарлау қабілетін 

дамыту. 

 

мазмұныарқылы 

балалардың зейіні мен 

тілінесте сақтау қабілеті 

мен ойлауындамыту. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 

 

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 сәйкес 

гүлдерге отырғызу 
арқылы түстерді 

ажырату дағдыларын 

жетілдіру; 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау                                      

Ауа райын бақылау.                

Мақсаты: Көктемгі ауа 

райы өте құбылмалы, 

күннен-күнге күн жылына 

бастайды.Ауа қысымы 

көтеріледі.Ауа райының 

өзгерісін анықтап,оны 

ажырата білуді 

жалғастыруЕңбек                                 

Топырақты тұқым салуға 

дайындау.        

Мақсаты: Еңбектенуге 

деген қабілетін дамыту.                                 

Жеке жұмыс                      

Тақпақ                            

 Бақылау                              

Күнге бақылау. 

Мақсаты:   Күннің адам мен 

өсімдік,жануарлар әлемде 

алатын орны жайында түсінік 

қалыптастыру.Күннің көзінің 

көктем кезінде белсенді көруге 

үйрету.(жоғары 

көтеріледі,жылуын шашады)                                  

Еңбек                                              

Гүл тұқымын топыраққа егу.                             

Мақсаты:Баланы еңбекке 

баулу.               Жеке 

жұмысТақпақ                                       

Күлімде күн күлімде,                   

Жер жасарып көгерсін. 

Бақылау  

Өзендегі мұздың еруін 

бақылау. 

Мақсаты:   Көктемде күн 

қызуын мол шашып, күн 

жылына бастайды.  Мұз 

еріп сулар жылға лар 

арқылы құйыла 

бастайды.Мұз үстімен 

адамдар 

жүрмейді.ЕңбекАквариу

мдағы балықтарға жем 

беру.Мақсаты:Балалард

ы табиғат бұрышында 

мекен ететін тіршілік 

ететін балықтар туралы  

Аула тазалаушының 

еңбегіне бақылау.                                                 

Мақсаты: Балаларға 

аула тазалаушы еңбегі 

жөнінде мағлұмат 

беру.Үлендер еңбегін 

бағалай білу.  

Қамымызды ойлайды, 

Тазалайды жинайды. 

Құрметтейміз бәріміз, 

Тазалықшы ағайды .                            

Еңбек.                           

Аула сыпырушы ағаға 

көмектесу.                                                    

Мақсаты:    

Жеке жұмыс.   



Ой,балалар,балалар!Жылы  - 

жылы жел соқты.   

Жылғалардан су ақты,     

Қаңқыл-қаңқыл қаз кепті.                             

Еркін ойын 

 

Кешегіндей бүгін де,             

қанат қақсын көгершін. 

Қимылды ойын:                  

«Күн мен бұлт». 

Мақсаты: Балаларды 

алғырлыққа,шапшаңдыққа 

үйрету.                                     

Еркін ойын 

танымын дамыту. 

Жеке жұмыс 

Жұмбақ                          

Отқа жанбайды          Суға 

батпайды.  

Қимылды ойын 

«Ұшты,ұшты» 

Мақсаты:Байқампаздыққ

а үйрету.                     

Еркін  ойын 

Сыпырғышты неге 

қолда натынын сұрау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбекке баулу. 

Қимылды ойын:«Күн 

мен түн»    

Мақсаты: Балалардың 

тәулік бөліктерін айта 

білуге дағдыландыру. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

 Бойымызды жазайық 
 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік»                                  
Маман жоспары бойынша 

 

 «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Сәлеметсіз 

бе,құс» 

Интеллектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 
ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Ертегіні сахналау 

 «Шалқан»                                          

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыр

ып сөйлеуіне назар 

аудару. 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Сабинаға қимылды 

ойындардың ережелерін 

орындауды игерту; 

Метеханға шамасы әртүрлі 2-

3 затты (ұзындығы, биіктігі, 

ені, жуандығы бойынша) өсу 
және кему ретімен 

орналастыра алуды игерту; 

Айсезімге еңбек адамдарына 

және олардың еңбектерінің 

нәтижелеріне құрмет көрсетуді 

меңгерту; 

Нұрбақытқа қазақ 

оюының бөліктері туралы 

ұғымдарды игерту; 

Әбілмансурға 

құрдастарымен және 

ересектермен қарым-

қатынасқа түсе алуды, 

олардың өтініштерін 

орындауды дамыту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Сақина жасыру» 

2.Қимылды ойын:«Допты қуып жет » 
3.Қимылды ойын:«Ақ қоян». 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Үстел-үсті ойыны: 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа баулу. 

 Қарындашпен жұмыс  
Мақсаты: Баланың ұсақ қол 

моторикасындамыту. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға кеңес:   

«Ұлттық ойындардың 

маңызы». 

 

 

 

  



 

  



Таңертеңгі 

гимнастика  

Ертеңгілік  жаттығу  №14 

Таңғы ас  Астарыңа адалдық берсін, 

Бастарыңа амандық берсін! 

Дастарқандарың мол болсын, 
Дәмдеріңе дәм қосылсын,Мақсат:дұрыс және ұқыпты тамақтану мәдениеті қалыптасады.                                                                                                                                              

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/о: «Ақ қоян»                        

Мақсаты:Баланы  шапшаң 

әрі шыдамды, 
ұйымшылдықққа үйрету. 

Қ/о:  «Шар жарылды»                        

Мақсаты: Балаларды 

ұйымшылдыққа үйрету. 

Қ/о: «Орын тап» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

Қ/о: «Санамақ » 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, мықтылыққа 

баулу. 

 

 

Қ/о: «Паравоз».                                    

Мақсаты: Баланың 

ойлау қабілетін 

дамыту,тапқырлыққа 

баулу.   

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

"Алдар Көсенің мерекелік 

сыйлары". 

Мақсаты:Балалардың 

сілтеуіш арқылы қатарда 

орналасқан геометриялық 

пішіндерді санап, жиынын 

асық эквивалентімен және 

санмен сәйкестеутуралы 

ұғымдарын жетілдіру; 

геометриялықденелер туралы 

ұғымдарды пысықтау; 

 

Жаратылыстану                      

Тақырыбы: "Бәйшешек". 

Мақсаты: Балалардың 

бәйшешек туралы түсініктерін 

кеңейту; көктемде пайда 

болатын бәйшешектің 

ерекшеліктерімен таныстыру;  

Балалардың бәйшешекті 

бақылапотырып, олардың пайда 

болатынерекше белгілерін 

қабылдаубарысында қарапайым 

тәжірибе жәнезерттеу 

дағдылары 

менқызығушылықтарын 

дамыту. Бәйшешек туралы 

білімдерінқалыптастыру.  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Ұлттық 

әшекейлер». 

Мақсаты: Балаларды қазақтың 

ұлттықәшекей бұйымдарымен, 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту   

Тақырыбы:"Жеті ата 

тақпағынмәнерлеп 

оқу".Мақсаты: Балаларды 

халықтың дәстүрі,жеті ата 

туралы тақпақпен 

таныстыру,"жеті ата 

шежіресі" ұғымын 

түсіндіру;туыстық жөнінде 

түсініктер аясынкеңейту; 

сөйлеудің монолог 

жәнедиалог мысалдарын 

көрсету. Балалардың 

қазақтың төл 

дәстүрлерімен ауыз 

әдебиеті үлгілеріне, 

Наурызмейрамына деген 

қызығушылықтарынарттыр

у, ұйымшылдыққа 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Баланы 

қырқынан шығару». 

Мақсаты:Балаларды 

Баланы қырқынан шығару 

рәсімімен таныстыра 

отырып,бар ықыластарымен 

түсініп тыңдауға үйрету 

баланы қырқынан шығару 

рәсімінің ережесін үйде өз 

еріктерімен жаттап алуға 

дағдыландыру. Баланы 

қырқынан шыға ру рәсімінің 

халықтың әдет ғұрпындағы 

алатын маңызы туралы 

түсінік беру.                                   

Музыка  

(Маман жоспары бойынша)  

 

Музыка  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

 



"зергер"мамандығымен 

таныстыру; тұздықамырдан 

сырғаны мүсіндеуге 

үйрету;мүсіндеудің домалақтау, 

есу, созу,жалпайту әдістері, 

пішінге келтіру, ұлттық 

әшекейи бұйымдарын 

қастерлеуге тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Маман жоспары бойынша)  

 

әдептіліккетәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Тұмарша". 

Мақсаты: Балаларды 

қағаздың бетінетұмарша 

үшбұрышын салып, 

сұлбасы ішімен сыртын 

қазақтың белгілі 

оюэлементтерімен 

безендіру 

тәртібінеүйретутұмаршаны

қосымша бөлшектер, 

шашақтарментолықтыруға 

бейімдеу; тиянақтылыққа, 

қазақтыңқолөнеріүлгілерін

е деген 

сүйіспеншіліктіқалыптасты

ру. 

 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау                              

Шоғырланған бұлтты 

бақылау. 

Мақсаты: Наурыз айының 

екінші жарты сында 

шоғырланған бұлттар пайда 

бола бастайды.Бұлттар 

мақтадай ұлпа әр түрлі 

пішінде болады, сұлу лықты 

байқай білуге үйрету.Еңбек                                 

Ағаштардың қасына түскен 

бұталарды жинау. 

Бақылау.                              

Шалшықтарды бақылау.                                                 

Мақсаты:Балаларды жаңбыр 

суынан пайда болған сулар 

туралы түсінік қалыптастыру.                                   

Еңбек.                                           

Аула маңын қоқыстан тазарту.                                                    

Мақсаты:  Еңбектене білуге, 

ұқыптылық пен жауапкешілік 

ке баулу.Жеке жұмыс.   

Тақпақ.                                         

Көркемдеген жер-көкті, көктем 

Бақылау.                                       

Желді  бақылау. 

Мақсаты:Көктемгі жел 

құбылмалы.Дауылды жел 

ағаштарды сықырлатып 

шайқалтады. Көктем 

мезгілінде гі құбылыстар 

жайында білімдерін 

кеңейту.                                  

Еңбек Қажеттілік бойынша 

жұмыс.                                                      

Мақсаты: Өз еңбегінің 

Бақылау                         

Мұздың еруін бақылау.                                                

Мақсаты:  Көктемде күн 

қызуын мол шашып, күн 

жылына бастайтынын өзен 

көлдерде сең жүре 

бастайды.Мұз үстімен 

адамдар жүруге 

болмайтынын түсіндіру.                                      

Көркем сөз.                      

Жер бетінде көк шығып 

Бүршік атты көк шыбық Күн 

Бақылау.                    

Топырақты 

бақылау                                               

Мақсаты:Алаңқайд

ың қай жерлері тез 

кебетіні жөнінде бала 

ларға түсінік беру. 

Сазды жерлерге су 

көп сіңеді кеппейді. 

Құмды жер тез кебеді 

су тез сіңеді.                      

Еңбек   Топырақты 



Мақсаты:Балаларға алаңда 

жүрген кезде қоқысты жинап 

отыру,арнайы орынға апаруға 

үйрету.                               

Жеке жұмыс  Жұмбақтар 

шешу.  

Дидактикалық ойын:                  

«Бұлт неге ұқсайды?». 

Мақсаты Баланың қиялын 

шығармашылы ғын дамыту.                        

Еркін ойын 

қандай көрікті!                Жерге 

әкеліп төсепті,                 Алуан 

гүлді алаша.                                  

Мақсаты:  Баланың 

маусымдық ерекшеліктерді 

айыра білуге үйрету.                       

Қимылды ойын:                            

«Күн мен түн»    

Мақсаты: Балалардың тәулік 

бөліктерін айта білуге 

дағдыландыру.                               

Еркін ойын 

 

қажеттілігін түсіне білуге 

үйрету.                                  

Жеке жұмыс                         

Тақпақ                                          

Желдет,желдет!                               

Жеті қара дауылдат!                             

Тай терісін қалтырат,                     

Науа-астауын жалтырат!        

Қимылды ойын:                                     

«Ақсерек-көксерек»                                               

Мақсаты:Баланы 

шапшаңдыққа жаттықтыру. 

Еркін ойын 

 

күркіреп аспанда Тұрады 

даусы естіліп                  

Еңбек. Аула сыпырушы ға  

көмектесу.                                                  

Мақсаты: Баланы еңбекке 

баулу.      Жеке жұмыс: 

Көркем сөз.                      

Жер бетінде көк шығып 

Бүршік атты көк шыбық Күн 

күркіреп аспанда Тұрады 

даусы естіліп   Қимылды 

ойын:                «Үйсіз қоян»  

Мақсаты:Кеңістікті 

бағдарлай білуге Еркін 

ойын 

 

қопсыту.                             

Мақсаты:  

Балаларды еңбекке 

баулу.                            

Жеке жұмыс                 

Табиғи 

болжамдарҚимылд

ы ойын:   «Өрмекші 

мен шыбындар»                  

Мақсаты:  

Балаларды 

байқампаздыққа 

баулу.                                                                

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Бойымызды жазайық 
Қолымызды созайық 

Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

 «Кел билейік»                                  

Маман жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Түлкі мен 

қырғауыл». 

«Табиғат əлемі»  

Тақырыбы: «Құстардың 

Интелектум ойыны: 

«Көбелектер» (топтық ойын) 

Ертегіні сахналау.                             

«Түлкі мен 



Вариативтік 

компонент                   

 

 

 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

алаңында:тауық пен әтеш 

ж/е олардың бала пандарын 

таныстыру» 

Мақсаты: Текше түстеріне 

сәйкес көбелек тауып 

жинақтау . 

қырғауыл».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп 

ертегі желісі 

бойынша 

баяндауға,байланыст

ырып сөйлеуіне назар 

аудару. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Асимаға отбасы, отбасындағы 

тұрмыс, халықтық дәстүрлер, 

қаласы (ауылы) туралы айтып 

бере алуды игерту; 

Нурисламға түрлі тапсырмалар 

орындап, бір-бірден сапта 

жүруді уйрету; 

Аланға сөйлемдердің 

түрлерін (жай және 

күрделі), сын есімдерді, 

етістіктерді, үстеулерді, 

қосымшаларды қолдануды 

меңгерту; 

Сезімге жолаққа 

геометриялық пішіндер мен 

өсімдік өрнектерінен 

өрнектер жасай алуды 

игерту. 

Мейірімге күнделікті 

өмірде  және ойын 

кезінде   педагогтің 

орыс тілінде айтқан 

сөздерін түсінуді 

үйрету; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Ақсерек-көксерек»                         

2.Қимылды ойын:«Өрмекші мен шыбындар» 

3.Қимылды ойын:«Допты қуып жет ». 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  
Көктемгі  ауа-райы мен қысқы ауа райын салыстыру. Қысқы ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға б/бақша 

төлемдерін ескерту. 

Ата-аналарға: «Қош келдің әз 

Наурыз» ата-аналармен 

бірлескен шараны 

ұйымдастыру. 

 

 Наурызға  арналған 

тақпақтарын қайталату. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Балаларды қарындашпен 

жұмыс жасай білуіне 

дағдыландыру. 

 

  



 

 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

   Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

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 әдет ғұрпындағы 

алатын маңызы туралы түсінік 

беру өнер мен салт дәстүрдің 

тығыз байланысы жөнінде 

мағлұмат беру. 

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Шеберлер 
елі»   

Мақсаты:Балаларды ою-

өрнек түрлерімен 
таныстыра отырып, ою-

өрнек 

жөніндегімәліметтерді 
зейін қойып, мұқият 

тыңдауғаүйрету; ою-

өрнектің ерекшеліктері мен 

түрлерін 

жатқа білугедағдыландыру. 

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. 

Дене шынықтыру 

(Маман жоспарымен) 



Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен     Бақылау  

Өзендегі мұздың еруін 

бақылау. 
Мақсаты: Көктемде күн 

қызуын мол шашып, күн 

жылына бастайтынын 

түсіндіру.Өзен мен көлдерде 
сең жүре бастайды.Табиғат 

құбылыстарына деген 

байқампаздық пен 
қызығушылықты 

дамыту.ЕңбекӨз қалауымен 

еріген қар бетіндегі қоқысты 
тазартады 

Мақсаты:Бірлескен еңбек 

әрекетіне қатыса білуге 

тәрбиелеу. Еңбек әрекетіне 
белсене қатысқан балаларды 

мадақтау. 

Жеке жұмысТақпақ 
«Көктемгі су» Н.Айытов 

Қаусатып қар боранды 

Сарқырады бұлақтар 

Көктем қайтып оралды                       

Қимылды ойын«Қояндар» 

Мақсаты:                            

Белгі бойынша қателеспей 
әрекет жасауға үйретуді 

жалғастыру. 

Еркін  ойын 

Бақылау                           

Тамшыныбақылау.                                                 

Мақсаты:Көктем 
құбылысы – тамшыға назар 

аударып бақылау. 

Балалардың сөздік 

қорларын байыту.  

Еңбек.  Табиғат 

бұрышындағы жұмыс 
Мақсаты:   Балаларды 
бөлме өсімдіктерін күте 

білуге үйрету.Жеке 

жұмыс. Жұмбақ 
Мұрны жоқ шымшық, 

Мұз тесер.(Тамшы) 

Мақсаты:   Баланың ойлай 

қабілетін 
дамыту.Қимылды 

ойын:«Кім жоғары 

секіреді» 
Мақсаты:Бір орында 

секіру,қимыл – қозғалысын 

шапшаңдықтарын арттыру. 

Жолдастық сезімдерін 

арттыруЕркін ойын 

 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 



Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

   Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық ойын) 

Мақсаты: қажетті таяқшаны 

таңдап алып, құрастырған 

материалы туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегі тыңдау.                             

«Аңқау қасқыр».                                           

Мақсаты: Балаға ертегі 

желісі бойынша 

баяндау,байланыстырып 

сөйлеуіне назар аудару 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

   Алиге екеуден, үшеуден 

қатарға қайта тұруды 

меңгерту; 

Алуаға жеке бас 

гигиенасының бастапқы 

дағдыларын сақтауды 

уйрету. 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Сақина жасыру» 

2.Қимылды ойын:«Допты қуып жет » 
Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

   Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Ата-аналарға жəне 

балаларға 

Демалыс күндеріңізге 



Мақсаты: бала таза жүруді 

біледі.  

сәттілік тілейміз. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Асықтарды 

санайық. 
Мақсаты:Балалардың 

саны көп саны аз саны 

бірдей саны тең 
ұғымдары туралы 

түсінігін қалыптастыруды 

жалғастыру жұп заттарды 

тұстастыру және 
беттестіру тәсілі 

жөніндегі түсінігін 

тиянақтау қазақтың 
ұлттық ойындары 

жөнінде түсінік 

қалыптастыру. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы:Төрт түлік 

Мақсаты:Балаларды төрт 
түліктің тіршілік ету 

ерекшеліктерімен 

таныстыру қолда өсірі летін 
төрт түлік түрлері мен үй 

жануарларына күтім жасау 

олардың пайдасы туралы 
түсінік терін кеңейту төрт түлік 

ті бір бірінен ажыратуға дұрыс 

атауға үйрету төрт түлікті 

бағып қағу да білім мен білікті 
қажет ететінін түсіндіру.   

Жапсыру                     

Тақырыбы:Еркежан әжейдің 
әдемі орамалы. 

Мақсаты:Балаларды 

шаршының Еркежан 

әжейдің орамалы ортасына 
бұрыштарынақазақ ою 

өрнектерін жапсыруға үйрету 

сәндікжапсыру жөнінде 
ұғымдар қалыптастыруою 

элементтерін 

ортаға бұрыштарға 
орналастырып,жапсырып 

шаршы қағаз пішінінде 

бағдарлауға үйрету.              

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Тәй тәй басып 

келеміз ойыны 
Мақсаты:Балаларға тұсау 

кесудәстүрі жөнінде 

мәліметтерді беруұлттық 
ойындармен таныстыру. 

Наурыз мейрамы туралы 

білімдердіқалыптастыру 
Балалардыңойындарда 

топтастар ортасында өз 

орнын тауып әлеуметтік 

қарымқатынастарға еркін 
түсуге үйретутілін есту есте 

сақтау қабілетін 

танымдық 
қызығушылықтарындамыту 

Қазақ салт 

дәстүрлерінедеген 

қызығушылықтарқалыптаст
ыру сөздік қатынастарды 

белсенділікке достыққа 

тәрбиелеу.                   

Сурет                                       

Тақырыбы: Бас орамал 

оюлары.                         
Мақсаты:Баланы шаршы 

пішінініңбұрыштарын 

ортасын мақта таяқшасын 

қолданып оюлармен 
безендіруге үйрету 

басорамал кескінінің 

бұрыштары мен 
ортасындөңгеленген 

шиыршықтармен шеттерін 

Көркем əдебиет  

Тақырыбы:Қаз қаз бөпем 

Мақсаты:Балаларды «Қаз 
қаз» бөпем өлеңімен таныс 

тыра отырып,бар ықылас 

тарымен түсініп тыңдауға 
үйрету,өлеңнің бастапқы 

шумақтарын үйде өз ерік 

терімен жаттап алуға дағды 
ландыру; шығарманың 

халықтың әдет ғұрпындағы 

алатын маңызы туралы 

түсінік беру өнер мен салт 
дәстүрдің тығыз байланысы 

жөнінде мағлұмат беру. 

Дене шынықтыру  
(Маман жоспары бойынша) 

Музыка            

(Маман жоспарымен)  

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру                           

Тақырыбы:               
«Шеберлер елі»                  

Мақсаты:Балаларды ою-

өрнек түрлерімен таныс 
тыра отырып, ою-өрнек 

жөніндегі мәліметтерді 

зейін қойып, мұқият тың 
дауға үйрету; ою-

өрнектің ерекшеліктері 

мен түрлерін 

жатқа 
білугедағдыландыру. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Құрастыру                    

Тақырыбы: Үй 

жиһаздары. 

Мақсаты:Балаларға 
тақтайша, кірпіш, 

текшесі бар құрылыс 

материалдары жинағына
н үй жиһаз дарын 

құрастыруды үйре ту; 

құрылысматериалдарын
ың бөліктерін зерделеу: 

екі қолымен сипап 

ұстау, 

тақтайшалардыңүстінен 
қолымен жүргізу 

арқылы қабылдау 

іскерліктерін дамыту; 
үй жиһаздары туралы 

білімдерін толықтыру; 



толқын жолақтармен 

толтыру амалдарымен 

таныстыру. 

достыққа, көмек беруге 

тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Ауа райын бақылау.           
Мақсаты: Ауа райының 

құбылмалы сәттерін 

бақылауға, салыстыруға 
үйрету ( күн шықты – 

ыстық болды, жаңбырдан 

кейін шөптер көтеріліп 
өсіп қалды.                                 

Еңбек                                          

Таза аула.                          

Мақсаты:  Жеке және 
ұжымдық тапсырмаларды 

орындауға үйрету.                   

Жеке жұмыс    
Жұмбақ 

Тырсылдап түседі 

Жер бетіне жетеді, 
Жер бетіне жеткен соң, 

Ғайып болып кетеді. 

(Бұршақты жаңбыр) 

Қ/ойын:  

«Құлыншақтар»                              

Мақсаты: Қимыл 

түрлерін өзгертіп 
отыратын ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру.                          

Еркін ойын 

 Күннің көзін бақылау.           
Мақсаты: Күннің көзін 

бақылауды жалғастыра мыз, 

күн неғұрлым жоғары тұрса 
соғұрлым жылуды аз береді. 

Дала да күн бұлтты болса 

жаңбыр жауады, ауа райы 
өзгереді. 

Еңбек:  Ұжымдық еңбек                               

Мақсаты:Серуеннің соңында 

балалар құмның жан-жағын 
жинап, құмсалғыштың шетін 

сыпырып, қопсыту, жоғарлатып 

жинау.  Жеке жұмыс 

Тәжірибе: қара және ашық түсті 

заттарды қолмен ұстап көру, 

салыстыру. Шешімін жасау.                            

Қ/ойын: «Күн мен түн»                               

Мақсаты: Рөлдерде ойнау 

барысында өзін-өзі ұстаудың 

мәдени дағдылары мен 
адамгершілік, мейірімділік, 

қамқорлық қасиеттерін 

көрсетуге ынталандыру.                           

Еркін ойын 

Желді бақылау.           
Мақсаты: Ауа райы қалпы: 

жел соғып тұр, өте жылы 

(сыртқы сипатына қарай), 
оның бағыттарын анықтап, 

балалардың байқағыштығын 

дамыту. 

Еңбек                                  

Үлкендерге 

көмекМақсаты: Балалар 

тәрбие шінің басқаруымен 
пайдалы еңбек әрекетімен 

аула да айналысады. Жеке 

жұмыс                                
Жұмбақ 

Көзіне көрінбейді, 

Қолына ілінбейді. 
Бірақ та құлағына, 

Ұдайы күбірлейді. (Жел) 

Өз бетімен 

ойындар:                         Айн

алада ойын 
Ұялшақ және жасқаншақ 

балаларға ұжымдық іс-
әрекетке араласу үшін 

барынша ыңғайлы жағдай 

жасау. 

Еркін ойын 

Өзендегі мұздың еруін 

бақылау. 

Мақсаты: Көктемде күн 

қызуын мол шашып, күн 
жылына бастайтынын 

түсіндіру.Өзен мен көлдер 

де сең жүре бастайды.Таби 
ғат құбылыстарына деген 

байқампаздық пен қызығу 

шылықты дамыту.                            

Еңбек   Өз қалауымен еріген 
қар бетіндегі қоқысты 

тазартады                     

Мақсаты:Бірлескен еңбек 
әрекетіне қатыса білуге 

тәрбиелеу. Еңбек әрекетіне 

белсене қатысқан балаларды 
мадақтау.            Жеке 

жұмыс                 Тақпақ 

«Көктемгі су» Н.Айытов 

Қаусатып қар боранды                                                                                                                                                                                            
Сарқырады бұлақтар 

Көктем қайтып оралды                       

Қимылды ойын                    

«Қояндар» 

Мақсаты:                            

Белгі бойынша қателеспей 

әрекет жасауға үйретуді 
жалғастыру. 

Еркін  ойын 

Тамшыны бақылау.                                                 
Мақсаты:Көктем 

құбылысы – тамшыға 

назар аударып бақылау. 
Балалардың сөздік 

қорларын байыту.  

Еңбек. «Ойын 

алаңдарын ұсақ 

тастардан тазарту». 
Мақсаты:    Балаларды 

еңбекке баулу.Жеке 

жұмыс.                       

Жұмбақ 

Мұрны жоқ шымшық, 
Мұз тесер.(Тамшы) 

Мақсаты:   Баланың 

ойлай қабілетін дамыту.                 

Қимылды ойын:                   

«Кім жоғары секіреді» 
Мақсаты:Бір орында 

секіру,қимыл – қозғалыс 

ын шапшаңдықтарын 

арттыру. Жолдастық 

сезімдерін 

арттыруЕркін ойын 

 



Серуеннен 

оралу 

Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

 Бойымызды жазайық 
 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»Маман 
жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау  

«Түлкі мен ешкі» 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Ауылдағы 

алаңда:мысық пен итпен 

таныстыру» 

Интелектум ойыны: 
«Сәулетші» 

Мақсаты: Тақтайшалар дан 

кереге құрастыру, 
материалы туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегі тыңдау                

«Түлкі мен ешкі» 

Мақсаты: Балаға ертегі 

желісі бойынша 

баяндау,байланыстырып 

сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Санжарға сурет салу 

кезінде қарындашты, 
фломастерді, 

қылқаламды қолында 

еркін ұстай білуді игерту; 

Нуралигесан есімдерді ретімен 

атауды, оларды зат есімдермен 
септіктерде, жекеше және көпше 

түрде байланыстыруды үйрету; 

Абдурахманға көкөністер-

жемістердің, ыдыстардың, 

ойыншықтардың, 

жануарлардың суреттерін 

салуды игерту; 

Марғұланға қазақ киіз үйі 

оның құрылысы ішіндегі 

заттарды, ұлттық киімдер 

мен әшекейлерді атауды 

және ажыратуды меңгерту; 

Исламханға жеке бас 

гигиенасының бастапқы 

дағдыларын сақтауды 

бекіту. 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Сақина жасыру» 

2.Қимылды ойын:«Допты қуып жет » 
Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға:  Баланы 

маусымға сай киінулерін 

ескерту.  

Ата-аналарға:  

Баланы себепсіз 

б/бақшадан қалдырмау 

Ата-аналарға:  Баламен үйде 

қайшымен жұмыс жасау дағды 

ларын қалыптастыру. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза жүруді 

біледі.  

Ата-аналарға жəне 

балаларға   

Демалыс күндеріңізге сәттілік 

тілейміз. 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)                         

Математика 

негіздеріТақырыбы:                                             

"Зымыранның түрлі 

құрылысы". Мақсаты: 

Балалардың  алыс жатқан 

ғарыш пен жақын жатқан 

кеңістік туралы 

түсініктерді ұлғайту. 

Зымыран құрамындағы 

әрқалай орналасқан 

геометриялық пішіндерді 

байқап, ажыратып, сәйкес 

жиын санын белгілеу 

дағдыларын қалыптастыру; 

көзбен қабылдау, ойлау, 

елестету қабілеттерін 

дамыту. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: "Әуе кемесі". 

Мақсаты: Балаларға әуе кемесі 

туралы түсінік бере отырып, 

оның жалпы әуе көлігі екені 

жөнінде білімдерін кеңейту;  

әуе кемесінің жалпы бөліктерін 

атауға жаттықтыру; ғарыш 

туралы ұғым беру. Балалардың 

әуе кемесіне 

қызығушылықтарын ояту; оқу 

қызметінде бір-біріне деген 

жолдастық қарым-қатынас пен 

ізгілік ережелеріне және 

ғарышқа құрмет сезімдеріне 

тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: ""Байқоңыр" 

ғарыш айлағы". 

Мақсаты:Балаларды 

ермексазды алақанның арасына 

салып домалатып, алғаннан 

кейін тігінен есу арқылы 

шұжық тәріздес 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 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Ғарышқа 

саяхат. Тілдің 

дыбыстықмәдениеті: [Қ], 

[Ғ] дыбыстары".Мақсаты: 

Балаларды қатаң [қ] және 

ұяң [ғ]дауыссыз 

дыбыстарымен таныстыру, 

жалпымағлұматтар беру; 

дауыссыз 

дыбыстардыңқатаң және 

ұяң болуы туралы 

түсініктер беру;адамды 

ғарышқа ұшыру жөнінде 

жалпыұғымдарды, ғарыш 

пен ғарыш көлігі 

туралыұғымдар 

жиынтығын қалыптастыру. 

Балаларды [қ], [ғ] дауыссыз 

дыбыстарының 

артикуляциясына үйрету. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Ғарыштың 

түрлі планеталары". 

Мақсаты: Балаларды шар 

бетіне бояужағып, қағаз 

бетіне басып алу 

дәстүрліемес сурет салу 

техникасымен 

таныстыру;"градиент" 

ұғымын қалыптастыру; 

топтасдостарымен біріге 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Ай мен 

Күн 

Мақсаты: Балаларды 

Ай мен Күнертегісінің 

мазмұнымен 

таныстыраотырып, 

ертегі желісін зейін 

қойып, 

барықыластарымен 

тыңдай білуге үйрету, 

шығарма мазмұнындағы 

сөздердіңмағынасын 

түсіндіру, шағын ертегі 

кейіпкерлерінің 

сөздерін балалардың 

өздеріне қимылмен 

қайталауға 

дағдыландыру. 

Музыка  

(Маман жоспары 

бойынша)  

 

 

Музыка  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

 



туралы білімдерін толықтыра 

отырып, балаларды түрлі 

мамандық иелерін құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

(Маман жоспары бойынша)              

отырып, ғарыш 

ғаламынсюжеттік суретте 

көрсету білігін жетілдіру. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Бақылау 

Құстардыбақылау.                          
Мақсаты: Олар қалай 

қозғалады, қалай сайрайды,  

қалай жүргенін бақылау. 

Еңбек   Ағаш бұтақтарын 
жинастыру.                              

Мақсаты:Еңбексүйгіштікк

е тәрбиелеу. Жеке 

жұмысТәрбиешінің 

соңынан жыланша жүріп 

үйрену. Қимылды ойын:                                     
«Ақсерек-көксерек»                                               

Мақсаты:Баланы 

шапшаңдыққа 

жаттықтыру.Еркін ойын 

Бақылау.                                        

Жапырақсыз 

ағаштардыбақылау.                                                 

Мақсаты:Ағаштардың көктем 

мезгіліндегі ерекшеліктерін 

түсіндіру.Еңбек.  Учаскені  
тазалау.                                                                                        

Мақсаты:  Аула 

сыпырушының еңбегін бағалап, 
таза ұстауға тәрбиелеу.Жеке 

жұмыс.  «Кім шапшаң?» 

Мақсаты:Кім жылдам жүгіріп 
жетеді белгіленген 

жерге.Қимылды ойын:  

«Поезд» 

Мақсаты:Саппен жүруге 
үйрету.Еркін ойын 

 

Бақылау.                                       

Көктемгі жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: Бұрын қар 

болса қазір жаңбыр жауып 

тұр әңгімелеу.Еңбек 

Гүлзарға гүл, тұқым егу. 

Мақсаты: Үлкендер 

еңбегін бағалауға, 
еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.Жеке жұмыс   

«Кеглилермен ойын».    

Қимылды ойын:               

«Өз үйіңді тап»Мақсаты:  

Балалардыаңғарымпаздыққ

а баулу 

Еркін ойын 

 

Бақылау                         

Табиғат өзгерістерін 

бақылау.                                                

Мақсаты: Жел соғады, 

күннің көзі жылытады. 

Еңбек. Түскен ағаш 
бұтақтарын 

жинау.Мақсаты: Өз 

учаскелерін таза ұстауға 
үйрету. 

Жеке жұмыс:  Саптан 

қатарға тұруға 
дағдыландыру.            

Қимылды ойын:  

«Қаздар – 

қаздар»Мақсаты: 

Баланы ептілікке 

баулу.Еркін ойын 

 

Бақылау.                    

Қарғаны бақылау                                               
Мақсаты:Құстар әлемін 

әңгімелеу. Олар қалай 

ұшады, тамақтанады. 

Қандай қанаттар үлкен 
жылтыраған тұмсығын 

тамашалау. 

Еңбек Учаскені  тазалау.                      
Мақсаты: Ұқыптылыққа, 

еңбектенуге баулу. Жеке 

жұмыс  Жыланша жүріп 
үйрену.Қимылды ойын:   

«Менің көңілді добым». 

Мақсаты:Ойын 

шарттарын дұрыс 
орындауға үйрету. 

Еркін ойын 
 

Серуеннен оралу Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті 

сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су шаралары 

Бойымызды жазайық 

Қолымызды созайық 

Жаттығулар жасайық 
Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент                  

 

«Кел билейік»                                  

Маман жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Тырна мен 

түлкі» 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Көктемнің 

белгісі серуен» 

Интелектум ойыны: 

«Көбелектер» (топтық 

ойын) 

Мақсаты: Текше 

түстеріне сәйкес 

көбелек тауып жинақтау 

. 

Ертегіні сахналау.                             

«Тырна мен түлкі».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыры

п сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Серікқали Раянаға 

шамасы әртүрлі 2-3 затты 

(ұзындығы, биіктігі, ені, 

жуандығы бойынша) өсу 

және кему ретімен 

орналастыра алуды үйрету; 

Мейіржанға бағдаршамның 

белгілерін, көшеден, жолдан 

өткенде өзін дұрыс ұстауды 

үйрету; 

Сарсен Раянаға халық 

шығармашылығының 

желісі бойынша тұрмыстық 

заттар мен 

ойыншықтардың 

бейнелерін мүсіндеуге 

қызығушылық танытуды 

меңгерту; 

Батырханға 4-5 

ағаштың түрлерін, 

бұталарды, шөптесін 

өсімдіктерді, гүлдерді, 

жидектерді, 

саңырауқұлақтарды, 

көкөністер мен 

жемістерді атауды және 

ажыратуды уйрету; 

Сабинаға геометриялық 

пішіндерді және 

геометриялық денелерді 

ажыратуды және атауды 

меңгерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Ақсерек-көксерек»                         
2.Қимылды ойын:«Мысық пен тышқан» 

3.Қимылды ойын:«Өз үйіңді тап» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  
Көктемгі  ауа-райы мен қысқы ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға б/бақша 

төлемдерін ескерту. 

Балаларды қарындашпен 

жұмыс жасай білуіне 

дағдыландыру. 

Ата-аналарға балаларды 

маусымға сай киіндіру 

лерін ескерту. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға кеңес: 

«Баланы мәдениеттілікке 

тәрбиелеу». 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) Математика 

негіздері 

Тақырыбы: "Бес төлді 

жарыстырайық". 

Мақсаты:Балаларға 

ұзыңдықтың бестүрлі 

шамалары жөнінде 

ұғымдар қалыптастыру;  

Жаратылыстану                   

Тақырыбы: «Көктемде жер 

бусанды» 

Мақсаты: Балаларға көктем 

мезгілітуралы түсінік бере 

отырып,көктемгі табиғатқа тән 
ерекшеліктермен 

таныстыру;көктемгі табиғаттың 

сұлулығын эстети калық 
тұрғыдан қабылдай білу 

қабілетін қалыптастыру; көктем 

құбылыстарын ажырата білу 

байқампаздығына үйрету; Жер -
Ана туралы ұғым беру. Көктемгі 

табиғаттың ерекшеліктері мен 

құбылыстары арқылы 
балалардың сөздік қорын 

молайту және тілін жетілдіру. 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Аквариумдағы 
балықтар»                     

Мақсаты:Балаларды қағаздан 

оригами әдісін пайдалана отыр 
ып аквариумдағы балықтар 

жапсырмасын жасауға 

үйрету көк түсті шеңбердің 
үстіне сары түсті шаршыларды 

бүктеп оригами әдісі бойынша 

аквариумдағы балықтар бейнесін 

құрастырып балықтарды өз 
қалаулары бойынша 

балдырларды тігінен тастар 

дайындамаларын қатар бойымен 
тізбектеп жапсыруға үйрету. 

Сөйлеуді дамыту       

Тақырыбы: «Төрт түлік 

мал туралы тақпақ жаттау»                     

Мақсаты:Балаларды төрт 

түлік мал туралы тақпақпен 

таныстыру; қазақтың төрт 
түлік малы 

ұғымдардықалыптастыру; 

малды күту,малдың құты, 
қаси еті туралы 

баяндау;адамның көктем 

өзгерістеріне байланыс ты 

еңбегі туралы мағлұматтар 
беру.  

Сурет салу. 

Тақырыбы:«Құлыншақ 
шауып келеді»                                        

Мақсаты:  Балаларды 

қылқаламмен шауып келе 

жатқан құлыншақ бейнесін 
салу амалдарына үйрету; 

құлыншақ тың дене 

бөлшектерін салуда дене 
пропорцияларын сақтауға 

талпындырту; құлыншақ 

бейнесінқағаздың ортасына, 
мөл шері кішкентай емес 

етіп,салуға машықтау; 

 

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 

қайталауғадағдыландыру; 

Жер - Ана туралы түсінік 

беру.  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)  

Музыка  
(Маман жоспарымен)  

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: «Туған 
жерім тамаша»  

Мақсаты: Балалардың 

туған жер туралы 
білімдерін кеңейту; туған 

жердің адамдар 

өміріндегі мәнін 
түсіндіру; туған жер 

жайлы көркем сөздер 

арқылы балалардың 

сөздік қорын молайту; 
туған жерге деген шексіз 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Құрастыру                               

Тақырыбы: «Ғаламшарға 
зымыран жібереміз»                          

Мақсаты:Балаларға геом

етриялық пішіндерден 
зымыранды құрастыруды 

үйрету; ғаламшар, 

зымыран және зымыран 
құрылымы, ғарышкерлер 

туралы білімдерін 

кеңейту; қағаздан 

құрастыру іскерліктерін 
дамыту; 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 



Серуен  Бақылау                                      

Құстардыбақылау.                

Мақсаты: Олар қалай 
шалшық суға 

шомылады. Ағаштан 

түсіп торғай жерге 
отырады. Енді 

салқындық жоқ – «Шық 

– 
шық»ЕңбекУчаскедегіе

ңбек 

Мақсаты: 

Ұқыптылыққа, 
еңбектенуге 

баулу.Жеке 

жұмысЖыланша жүріп 
үйренуҚ/ойын:                            

«Мысық пен тышқан».                        

Еркін ойын 

 

Бақылау                                      

Табиғаттыбақылау.                

Мақсаты: Көктемгі күннің көзі 
жерді қыздырады, ағаштарда 

бүршік жарғанын 

бақылату.Еңбек  Таза аула. 

Мақсаты: Қоқысты жинап, 

шелекпен апарып салу. 

Балаларды үлескенің таза 
болуына көмек көрсетуге 

тәрбиелеу.Жеке жұмыс  

Жалауға дейін шапшаңдыққа 

жүгір.Қ/ойын:                            

«Жаңбыр мен Күн». 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, ептілікке 
тәрбиелеу. 

Еркін ойын 

 

Бақылау                                      

Көктемгі 

жаңбырдыбақылау.                
Мақсаты: Көктемгі ауа-

райы құбылмалы жаңбыр 

жиі  жауады 
әңгімелеу.Еңбек Гүлзарға 

гүл, тұқым егу 

Мақсаты: Үлкендер еңбегін 
бағалауға, еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.   Жеке жұмыс                      

ТақпақЖаңбыр, жаңбыр, 

жау жаңбыр, 
Дала шөлдеп тұрғанда 

Шайылып қыстан қалған кір 

Жайнасын гүл 
қырларда.Қ/ойын: 

«Итеріспек»Мақсаты:Балан

ы шапшаңдыққа, ептілікке 

баулу.Еркін ойын 

 

Бақылау                                      

Көктемгі желдібақылау.                

Мақсаты:Желдің баяу н/е 
қатты болатыны табиғи 

құбылыстар туралы 

әңгімелеу.Жел соғады 
бетіме, 

Тербеледі ағаштар 

Кіп – кішкене ағаштар 
Үлкен болып өседі.Еңбек   

Түскен ағаш бұтақтарын 

жинау.  

Мақсаты: Өз үлескелерін 
таза ұстауға үйрету.                        

Жеке жұмысҚатарда 

тұрып қос аяқпен секіруге 
үйрету.Қ/ойын:  «Менің 

көңілді добым»Мақсаты: 

Ойын шарттарын дұрыс 

орындауға үйрету.Еркін 

ойын 

 

Бақылау                                      

Балабақша 

ауласынбақылау.                
Мақсаты: Балабақша 

үлескесіндегі қандай 

өзгерістер болғанын 
әңгімелеп 

бақылату.Еңбек Өз 

учаскелерін ұсақ 
тастардан тазалау 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу.                       

Жеке жұмыс                      

ТақпақСекірейік, 
секірейік 

Ұзын құлақ қоянша 

Шаршағанды кетірейік 

Болар сонда тамаша. 

Қ/ойын: 

«Поезд»Мақсаты: 

Балаларды саппен жүруге 
үйрету. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

 Бойымызды жазайық 

 Қолымызды созайық 
 Жаттығулар жасайық 



ауа,су 

шаралары 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»                                  
Маман жоспары 

бойынша 

Ертегі тыңдау «Ақылды 

егінші». 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау.Баланың зейінін дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы :«Кімде қандай 

ана:марғаулар, бұзаулар, 

балапандар, 

лақтар,күшіктер» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей алады. 

Ертегіні сахналау.                             

«Ақылды егінші».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыры

п сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Метеханғамемлекеттік 

әнұранды біледі және 

оны кеудесінің сол 
жағына қолын қойып 

айтуды меңгерту; 

Айсезімге түрлі тапсырмалар 

орындап, бір-бірден сапта жүруді 

меңгерту; 

Нұрбақытқа үлгі бойынша 

әңгіме құрастыра алуды 

үйрету; 

Әбілмансұрға өзі туған 

елді мекенін, туған елін 

атауды меңгерту; 

Асимаға еңбек 

адамдарына және 

олардың еңбектерінің 

нәтижелеріне құрмет 

көрсетуді игерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Өрмекші мен шыбындар» 

2.Қимылды ойын:«Өрмекші мен торғайлар» 

3.Қимылды ойын:«Мысық пен торғайлар». 
Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жалғасын тап» 

Мақсаты:Балаларды 

тапқырлыққа баулу. 

Қайшымен жұмыс. 

Мақсаты: Баланың ұсақ қол 

моторикасындамыту. 

Қарындашпен жұмыс  
Мақсаты: Баланың ұсақ қол 

моторикасындамыту. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: Серуеннен соң 

қолдарын міндетті түрде 

сабындап жуу. 

Ата-аналарға: Баланың 

жыл мезгіліне сай 

киінулерін ескерту. 

 

  



 

 

  



Таңғы ас  Астарыңа адалдық берсін, 

Бастарыңа амандық берсін! 

Дастарқандарың мол болсын, 
Дәмдеріңе дәм қосылсын, 

Мақсат:дұрыс және ұқыпты тамақтану мәдениеті қалыптасады.                                                                                                                                              

Ұйымдастырыл

ған оқу қызметі 

не (ҰОҚ) 

дайындық 

Көктемгі ағаштар туралы 
әңгімелесу.  

Ағаш туралы жұмбақтар 

шешу. 

Саусаққа арналған жатты 

ғулар айту. 

Қ/о: «Күн мен түн»         

Мақсаты:Баланы 

тапқырлыққа баулу. 

Қ/о: «Орын тап»         

Мақсаты: Тапқырлыққа 

шапшаң дыққа баулу. 

Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  
(Маман жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Биіктігі әртүрлі 

ағаштар саябағы                                 
Мақсаты: Балаларда төрт 

объектінің төрт түрлі 

ұзындық 
шамасы туралы ұғымдар 

қалыптастыру шамалар және 

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 балабақшааумағындағы 

ағаштар менбұталарды ажыра 

тыполарды атай білу қабілетін 
қалыптастыру ағаш 

пенкөшеттің 

айырмашылықтарын түсін 
діру.Ағаш пен көшеттіңнегізгі 

ерекшеліктерінайтқызып 

сөздік қорынмолайту және 

тілін жетілдіру. 

Мүсіндеу                                                   

Тақырыбы:                                 

«Қайық» 
Мақсаты: Балаларды 

желкенді қайықтымүсіндеуге 

үйрету; заттың жиектері мен 
бетін мұқият тегістеуді, 

шеттерінүйрету; көлік түрлері 

соныңішінде су көліктері 

туралы білімдерін толықтыра 
отырып, "қайық" 

Дене шынықтыру  
(Маман жоспары бойынша) 

Сөйлеуді дамыту   

Тақырыбы: «Тиіннің 

арманы»-әңгімесін мәнерлеп 
оқу.                                       

Мақсаты:Балаларды 

"Тиіннің арманы" әңгіме 
сімен таныстыру; әңгімеде 

сипатталған жабайы аңдар 

кейіпкерлерінің бойындағы 
адам қасиеттерінің ерекше 

ліктерін көрсету;жануарлар 

туралы ертегі ұғымдарын 

қалыптастыру; "арман" 
сөзінің мағынасын түсіндіру; 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Гүлденген 
өрік бұтағы» 

Мақсаты: Балаларды 

көктемгі гүлдегенбұтаның 
бейнесін салу амалына 

үйрету; суреттің негізі 

ретінде 

борменжапырақтарды, содан 
соң бояуға малынған 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: «Өгіз»                        

Мақсаты: Балаларды 

Өгіз ертегісінің 

мазмұнымен таныстыра 
отырып ертегі 

желісін зейін қойып бар 

ықыластарымен тыңдай 
білуге үйрету шығарма 

мазмұнындағы 

сөздердің 
мағынасын түсіндіру. 

Музыка  

(Маман жоспары 

бойынша)  

 

 

Музыка  
(Маман жоспары 

бойынша)  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

 



туралымағлұмат беру; қол 

бұлшық еттерін,тазалыққа, 

әсемдікке тәрбиелеу 

Орыс тілі 
(Маман жоспары бойынша)               

саусақты басып, 

гүлдердісалу техникасын 

жетілдіру; жеміс 
ағаштарының көктемде 

гүлдену 

құбылысы туралы білімдерін 
тиянақтау. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 
Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен   Ауа райын бақылау 

Мақсаты:                                  
Ауа райының құбылмалы 

сәттерін 

бақылауға,салыстыруға 
үйрету. Еңбек                                 

Мақсаты:                                  

Еңбек   Ұшып келген қағаз 

қалдықтарын жинау                              

Мақсаты:  Балаларды 

ұйымшылдыққа еңбекке 

баулу                                

Жеке жұмыс                                

«Сабынды сумен ойнау». 

Қимылды ойын. «Допты 
дәлдеп тигіз». 

Мақсаты:Дұрыс дәлдеп 

допты түзу лақтыру арқылы 

ойынды жалғастыру. 
Жеке жұмыс: «Санамақ 

айту» 

Еркін ойын 

Күннің көзін бақылау 

Мақсаты:                                   
Күннің көзін бақылауды 

жалғастырамыз, күн неғұрлым 

жоғары тұрса, соғұрлым 
жылуды көп береді. Далада 

күн бұлтты болса жаңбыр 

жауады, ауа райы өзгереді. 

Еңбек                                                                   
Аулада жұмыс. 

Мақсаты:Балалар ойнайтын 

құмның жан-жағын жинап, 
жоғары көтеру. Жеке жұмыс 

Тәжірибе: қара және ашық 

түсті заттарды қолмен ұстап 
көру. Шешім қабылдау. 

Қимылды ойын.«Күн мен 

түн». 

Мақсаты:Ойын әрекетін 
орындауға талаптануын 

мадақтау.                                     

Еркін ойын 

Желді бақылау 

Мақсаты:                                  
Жел қай жақтан болып 

тұрғанын бақылау (салқын 

жел, жылы жел, самал жел, 
қатты жел). Еңбек. 

Өз учаскелерін ұсақ 

тастардан тазалау.                               

Мақсаты:  Балаларды 
еңбекке баулу.                                

Жеке жұмыс Тәжірибе: 

жапырақтарды жел қалай 
ұшырып әкететінін аңықтау. 

Қимылды ойын.«Кім 

ұшты?»  
Мақсаты:Сөздің 

мағынасына қарай ойынды 

ойнау, мұқият тыңдау. 

Еркін ойын 

Аспанды бақылаймыз. 

Мақсаты:                                  
Аспанды бақылай отыр 

ып бұлт жоқ,аспан ашық 

ақша бұлт, көгілдір екен 
ін бақылаймыз, күннің 

ашық болып, жылу 

шашып тұрғанын, 

бұлттың жоқтығын 
бақылау. Еңбек.                                                

Таза алаң                                    

Мақсаты: Алаңдағы  
ойын бұрышындағы 

ойыншықтарды жинау.      

Жеке жұмыс                        
Жұмбақ. Бір түкті кілем, 

Бір түксіз кілем. (Аспан) 

Кимылды ойын. 
«Ұшқыштар».  
Мақсаты:Балалардың 

біліктілігін бекіту.                  

Еркін ойын 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Аспандағы 
бұлттанып күннің 

түнеруіне бақылау 

жасаймыз Жыл мезгілінің 
өзгеруіне, күннің 

күркіреуіне назар 

аудару.Тыңдау. 

Жаңбырдың дауысын 
тыңдаймыз. 

Еңбек.Ауладағы жұмыс. 

Мақсаты:                                  
Тротуарды жинау.  

Жеке жұмысТақпақ. 

Жаңбыр, жаңбыр, жау 
жаңбыр.                                

Арық суы мол болсын. 

Жауған жері шөп болсын. 

Қимылды ойын. «Ұшты-
ұшты».  

Мақсаты:Баланы  

байқампаздыққа 
тәрбиелеу. 

Еркін ойын 



Серуеннен 

оралу 

Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.                                                                        

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Бойымызды жазайық 
Қолымызды созайық 

Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»                                  

Маман жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Мақта қыз 

бен мысық». 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 
Тақырыбы:«Кімде қандай 
ана: 

кірпілер,көжектер,мыршайла

р,тиіндер,қонжықтар» 

Интелектум ойыны: 

«Көбелектер»           

(топтық ойын) 

Мақсаты: Текше 

түстеріне сәйкес 

көбелек тауып жинақтау 

Ертегіні 

сахналау«Мақта қыз 

бен мысық».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыры

п сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Нурисламға халық 

шығармашылығының желісі 

бойынша тұрмыстық заттар 

мен ойыншықтардың 

бейнелерін мүсіндеуге 

қызығушылығын дамыту; 

Аланға құрылыс бөлшектерін 

атауды, оларды құрылымдық 

қасиеттерін ескере отырып, 

пайдалануды меңгерту; 

Сезімге жеке бас 

гигиенасының бастапқы 

дағдыларын сақтауды 

меңгерту. 

Мейірімге әуен немесе 

музыканың кіріспесі 

бойынша таныс әндерді 

тануды меңгерту; 

Алиге халық 

дәстүрлеріне негізделген 

адамгершілік мінез-құлық 

нормаларын орындайды, 

ересектер мен кішілерге 

құрмет көрсетуді игерту. 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 



Серуен  1.Қимылды ойын:«Мысық пен торғайлар»                         

2.Қимылды ойын:«Таяқ тартыс» 

3.Қимылды ойын:«Өрмекші мен шыбындар». 
Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі  ауа-райы мен қысқы ауа райын салыстыру.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға б/бақша 

төлемдерін ескерту. 

Балаларды қайшымен жұмыс 

жасай білуіне дағдыландыру. 

Ата-аналарға балаларды 

маусымға сай киіндірулерін 

ескерту. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Ата-аналарға: Б/бақша 

ауласын көгалдандыру 

жұмыстарына белсенділік 

танытуларын ескерту. 

 

 

  



 

  



Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметі 

(ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Математика негіздері 
Тақырыбы:«Алан менДананың 

мерекегедайындалуы. 

Геометриялықпішіндер».           
Мақсаты:Балалардың дөңгелек 

шаршы сопақша тіктөртбұрыш 

пішіндері 
туралы білімдерін жетілдіру 

халықтар достығы туралы 

түсініктерді қалыптастыру 

Балалардың сопақша мен 
тіктөртбұрышты дөңгелек 

пеншаршыны геометриялық 

пішіндерін беттестіру 
қалыңдығын саусақтармен 

өлшеу арқылы салыстыру 

дағдыларын жетілдіру. 

Жаратылыстану                   

Тақырыбы: «Көктемгі ауа 

райын бақылау»                     

Мақсаты: Балаларға табиғат 

әлемі туралы түсінік бере 

отырып,көктемнің 
ғажайыпқұбылыстарымен 

таныстыру;көктемгі 

табиғаттың ғажайып 
сұлулығын эстетикалық 

тұрғыданқабылдай білу 

қабілетін қалыптастыру; 

көктем құбылыстарын 
ажырата 

білубайқампаздығына үйрету; 

бір шаңырақ астында 
ұғымының мәнін ашып беру.  

Жапсыру  

Тақырыбы: «Алан мен 

Данағасыйлық»                                             

Мақсаты: Балаларға Алан 

мен Дананың суретін үзік 

сызық бойымен дұрысқиып 
алып қағаз бетіне жіп қиын 

дыларын орналастырып 

олардың үстіне шарларды 
жапсыруға үйрету шаршыдан 

шеңбер қиып алу іскерліктерін 

дамыта отырып балалардың 

қайшыны дұрысұстау 
іскерліктерін жетілдіру. 

Сөйлеуді дамыту       

Тақырыбы: «Сарғыш 

марғау-қонақжай»                     

Мақсаты: Балаларды 

"Сарғыш марғау –

қонақжай" тақпағымен 
таныстыру; "қожайын","үй 

иесі", "қонақ" сөздерінің 

мағынасын түсіндіру; 
қонақжайлық, қонақ күту 

және қонаққабару әдептілік 

ережелерін пысықтау. 

Сурет салу 
Тақырыбы:«Біздің көше».                                         

Мақсаты: Балаларды түрлі 

түсті фломастерлер арқылы 
бірнеше қабатты түрлі 

үйлерді салу амалдарына 

үйрету; сызықтардың 

айқасқанорнында пайда 
болған шақпақтар 

ішіншахмат тәртібінде 

бояу техникасына үйрету. 
 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Көркем əдебиет  
Тақырыбы: «Әке мен 

бала».                     

Мақсаты: Балаларды 
Әке мен 

балаәңгімесініңмазмұным

ен таныстыра отырып 
әңгіме желісін зейін 

қойып бар 

ықыластарымен тыңдай 

білуге үйрету шығарма 
мазмұнындағы 

сөздердіңмағынасын 

түсіндіру шағын әңгіме 
кейіпкерлерінің сөздерін 

балалардыңөздеріне 

қайталауға 

дағдыландыру. 

Музыка  
(Маман жоспарымен)  

 
 

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: «Ұлттар 
достығы»   

Мақсаты: Балаларға 

елімізде өмір сүріп 
жатқан әртүрлі ұлт 

өкілдері туралы 

түсінік беру; 
әртүрлі ұлт 

өкілдерінің 

мәдениеті туралы 

білімдерін кеңейту. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Құрастыру                               

Тақырыбы: 

«Қызғалдақ гүлін 

жапсырамыз».                           

Мақсаты:Балаларға 
қағазды бүктеу әдісі 

арқылы гүлдің 

басын, гүлдің сабағы 
мен жапырағын қағаз 

бетіне жапсырып, 

қызғалдақ гүлін 
құрастыруды үйрету; 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 



Серуен  Бұлттардыбақылау.                

Мақсаты: Табиғат құбылыстары 

жайында білімдерін 
кеңейту,бұлттарды салыстыру. 

Бұлттар формалары бойынша 

әртүрлі, өзгермелі. Жеңіл, түссіз 
бұлттардың уақыт ара үлкейіп 

немесе кішірейіп тұратынын айту. 

Балаларды жаңбырлы күнгі бұлт 
пен басқа кездегі бұлтты айыруға 

үйрету.ЕңбекБақшадағы жұмыс. 

Топырақты қопсыту.  

Мақсаты:  Өзіндік жұмысқа 
тәрбиелеу, бастаған істі аяғына 

дейін жеткізу,өсімдіктерге деген 

махаббат пен белсенділікті 
арттыру. Жеке жұмыс  Велосипед 

тебу. Велосипед тебуді үйрету, 

тепе-теңдік 

сақтау.Қ/ойын:«Құстар мен 
мысық».Мақсаты:Санамақ 

арқылы мысықты таңдап алу, белгі 

немесе дабыл арқылы қимылдау. 
Өз бетінше тапсырманы орындауға 

үйрету, шапшаңдық пен 

белсенділігінЕркін ойын 

 

Кемпірқосақтыбақылау.                                  

Мақсаты: Балалармен 

кемпірқосақтың құбылысын 
бақылау. Оның қай кезде 

пайда болатынын айту, қарау 

және олардың түстерін айту. 
Табиғат құбылыстарының 

сұлулығын бақылату.Еңбек                                                     

Балаларды ең үнемді 
жұмыстарға үйрету. 

Мақсаты: Еңбек қызметінің 

мәдениетіне тәрбиелеу.Жеке 

жұмыс Әр балаға оларды 
қызықтыратын ісімен 

айналысуға мүмкіндік 

беру.Қ/ойын:                        

««Түрлі-түсті автомобильдер».                       

Мақсаты: Түстерді білу, 

білімін түйіндеу, балаларды 

дыбысқа сай қозғалуға үйрету. 

Еркін ойын 

 

Құстардыбақылау.                                  

Мақсаты:Құстарды танып 

білу, дене бөліктерін атау; 
құстарға деген қамқорлық 

сезімдерін ояту 

Еңбек                                         
Тәрбиешіге көмек. 

Мақсаты:  Үлкендерге 

қызмет көрсету. Ауланы 
тазартуға қатыстыру.                                   

Жеке жұмысГүлзарда 

жұмыс. 

Қ/ойын: 
«Ұшақтар»Мақсаты: 

Дабыл бойынша қимыл 

жасау, алаң ішінде іс-
қимылдарды бекіту. 

Көтеріңкі көңіл-күйге 

баулу.Еркін ойын 

 

Аула сыпырушының 

жұмысынбақылау.                

Мақсаты: аула 
сыпырушының еңбек ету 

барыс ын бақылау,еңбек 

нәтижесін атап көрсету 
(таза жолдар, бау-

бақшаларда еңбек 

құралдарын атап беру ( 
сыпырғыш, қалақ, күрек, 

қоқыс жәшігі). Аула 

сыпырушы еңбегінің 

нәтижесіне ұқыпты 
қарауға үйретіп, 

тәрбиелеу 

Еңбек Аула сыпырушыға 
көмектесу. 

Мақсаты: Балаларды 

ересектерге көмектесуге 

үйрету. Еңбектенуге 
деген құштарлықтарын 

дамытып, тәрбиелеуЖеке 

жұмыс Көркем сөз. 
Сылдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға бетіңді жу. 

Тазалықтың досы, Су 
дегенім осы.                       

Қ/ойын:  «Бір аяқпен 

жолдан 

секіру»Мақсаты:Ойын 
алаңындағы ережені 

сақтай отырып, бір 

аяқпен алға жылжып 
секіруді үйрету.  

Еркін ойын 

 

Көктемгі алғашқы 

гүлдердібақылау.                

Мақсаты:Көктемгі 
айналадағы 

әдемілікті көре 

білуге үйрету. 

Еңбек                                                

Мақсаты:Өз 

учfскелерін таза 
ұстауға үйрету.                

Жеке жұмыс                      

Тақпақ  

Көктем,көктем, 
көктемде 

Құстар келіп 

жеткенде 
Қуанып бір қаламыз 

Әнмен қарсы аламыз 

  Қ/ойын: «Жалауға 

дейін 
жүгір».Мақсаты: 

Шапшаңдыққа, 

ептілікке баулу.                     

Еркін ойын 

 



Серуеннен 

оралу 

Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

 Бойымызды жазайық 
 Қолымызды созайық 

 Жаттығулар жасайық 

Ұйқымызды ашайық!. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

«Кел билейік»Маман жоспары 
бойынша 

Ертегі тыңдау «Түлкі мен 

қораз».Мақсаты: Балаларға 

ертегіні баяндау. Баланың 

зейінін дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы:«Біздің 

аланның ағаштары» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегіні сахналау.                             

«Түлкі мен қораз».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланысты

рып сөйлеуіне назар 

аудару. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Алуаға жоғары және төмен 

қолының қимылымен көрсетіп, 
әуенін және қайырмасын айтуды 

игерту; 

Санжарға адамдардың 

мамандықтарын, олардың 
ерекшеліктерін білдіретін 

сөздерді білуді, тұрмыстық 

заттар және қоршаған табиғат 

заттарының мәнін түсінуді 
игерту; 

Абдурахманга дене 

жаттығуларын орындауға 

қызығушылығын дамыту; 

Марғұланға 

құрдастарымен және 

ересектермен қарым-

қатынасқа түсе алуды, 

олардың өтініштерін 

орындауды үйрету; 

Исламханға 

мемлекеттік әнұранды 

білуді және оны 

кеудесінің сол жағына 

қолын қойып айтуды 

игерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 



Серуен  Серуенге деген қызығушылықтарын ояту. "Бір шаңырақ астында" тақырыбында жеке әңгімелесулер.                                                                            

Қимылды ойын:«Тауық күрес».                                                                                                                                                                                               

Мақсаты: Баланы шапшаңдылыққа,ептілікке үйрету.                                                                                                                                                            
«Ақ серек,көк серек»                                                                                                                                                                                                                    

Мақсаты:Баланы сөздік қорын дамыту,ойынға белсенділігін дамыту.                                                                                                                            

«Көтермек»                                                                                                                                                                                                                            
Мақсаты:Баланың күшін, қимыл-қозалысын арттыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға: 1-ші мамырға 

байланысты мереке лік шараны 

ұйымдастыруға белсенділік 

танытуларын ескерту. 

Ата-аналарға: Баланы 

маусымға сай киіндірулерін 

ескерту. 

Ата-аналарға: Баланы 

б/бақшадан себепсіз 

қалдырмауларын ескерту. 

Дəрігер кеңесі: 

«Тазалық-денсаулық 

кепілі» 

«Үйде демалысты 

қалай өткізу керек» 

тақырыбына 

әңгімелесу.. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

 Жаратылыстану  

Тақырыбы:«Алтын күн 

аспаны».                                    
Мақсаты:Балалардың жер 

бетінде тіршілікпен 

бейбітшілік болуы үшін 
Күннің 

қажеттігі туралы негізгі 

ұғымдарын қалыптастыру 
жанды жәнежансыз табиғат 

нысандары туралы білім 

дерін кеңейту ауа райын 

бақылағанда маусымдық 
өзгерістерді байқап ажыр 

ата білуге үйрету. 

Мүсіндеу  
Тақырыбы: "Көлшіктегі 

үйректің балапандары"                       

Мақсаты:балаларды 

үйректің балапанымен 
таныстыру, композиция 

жасауды үйрету. 

Орыс тілі                        
(Маман жоспары бойынша)               

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша)                          

Сөйлеуді дамыту   

Тақырыбы:  "Жауынгерлер 

маршы.Тілдің дыбыстық 

мәдениеті: [Ң] дыбысы.".                             

Мақсаты:Балаларды 

дауыссыз [ң] 

дыбысыментаныстыру; буын 

мен сөздердің құрамында 

дыбыстың болуын 

түсіндіру;әскері қызметұғымы 

туралы негізгі мағлұматтар 

беру.Балаларды [ң] дауыссыз 

дыбысыныңартикуляциясына 

үйрету; [ң] дыбысын буын не 

сөз құрамында нақтылы 
айтуға машықтау,мәтіннен 

әскери қызметке байланысты 

сөздерді тауып, атауға үйрету. 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Тікұшақ". 

Мақсаты:Балаларды 
қарындашпентікұшақты салу 

техникасына 

үйрету;тікұшақты қағаз 

бетінің ортасына, 
түрлісопақшаларды 

үйлесімдіктеорналастырып, 

тікұшақ бейнесін 
салуамалдарын игерту; әскери 

қызмет,көліктер туралы 

білімдерді пысықтау;көзбен 
мөлшерлеу қабілетін 

Музыка  

(Маман жоспары бойынша)  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: Көгершін 

Мақсаты:Балаларды өлең 

мазмұнымен  

таныстыраотырып, 

көгершінді бейбіт елдің 

тірегімен белгісі ретінде 

сипаттайтын көркем 

сөздерді қайталап айтуға 

үйрету және жаттату, 

көгершінді адамзаттың бақ 

құсы бейнесінде сезіне білу 

қабілетінқалыптастыру. 

 

 

Музыка  

(Маман жоспары бойынша)  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

 



дамыту;ептілікке, 

шыдамдылыққа, патриоттық 

сезімдерге тәрбиелеу. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен   Құмырсқалардыбақылау.                                                 
Мақсаты: Құмырсқалар 

ұсақ, нәзік, еңбексүйгіш 

жәндіктер. Олар жердің 
астында өмір сүреді. Өмір 

сүретін жерін «илеу» деп 

атайды. Илеуді бұзуға 
болмайды, өйткені 

құмырсқалар бізге 

пайдалы.                                        

Еңбек.  Құмды қопсыту                                       

Мақсаты: Жұмысқа 

жауапкершілікпен қарауға, 

үлкендерге көмектесуге 
тәрбиелеу.                                                                                 

Жеке жұмыс.  Көркем сөз. 

Ұзын мұрты құмырсқа. 
Бара жатты жұмысқа 

Допты алып қолына, 

Қойдым оның жолына Оң 

жағына қарады, Сол 
жағына қарады.    «Биік 

тау,» - деп ойлады.                                                                                                                         

Қимылды ойын: 
«Туннель ішімен 

еңбектеу». 

Мақсаты:Ептілікті, 

шапшандықты, қимыл 
түрлерін өзгертіп отыратын 

ойындарға қызықтыру. 

Будақ бұлттардыбақылау.                                                 
Мақсаты: Балаларға бұлтты 

бақылауды үйрету: олардың 

өте әдемі, бірегей негізді, 
күмбез тәрізді аппақ көлемнен 

түрлі болатынын; таңертен 

пайда болып кешке жоқ 
болтынын ескеру. Өлі табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын, 

байқағыштығын дамыту.                                       

Еңбек.                                   

Өсімдіктердің топырағын 

қопсыту                                    

Мақсаты: Аулада еңбекпен 

айналысу. Балаларды 

өсімдіктерді күтуге үйрету.                                          
Жеке жұмыс. Жұмбақ. 

Қанаты жоқ ұшады, Аяғы 

жоқ, жетеді, Ауызы жоқ 

ұлиды. (Жел)                                  
Қимылды ойын: «Түзу 

шеңбермен». Мақсаты: 

Балаларға жаттығуларды 
шеңбер бойынша бірге 

орындауға үйрету. Қозғалыс 

келісімділігін жетілдіру. 

Еркін ойын 

Желді бақылау.                                                 
Мақсаты: Жел соғып тұр, 

өте жылы (сыртқы сипатына 

қарай), оның бағыттарын 
анықтап, балалардың 

байқағыштығын дамыту.                                        

Еңбек.    Серуеннің соңында 
балалар құмның жан-жағын 

жинап, құмсалғыштың шетін 

сыпырып, қопсыттады, 

жоғарылатып жинайды.                                      
Мақсаты: Ойын орнын 

тазалықта ұстауға тәрбиелеу                                         

Жеке жұмыс. Ұялшақ және 
жасқаншақ балаларға 

ұжымдық іс-әрекетке 

араласу үшін барынша 
ыңғайлы жағдай жасау                                                                

Қимылды ойын:  

«Қоңырау».Мақсаты:Балала

рды қол ұстасып, шеңбер 
бойымен қозғалуды, әр 

тарапқа жүгіруді бекіту.                   

Еркін ойын 

Бағбанның 

жұмысынбақылау.                                                 

Мақсаты: Үлкендердің 

жұмысы жөніндегі 
түсінікті қалыптастыру. 

Жұмысқа қажет 

құралсаймандармен 
таныстыру (тырнауыш, 

күрек, суқұйғыш т.б.). 

Бағбанның жұмысының 

нәтижесіне қамқорлықпен 
қарауға тәрбиелеу.                                        

Еңбек.                                           

Бағбанға көмек.                                      
Мақсаты: Тапсырмаларды 

орындауға үйрету, 

жұмысты ұжыммен келісіп 
орындауға үйрету.                  

Жеке жұмыс. Көркем сөз. 

Жеміс біткен бау-бақша 

Желі жайды жан-жаққа. 
Бақта құс та сайрады, 

Құйқылжытып сан-саққа 

Қолға ап бақша құралын, 
Суды атызға бұрамын. 

Ағаш түбін қопсытып. 

Арам шөпті жұламын.                                                                

Қимылды ойын:                        
«Біз көңілді балалар» 

Мақсаты:Құрдастары 

және ересектермен 



Еркін ойын 
 

жағымды эмоционалдық 

қарым-қатынас жасау 

дағдыларын дамыту.  

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті 

сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту,ауа,су 

шаралары 

Жалпақтабандықтың алдын алу мақсатында денсаулық жолдарымен жүру.  

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент                  

 Ертегі тыңдау «Ақ тиін 

мен қасқыр».Мақсаты: 

Балаларға ертегіні баяндау. 

Баланың зейінін дамыту. 

«Табиғат əлемі»  

Тақырыбы:«Бақ-бақ жаңа 

көйлек киеді»   

Интелектум ойыны: 

«Көбелектер»           (топтық 

ойын)Мақсаты: Текше 

түстеріне сәйкес көбелек 

тауып жинақтау . 

Ертегіні сахналау.                             

«Ақ тиін мен қасқыр».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстырып 

сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму картасы на 

сəйкес жеке 

жұмыс 

 Айсезімге негізгі 

қимылдарды орындаудың 

қимылдық дағдыларын 

және техникасын игерту; 

Нұрбақытқа заттарды атауды 

және ажыратуды, олардың 

өлшемін, түсін, пішінін, 

жасалған материалын 

анықтауды меңгерту; 

Әбілмансурға дене 

жаттығулары мен сауықтыру 

шараларына қызығушылық 

танытуды игерту; 

Асима жасалған 

әрекеттердің көмегімен 

түрлі мәселелерді шешудің 

әдістерін табуды 

меңгерген; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 



Серуен  Серуенге деген қызығушылықтарын ояту. "Бейбітшілік қорғанында" тақырыбында жеке әңгімелесулер.Қимылды ойын:«Түзу шеңбермен».                                                                                                                                                                                                                        

Мақсаты: Балаларға жаттығуларды шеңбер бойынша бірге орындауға үйрету. Қимылды ойын:  «Қоңырау».Мақсаты:Балаларды қол ұстасып, 

шеңбер бойымен қозғалуды, әр тарапқа жүгіруді бекіту.Қимылды ойын: «Туннель ішімен еңбектеу». Мақсаты:Ептілікті, шапшандықты, қимыл 
түрлерін өзгертіп отыратын ойындарға қызықтыру.  

Балалардың үйге 

қайтуы 

 «Р» дыбысын айтуда 

қиналатын балаларға 

арналған «Тіл туралы 

ертегі». 

Ата-аналарға бала ауырып 

қалғанда ескерту. 

Ата-аналарға б/бақша 

төлемдерін ескерту.  

Ата-аналарға кеңес: 

«Бала жанұя айнасы» 

 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

  Сөйлеуді дамыту        

Тақырыбы: «Жұмбақ жасырмақ 

жаттығулары»                     
Мақсаты: Балаларды көркем 

сөздің жұмбақформасымен 

таныстыруды 
жалғастыру,жұмбақтың 

тақпақтан негізгі 

айырмашылығы 
жөніндегі түсініктерін пысықтау; 

заттардыңортақ қасиеттер 

бойынша топталу принципін 

қайталау; сөздердің затты, оның 
сипатын, оныңқимыл-

қозғалысын білдіретін 

қасиетінжалпылау. 

Сурет салу. 

Тақырыбы:«Әдемі шәйнек».                                         

Мақсаты:Балалардың қылқалам 

ұшымен бояу арқылы шәйнектің 
сұлбасын татар ою түрімен, гүл 

мен,безендірутехникасымен 

таныстыру; жасылкөктем 
мезгіліндегі гүлдердің 

түрлерітуралы ұғымдар 

жиынтығын пысықтау; 
зейінін, қолдың ұсақ 

моторикасын, ой-қиялын 

дамыту;  

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Көктем 

келді гүл алып". 

Мақсаты: Балаларды 

көктем мезгіліне тән 

құбылыстардысипаттайты

н көркем сөздерді 

қайталап айтуға үйрету 

және жаттату; табиғаттың 

әсемдігін сезіне білу 

қабілетін қалыптастыру; 

көркем сөздерді мәнерлеп 

айтуға дағдыландыру; 

табиғаттың гүлденуі 

туралы ұғымдарын 

кеңейту. Өлең шумақтары 

арқылыбалалардың зейіні 

мен тілін, ойлауы мен 

есте сақтау қабілетін және 

шығармашылығын 

дамыту. Балалардың 

көктемгі 

табиғатқұбылыстарына 

дегенқызығушылықтарын 

ояту; оқуқызметінде 

мәдени қарым-қатынас 

пен әсемдік әдебіне 

тәрбиелеу. 

Музыка  

(Маман жоспарымен) 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша) 

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: 
«Таңғажайып табиғат»  

Мақсаты:Балаларды 

көктемгі табиғаттың 
таңғажайып 

құбылыстарымен 

таныстыра 

отырып, табиғаттың 
әсемдігін сезіне білу 

қабілетін қалыптастыру; 

өсімдіктердің дәрілік 

қасиеттерімен таныстыру, 

білімдерін кеңейту. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: "Отан 

қорғаушыларғасыйлық".

Мақсаты: Балаларды 

қалдықматериал: 

ысқыштан 

танктіқұрастыруды 

үйретутанк және оның 

құрылымы туралы 

білімдерін толықтыра 

отырып, балалардың 

қиялымен 

шығармашылығын, қол 

саусақтары моторикасын 

дамыту; Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру; танк және 



олардың көлеңкелерін 

табу, 

танымдыққабілеттерін 

дамыту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 



Серуен    Аспандыбақылау.                                  

Мақсаты:  Аспанды бақылауды 

жалғастыру. Оның қоюкөк, ашық 
және өте әдемі болатынына 

назар аударту. Тірі және өлі 

табиғатта болған өзгерістер 
арасында жай байланыстарды 

орнатуға үйрету (бұлт жоқ, ашық 

аспан,ақша бұлттар, күн шуағын 
шашып тұр, жылы); қарапайым 

түсініктерді қалыптастыру.                                       

Еңбек   Ойын орнын тазалау 

Мақсаты:Серуеннің соңында 
балалар құмның жан-жағын 

жинап, құмсалғыштың шетін 

сыпырып, қопсыттады, 
жоғарылатып жинайды. 

Жеке жұмыс  «Жаз келеді»                                              

Үйін тіккен жасылдан,                                

Үсті-басы асыл дән.                                               
Жаз келеді жайраңдап,                                    

Жарық жүзі-сайран бақ  

Қ/ойын:  «Ақсақ түлкі» (татар 
халық ойыны). 

Мақсаты: Санамақ арқылы 

жүргізуші таңдап алу. Ойын 
барысында бір-біріне соқтықпай, 

кедергі келтірмей жүгіруге 

үйрету.  

Еркін ойын 
 

Құстардың 

шомылғанынбақылау.                                  

Мақсаты: Сырттан 
құстардың шомылғанын 

бақылау: қауырсындарын 

тазартады, суды ішеді. 
Құстарға деген 

сүйіспеншілігін дамыту, 

қызығушылығын арттыру.                                        
Еңбек   Ауладағы жұмыс. 

Мақсаты:Үлкендерге 

көмектесуге талпындыру. 

Бастаған істі аяғына дейін 
жеткізуге тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс                       

Қ/ойын:«Аңшылар және 
аңдар» 

Мақсаты: Дөңгеленіп 

тұруға және допты 

лақтырып, қағып алуға 
үйретуді бекіту. Ойынның 

шартын орындауға, 

әділеттілік сезімдерін 
дамыту.  

Еркін ойын 

Құстардыбақылау.                                  

Мақсаты: Немен 

көректенеді, қайда 
мекендейді, пайдасы 

қандай болатыны туралы 

білімдерін толықтыру.                                        
Еңбек Құстарды 

тамақтандыру.  

Мақсаты:Құстарға деген 
қамқоршылыққа 

тәрбиелеу.  

Жеке жұмыс 

Көркем сөз.                            
Торғай, торғай, тоқылдақ, 

Жерден тары шоқып-ап, 

Бөтегесі томпиып, Шиқ-
шиқ етіп отырар. Торғай-

торғай тоқтаған, 

Торғайды торғай 

мақтаған. Бір торғай ұшса 
боранда, Бәрі жабылып 

жоқтаған.  

Қ/ойын: «Құстар және 
түлкі» 

Мақсаты:                                       

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті 

сақтауды біледі. 



Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Жалпақтабандықтың алдын алу мақсатында денсаулық жолдарымен жүру;                                                                                                                                

Массажды алашалардан өту. Аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығу жасау. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент                 

  «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Ара қайда 

ұшып кетті?» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық ойын) 

Мақсаты: қажетті таяқшаны 

таңдап алып, құрастырған 

материалы туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегі оқу.                             

«Арыстан мен түлкі».                                           

Мақсаты: Балаларға 

ертегіні баяндау. Баланың 

зейінін дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

  Нұрислам бауырымен 

жорғалаушыларды, олардың 

сыртқы құрылысын және 

қозғалу әдістерін біледі; 

Алан панно даярлау туралы 

ұғымдарға ие, сәндік 

композицияларды өз 

ойынша орындайды; 

Сезімге отбасында 

ересектер мен өзінен 

кішілерге сыйластық 

және қамқорлық қарым-

қатынас танытуды 

меңгерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын: «Ақсақ түлкі»  

2.Қимылды ойын:«Аңшылар және аңдар» 
3.Қимылды ойын:«Құстар және түлкі» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

  Ата-аналарға: Балаға үйден 
ертегі оқып беруге ж/е бала 

дан ертегінің мазмұнын 

айтқызуларын ескерту. 

Ата-аналарға: Б/бақшаның 

төлем ақысын төлеулерін 

ескерту. 

Ата-аналарға кеңес: 

«Үйде ойын бұрышын 

ұйымдастырыңыз». 

 

 



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Математика негіздері 
Тақырыбы: Тышқандарды 

снаймыз.Жиын сандар                             

Мақсаты: 
Балаларғазаттардың беске 

дейінгі жиынсанын 

құрайтын ең кіші екі 
сантуралы түсіндіруді 

жалғастыру заттардың 

жылдам және баяу жылжу 

қасиеттері туралы 
түсініктердідамыту.Заттард

ың жиын санынқұрайтын 

ең кіші екі сандыажырата 
білу іскерлігінжетілдіру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Жау жау 

жаңбыр» 

Мақсаты:  Балаларда жаңбыр 

туралы негізгі ұғымдарын 

қалыптастыру жансызтабиғат 
нысандары туралыбілімдерін 

кеңейту ауа 

райынбақылағанда 
маусымдықөзгерістерді 

байқапжаңбырдың жаууы 

ерекшеліктерін бақылай 

білуге үйрету көктемгі егістік 
туралы түсінік беру 

Мүсіндеу                                                   

Тақырыбы:                                 
«Көбелек». 

Мақсаты: Балалардыкөбелек 

дайын сұлбасы бейнеленген 

қағазға, ермексаздарды, 
мүсіндеудің 

жалпайту,домалақтау, 

жіңішкерту әдістерін пайдала 
нып жапсыруға 

үйрету;жәндіктер туралы 

білімдерін тиянақтау; 
сипаттық ерекшеліктерін 

көрсете отырып, көбелекті 

мүсіндеуде,балалардың қол 

саусақ моторикасын, ойлау 
қабілеттерін 

дамыту;әсемділікке,ұқыптылы

ққа тәрбиелеу. 

 Орыс тілі                         
(Маман жоспары бойынша)              

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту   
Тақырыбы: «Ұзақтарадамға 

дос әңгімесін мазмұндау».                        

Мақсаты:Балалардың 
әңгіме жанры туралы 

білімдерін жетілдіру; 

әңгіменің құрылымы,негізгі 
кейіпкерлері және негізгі 

идеясымен таныстыруды 

жалғастыру; жауапты 

құрмалассөйлем үлгісінде 
құрастыруға баулу; көктемгі 

құбылыстар мен құстардың 

тіршілігі, 
адамныңмаусымдық еңбегі 

туралы білімдерінің 

жиынтығын жалпылау. 

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 жәндіктер 

туралы білімдерін пысықтау; 
 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:«Апалы 

сіңлілі үш 
қыз».Мақсаты:  

Балаларды Апалы 

сіңлілі үшқыз ертегісі 
мазмұнымен таныстыра 

отырып ертегіге 

қызығушы 
лықтарынқалыптастыру 

ертегі желісіндегі 

кейіпкерлердің 

қасиеттері 
менәрекеттерін зейін 

қойып бақылай 

білугеүйрету көктемгі 
туралы ұғымдарын 

кеңейту Қызықты ертегі 

желісі 

арқылыбалалардың 
зейіні мен 

тілін,ойлауымен қабіле 

тін және есте сақтауын 
дамыту. 

Музыка  

(Маман жоспары 
бойынша)  

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен)  

Музыка  
(Маман жоспары 

бойынша)  

 



Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Жаңбырды бақылау 

Мақсаты:  Жаңбырды 

бақылауда, нөсер және жай 
жаңбырды ажырата білу. 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазарту.                           

Мақсаты: Ойын 
құралдарын тазалап 

сыпыру                                 

Жеке жұмыс:Допты 
жоғары лақтырып қағып 

алуларын жаттықтыру. 

Қимылды ойын:                    
«Алып қаш» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

Еркін ойын 

Аспанды бақылау 

Мақсаты: Аспан әлеміндегі 

бұлт, күн, туралы әңгімелеу. 
Көгілдір түстің біздің 

туымызбен бірдей екенін 

сезіну. Көктемгі көріністі 

байқау, бұлттың түсін, 
көлемін анықтау. 

Еңбек:Құмдарды жинату.                              

Мақсаты:Балаларды құмды 
төкпей-шашпай жинауға, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс  Жаңылтпаш 
жаттау, дыбыстарды сөз 

ішінде дұрыс қолдану, сөздік 

қорын дамыту. 

Ақ, ақСекеңдейді лақ 
Аң, аңАң патшасы – арыстан. 

Қимылды ойын:                  
«Ормандағы аю».                                       
Мақсаты:Баланы 

байқампаздыққа баулу. 

Еркін ойын 

Күнді бақылау 

Мақсаты: Балаларға күннің 

қызуын бақылай отырып, 
сипаттай білу. 

Күнім – ау, күнім- ау 

Тұрасың күліп – ау 

Жылуың шашырап. 
Еңбек:Ауланы жинау                                                             

Мақсаты: Балаларды 

айналаны таза ұстауға, 
тазалықты сүйе білуге 

үйрету. 

Жеке жұмыс  күн туралы 
тақпақтар жаттату. 

Қимылды ойын:                   
«Кім жүйрік».                                     

Мақсаты:Сап 
құружылдамдықпен ойнауға 

үйрету 

Еркін ойын 

Балабақша 

ауласынбақылау 

Мақсаты: Балабақша 
үлескесіндегі қандай 

өзгерістер болғанын 

әңгімелеп бақылату. 

Еңбек:Балабақша 
үлескесіндегі тас 

жолдарды тазарту.                                

Мақсаты: 
Сыпырғышпен 

тазалауға үйрету. 

Еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу.                                

Жеке жұмыс  

жұмбақтар шешу: 

Екі айыр құйрығы, 
Қияқ мұрт қанаты 

Ұшқырлардың жүйрігі 

(Қарлығаш) 
Қимылды ойын.   

«Допты жоғары көтер».                                     

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа баулу. 

Еркін ойын 

Көктемгі алғашқы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Бар табиғат 
нәр алып, 

Шыға келер жаңарып 

Қызғалдақ боп құлпырған 

Көктем біздің 
балалықЕңбек Түскен 

ағаш бұтақтарын жинау                                

Мақсаты:Өзойын 
алаңдарын таза ұстауға 

үйрету. 

Жеке жұмыс:Бір 
тізбекпен жүріп үйрену.  

Қимылды ойын: 

«Шеңберге түсір».                                     

Мақсаты:Шапшаңдыққа, 
дәлдікке үйрету. 

Еркін ойын 

Серуеннен 

оралу 

Мақсаты: Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу.                                                                       Мақсаты: 

Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы  Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Жалпақтабандықтың алдын алу мақсатында денсаулық жолдарымен жүру;                                                                                                                                

Массажды алашалардан өту. Аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығу жасау. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, 

дербес əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»Маман 

жоспары бойынша 

Ертегі тыңдау «Үш қыз». 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

баяндау. Баланың зейінін 

дамыту. 

«Табиғат əлемі» 
Тақырыбы:«Бақылдауық 

бақа»                                     

Интелектум ойыны: 

«Көбелектер»           

(топтық ойын) 

Мақсаты: Текше 

түстеріне сәйкес 

көбелек тауып жинақтау 

Ертегіні сахналау            

«Үш қыз»                                         

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланыстыры

п сөйлеуіне назар аудару. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Медиханға отбасында 

ересектер мен өзінен 

кішілерге сыйластық және 

қамқорлық қарым-қатынас 

танытуды меңгерту; 

Сабинаға қазақ оюларының 

бөліктерінен, өсімдік және 

геометриялық пішіндерден 

өрнектер жасауды, оларды 

кезектестіріп ретімен 

желімдеуді игерту; 

Батырханға ертегілер мен 

қоршаған өмір 

тақырыптарына мазмұндық 

композициялар құрастыруды 

дамыту; 

Сарсен Раянаға әнді 

созып, сөздерін анық 

айтады, таныс әндерді 

сүйемелдеумен және 

сүйемелдеусіз 

орындауды игерту; 

Мейіржанға адамгершілік 

нормалары мен 

түсініктері тұрғысынан 

бағалауды үйрету; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  1.Қимылды ойын:«Алып қаш»                         
Мақсаты:Ептілікке, шапшаңдыққа баулу.2.Қимылды ойын:«Ормандағы аю» 

Мақсаты:Баланы байқампаздыққа  баулу.3.Қимылды ойын:«Кім жүйрік».Мақсаты:Сап құружылдамдықпен ойнауға үйрету4. Қимылды 

ойын:«Допты жоғары көтер».Мақсаты:Балаларды шапшаңдыққа баулу.5.Қимылды ойын: «Шеңберге түсір» 

қсаты:Шапшаңдыққа, дәлдікке үйрету.                                                                                                                                                                                                   

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтарын артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі  ауа-райы мен табиғатта болып жатқан табиғи өзгерістер туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға б/бақша 

төлемдерін ескерту. 

Балаларды себепсіз 

б/бақшадан  қалдырмауларын 

ескерту. 

 Ата-аналарға балаларды 

маусымға сай киіндірулерін 

ескерту. 

Дəрігер кеңесі: 

Жеке бас гигиенасын 

қадағалау. 

Мақсаты: бала таза 

жүруді біледі.  

Психологтің  кеңесі: мыса

лы:«Егер ата-аналар 

дүкеннен баланың 

ұнатқан ойыншығын 

сатып әпермеген 

жағдайда, өзін қалай 

ұстау қажет. 

  



 

  



Ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

Қ/ойын:«Бос орын» 

Мақсаты:Баланың 

байқампаздығын 

арту,тапқырлыққа үйрету. 

Сөздік ойын «Сөз 

ойла,тез ойла» Мақсаты: 

Баланы тапқырлыққа 
баулу. 

Д/ойын                                      

«Күн неге ұқсайды?»                       

Мақсаты: Баланың ойын 

дамыту. 

 Қ/ойын: 
«Орнымызға тез 

жылдам!» 
Мақсаты: Баланы 

ептілікке,шапшаңдыл

ыққа баулу. 

Ұйымдастырылған 

оқу қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары бойынша) 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Қызықты 
сандар» 

Мақсаты:Балалардың 

бірденбастап беске дейін 
санаусандар жиыны екі ең 

кіші санболып бөлшектену 

немесеқұрылу туралы 

білімдерінпысықтау жыл 
мезгілінебайланысты 

құбылыстардыңобъектілерді

ң қасиеттері 
туралы түсініктерді бекіту 

жазмезгілі туралы 

қалыптасқан 
білімдер жиынтығын 

жалпылау. 

 

 

Жаратылыстану                   

Тақырыбы: «Көбелекті 

бақылау»                     

Мақсаты: Балаларға жаз 
кереметтері туралы негізгі 

ұғым беру; жаз кезіндегі 

жанды және жансыз 
табиғат нысандары туралы 

білімдерін кеңейту; жазғы 

ауа райының өзгерістерін 

байқап, ажырата білуге 
үйрету; жайдары жаз 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Балалардың 
жазғы табиғат 

құбылыстарын көзбен 

қабылдау арқылы 
танымдық- 

зерттеушілік іс-әрекет 

дағдылары мен қиялын, 

есте сақтау қабілеті мен 
зейінін және ойлауын 

дамыту. 

Жапсыру                             

Тақырыбы:                           
«Судағы ғажап балық»                                             

Мақсаты:Балаларды түрлі 
түсті 

геометриялық пішін 

Сөйлеуді дамыту       

Тақырыбы: «Арманшыл 

сарғыш марғау тақпағы 

негідінде түстер туралы 
әңгімелеу.»                     

Мақсаты:Балалардың 

тақпақ оқу және әңгімелеу 
сөйлеу формалары жөнінде 

білімдерін пысықтау, зат 

есімдердің құбылысты, 

затты, аңды, құсты 
білдіретіні 

жөніндегі түсініктерін 

тиянақтау; сөздердің 
логикалық ой құрылымына 

тізілетінін көрсету; 

түстерді пысықтау; 
қоршаған әлем объектілері 

туралы қалыптасқан 

ұғымдарды жетілдіру; жаз 

және басқа жыл мезгілдері 
жөнінде түсініктерін 

жалпылау.                              

Сурет салу. 
Тақырыбы:«Өз қалауы 

бойынша».                 

Мақсаты:                       
Балаларды өз қалаулары 

бойынша сурет салу 

әрекетіне 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:                                       
«Өсімдіктер мен 

кемпірқосақ».                     
Мақсаты:Балаларды 

Өсімдіктер мен 

кемпірқосақ ертегісі 
мазмұнымен таныстыра 

отырып ертегіге 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру ертегі 
желісінде кездесетін 

заттардың 

қасиеттері мен 
әрекеттерін зейін қойып 

бақылай білуге үйрету 

жайдары жаз туралы 
ұғымдарын кеңейту. 

Дене шынықтыру  

(Маман жоспары 

бойынша)  

Музыка  

(Маман жоспарымен)  

 
 

Қоршаған ортамен 

танысу                           

Тақырыбы: «Күн 

сәулесі» 
Мақсаты:Балаларға 

күн жайлы мәлімет 

беру; 
күннің пайдасы 

туралы білімдерін 

кеңейту; 

күннің көзі жарқырап 
тұрса, жылу беретіні 

жөнінде ұғымдарын 

қалыптастыру.                

Дене шынықтыру  

(Маман жоспарымен) 

Құрастыру                               

Тақырыбы: 
«Ғажайып орман 

тұрғындарына үйшік 

құрастырамыз».                           
Мақсаты:Балаларды 

қағаз бетінің оң 

жағына есептеу 
таяқшаларынан 

қоянның үйшігін, ал 

сол жағына аюдың 
үйшігін құрастыруға 

үйрету; 



шеңберлерді пайдалана 

отырып 

балық жапсырмасын 
жасауға 

үйрету үлкен шеңберді тең 

ортасынан бүктеп 
балықтың басын көлемі 

кіші шеңберлерді 

бүктеп балықтың 
қабыршақтарын 

және құйрығын жасап көк 

түсті 

жазық қағаз бетіне 
орналастырып желімнің 

көмегімен жапсыруға 

үйрету. 

машықтандыру; барлық 

игерген сурет 

салу техникаларын 
естеріңе түсіріп, 

белгілі композицияны, 

бейнелерді салу 
амалдарын пысықтау. 

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 

тәрбиелеу. 

Серуенге  дайындық Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен  Ауа райын бақылау.                

Мақсаты: Ауа райының 

құбылмалы сәттерін 

бақылауға, салыстыруға 
үйрету ( күн шықты – ыстық 

болды, жаңбырдан кейін 

шөптер көтеріліп өсіп қалды, 
ашық аспан, жылы жел).                                        

Еңбек                                             

Таза аула                                                                
Мақсаты: Жеке және 

ұжымдық тапсырмаларды 

орындауға үйрету. 

Жеке жұмыс Ауа райына 
байланысты халық 

болжамдарын балаларға 

Желді бақылау.                

Мақсаты:Ауа райы қалпы: 

жел соғып тұр, өте жылы 

(сыртқы сипатына қарай), 
оның бағыттарын анықтап, 

балалардың 

байқағыштығын 
дамыту.Еңбек Ойын 

алаңын тазарту.                                                                

Мақсаты: Ойын алаңын 
ұсақ тастардан тазарту. 

Еңбексүгіштікке бірлікке 

тәрбиелеу.Жеке 

жұмысСпорттық 
ойындарҚозғалыс 

белсенділігін, 

Бақбақ гүлін бақылау.                

Мақсаты:Бақбақ гүлінің 

сары басты екенін бақылай 

отырып, көп күлтелі күндіз 
жарылып ашылып, кешке 

жақын күлтелерінің 

жабылып тұратының 
балаларға түсіндіру.Еңбек  

Аула маңын қоқыстан 

тазарту                                                                  
Мақсаты: Ұжымда 

еңбектене білуді 

қалыптастыру, жұмысты 

жоспарлау, бақылауды іске 
асыру.Ұқыптылық пен 

белсенділікке 

Аула тазартушының 

еңбегін бақылау.                

Мақсаты:Аулатазарту 

шының еңбегін бақы 
лау. Еңбек қимылын 

көру (жолдарды 

сыпыру). Үлкендердің 
еңбегін бағалауға 

тәрбиелеу,көмектесуге 

ынталандыруЕңбек    

Ауладағы еңбек.                                                           

Мақсаты: Қоқысты 

балаларға жинауды 

үйрету және оларды 
белгіленген жерге 

апарту. Тазалыққа 

Жəндіктердің ұшуын 

бақылау (Көбелек, 

маса, ара)               

Мақсаты:Күн жылына 
жәндіктер пайда бола 

бастайды. Жәндіктерді 

танып аттарын атау. 
Қоңыз, маса, 

көбелектер ж/е оларды 

салыстыру. 
Жәндіктерді аялауға 

тәрбиелеу.Еңбек   

Гүлзарға гүл 

тұқымын себу.                                                                
Мақсаты: Өз еркімен 

таяқшамен қуыс 



үйрету. Қ/ойын:    

«Құлыншақтар»                               

Мақсаты:Қимыл түрлерін 
өзгертіп отыратын ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру.                            

Еркін ойын 

 

шапшаңдығын дамыту. 

Алаңда өз бетімен ойынды 

таңдауға үйрету.                   

Қ/ойын: «Түрлі-түсті 

автокөліктер»                                  

Мақсаты:Ойнау 
барысында бір-бірімен 

татулықта, бірлікте болуға 

тәрбиелеу. 

Еркін ойын 

 

тәрбиелеу.Жеке 

жұмысАсфальтқа бормен 

сурет салу 
Балаларды асфальтқа 

бормен сурет салуға тарту, 

қызығушылықтарын 
артыру. Қ/ойын:  

«Қармақ»                                 

Мақсаты:Ортада тәрбие 
ші. Оның қолында 

«қармақ» қармақты 

төменнен айналдырады, ал 

балалар «қармаққа» түсіп 
қалмау үшін орында тұрып 

жоғары секіреді. Кімге 

қармақ тиіп кетсе, сол 
ойыннан шығады.                                

Еркін ойын 

 

тәрбиелеу.Жеке жұмыс          

Тақпақ Көктем 

Көкке бояп өңірді, 
Көктем келді көңілді. 

Бау-бақшада,орманда 

Құстар әні төгілді.              

Қ/ойын: «Кім жоғары 

секіреді»                                  

Мақсаты:Бір орында 
секіру, қимыл – 

қозғалысын 

шапшаңдықтарын 

арттыру. Жолдастық 
сезімдерін арттыру.                               

Еркін ойын 

 

жасауды және суаруды 

үйрету. Өз еңбегіне 

ұқыпты қарауға 
тәрбиелеу.Жеке 

жұмыс Тақпақ 

«Жаз келеді» 
Үйін тіккен жасылдан, 

Үсті-басы асыл дән. 

Жаз келеді жайраңдап, 
Жарық жүзі-сайран бақ 

Қ/ойын: «Кім бірінші 

жүгіріп келеді» 
 Мақсаты:Балаларды 
тез және белгібойынша 

жүгіруге үйрету. 

Кедергі жасамай өзінің 
орнына қайтып келіп 

тұру, есте сақтау 

қабілетін дамыту.                                 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Жалпақтабандықтың алдын алу мақсатында денсаулық жолдарымен жүру;                                                                                                                                
Массажды алашалардан өту. Аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығу жасау. 

Бесін ас  Мақсаты: 

Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 



Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент 

 

«Кел билейік»Маман 

жоспары бойынша 

 

 

Ертегі тыңдау 

«Алма».Мақсаты: 

Балаларға ертегіні баяндау. 

Баланың зейінін дамыту. 

«Табиғат əлемі» 

Тақырыбы:«Көктемде 

жәндіктер:көбелекпен, 

қоңызбен таныстыру». 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық 

ойын) 

Мақсаты: қажетті 

таяқшаны таңдап алып, 

құрастырған материалы 

туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегіні сахналау.                             

«Алма».                                           

Мақсаты: Баланы 

рольдерге бөліп ертегі 

желісі бойынша 

баяндауға,байланысты

рып сөйлеуіне назар 

аудару. 

Баланың жеке даму 

картасына сəйкес 

жеке жұмыс 

Медиханға негізгі 
қимылдарды орындаудың 

қимылдық дағдыларына 

және техникасына игерту; 

Сабина отбасында 
ересектер мен өзінен 

кішілерге сыйластық және 

қамқорлық қарым-қатынас 
танытуды игерту; 

Батырхан құрылыс 

бөлшектерін ажыратуды 

және атауды, оларды 

құрылымдық қасиеттерін 

ескере отырып 

пайдалануды дамыту; 

Сарсен Раяна жасалған 

әрекеттердің көмегімен 

түрлі мәселелерді 

шешудің әдістерін 

табуды игерту; 

Мейіржанға 

ойыншықтарға, 

кітаптарға, ыдыстарға 

ұқыпты қарауды 

меңгерту; 

Серуенге дайындық  Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 

Серуен  Серуенге деген қызығушылықтарын ояту.  «Жайдары жаз» тақырыбында әңгімелеу.                                                                                                                                                                       
1.Қимылды ойын:«Құлыншақтар»Мақсаты:Қимыл түрлерін өзгертіп отыратын ойынға қызығушылықтарын арттыру.2.Қимылды 

ойын:«Түрлі-түсті автокөліктер»Мақсаты:Ойнау барысында бір-бірімен татулықта, бірлікте болуға тәрбиелеу.3.Қимылды ойын:«Қармақ» 

Мақсаты:Баланы ептілікке баулу.                                                                                                                                                                                   
4.Қимылды ойын:« Кім жоғары секіреді» Мақсаты:Бір орында секіру, қимыл – қозғалысын шапшаңдықтарын арттыру                                                                                                                                                                                                                             

5.Қимылды ойын:« Кім бірінші жүгіріп келеді» Мақсаты:Балаларды тез және белгібойынша жүгіруге үйрету.  

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға: 1-ші маусым 

балаларды қорғау 

мерекесіне байланысты 

шараны ұйымдастыруға 

белсенділік танытуларын 

ескерту. 

Ата-аналарға: Баланы 

маусымға сай 

киіндірулерін ескерту. 

Ата-аналарға: Баланы 

б/бақшадан себепсіз 
қалдырмауларын ескерту. 

Ата-

аналарға:Мектепке 

баратын балаларға 

тақпақтар беру. 

«Жазда баланың 

демалысын қалай 

ұйымдастырамыз?» 

тақырыбына 

әңгімелесу. 

 

  



 

  



Ұйымдасты-

рылған оқу 

қызметі (ҰОҚ) 

 

 

 

Дене шынықтыру 

(маман жоспарымен) 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Даладағыгүл

дерді санайық. 

Жиынсандар 

Мақсаты: Балалардың 

санмен санау ұғымдары 

туралыбілімдерін 

жетілдіру, жиынсанын 

құрайтын ең кіші екі сан 

туралы түсіндіру 

заттардың жазықтықтағы 

орналасу қалыптарын 

тура және кері санауды 

пысықтау көктем 

гүлдерінің түрлері 

туралы мағлұматтар 

беру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Бақбақ" 

Мақсаты: Балалардың 

табиғаттың гүлденуі 

туралы негізгі 

ұғымдарынқалыптастыру; 

бақбақ гүлдеріжайлы 

білімдерін кеңейту; 

көктемде пайда болатын 

гүлдерді байқап, ажырата 

білуге үйрету; табиғаттың 

адам өмірінде алатын 

маңызы туралы түсінік 

беру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Мақта 

табақшаларынан гүлді 

жапсырамыз 

Мақсаты: Балаларды 

мақта табақшаларын тілік 

етіп, гүлшанағын сары 

түсті шеңбердімақта 

табақшаларыныңортасына 

гүлдің аузы етіпжапсыруға 

жасыл түсті қағазданалдын 

ала дайындалған 

гүлсабақтары мен 

жапыраққимаүлгілерін 

қағаз бетінеорналастырып, 

желімніңкөмегімен 

жапсыруға 

үйретукеңістікті бағдарлау 

іскерліктерін жетілдіру. 

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 

қасиетінжалпылау. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Әдемі 

шәйнек". 

Мақсаты: Балалардың 

қылқалам ұшы мен бояу 

арқылы шәйнектің сұлбасын 

татар ою түрімен, гүлмен, 

безендіру техникасымен 

таныстыру; жасылкөктем 

мезгіліндегі гүлдердің 

түрлерітуралы ұғымдар 

жиынтығын 

пысықтау;зейінін, қолдың 

ұсақ моторикасын, ой-

қиялын дамыту; достыққа, 

әдептіліккетәрбиелеу. 

 

Дене шынықтыру 

(маман жоспарымен) 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Көктем келді 

гүл алып». 

Мақсаты: Балаларды 

көктем мезгіліне тән 

құбылыстардысипаттайтын 

көркем сөздерді қайталап 

айтуға үйрету және 

жаттату; табиғаттың 

әсемдігін сезіне білу 

қабілетін қалыптастыру; 

көркем сөздерді мәнерлеп 

айтуға дағдыландыру; 

табиғаттың гүлденуі 

туралы ұғымдарын 

кеңейту. Өлең шумақтары 

арқылыбалалардың зейіні 

мен тілін, ойлауы мен есте 

сақтау қабілетін және 

шығармашылығын дамыту. 

Балалардың көктемгі 

табиғатқұбылыстарына 

дегенқызығушылықтарын 

ояту; оқуқызметінде 

мәдени қарым-қатынас пен 

әсемдік әдебіне тәрбиелеу. 

Музыка 

(Маман жоспарымен) 

 

Дене шынықтыру 

(маман жоспарымен) 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

"Таңғажайып табиғат". 

Мақсаты: Балаларды 

көктемгі табиғаттың 

таңғажайып 

құбылыстарымен 

таныстыраотырып, 
табиғаттың әсемдігін 

сезіне білуқабілетін 

қалыптастыру; 

өсімдіктердің 
дәрілікқасиеттерімен 

таныстыру, білімдерін 

кеңейту. 

Құрастыру 

Тақырыбы: "Отан 

қорғаушыларғасыйлық".
Мақсаты: Балаларды 

қалдықматериал: 

ысқыштан 

танктіқұрастыруды 
үйретутанк және оның 

құрылымы туралы 

білімдерін толықтыра 
отырып, балалардың 

қиялымен 

шығармашылығын, қол 
саусақтары моторикасын 

дамыту; Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру; танк және 
олардың көлеңкелерін 



табу, 

танымдыққабілеттерін 

дамыту. 

Серуенге  

дайындық 

Өз бетімен дұрыс киінуге дағдыландыру. Аяқ қиімдерін оң киіп, сапқа тұруын қадағалау. 

Мақсаты: Әр бала өз-өзіне қызмет ете алады. 

Серуен    Аспанды бақылау.                                  
Мақсаты:  Аспанды 

бақылауды жалғастыру. 

Оның қоюкөк, ашық және 
өте әдемі болатынына назар 

аударту. Тірі және өлі 

табиғатта болған өзгерістер 
арасында жай 

байланыстарды орнатуға 

үйрету (бұлт жоқ, ашық 

аспан,ақша бұлттар, күн 
шуағын шашып тұр, жылы); 

қарапайым түсініктерді 

қалыптастыру.                                       

Еңбек                                                   

Ойын орнын тазалау 

Мақсаты:  Серуеннің 
соңында балалар құмның 

жан-жағын жинап, 

құмсалғыштың шетін 

сыпырып, қопсыттады, 
жоғарылатып жинайды                                      

Жеке жұмыс                                               

«Жаз келеді».                                                  
Үйін тіккен жасылдан,                                  

Үсті-басы асыл дән.                                               

Жаз келеді жайраңдап,                                    

Жарық жүзі-сайран бақ  

Қ/ойын:                                                   

«Ақсақ түлкі» (татар халық 

ойыны). 

Құстардың 

шомылғанынбақылау.                                  

Мақсаты: Сырттан 

құстардың шомылғанын 
бақылау: қауырсындарын 

тазартады, суды ішеді. 

Құстарға деген 
сүйіспеншілігін дамыту, 

қызығушылығын арттыру.                                        

Еңбек                              

Ауладағы жұмыс. 
Мақсаты:Үлкендерге 

көмектесуге талпындыру. 

Бастаған істі аяғына дейін 
жеткізуге тәрбиелеу.                                        

Жеке жұмыс                       

Қ/ойын:«Аңшылар және 
аңдар» 

Мақсаты: Дөңгеленіп 

тұруға және допты 

лақтырып, қағып алуға 
үйретуді бекіту. Ойынның 

шартын орындауға, 

әділеттілік сезімдерін 
дамыту.  

Еркін ойын 

Құстарды бақылау.                                  
Мақсаты: Немен 

көректенеді, қайда 

мекендейді, пайдасы 
қандай болатыны туралы 

білімдерін толықтыру.                                        

Еңбек                              
Құстарды тамақтандыру.  

Мақсаты: Құстарға деген 

қамқоршылыққа 

тәрбиелеу.                                        

Жеке жұмыс                           

Көркем сөз.                            

Торғай, торғай, тоқылдақ, 
Жерден тары шоқып-ап, 

Бөтегесі томпиып, Шиқ-

шиқ етіп отырар. Торғай-
торғай тоқтаған, 

Торғайды торғай 

мақтаған. Бір торғай ұшса 

боранда, Бәрі жабылып 
жоқтаған.  

Қ/ойын: «Құстар және 

түлкі» 

Мақсаты:                                       

Еркін ойын 



Мақсаты: Санамақ арқылы 

жүргізуші таңдап алу. Ойын 

барысында бір-біріне 
соқтықпай, кедергі 

келтірмей жүгіруге үйрету. 

Еркін ойын 

Серуеннен оралу Мақсаты:Өз бетімен шешініп, киімдерін рет-ретімен жинай алады.  

Беті қолдарын, аяқтарын жуып,сумен шыныға алады. 

Түскі ас  Балалардың назарын тағамға аудару. Ас мәзірімен таныстыру. Мәдениетті тамақтануға баулу. 

Мақсаты: Балалар ас ішердегі мәдениеттілікті сақтауды біледі. 

Ұйқы   Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

  

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Жалпақтабандықтың алдын алу мақсатында денсаулық жолдарымен жүру;                                                                                                                                

Массажды алашалардан өту. Аяқ бұлшықеттеріне арналған жаттығу жасау. 

Бесін ас  Мақсаты:Балалар назарын тағамға аударып, мәдениетті тамақтануды біледі. 

Ойындар, дербес 

əрекет 

Вариативтік 

компонент                  

  «Табиғат əлемі» 

Тақырыбы: «Ара қайда 

ұшып кетті?» 

Интелектум ойыны: 
«Таяқшалар» (топтық ойын) 

Мақсаты: қажетті таяқшаны 

таңдап алып, құрастырған 

материалы туралы әңгімелей 

алады. 

Ертегі оқу                            

«Арыстан мен түлкі».                                           

Мақсаты: Балаларға 

ертегіні баяндау. Баланың 

зейінін дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сəйкес жеке 

жұмыс 

Медиханға жасалған 
әрекеттердің көмегімен 

түрлі мәселелерді 

шешудің әдістерін 
табуды игерген; 

Сабинаға өсімдіктер мен 
жануарлардың өсіп-өнуіне 

қажетті кейбір жағдайларды 

меңгерген; 

Батырханға педагогтің 

көрсетуімен ертеңгілік 

жаттығуларды орындауды 

игерген; 

Сарсен Раянаға өздігінен 

түрлі ойындар ойнауды, 

ойын ережелерін сақтай 

алуды игерту; 

Мейіржанға ертегілер 

мен қоршаған өмір 

тақырыптарына 

мазмұндық 

композициялар 

құрастыруды игерту; 

Серуенге 

дайындық  

Мақсаты: Балалардың сыртқы киімдерін дұрыс кинуін қадағалап, саппен далаға шығуды біледі. 



Серуен  1.Қимылды ойын: «Ақсақ түлкі»  

2.Қимылды ойын:«Аңшылар және аңдар» 

3.Қимылды ойын:«Құстар және түлкі» 

Мақсаты: Серуенге қызығушылықтары артып, командамен жұмыс жасауды біледі.  

Көктемгі ауа-райы мен күзгі ауа райын салыстыру. Көктемгі ағаштар туралы әңгімелеу.Кешкі ауа-райын бақылау. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға: «Біз 

мектепке барамыз» 

ертеңгілік туралы 

мағлұмат беру. 

Ертеңгілікке арналған 

киімдерін түгендеу. 

Ата-аналарға: Балаға 
үйден ертегі оқып беруге 

ж/е бала дан ертегінің 

мазмұнын айтызуларын 

ескерту. 

Ата-аналарға: Б/бақшаның 

төлем ақысын төлеулерін 

ескерту. 

Балалар отбасында 
өздері  не істей 

алатындары туралы 

әңгімелесу. 

 

  



 


