
 

  



                                                                                                                          Қазақ тілі Еркемай тобы 

 

№ Тема недели Тема ОУД Цель  

Кол-во часов 

1 Балабақша "Балабақшаға 

саяхат". Кел, 

танысайық! 

 

 Қазақ тілін тыңдап, түсінуге, қабылдай алуға үйрету, ересек адамның үлгісі 

бойынша амандасуды, қоштасуды, өзін таныстыруды білдіретін сөздерді 

түсініп, қолдана алады, сөздердегі дауысты дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру. 

 

1 

2 Менің отбасым "Сəлем - сөздің 

анасы. Кел, 

танысайық!" 

 

Қазақ тілін тыңдап, түсінуге,қабылдай алуға үйрету, ересек адамның үлгісі 

бойынша амандасуды, қоштасуды, өзін таныстыруды білдіретін сөздерді 

түсініп, қолдана алады, сөздердегі дауысты дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру. 

1 

3 Табиғат əлемі Үй жануарлары 

жəне оның 

төлдері" 

 

Қазақ тілін тыңдап,түсінуге, қабылдай алуға үйрету. Балаларды өздеріне 

таныс ертегіні айтып беруге ынталандыру. Жұрнақтар мен жалғауларды 

дұрыс қолдануға үйрету, жануарларды атау жəне төлдерінің аттарын есте 

сақтауға, қарама-қарсы мағыналы сөздерді (үлкен-кіші) ажырата білу 

дағдыларын қалыптастыру; жануарлар мен олардың төлдері қалай 

дыбыстайтыны туралы білімдерін бекіту. 

1 

4 Менің қазахстаным "Ойыншықтарым 

көп менің, 

Бəрін жақсы 

көремін!" 

 

 

 Қазақ тілін тыңдап, түсінуге үйрету, ойыншықтарды атауға, ересек 

адамдардың өтінішіне жауап беру, өз өтініш білдіре білуге, сұрақтарға 

жауап бере алу; сөздердегі дауысты дыбыстарды, оның ішінде қазақ тілінің 

төл дыбыстарын дұрыс дыбыстауға  үйрету. 
1 

5 Қош келдің, Алтын 

күз! 

"Алтын күз. Сап – 

сары жапырақтар" 

 

 

 Қазақ тілін тыңдауға , күзгі табиғат, күзгі еңбек түрлерімен, күз мезгілінің 

белгілерімен таныстыру, жапырақтар, көкөністер мен жемістерге тəн 

түстерді атауға үйрету, тақырып бойынша фонетикалық сөздік ойындарды 

ойнау барысында ересек адамның өтінішін, сөзін түсіну. 

1 



6  Күз сыйы  "Не қайда өседі?". 

Көкөністер мен 

жемістер. Түстер 

əлемі." 

 

 

 

Қазақ тілін тыңдауға , көкөністер мен жемістердің атауларын есте сақтауға 

жəне оларды бір бірінен ажырата білуге , көкөністер мен жемістерге тəн 

түстерді атауға үйрету, тақырып бойынша фонетикалық сөздік 

ойындарды ойнау барысында ересек адамның өтінішін, сөзін түсіну 1 

7  Ас атасы-нан. "Нан дастарханға 

қалай келеді?" 

 

 Қазақ тілін тыңдауға , тақырып бойынша фонетикалық сөздік ойындарды 

ойнау барысында ересек адамның өтінішін, сөзін түсіну,нанның 

дастарханға келу жолы туралы білімдерін қалыптастыру. 
1 

8 Жыл құстары «Алтын күз». Жыл 

құстары 

 

 Қазақ тілін түсінуге, "күз" сөзін қолданып, септік жалғауларын өзгерте 

отырып қарапайым сөз тіркестерін құрауға, құстардың атын атауға, табиғат 

құбылыстары туралы шағын төрт жолдық өлең жолдарын айту арқылы 

жыл мезгіліне, жаңбырға, жауған жапырақтарға деген қарым - қатынасын 

білдіруге үйрету. 

 

1 

9 Жомарт күз "Күзгі жаңбыр"  Қазақ тілінде жаңбыр түрлерінің атауларын атауға үйрету; етістіктер мен 

көсемше, зат есімдердің көмегімен жаңбырдың жауғанын, жапырақтардың 

түсуін білдіретін сөз тіркестерін құруға, зат есіммен сын есімдердер сөз 

тіркесін құруға үйрету. 

1 

10 Көлік "Жолға 

дайындал...". 

Көліктер. Түстер 

əлемінде." 

 

  Қазақ тілінде көлік түрлерінің атауларын, негізгі түстерін тыңдап, атауға 

үйрету; етістіктер мен көсемше, затесімдердің көмегімен көліктердің жүру 

амалдарын білдіретін сөз тіркестерін құруға, зат есіммен сын есімдердер 

сөз тіркесін құруға үйрету, көліктердің жүру амалдарын бере алатын 

буындарды айтуға үйрету. 

1 

11 Жабайы табиғат 

əлемі 

Жабайы аңдардың 

қысқа дайындығы. 

Қоян тонын неге 

ауыстырады?" 

 

Орманда мекендейтін жабайы жануарлар туралы білімді тереңдетуге 

жəне жалпылауға ықпал ету, күз мезгіліне тəн белгілерімен таныстыруды 

жалғастыру, жиі қайталанатын қажетті сөздер мен сөз тіркестерін (қазақ 

тілінде) есте сақтап, оларды дұрыс қолдана білуге үйрету. 

 

1 



12 Ғажайыптар 

əлемінде 

"Орманда нелер 

мекендейді? ". 

Жабайы аңдар" 

 

  Орманда мекендейтін жабайы аңдардың атауларын есте сақтауға , 

ертегіні ("Сəулетті үйшік") мұқият тыңдауға, таныс жабайы аңдардың 

атауларына сүйене отырып, мазмұнын түсіне білуге үйрету, ертегіде жиі 

қайталанатын қажетті сөздер мен сөз тіркестерін (қазақ тілінде) есте сақтап, 

оларды дұрыс қолдана білуге үйрету. 

1 

13  Алақай,қыс келді! "Қыс қызығы" 

 

 Қазақ тілінде қыс мезгілін жыл мерзімі ретінде жалпылау жəне жүйелеу, 

қыс мезгілі туралы білімдерін кеңейту. Қысқы іс-шаралар тек қыс мезгіліне 

тəн деген түсініктерін бекіту. Көркем сөз арқылы балалардың сөйлеуін 

жандандыру. Сұрақтарға дұрыс жауап беру керектігін үйретуді 

жалғастыру. 

1 

14  Жайнай 

бер,Қазахстаным. 

"Үйдің көркі не?". 

Жиһаздар. 

 

Қазақстан жəне оның бас қаласы Нұр - Сұлтан жайлы қазақ тілінде 

тыңдауға үйрету, жиһаз заттарының атауларын атап, не үшін қажеттілігін 

түсіне білуге үйрету, сұрақтарға біртұтас жауап беру немесе сөйлеудің 

дұрыс үлгілерін қайталау арқылы диалогқа түсу қабілеттерін дамыту. 

1 

15 Қош келдің,жаңа 

жыл 

"Шыршаның 

бастан 

кешкендері" 

 

  Ересек адамның көмегімен шағын өлең жаттауға , жаттау барысында 

мазмұнына деген қарым – қатынасын жеткізе білуге үйрету; Қазақ тілінде 

қыс мезгілі туралы , қысқы мерекелер туралы білімдерін кеңейту. Қысқы іс-

шаралар тек қыс мезгіліне тəн деген түсініктерін бекіту. Көркем сөз арқылы 

балалардың сөйлеуін жандандыру. Сұрақтарға дұрыс жауап беру керектігін 

үйретуді жалғастыру. 

1 

16 Жаңа жылдық 

сыйлықтар 

""Дана көшеге шығу 

үшін не киеді?" 
Киімдер" 

 

 Ересек адамның көмегімен шағын өлең жаттауға , жаттау барысында 

мазмұнына деген қарым – қатынасын жеткізе білуге үйрету; Ойын жағдаятына 
жəне жыл мезгіліне байланысты киім атауларын дұрыс айтуға(атауға) үйрету; 

жаттап алған ойыншық атауларын бекіту. 

1 

17 Қыс қызығы "Қыстағы ойын - 

сауық түрлері" 

 Ересек дамның көмегімен шағын өлең жаттауға , жаттау барысында 

мазмұнына деген қарым – қатынасын жеткізе білуге үйрету; Ойын 

жағдаятына жəне жыл мезгіліне байланысты киім атауларын дұрыс айтуға 

(атауға) үйрету; жаттап алған ойыншық атауларын бекіту. 

1 

18 Қардың пайдасы "Қыс бізбен қар 

атысып  ойнайды" 

«Қыс жыл мезгілі" 

 

 Қар сияқты табиғат құбылыстары жайында, қысқы ойын түрлері туралы 

білімдерін кеңейту; жағымды көңіл - күйлерін білдіруге үйрету. Қазақ тілін 

түсінуге, «қысқы ойындар» сөзін қолдана отырып, қарапайым сөз 

тіркестерін жасауға, сəйкесінше сын есімдердің жалғауларын өзгерте білуге 

үйрету. 

1 



    Қар  жайында шағын өлең жолдарын қайталауға, анықтап айтуға үйрету; 

жағымды көңіл – күйлерін білдіруге үйрету. Қазақ тілін түсінуге, «қыс» 

сөзін қолдана отырып, қарапайым сөз тіркестерін жасауға, сəйкесінше сын 

есімдердің жалғауларын өзгерте білуге үйрету. 

1 

19 Аңдардың қысқы 

тіршілігі 

"Орман 

тұрғындарының 

бастан 

кешкендері" 

 

 

Қазақ тілінде сөйлеуді түсінуге, аңдардың қысқы тіршілігі жайында білуге 

жəне аңдарды атай білуге, сұрақтарға жауап беру кезінде ең қарапайым сөз 

тіркестерін дұрыс құрастыра білуге, салыстыру кезінде заттардың көлемін 

атауды, сөз тіркестеріндегі сөздердің аяқталуын дұрыс өзгерте білуге 

үйрету. 

 

1 

20 Қыстайтын құстар "Құстар біздің 

досымыз". 

Қыстап қалатын 

құстар. 

 

Қазақ тілінде сөйлеуді түсінуге, қыстап қалатын құстарды ажырата білуге 

жəне атай білуге, сұрақтарға жауап беру кезінде ең қарапайым сөз 

тіркестерін дұрыс құрастыра білуге, салыстыру кезінде заттардың көлемін 

атауды, сөз тіркестеріндегі сөздердің аяқталуын дұрыс өзгерте білуге 

үйрету.  Қыстап қалатын құстарға деген қамқорлық сезіміне тəрбиелеу.  

1 

21 Мен жəне 

ққоршаған орта 

«Адамдар». Адам 

бетінің бөліктері. 

«Тазалық - 

денсаулық кепілі" 

 

 Қазақ тілінде Адам, дене мүшелері, адамның бетінің бөліктері 

туралы, адамдардың Жердің барлық жерінде өмір сүретіндігі туралы 

балалардың білімдерін қалыптастыру, тазалыққа тəрбиелеу. 

 

1 

22 Алуан-алуан кəсіп 

бар, Таңдай біл де 

талап қыл. 

"Ас бөлмесінде 

қандай 

заттар болады?". 

Ыдыстар 

 

 Қазақ тілінде"ыдыс-аяқ" тақырыбында сөздерді айтып үйрету,екпіндерді 

дұрыс қолдану; сөздерді есту арқылы, сондай-ақ сөздердің кішірейтетін 

формаларын ажырата білуге үйретіп, оларды нақты айту. 1 

23 Техника жəне біз Тұрмыстық 

техника" . 

Қауіпсіздік 

сақтау 

 

 Тұрмыстық техниканың əр түрлі түрлері туралы, тұрмыстық техниканың 

мақсаты туралы білімді бекіту, оларды мақсатына қарай ажыратуды үйрету: 

темір үтіктеу, шаңсорғыш шаң жинайды, кір жуғыш машинаны жуу 

жəне т.б; электр құрылғыларымен қауіпсіздік ережелерін бекіту. 

1 



24 Дені саудың,Жаны 

сау 

"Данаға арналған 

дастархан". Азық - 

түліктер. 

 

 Қазақ тілінде"Азық - түлік" тақырыбында сөздерді айтып үйрету 

екпіндерді дұрыс қолдану; ойын барысында сұрақтарға жауап бере отырып, 

қарапайым сөйлемдер құруды, жаңа сөздердің септік жалғауларын анық 

қайталап айтқызу. 

1 

25 Көктем жаршысы-

құстар 

Жыл құстары" 

 

 Қазақ тілінде көктемге тəн белгілермен таныстыруды жалғастыру 

(қар ериді, ағын сулар ағады, құстар ұшып келеді, күн жиі жарқырайды). 

Балалардың құстар туралы, олардың көктемдегі тіршілігі туралы білімдерін 

бекіту (олар ұя салады, балапан басып шығарады). Сыртқы түрінің 

ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейту (қауырсын, қанаттар, құйрық, екі 

аяқ,тұмсық, құстарға тəн қимыл - əрекеттер). 

1 

26 Жылғалардан су 

ақта 

"Көрікті көктем". 

Көктем жыл 

мезілі. 

 

Тамшы сияқты табиғат құбылыстары жайында шағын өлең 

жолдарын қайталауға, анықтап айтуға үйрету; жағымды көңіл - күйлерін 

білдіруге үйрету. Қазақ тілін түсінуге, «Көктем» сөзін қолдана отырып, 

қарапайым сөз тіркестерін жасауға, сəйкесінше сын есімдердің 

жалғауларын өзгерте білуге үйрету. 

1 

27 Салт-дəстүрлер 

фольклор 

"Наурызым, 

армысың!" 

 

 «Наурыз мейрамы» тақырыбына байланысты қазақ тіліндегі сөйлеуді 

тыңдауға жəне түсінуге, Наурыз тойының нышандарын білдіретін барлық 

сөздерді қолдануға, атауға, зат есім мен етістіктен тұратын сөз тіркестерін 

таңдай білуге үйрету аяқталуы. 

1 

28 Өнер көзі-халықта "Бұл менің 

отбасым". Отбасы 

мүшелері. 

 

  «Отбасы» тақырыбына байланысты қазақ тіліндегі сөйлеуді тыңдауға 

жəне түсінуге, отбасы мүшелерін білдіретін барлық сөздерді, сондай-ақ 

еркелетіп атау формаларын айтуды, қолдану нысандарын атауға, зат 

есім мен етістіктен тұратын сөз тіркестерін таңдай білуге үйрету 

аяқталуы. 

1 

29 Ғарышқа саяхат "Ғарышкер деген 

кім?" 

 

Қазақ тілінде ғарыш, жұлдыздар, ғарышкерлер, Күн жүйесі 

планеталарының атаулары туралы элементарлық білімдерін 

қалыптастыру, балалардың ғарышкер мамандығы туралы білімдерін 

кеңейту; Қазақстандық алғашқы ғарышкер Тоқта  Əубəкіров туралы 

мəлімет беру. 

1 



30 Жер-ана "Жайылымда 

нелер 

жайылып жүр?". 

Үй жануарлары 

мен үй 

құстары. 

 

 Үй жануарлары мен құстардың аттарын жатқа білуге, қазақ тіліндегі 

балаларға арналған тақпақтарды («Көшеде») мұқият тыңдауға, тақпақ - 

мазақтамақтардың мазмұнын түсінуге, педагогтың үлгісімен жатқа айтуға 

үйрету, еліктеу сөздерін дұрыс қайталап айтуға, оларды сұрақтарға жауап 

беруде қолдануға үйрету; төл сөздерді еркелетіп айтылған атауларына 

сүйене отырып анықтауға үйрету. 

1 

31 Көктемгі ағаштар «Ақ қайың". 

Ағаштың 

құрылымы." 

 

Қазақ тіліндегі сөйлеуді қабылдауға, қайың туралы сұрақтарға жауап 

беруге үйрету; сөздердің аяқталуын кішірейтетін- еркелетуді 

білдіретін сөз тіркестерін үйлестіре отырып, қазақ тілінде өлең жолдарын 

анық айтуға, сонымен қатар қимылдарды жолдардағы ырғақпен 

жəне əуен ырғағымен үйлестіруге үйрету. 

1 

32 Бір шаңырақ 

астында 

"Бұл менің 

Отаным. 

Қазақстан" 

 

  Қазақ тілінде Қазақстан туралы айтылған сөздерді тыңдап, 

түсінуге, Отан туралы ұғымды білдіретін сөздерді жаттауға, жаңа сөздерді 

жауаптарда қолдана білуге, Қазақстанның негізгі мемлекеттік 

рəміздерінің атауын жаттауға үйрету. 

1 

33 Бейбітшілік 

қорғанында 

"Отаным - бақыт 

мекенім!". Жеңіс 

күні. 

 

 Қазақ тілінде Отан туралы айтылған сөздерді тыңдап, түсінуге, Отан 

туралы ұғымды білдіретін сөздерді жаттауға, жаңа сөздерді жауаптарда 

қолдана білуге үйрету. 
1 

34 Табиғаттың  

гүлденуі 

"Жердің көркі - 

гүл". Гүлдер 

əлемінде" 

 

 Қазақ тілінде гүлдер туралы айтылған сөздерді тыңдап, түсінуге, 

табиғат сұлулығы туралы ұғымды білдіретін сөздерді жаттауға, жаңа 

сөздерді жауаптарда қолдана білуге үйрету. Жұмбақты құрастыруда сын 

есім, салыстыру сөздерін қолдана білуге дағдыландыру. Көктем гүлдерінің 

аттарын естеріне сақтап бекіту. 

1 

35 Көктемгі егістік "Адамдардың 

көктемгі еңбегі" 

 

  Балалардың қақақ тілінде сөйлеу қабілетін дамыту, сын есімдерді зат 

есіммен үйлестіруге үйрету; Адамдардың көктемгі еңбегі, егістік 

алқабындағы жұмыстар жайында мəлімет беріп, білімдерін бекіту. Жұмбақ 

шеше білу қабілеттерін, жаңылтпаштарды жаңылмай айта білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

1 



36 Жайдары жаз келді "Жаз келді, 

алақай!" 

 

 Қазақ тілінде жаз мезгілі туралы айтылған сөздерді тыңдап, түсінуге, 

табиғат сұлулығы туралы ұғымды білдіретін сөздерді жаттауға, жаңа 

сөздерді жауаптарда қолдана білуге үйрету. Сын есім, салыстыру сөздерін 

қолдана білуге дағдыландыру. 

1 

 


