
 

 

  



Айлар Апта 

тақырыпта

ры,                         

                          Репертуары Сағаты 

Қыркүйек І апта 

«Балабақша

»  

 

Тақырыбы: "Білімің - бұлағың". 

Мақсаты: Балаларды күйді тыңдай отырып, сипатын ажырата білуге үйрету; 

əннің мағынасын түсініп айта білу қабілетін қалыптастыру; музыка əуені мен 

ырғақтық қимылдарды бір мезгілде бастап, бір 

мезгілде аяқтау дағдысын жəне дыбысты есту қабілетін жетілдіру. 

Музыка тыңдау: «Қосалқа» 

/Дəулеткерей/ 

Ән үйрену: «Білімің-бұлағың» 

Ойын: «Айгөлек»Би: «Жұптасу биі» 

 

1 

 

Тақырыбы: "Оқу - білім азығы". 

Мақсаты: Балаларды күйді тыңдай отырып, сипатын ажырата білуге үйрету; 

əннің мағынасын түсініп айта білу қабілетін қалыптастыру; музыка əуені мен 

ырғақтық қимылдарды бір мезгілде бастап, бір 

мезгілде аяқтау дағдысын жəне дыбысты есту қабілетін жетілдіруді 

пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Гүлдерайым» 

халық əні. 

Ән айту: «До,ре,ми» 

д/ойын: «Нота үйренейік» 

Сольфеджио 

Би: «Жұптасу биі» 

1 

ІІ апта 

«Менің 

отбасым» 

 

Тақырыбы: "Сағындым, əже, сағындым". 

Мақсаты: Балаларды нотамен таныстыру жəне нота атаулары туралы түсінік 

беру; əнді тыңдай отырып, мағынасын түсініп, сипатын ажырата білуге 

үйрету; жай жəне көңілді əндерді тыңдай білу қабілетін 

қалыптастыру; музыка əуенімен музыкалық-ырғақтық қимылдарды бір 

мезгілде бастау дағдысын жетілдіру. 

Музыка тыңдау: «Балабақша 

бағында» 

Ән үйрену: «Балдырғандар əні» 

Ырғақты қимыл: «Қосарланып 

билеу» 
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 Тақырыбы: "Менің əжем ең жақсы адам". 

Мақсаты: Балаларды нотамен таныстыру жəне нота атаулары туралы түсінік 

беру; əнді тыңдай отырып, мағынасын түсініп, сипатын ажырата білуге 

үйрету; жай жəне көңілді əндерді тыңдай білу қабілетін 

қалыптастыру; музыка əуенімен музыкалық-ырғақтық қимылдарды бір 

мезгілде бастау дағдысын жетілдіруді пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Достық» 

Ән үйрену: «Көбелектер» 

Ырғақты қимыл: «Қосарланып 

билеу» 

 

1 

ІІІ апта 

«Табиғат  

əлемі» 

 

Тақырыбы: "Бақа, бақа, бақ-бақ" 

Мақсаты: Балаларды халық əнін тыңдай отырып, мағынасын түсіне білуге 

үйрету; бақа туралы əнді айту кезінде музыкалық- қимылдарды музыка 

əуенімен үйлесімді жасай білу дағдысын жетілдіру; дыбысты 

есту қабілетін жетілдіру. 

Музыка тыңдау: «Достық» 

Ән үйрену: «Көбелектер» 

Ырғақты қимыл: «Қосарланып 

билеу» 
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 Тақырыбы: "Табиғат көрінісі" 

Мақсаты: Балаларды халық əнін тыңдай отырып, мағынасын түсіне білуге 

үйрету; бақа туралы əнді айту кезінде музыкалық- қимылдарды музыка 

əуенімен үйлесімді жасай білу дағдысын жетілдіру; дыбысты 

есту қабілетін жетілдіруді пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Вальс» П 

Чайковский. «Табиғат құбылысы» 

Ән үйрену: «Ақ көбелек» 

Ырғақты қимыл: «Қоңыраулармен 

билеу» 

1 



Аспапта ойнау: «Сылдырмақ»Ойын:  

«Гүлдер» 

ІV апта 

«Менің 

Қазақстаны

м 

Тақырыбы: "Ана тілім" 

Мақсаты: Балаларды тіл туралы əнді қызыға айта білуге үйрету; дыбысты 

есту қабілеті мен хорда əн айтуға дағдыландыру; дауыстың жоғары жəне 

төмен ырғақтарын ажырата білу қабілетін қалыптастыру; өз ана тіліне 

сүйіспеншіліктерін арттыру. 

Музыка тыңдау: «Жайдарман əні» 

Халық əні 

Ән үйрену: «Ағайынбыз бəріміз» Ә 

Әубəкіров.Ойын: «Қоңыраулармен 

ойнау»Ырғақты қимыл: «Биге 

ша1қыру 

1 

 

 Тақырыбы: "Көңілді ноталар" 

Мақсаты: Балаларды тіл туралы əнді қызыға айта білуге үйрету; дыбысты 

есту қабілеті мен хорда əн айтуға дағдыландыру; дауыстың жоғары жəне 

төмен ырғақтарын ажырата білу қабілетін қалыптастыру; өз ана тіліне 

сүйіспеншіліктерін арттырып пысықтау 

Музыка тыңдау: «Бесік жыры»/ Ж. 

Тұрсынбаев, Е Өтетілеуұлы/  

Ән айту: «До ре ми» əні / И 

Нүсіпбаев, Ж Қашқынов/ 

Ойын: «Бала уату» 

1 

Қазан І апта 

«Қош келдің 

Алтын күз» 

Тақырыбы: "Әңгелек". 

Мақсаты: Балалардың музыканы тыңдай білуге қызығушылықтарын 

арттыру; əнді тыңдай отырып, сипатын ажырата білуге үйрету; əн айтуда 

сөздік мағынасын түсініп, жетекшімен бірге айта білу қабілетін 

қалыптастыру; музыка əуенімен бірге би ырғақтарын жасай білу дағдысын 

жетілдіру 

Музыка тыңдау: «Жаңбыр» 

Ән айту: «Күн мен 

жаңбыр» 

Ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Ырғақты қимыл: «Тырс-тырс 

соғады» 

1 

 Тақырыбы: "Кел əн тыңдайық".                                                                       

Мақсаты: Балалардың музыканы тыңдай білуге қызығушылықтарын 

арттыру; əнді тыңдай отырып, сипатын ажырата білуге үйрету; əн айтуда 

сөздік мағынасын түсініп, жетекшімен бірге айта білу қабілетін 

қалыптастыру; музыка əуенімен бірге би ырғақтарын жасай білу дағдысын 

пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Жаңбыр» 

Ән айту: «Күн мен жаңбыр» 

Би: «Вальс»/ А Аренский/ 

Ойын: «Жау, жаңбыр» 

1 

ІІ апта 

«Күз сыйы»  

 

Тақырыбы: "Күз қазан" 

Мақсаты: Балалардың музыканы бар ықыластарымен тыңдай білу қабілетін 

арттыру; əнді тыңдап, мажорлық жəне минорлық сипаттағы əндерді ажырата 

білуге үйрету; дыбыс ұзақтығы туралы ұғым беру; дыбысты есту қабілетін 

жетілдіру; музыка əуенімен бірге би ырғақтарын үйлесімді жасай 

білуге дағдыландыру 

Музыка тыңдау: «Күз» / С 

Кибирова/ 

 Ән айту: «Алма, саған ризамыз, 

дөңгелене қоршаймыз»  Ойын: 

«Қандай жеміс жетпейді» 

1 

 Тақырыбы: "Менің балапандарым қайда?" 

Мақсаты: Балалардың музыканы бар ықыластарымен тыңдай білу қабілетін 

арттыру; əнді тыңдап, мажорлық жəне минорлық сипаттағы əндерді ажырата 

білуге үйрету; дыбыс ұзақтығы туралы ұғым беру; дыбысты есту қабілетін 

жетілдіру; музыка əуенімен бірге би ырғақтарын үйлесімді жасай 

Музыка тыңдау: «Балалар мен 

жаңбыр» /Г Абдрахманова/ 

«Орамалмен билейміз» 

«Күн» /М.Т Потапенко 

«Жаңбыр» /А Меңжанова/ 

1 



білуге пысықтау. 

ІІІ апта 

«Ас атасы 

нан»  

 

Тақырыбы: "Бауырсақ" 

Мақсаты: Балалардың күйді тыңдай отырып, сипатын ажырата білу қабілетін 

арттыру; əнді айтуда дыбыс ұзақтығы туралы ұғымын қалыптастыру; 

дыбысты есту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би ырғақтарын 

үйлесімді жасай білу дағдысын жетілдіру. 

Музыка тыңдау: «Көңілді би» 

Ән айту: «Ақ тиін» /Ә! Бейсеуов, Н 

Жанаев/ 

Ойын: «Кім епті» 

1 

 Тақырыбы: "Күй тыңдайық, балақай" 

Мақсаты: Балалардың күйді тыңдай отырып, сипатын ажырата білу қабілетін 

арттыру; əнді айтуда дыбыс ұзақтығы туралы ұғымын қалыптастыру; 

дыбысты есту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би 

ырғақтарын үйлесімді жасай білу дағдысын 

пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Бауырсақ» 

Ән үйрену: «Топ-топ, балақан» 

Ойын: «Айна» 

Би: « Апатайым» 

1 

 

ІV апта 

 «Жыл 

құстары 

Тақырыбы: "Көкек" 

Мақсаты: Балалардың көкек туралы əуенді қабылдауға қабілетін арттыру; 

күйді тыңдауда дыбысты есту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би 

қимылдарын еркін орындауға үйрету; жыл құстары туралы ұғым беру. 

Музыка тыңдау: «Көктем» 

Ән үйрену: «Көктем» 

Ойын: «Гүлзардардағы көбелектер» 

1 

 

 Тақырыбы: "Көкектің əні" 

Мақсаты: Балалардың көкек туралы əуенді қабылдауға қабілетін арттыру; 

күйді тыңдауда дыбысты есту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би 

қимылдарын еркін орындауға үйрету; жыл құстары туралы ұғым беріп 

пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Марш»  

Ән үйрену: «Торғай» /А 

Райымқұлова/ 

Би: «шарларды үреміз 

1 

Қараша 

   

 

 

І апта 

«Жомарт күз 

Тақырыбы: "Күзгі вальс" 

Мақсаты: Балалардың халық əнін тыңдауға ықыласын арттыру; əннің 

сипатын түсініп, эмоцияларымен көрсете білуге дағдыландыру; 

əуеннің ауыспалы сипатын беруге жəне табиғат құбылысын музыкамен 

байланыстыра білуге үйрету; дикцияның тазалығы мен əнді анық айту 

дағдыларын жетілдіру; музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін 

орындауға жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Балалығым 

балғын шағым» / Т Қажыбаев/ 

Ән үйрену: «Машина»/ 

Ойын : «Балалар мен жаңбыр» 

1 

 Тақырыбы: "Ән салайық" 

Мақсаты: Балалардың халық əнін тыңдауға ықыласын арттыру; əннің 

сипатын түсініп, эмоцияларымен көрсете білуге дағдыландыру; əуеннің 

ауыспалы сипатын беруге жəне табиғат құбылысын музыкамен 

байланыстыра білуге үйрету; дикцияның тазалығы мен əнді анық айту 

дағдыларын жетілдіру; музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін 

орындауға пысықту. 

Музыка тыңдау: «Күз əні» 

/Брусиловский/ 

Ән үйрену: «Алтын күз» 

/Қ.Жұмағалиев/ Аспапта ойнау: 

«Асатаяқ» 

Қимылды əн-ойын: «Анасын тап» 

1 



ІІ апта 

«Көлік/ 

Тақырыбы: "Ұшағым" 

Мақсаты: Балалардың көңілді əнге ықыласын ояту; əннің сөздік мазмұнын 

түсіне білуге жəне музыка əуенімен бірге би қимылдарын үйлесімді 

орындауға үйрету; музыка жетекшісімен ілесе əн айту қабілетін жетілдіру; 

тыныс алу жаттығуларын орындау кезінде дұрыс тыныс ала білуге 

жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Қайсы екен?» 

Ән үйрену: «Бұл не» 

Ойын: «Жəй жəне жылдам» 

Би: «Әшекейлермен би» 

1 

 Тақырыбы: "Ән салған кім?" 

Мақсаты: Балалардың көңілді əнге ықыласын ояту; əннің сөздік мазмұнын 

түсіне білуге жəне музыка əуенімен бірге би қимылдарын үйлесімді 

орындауға үйрету; музыка жетекшісімен ілесе əн айту қабілетін жетілдіру; 

тыныс алу жаттығуларын орындау кезінде дұрыс тыныс ала білуге 

пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Біз шадыман 

баламыз» 

Ән үйрену: «Бұл не» 

Ойын: «Түлкі мен қаздар» 

Би: «жұптасу» 

1 

ІІІ апта 

«Жабайы 

табиғат 

əлемі 

Тақырыбы: "Құлан" 

Мақсаты: Балалардың бақа туралы əнге қызығушылығын арттыру; əннің 

сөздік мағынасын эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру; музыкадағы ырғақты 

сезіне білу қабілетін дамыту; ырғақтық қимылдарды музыкамен үйлесімді 

орындауға жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Сылдырмақ»/ А 

Тоқсанбаев, И Сапарбай/ 

Ән айту: «Бала,бала, балақан»  

Ойын: «Сылдырмақпен ойын» 

1 

 Тақырыбы: "Музыкалық сағат" 

Мақсаты: Балалардың бақа туралы əнге қызығушылығын арттыру; əннің 

сөздік мағынасын эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру; музыкадағы ырғақты 

сезіне білу қабілетін дамыту; ырғақтық қимылдарды музыкамен үйлесімді 

орындауға пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Қайсы екен»  

/Б Дəлденбай, А Меңжанова/ 

Ән үйрену: «Кел билейік» 

Әуенді-ырғақты қимыл: «Жəй жəне 

жылдам» 

1 

ІV апта 

«Ғажайыпта

р əлемінде 

Тақырыбы: "Ертегілер əлемі" 

Мақсаты: Балалардың көңілді музыкаға деген қызығушылығын арттыру; əн 

айту кезінде əнді эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

жетекшісімен ілесіп əн айту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би 

қимылдарын еркін орындауға жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Ойыншықтар» 

/Ж Бейсенова/ 

Ән үйрену: «шөжелерім» 

Ойын: «балапандар» 

Би: «Бөбектер биі» 

1 

 

 

 

 Тақырыбы: "Ертегі желісін жалғастыр" 

Мақсаты: Балалардың көңілді музыкаға деген қызығушылығын арттыру; əн 

айту кезінде əнді эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

жетекшісімен ілесіп əн айту қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен бірге би 

қимылдарын еркін орындауға жаттықтыруды пысықтау. 

Музыка тыңдау «Илигай» 

Ән айту: «Қасқыр» /Д Ботбаев, А 

Асылбек/ 

Би: «Полька» 

1 



 

 

 

 

Желтоқсан 

І апта 

«Алақай, 

қыс келді!» 

Тақырыбы: "Желтоқсан" 

Мақсаты: Балалардың желтоқсан туралы əнге қызығушылығын арттыру; 

əннің мазмұнын эмоционалды қабылдай білуге жəне музыкадағы контрастық 

бөлімдерді ажырата білуге үйрету; музыка жетекшісімен бірге əн айту 

қабілетін жетілдіру; əннің ырғақты əуенін сезіне білу қабілетін дамыту. 

Музыка тыңдау: «Арша» /Б 

Қыдырбек, И сапарбай/ 

Ән айту: «Шаршамызға арнаймыз» / 

Е Тиличеева, И Абдрахманова/ 

Ойын: «Аққаланы кім жылдам 

киіндіреді» 

1 

 

 

 Тақырыбы: "Желдің əнімен тербелейік" 

Мақсаты: Балалардың желтоқсан туралы əнге қызығушылығын арттыру; 

əннің мазмұнын эмоционалды қабылдай білуге жəне музыкадағы контрастық 

бөлімдерді ажырата білуге үйрету; музыка жетекшісімен бірге əн айту 

қабілетін жетілдіру; əннің ырғақты əуенін 

сезіне білу қабілетін дамытып пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Ақша қар» 

Ән айту: «Пойыз» 

Би: «Қояндар биі»/Ж. Оффенбах 

Ойын: «Қояндар мен аю» 

1 

ІІ апта 

«Жайнай 

бер, 

Қазақстаны

м!» 

Тақырыбы: "Отаным". 

Мақсаты: Балалардың əн арқылы туған жерге деген мақтаныш сезімін 

қалыптастыру; музыка жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру; 

əуендегі ырғақтың сипатын сезіне білу қабілетін дамыту; музыка əуенімен 

бірге би қимылдарын еркін орындауға жəне музыкадағы контрастық 

бөлімдерді ажырата білуге жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Асқақта   

Ән айту: «Отан» Б Әлімжан. 

Дид/ойын: «Сипатын ажырат» 

Ырғақты қимыл: «Қара жорға» 

1 

 Тақырыбы: "Көк тудың желбірегені" 

Мақсаты: Балалардың əн арқылы туған жерге деген мақтаныш сезімін 

қалыптастыру; музыка жетекшісімен бірге əн айту қабілетін жетілдіру; 

əуендегі ырғақтың сипатын сезіне білу қабілетін дамыту; музыка əуенімен 

бірге би қимылдарын еркін орындауға жəне музыкадағы контрастық 

бөлімдерді ажырата білуге жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Көк тудың 

желбірегені. 

Ән айту: «Елтаңбасы елімнің»  

Ойын: «Қандай ырғақ» 

Аспапта ойнау: х/əні: «Илигай»

   

1 

ІІІ апта 

«Қош 

келдің, 

Жаңа жыл» 

Тақырыбы: "Келді, міне, Жаңа жыл!" 

Мақсаты: балалардың əнге қызығушылығын мен ықыласын ояту; əнді 

көтеріңкі көңіл-күйде эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

əуенімен бірге би қимылдарын орындауда ептілікке, дəлдікке жəне 

музыкадағы контрастық бөлімдерді ажырата білу қабілетін арттыру. 

Музыка тыңдау: «Жаңа жыл» 

Қ Қуатбаев. 

Ән айту: «Шырша əні» 

Ойын: «Ұлдар мен қыздар»Ырғақты 

қимылдар жасау 

Аспапта ойнау: «Полька» 

1 

 Тақырыбы: "Жаңа жыл келді" 

Мақсаты: балалардың əнді көтеріңкі көңіл- күйде эмоционалды орындай 

білуге, музыкадағы контрастық бөлімдерді ажыратып, биді əуеніне, 

ырғағына сай орындай білу қабілеттерін жетілдіру; музыка ырғағын, 

сипатын сезіне білуге ынталандыру, түйсігін дамыту. 

Музыка тыңдау: «Жаңа жыл» Қ 

Қуатбаев. 

Ән айту: «Қыс қызығы» 

Би: «Ұлпақарлар вальсі» 

Ойын: «Жылдам құрастыр» 

1 



ІV апта 

«Жаңа 

жылдық 

сыйлық тар» 

 

Тақырыбы: "Аяз ата". 

Мақсаты: балалардың əнге қызығушылығын мен ықыласын ояту; əнді 

көтеріңкі көңіл-күйде эмоционалды қабылдай білуге үйрету; музыка 

əуенімен бірге би қимылдарын орындауда ептілікке, дəлдікке жəне 

музыкадағы контрастық бөлімдерді ажырата білу қабілетін арттыру. 

Ән тыңдау: «Жасыл шырша»  Қ 

Қуатбаев 

Ән салу: «Мерекеге келдік» 

Қуатбаев.Әуенді қимылды-

қозғалыс: «Қаршақыз бен балалар» 

Абдрахманова. 

 

1 

 

 Тақырыбы: ""Щелкунчик" балеті". 

Мақсаты: балалардың əнді көтеріңкі көңіл- күйде эмоционалды орындай 

білуге, музыкадағы контрастық бөлімдерді ажыратып, биді əуеннің 

сипатына, ырғағына сай орындай білу қабілеттерін жетілдіру; музыка 

ырғағын, сипатын сезіне білуге ынталандыру, түйсігін дамыту. 

Ән тыңдау: «Аққала» Е.Спанов 

Ән салу: «Аяз ата» Қ Қуатбаев 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Лили 

полька» Ген Чу 

1 

Қаңтар 

 

 

 

 

І апта 

«Қыс 

қызығы 

"Аппақ əлем". 

Мақсаты: балаларды аппақ қыс əлемі туралы əннің сипатын түсіне білуге 

үйрету; төмен жəне жоғары дыбыстарды ажырата білу қабілетін жетілдіру; 

музыкадағы ырғақты сезіне білу қабілетін дамыту; музыкалық аспапта ойнау 

қабілетін қалыптастыру; музыкалық шығармашылықтарын арттыру 

Ән тыңдау: «Жасыл шырша» 

Қуатбаев. 

Ән салу: «Мерекеге келдік» 

Қуатбаев. 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Қаршақыз бен балалар» 

Абдрахманова. 

 

 

1 

 Тақырыбы: "Қыс əлемі". 

Мақсаты: балаларды аппақ қыс əлемі туралы əннің сипатын түсініп, 

түсіндіруге ынталандыру; төмен жəне жоғары дыбыстарды ажыратып, атауға 

дағдыландыру; музыкадағы ырғақты сезіне білу, музыкалық аспапта ойнау 

қабілетін жетілдіру; музыкалық шығармашылықтарын арттыру. 

Ән тыңдау: «Аққала» Е.Спанов 

Ән салу: «Аяз ата» Қ Қуатбаев 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Лили 

полька» Ген Чу 

1 

ІІ апта 

«Қардың 

пайдасы/ 

Тақырыбы: "Зырлайды шанамыз". 

Мақсаты: балаларды əннің сөздік мазмұнын эмоционалды қабылдай білуге 

үйрету; төмен жəне жоғары дыбыстарды ажырата білу қабілетін жетілдіру; 

музыка əуенімен жүгіруге жəне алға-артқа секіруге жəне музыка əуенімен 

бірге би қимылдарын еркін орындауға жаттықтыру; музыкалық аспапта 

ойнау қабілетін қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Бубенчики» 

Ән салу: «Пойыз» Қуатбаев 

«Кішкентай шыршамыз» 

Филлипенко 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Қоңыр 

аю қорбаңбай» 

Дəлденбаев. 

«Қояндар мен аю» 

1 

 Тақырыбы: "Қысқы ойындар". 

Мақсаты: балаларды əннің сөздік мазмұнын түсініп, шырқауда дауысымен 

эмоционалды жеткізуге ынталандыру; төмен жəне жоғары дыбыстарды 

ажырата білу қабілетін жетілдіру; музыка əуенімен жүгіруге жəне алға-артқа 

Ән тыңдау: « Қыс келді» Дүкенбаев 

Ән салу: « Аяз ата» Қыдырбекова. 

Муз дид/ойын: «Құстар мен 

балапандар» 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Бəйге» 

1 



секіруге жəне музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін орындау 

қабілеттерін, музыкалық аспапта ойнау қабілеттерін дамыту. 

ІІІ апта 

«Аңдардың 

қысқы 

тіршілігі 

Тақырыбы: "Ақ тиін". 

Мақсаты. Балаларды тиін туралы əндіқызығушылықпен тыңдай білуге 

үйрету; əннің сипатына қарай музыкадағы төмен жəне жоғары дыбыстарды 

ажырата білу қабілетін жетілдіру; музыка сипатына қарай аңдардың 

қимылдарын дұрыс қайталау жəне музыкалық аспап сылдырауықпен ойнау 

қабілетін қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Балдырғандар əні» 

Меймандосов. 

Ән салу: «Ақ тиін» Асылбеков. 

Әуенді қимылды қозғалыс: 

«Сылдырмақпен би» 

Қуатбаев. 

1 

 Тақырыбы: "Жануарлар туралы əндер". 

Мақсаты: балалардың тиін туралы əнді тыңдап, əннің сипатына қарай 

музыкадағы төмен жəне жоғары дыбыстарды ажыратып білу қабілетін 

жетілдіру; музыка сипатына қарай аңдардың қимылдарын дұрыс қайталау 

жəне музыкалық аспап сылдырауықпен ойнау қабілетін жетілдіру. 

Ән салу: «Шеңбермен жүреміз» 

Ойын: «Тез жинаймыз» 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Жапырақтар» Құсайынов 

1 

ІV апта 

«Қыстайтын 

құстар 

Тақырыбы: "Сауысқан". 

Мақсаты: балаларды қараторғай туралы əнді тыңдап, сипатын ажырата 

білуге үйрету; сауысқан туралы əнді сезімталдықпен қабылдай білу қабілетін 

қалыптастыру; əндегі орташа қарқындылықтың ерекшелігін ажырата 

білу қабілетін жетілдіру; жаңа би элементтерін музыка əуенімен үйлесімді 

жасауға жаттықтыру; музыкалық аспаптағы ырғақты сезіне білу қабілетіне 

баулу. 

Ән тыңдау: «Балалар мен жаңбыр» 

Абдрахманова. 

Ән салу: «Жапырақтар» 

Әуенді қимыл-қозғалыс: «Күн мен 

жаңбыр» Попатенко 

1 

 

 Тақырыбы: "Құстармен бірге жырлайық". 

Мақсаты: қараторғай, сауысқан туралы əндерді қайталап, сипатын ажырата 

білуге жаттықтыру; əндегі орташа қарқындылықтың ерекшелігін ажырата 

білу қабілетін жетілдіру; жаңа би элементтерін музыка əуенімен 

үйлесімді етуге машықтандыру; музыкалық аспаптағы ырғақты сезіне білу 

қабілетіне баулу. 

Ән тыңдау: «Мысық» Дəлденбай 

Ән салу: «Жапырақтар» 

Абдрахманова 

Әуенді қимылды- қозғалыс: 

«Билейміз» Андосов 

1 

Акпан 

І апта 

«Мен жəне 

қоршаған 

орта 

Тақырыбы: "Ақ лақ". 

Мақсаты: балаларды ақ лақ туралы əннің сипаты мен əннің сөздік мағынасын 

түсініп айта білу қабілетін қалыптастыру; музыка əуенімен ырғақтық 

қимылдарды топпен бір мезгілде бастап, бір мезгілде аяқтау 

дағдысына жаттықтыру; дыбысты есту қабілеті мен музыкалық аспапта 

жатық ойнау қабілетін жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Сұр қоян» 

Филлипенко. 

Ән салу: «Мысық пен мысықай» 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Қояндар мен қу түлкі» 

Тоқсанбаев. 

 

 

1 

 Тақырыбы: "Менің қамқорлығым". 

Мақсаты: балаларды ақ лақ туралы əннің сипаты мен əннің сөздік мағынасын 

түсініп, айта білу, музыка əуенімен ырғақтық қимылдарды топпен бір 

мезгілде бастап, бір мезгілде аяқтай білу қабілеттерін жетілдіру; 

Ән тыңдау: «Күшігім» Исалиев. 

Ән салу: «Жапырақтар» 

Абдрахманова 

1 



дыбысты есту қабілеті мен музыкалық аспапта жатық ойнау қабілетін 

дамыту. 

Әуенді қимыл-қозғалыс: «Үйшігіңді 

тап» Павин 

ІІ апта 

«Алуан-

алуан  

кəсіп бар,  

 

 

 

 

Тақырыбы: "Комбайыншы боламын". 

Мақсаты: балаларды комбайыншы туралы əнді тыңдап, əннің сипатын 

ажырата білуге үйрету; əннің сөздік мағынасын түсініп, тыңдай білу 

қабілетін қалыптастыру; ырғақтық қимылдарды музыка əуенімен ілесе 

отырып, үйлесімді жасай білуге дағдыландыру; музыкалық аспапта жатық 

ойнау қабілетін 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Балдырғандар əні» 

Меймандосов. 

Ән салу: «Кел балақан» Асылбеков. 

Әуенді қимылды қозғалыс: 

«Сылдырмақпен би» 

Қуатбаев. 

1 

 Тақырыбы: "Комбайыншы". 

Мақсаты: балалардың комбайыншы туралы əнді тыңдап, əннің сипатын 

ажырып, ырғақтық қимылдарды музыка əуенімен ілесе отырып, үйлесімді 

жасай білу қабілетерін дамыту; музыкалық аспапта жатық ойнау қабілетін 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Бубенчики» 

Ән салу: «Пойыз» Қуатбаев 

«Сұр қоян» Филлипенко 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Қоңыр 

аю қорбаңбай» 

Дəлденбаев. 

«Қояндар мен аю» 

1 

ІІІ  апта 

«Техника 

жəне  

Біз» 

Тақырыбы: "Бағдаршам". 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдауда оның сипаты мен ерекшелігін ажырата 

білуге үйрету; əн айту кезінде əуеннің мағынасын эмоционалды қабылдай 

білу қабілетін қалыптастыру; топпен ілесе əн айтуға дағдыландыру; би 

элементтерін музыка ырғағына сай үйлесімді жасай білуге жаттықтыру. 

Ән тыңдау: «Нешеуміз» 

Тоқсанбаев. 

Ән салу: «Бағдаршам» Қуатбаев 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Құрсау-құрсай» 

Дəлденбаев 

1 

 Тақырыбы: "До-Ре-Ми". 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдауда оның сипаты мен ерекшелігін ажырата 

білу, əн айту кезінде əуеннің мағынасын эмоционалды қабылдай білу, топпен 

ілесе білу қабілетін жетілдіру; би элементтерін музыка ырғағына сай 

үйлесімді жасай білуге дағдыландыру. 

Ән тыңдау: «Нешеуміз»Тоқсанбаев. 

Ән салу: «до ре ми» Қуатбаев. 

Әуенді қимыл-қозғалыс: «Құрсау 

құрсай» Дəлденбай 

1 

   

 

 

 

 ІV апта 

«Дені 

саудың - 

жаны сау 

Тақырыбы: "Біз шадыман баламыз". 

Мақсаты: балаларды əн тыңдауда оның сипаты мен ерекшелігіне айрықша 

мəн беруге үйрету; топпен əнді бір мезгілде бастап, бір мезгілде аяқтауға 

дағдыландыру; би элементтерін музыка ырғағына сай жасай білуге 

жаттықтыру; музыкадағы жоғары жəне төмен дыбыстарды ажырата білу 

қабілетін жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Балдырғандар əні» 

Меймандосов. 

Ән салу: «Кел балақан» Асылбеков. 

Әуенді қимылды қозғалыс: 

«Сылдырмақпен би» 

Қуатбаев. 

1 

 
 Тақырыбы: "Үлкен қоңырауды көтерейік". Ән тыңдау: «Бубенчики» 

Ән салу: «Пойыз» Қуатбаев 

1 



Мақсаты: балаларды əн тыңдауда оның  сипаты мен ерекшелігіне ажыратып, 

топпен əнді бір мезгілде бастап, бір мезгілде аяқтай білу, би элементтерін 

музыка ырғағына сай жасай білу, музыкадағы жоғары жəне төмен 

дыбыстарды ажырата білу қабілетін шыңдау; музыканы есту қабілетін 

жетілдіру. 

«Сұр қоян» Филлипенко 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Қоңыр 

аю қорбаңбай» 

Дəлденбаев. 

«Қояндар мен аю» 

 

 

 

 

 

Наурыз 

 

 

 

 

 

 

 

І апта 

«Көктем 

жаршысы-

құстар 

"Көктем əндері" 

Мақсаты: балаларды көктем туралы əннің сипатын ажырата білуге үйрету; 

дыбысты есту жəне əннің сөздік мағынасын түсініп айта білу қабілетін 

қалыптастыру; музыка əуенімен ырғақтық қимылдарды үйлесімді жасау 

дағдысын жетілдіру; əуеннің ырғағына ілесе отырып, музыкалық аспапта 

шығарманыойнай білуге жаттықтыру. 

 

Ән тыңдау: « Наурыз келді» 

Дүкенбаев 

Ән салу: « Гүлдер» Қыдырбекова. 

Муз дид/ойын: «Құстар мен 

балапандар» 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Бəйге 

1 

 

 

 

 

 "Көктем əні керемет". 

Мақсаты: балалардың көктем туралы əннің сипатын ажыратау білу, дыбысты 

есту жəне əннің сөздік мағынасын түсініп айта білу, музыка əуенімен 

ырғақтық қимылдарды үйлесімді жасай білу, əуеннің ырғағына ілесе 

отырып, музыкалық аспапта шығарманы ойнай білу қабілеттерін жетілдіру; 

эстетикалық талғамын дамыту. 

Ән тыңдау: «Анашым» 

Байділдаев 

Ән салу: «Гүлдер» Қыдырбекова 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Қуыршағым ай» И  Сапарбай 

1 

 

 

ІІ апта 

«Жылғалард

ан су ақты» 

 

 

Тақырыбы: "Ауылымды сағындым". 

Мақсаты: балаларды қазақи əуенмен таныстыра отырып, музыкаға деген 

қызығушылығын арттыру; музыкалық шығармалардағы төмен жəне жоғары 

дыбыстарды ажырата білу қабілетін жетілдіру; музыка жетекшісімен ілесе əн 

айту қабілетіне жаттықтыру; музыка əуенімен бірге би қимылдарын еркін 

орындау жəне музыкалық аспапта ойнау қабілетін қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Ұйықта бөпем» А 

Асылбек. 

Ән салу: «Ауылдағы той 

» Абдыкадыров. 

Муз дид/ойын: «Бұл қай аспап» 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Қуыршақпен ойын» 

1 

ІІІ апта 

«Салт-

дəстүрлер 

жəне 

фольклор/ 

Тақырыбы: "Менің сүйікті ауылым". 

Мақсаты: балалардың музыкалық шығармалардағы төмен жəне жоғары 

дыбыстарды ажырата білу, музыка жетекшісімен ілесе əн айту, музыка 

əуенімен бірге би қимылдарын еркін орындау жəне музыкалық аспапта 

ойнау қабілеттерін жетілдіру; қазақи əуенге деген қызығушылығын арттыру; 

туған елге сүйіспеншілік сезімін тəрбиелеу. 

Ән тыңдау: «Құлыным» халық əні. 

Ән салу: «Тəй-тəй» Абдықадыров. 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Шеңбермен жүреміз» 

1 

 

 

Тақырыбы: "Тұсау кесер". 

Мақсаты: балалардың тұсау кесер əнін тыңдай отырып, оның сипатын түсіне 

білу қабілетін арттыру; наурыз туралы əнді үйретуде дыбысты есту қабілетін 

жəне бидің элементтерін есте сақтай отырып, музыка əуенімен бірге орындай 

Ән тыңдау: «Наурыз біздің жаңа 

жыл» қалжанова. 

Ән салу: «Ай-ай ата»Жұбанов 

1 



білу дағдысын жетілдіру; оркестрлық ұжымға деген қызығушылығын 

тудыру; салт-дəстүрлерді құрметтеуге тəрбиелеу. 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Билейміз» Андосов 

ІV апта 

«Өнер көзі – 

халықта» 

Тақырыбы: "Домбыраның күмбірі". 

Мақсаты: балаларды домбыраның дауысын қабылдай білуге жəне 

домбыраның дыбысын ажырата білуге үйрету; домбырамен орындалатын 

музыканың сипатын ұғыну жəне əуезін ажырата білу қабілеттерін 

қалыптастыру; музыкалық аспаптық оркестрлық ұжымда қарапайым 

ырғақты өздігінен орындауға қызығушылығын сүйіспеншілік сезімін 

дамыту. 

Ән тыңдау: «Нешеуміз» 

Тоқсанбаев. 

Ән салу: «Күмбірле домбыра» 

Қуатбаев 

Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Құрсау-құрсай» 

Дəлденбаев 

1 

 

 Тақырыбы: "Қанатынмен самғатшы,өнер, 

мені". 

Мақсаты: балаларды домбыраның дауысын қабылдай тырып, домбырамен 

орындалатын музыканың сипатын ұғыну жəне əуезін ажырата білу 

қабілеттерін жетілдіру; музыкалық аспаптық оркестрлық ұжымда 

қарапайым ырғақты өздігінен орындауға машықтандыру; ұлттық аспаптарға 

деген сүйіспеншілік сезімін дамыту. 

 

Ән тыңдау: «Қосалқа» 

Ғизатов.Ән салу: «балдырғандар 

əні» Жұбанов 

Музыкалық дид/ойын: «Өз анаңды 

тап» 

1 

Сəуір 

І апта 

«Ғарышқа 

саяхат/ 

Тақырыбы: "Айға ұшамын". 

Мақсаты: балалардың əнді тыңдауға деген қызығушылығын арттыру; əннің 

мазмұнын əуен арқылы эмоциямен қабылдай білуге үйрету; музыканың 

көңілді, ойнақы сипатын ажырата білу қабілетін қалыптастыру; 

алақандарымен баяу, ырғақты ұрып, əуен сүйемелдеуімен жұбымен жүре 

отырып, көңілді билеу дағдысын меңгерту 

Ән тыңдау: «Мен ғарышкер 

боламын» Ботбаев. 

Ән салу: Айға аттанам апа Ғизатов 

Әуенді қимылды-қозғалыс: «Лақ 

пен күшік» 

1 

 Тақырыбы: "Ғарышкерлер жыры". 

Мақсаты: балалардың əннің мазмұнын əуен арқылы эмоциямен қабылдай 

білу, музыканың көңілді, ойнақы сипатын ажырата білу, алақандарымен 

баяу, ырғақты ұрып, əуен сүйемелдеуімен жұбымен жүре отырып, 

көңілді билей білу дағдыларын жетілдіру. 

Ән салу: «Барабан» Дəлденбай 

Музыкалық дид/ойын: «Өз төліңді 

тап»  Әуенді қимылды-қозғалыс: 

«Көңілді ырғақ», «Еркем ай» халық 

əні Ойын: «Мысық пен мысықай 

1 

ІІ апта 

«Жер-Ана! 

Тақырыбы: "Атамекен". 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдау кезінде оның сөздің мағынасын түсіну 

жəне музыкалық фрагментті басынан аяғына дейін мұқият тыңдай білуге 

жəне музыкалық аспаптарда ырғақты ойнай білуге үйрету; жоғары жəне 

төменгі дыбыстарды ажыратып, əн айту дағдыларын қалыптастыру; 

музыкалық сүйемелдеусіз ре- ля бірінші октавасының диапазонында əн 

салуға жаттықтыру. 

Ән салу: «Атамекен» Қуатбаев. 

«Гүлдер» Қыдырбекова 

Муз дид/ойын: «Өз төліңді тап» 

Әенді қимыл-қозғалыс: «Гүлдермен 

би» 

«Вальс» Шілдебаев 

1 



ІІІ апта 

«Көктемгі 

ағаштар/ 

Тақырыбы: "Атамекен, ақ мекен". 

Мақсаты: балалардың əннің сөзі мағынасын түсіне білу, музыкалық 

фрагментті басынан аяғына дейін мұқият тыңдай білу, музыкалық 

аспаптарда ырғақты ойнай білу, ; жоғары жəне төменгі дыбыстарды 

ажыратып, əн айта білу қабілеттерін жетілдіру; музыкалық сүйемелдеусіз ре-

ля бірінші октавасының диапазонында əн салуға дағдыландыру; 

музыканы есту қабілетін дамыту. 

Ән тыңдау: «Бала бала балқан» 

Ғизатов. 

Ән салу: «Атамекен» Е.Хасангалиев 

Музыкалық дид/ойын: «Не қалай 

жүгіреді» 

Әуенді қимыл-қозғалыс: 

«Орамалмен билейміз» 

1 

 

 Музыка Тақырыбы: "Тал ағаш" 

Музыканы тыңдауға жəне музыкалық шығарманы эмоциямен қабылдауға 

үйрету; дыбыстарды биіктігіне қарай ажырату жəне əуеннің басталуы мен 

аяқталуына мəн беру дағдыларын қалыптастыру; қимыл қарқынын өзгерте 

отырып қимылдау, бір-бірлеп, жұптаса отырып би қимылдарын орындауға 

үйрету; музыкалық ойындағы кейіпкердің қимыл-əрекетін мазмұнды бере 

білу жəне таныс би қимылдарын қайталай білу қабілеттерін қалыптастыру; 

қол саусақтарының қимылын тез ауыстыра білу дағдысына үйрету. 

Ән тыңдау: «Балалар мен жаңбыр» 

Абдрахманова. 

Ән салу: «Жапырақтар» 

Әуенді қимыл-қозғалыс: «Күн мен 

жаңбыр» Попатенко 

1 

 

ІV апта 

«Бір 

шаңырақ 

астында 

«Под небом единым» 

Музыка Тақырыбы: "Достық шеңбері" 

Мақсаты: Балаларды əлемдік классикалық композитор В. Моцарттың 

шығармасын тереңірек түсініп, соңына дейін тыңдап, қабылдай білуге жəне 

шығарманың бөлімдерін ажырата білуге үйрету; шығарма сипатын анықтай 

отырып, өз əсері туралы əңгімелей білу қабілеттерін қалыптастыру; хорда 

сөздер мен дыбыстарды таза жəне анық, фортепиано сүйемелдеуімен өлең 

айту дағдыларын жетілдіру;   ойындардың ережесін сақтап ойнауға үйрету; 

жүрелеп отыруды ырғақты орындаумен, қимылды музыкамен сəйкестендіру 

жəне музыканың екінші бөлігінде қимылды өзгертіп, əуенмен орындай 

білуге үйрету; қол, саусақ қимылдарын педагогтің көрсетуі бойынша 

қайталауға үйрету. 

 

 

Ән тыңдау: «Балдырғандар əні» 

Меймандосов. 

Ән салу: «Дос болайык бəріміз» 

Асылбеков. 

Әуенді қимылды қозғалыс: 

«Сылдырмақпен би» 

Қуатбаев. 

1 

Мамыр 

І апта 

«Бейбітшілі

к 

қорғанында

» 

Тақырыбы: "Жеңіс күні" 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдау кезінде сипатын ажырата білуге үйрету; 

жəй жəне қатты шығатын дыбыстарды топпен бірге айта білуге 

дағдыландыру; биі жеңіл адыммен өзін айнала адымдау қабілеттерін 

қалыптастыру; музыкалық аспаптарда жəй жəне қатты дыбыстарды ырғақты 

ойнай білуге жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Көк тудың 

желбірегені. 

Ән айту: «Елтаңбасы елімнің»  

Ойын: «Қандай ырғақ» 

Аспапта ойнау: х/əні: «Илигай»
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 "Біз Отанның сарбазы" Музыка тыңдау: «Туған ел»  



Мақсаты: балаларды əнді тыңдау кезінде сипатын ажырата білуге үйрету; 

жəй жəне қатты шығатын дыбыстарды топпен бірге айта білуге 

дағдыландыру; биі жеңіл адыммен өзін айнала адымдау қабілеттерін 

қалыптастыру; музыкалық аспаптарда жəй жəне қатты дыбыстарды ырғақты 

ойнай білуге жаттықтыру; оқу қызметін пысықтау 

Дид/ойын: «Ноталарды 

орналастыру» 

Ән айту: «Жомарт елім» 

«Асатаяқ», Қаражорға билері. 

1 

ІІ апта 

«Табиғатты

ң гүлденуі» 

Тақырыбы: "Гүл көбелек" 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдау кезінде оның сипатын түсіне білу 

қабілеттеріне жəне ырғақты қимылдарды музыкамен бірге бастап, соңғы 

дыбыста бірге аяқтай білуге үйрету; музыкалық аспаптарда жəй жəне 

қатты дыбыстарды ырғақты ойнай қабілеттерін қалыптастыру. 

.Музыка тыңдау: «Ақ сиса» Жаяу 

Мұса 

Ән үйрену: «Көбелек» 

Ойын: «Арқан тартыс», «КҮН МЕН 

ТҮН ОЙЫНЫ» 
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 Тақырыбы: "Көңілді көктем əндері" 

Мақсаты: балаларды əнді тыңдау кезінде оның сипатын түсіне білу 

қабілеттеріне жəне ырғақты қимылдарды музыкамен бірге бастап, соңғы 

дыбыста бірге аяқтай білу іскерліктерін жетілдіру; музыкалық аспаптарда 

жəй жəне қатты дыбыстарды ырғақты ойнай қабілеттерін қалыптастыру; 

оқу қызметін пысықтау 

Музыка тыңдау: «Көктем вальсі» 

Ән үйрену: «Көктем» /Т Исабеков/ 

Ойын: «Түлкі мен қаздар», 

Би  « Апатайым» 

1 

ІІІ апта 

«Көктемгі 

егістік 

Тақырыбы: "Ақ жаңбыр" 

Мақсаты: балалардың ақ жауын туралы əнді топпен бірге айта білу 

дағдыларын қалыптастыру; ырғақты аяқ қимылдарын жасауда аяқты 

өкшемен жəне ұшына қоюға үйрету; музыкалық ойындағы кейіпкердің 

қимыл-əрекетін бере білу қабілеттерін қалыптастыру; музыкалық аспаптарда 

жəй жəне қатты дыбыстарды топпен бірге ырғақты ойнай білу дағдысын 

жетілдіру 

 

Музыка тыңдау: «Балалығым 

балғын шағым» / Т Қажыбаев/ 

Ән үйрену: «Жау жау жаңбыр»/Б 

Дəлденбай/ 

Аспапта ойнау: «Полька» 

Ойын : «Етек -етек» 
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 Тақырыбы: "Жау-жау, жаңбыр" 

Мақсаты: музыкалық ойындағы кейіпкердің қимыл-əрекетін бере білу 

қабілеттерін қалыптастыру; музыкалық аспаптарда жəй жəне қатты 

дыбыстарды топпен бірге ырғақты ойнай білу дағдысын жетілдіру. 

 

Музыка тыңдау: «Күйші тəттімбет» 

Ән үйрену: «Күз жомарт» 

Би: «Би шабандоз» 

Ойын: «Кім шапшаң» 

 

 

 

ІV апта 

«Жайдары 

жаз келді! 

Тақырыбы: "Біз мектепке барамыз" 

Мақсаты: балаларды көтеріңкі де көңілді əуенді тыңдау кезінде əннің 

сипатына сай денесімен ырғақты қозғала білу қабілеттеріне жаттықтыру; 

айтылатын əнді музыкамен бірге бастап, соңғы дыбыста бірге аяқтай білуге 

дағдыландыру; музыкалық- ырғақтық жаттығуларды əуенге сай үйлесімді 

орындай білуге жаттықтыру. 

Музыка тыңдау: «Той бастар»/ Д 

Нүрпейісова/ 

Ән айту: «Сабантой əні» /Е 

Хасанғалиев/ 

Ойын: «Сақина салу», «Сақина 

салу» ойындары. 
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 Би: «Көкпар» 

 

 Тақырыбы: "Қош бол, балабақша!" 

Мақсаты: балаларды көтеріңкі де көңілді əуенді тыңдау кезінде əннің 

сипатына сай денесімен ырғақты қозғала білу қабілеттерін 

жетілдіру; айтылатын əнді музыкамен бірге бастап, соңғы дыбыста бірге 

аяқтай білуге дағдыландыру; музыкалық-ырғақтық жаттығуларды əуенге сай 

үйлесімді орындай білуге жаттықтыру; оқу қызметін пысықтау. 

Музыка тыңдау: «Біз бақытты 

баламыз» /Р Тышқанбаев/  

Ән үйрену: «Хош бол балабақша» 

Ойын: «Алтын қақпа» 
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