
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мектепалды даярлық тобы қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Мақсаты: Балалардың балабақша, отбасы, Отаны туралы білімдерін тиянақтау, олардың адамның өмірінде алатын орны жайында ұғымдарды 

қалыптастыру. Өзін қоршаған ортаны құрметтеу қағидаларын меңгерту. 

 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметіні

ң 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 
Дене 

шынықтыру-

2,5 
Қауіпсіз 

мінез  құлық  

негіздері-0,5. 

Қатынас-5 
Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-1                  

Сауат ашу негіздері-2 
Орыс тілі-1 

Таным-2,5  
Математика негіздері-1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5 
 

Шығармашылық-5 
Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 
Музыка-2 

Әлеумет-1,5 
Қоршаған ортамен танысу-0.5 

Өзін-өзі тану-1 

І апта 

«Менің  

балабақш

ам» 

 

 

 

Дене шы-

нықтыру-3 

(маман 
жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Біздің 

балабақша» тақырыбында 
әңгімелесу. 

Мақсаты: Біздің 

балабақша тақырыбында 

әңгімелесу, балабақша 
және балабақшадағы күн 

тәртібі күнделікті 

әдептілік ережелері туралы 
ұғымдар қалыптастыру, 

балаларға балабақша 

туралы суреттер бойынша 
мнемокестелерге сүйеніп 

әңгімені құрастыруға 

үйрету, байланыстырып 

сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру, ой өрісін, 

логикасын, есте сақтау 

Математика 

 негіздері. 
Тақырыбы: «Мен және 
менің достарым» 

Мақсаты: Балаларды 

сандар жолағымен 

таныстыру. Алты саны 
көлеміндегі сан мен 

цифр туралы ұғымдарын 

қалыптастыру.Бір 
цифрымен таныстыру, 

қажетті жиын сандарын 

қоршаған аядан және өз 
денесінде байқап атауға 

машықтандыру, 

зейіні ойлау қабілеттерін 

дамыту, достыққа, 
тапқырлыққа тәрбиелеу. 

 

Сурет салу                        

Тақырыбы: «Гүл бағымызда 

өскен ақкекірелер» 
Мақсаты: Балаларды серуен 

кезіндегі бақылаудан кейін 

және елестету нәтижесінде 

қылқалам мен гуашь, 
акварель бояулары арқылы 

ақкекірелердің қарапайым 

сұлбастарын салуға үйрету. 
Қоспа түстерді пайдаланып, 

қылқаламмен шеңбер 

айналасына бірнеше 
жақпалар қалдыру техникасын 

игерту. Қолдың ұсақ 

моторикасын зейінін дамыту. 

Достыққа, ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу. 

 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:«Өзін өзі тану 

әлеміне саяхат» 
Мақсаты: Өзін өзі тану пәні 

туралы алғашқы түсінік беру. 

Өзін өзі тану пәні туралы түсінік 

беру. Пәнге деген 
қызығушылықтарын арттыру. 

Өзін және өзгелерді тануға 

тәрбиелеу. 
 

Қоршаған ортамен танысу. 

Тақырыбы:«Балабақша 
қызметкерлерінің еңбегі» 

Мақсаты: Балалардың 

балабақшадақызмет жасайтын 

әр мамандық иелеріжайлы 
түсініктерін бекіту. 

Меңгерушінің қызметі туралы 



қабілеттерін дамыту. 

Балаларды ұйымшылдыққа 

әдептілікке тәрбиелеу. 
 

 

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:                                 

Ш.Шаяхметов «Білімің 
бұлағың» өлеңмен танысу. 

Мақсаты: Балабақшаға, 

мектепке барған 

балалардың қуанышты 
сәттерін әңгімелеу. 

Білімің бұлағың өлеңін 

оқып, үйретіп,сөздердің 
мағыналарын түсіндіру. 

Өлең арқылы білімді 

болып өсуге тәрбиелеу.   

 Сауат ашу негіздері. 

Дыбыс 

Балаларды  оқу  

құралдарының  
атауларымен,  олардың  

қажеттілігімен таныстыру.                                                                                                                  

Дыбыстар  туралы  
түсініктерін  жетілдіру 

                          

Сауат ашу негіздері.   
Тақырыбы:«Сөзбен 
танысайық».                                            

Сөздер мен дыбыстар 

Мақсаты: Сөз, дыбыс 
туралы түсінік беру. 

Сөздің бірнеше дыбыстан 

құралатынын, 

Жаратылыстану.                

Тақырыбы: «Күз келді 

бақшама». 
Мақсаты: Балалардың 

жанды және жансыз 

табиғат нысандары 
жөнінде негізгі 

ұғымдарын кеңейту. 

Балабақша маңайында 
ауа райын бақылауда 

күзгі құбылыстарды 

байқап, ажырата білуге 

үйрету. Көзбен қабылдау, 
фонематикалық есту 

қабілеті,есте сақтау, 

ойлау, эстетикалық 
талғам қабілеттерін 

дамыту, адамгершілік 

ережелеріне және 

табиғатты сүю мен 
сақтау сезімдеріне 

тәрбиелеу. 

 

Жапсыру.                                         

Тақырыбы:«Менің үйім 

осындай». 
Мақсаты:Балаларды қағаз 

бетінегеометриялық 

пішіндерден үйді құрастырып 
жапсыруға үйрету, көрсету 

бойынша қарапайым заттарды 

қағаз бетінің барлық 
кеңістігіне орналастыру 

іскерліктерін дамыту, қағаз 

бетіне дайындамаларды 

орналастыру және жапсыру 
іскерліктерін дамыту. 

 

Мүсіндеу. 
Тақырыбы:«Көмекшіміз» 

Мақсаты: Балаларды тұзды 

қамырды жұмсарту, 

қамырдың үлкен кесегінен 
кіші кесекті үзіп алу, қамырды 

домалату, жалпайту, жаю, 

шымшып бір біріне біріктіру 
әдістерін пайдалана отырып 

мәнті жасауғаүйрету. 

Қамырдан дайындалатын 
тағамдарды естеріне түсіріп, 

мәнті жасауға қызығушылық-

тарын арттыру. Үлкенге 

көмектесуге тәрбиелеу. 
Үстелде жеңін түріп, дұрыс 

отыру, жұмысты тақтайша 

үстінде орындау, 
мүсіндегеннен кейін 

мәлімет беру, үйлесімді қарым 

қатынастарды түсе білу, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 
Балаларды мамандық иелерінің 

еңбектерін бағалай білуге 

тәрбиелеу.                               



дыбыстардың дауысты, 

дауыссыз болып бөлінетіні 

жөнінде мағлұмат беру. 
Жазуға қолдарын 

жаттықтыру. Сөздерге 

дыбыстық талдау жасату 
арқылы есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. Оқу 

іс әрекетінің барысында 
орындалатын тапсырмалар 

арқылы ұжым болып 

жұмыс істеуге баулу. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

педагогтың көмегімен 

қолдарын жуу дағдыларын 

дамыту. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта. 

 

«Менің 

отбасым»   

Дене 

шынықтыру-

2. 
(маман 

жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық 

негіздері 

Тақырыбы: 
"Адамның дене 

Сөйлеуді дамыту.         

Тақырыбы:«Отбасында 

біз бесеуміз». 
Мақсаты: Балаларды 

отбасы мүшелерімен 

Таныстырып, баланың 
тілдік қабылдау 

нәтижелерін, сөйлеу 

мәдениетін дамыту. 
Балалардың отбасын 

құрметтеуге, 

Математика  негіздері. 

Тақырыбы:«Отбасымда мен 

нешіншімін?» 
Мақсаты: Балаларға ретті сан 

туралыұғымдарын жандандыру, 

тура және кері 
санаудың негіздерін 

қалыптастыру. Геометриялық 

пішіндер мен денелерді 
ажырату біліктерін жетілдіру. 

Биіктігі әр түрлі, 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Мысық». 

Мақсаты:Балалардың 
қарындашпен үй жануары 

мысықтың суретін салутехникасын 

жетілдіру, мысықтың артқы 

аяқтарға басылып отырған 

мысықтың дене бөлшектерін 

үйлесімділікте орналастыруға 
үйрету. Мысықтың қимылдау 

ерекшеліктерін күнделікті 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы:«Адам 

болам десеңіз». 
Мақсаты:Адамгер

шілік, жақсы 

адамұғымдарының 
мағынасын 

түсіндіру. 

Адамгершілік 
туралы 



құрылысы". 

Мақсаты: 
Балаларға 
адамның дене 

құрылысы 

жайлы 
қарапайым 

түсінік беру; 

адамның дене 
құрылысының 

ерекшеліктері 

туралы 

білімдерін 
кеңейту; дене 

құрылысын 

жатқа білуге 
үйрету. 

үлкендерді және ата 

аналарын сыйлауға 

тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:«М.Төрежанов 

«Қамқорлық». 
Мақсаты: Қамқорлық 

ұғымы туралы түсінік 

беру.Әңгімені мұқият 
тыңдауға, диалогсөздерді 

мәнеріне келтіріп айта 

білугедағдыландыру. 

Қамқорлық жасай білуге 
үйрету. Әңгімені тыңдап, 

адамгершілік 

қасиеттерін дамыту. 
Үлкендерді әрдайым 

тыңдауға, сыйлауға 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері   
Тақырыбы: « Әріп» 

Саусақ  жаттығуын  жасата  

отырып,  әріпті жазу  
кезінде  дұрыс  отыруға,  

қарындашты дұрыс  

ұстауға  үйрету. Бастаған  
істі  аяғына  дейін  

жеткізуге  тәрбиелеу.    

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:«Сөйлеммен 

танысайық». 

Мақсаты:Балалардың 
білім, білікдағдыларын 

қалыптастыра отырып, 

сурет бойынша сөйлем 

бестен артық бейнелерді 

салыстыруамалдарын 

пысықтау, қағаз бетінде 
бағдарлай білу дағдыларын 

қалыптастыру, екі цифрымен 

таныстыру 
зейінін, қабылдау қабілеттерін 

дамыту, 

үлкенге құрмет көрсетуге, 
ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Үй 
жануарларының төлдері». 

Мақсаты: Балалардың отбасы, 

оныңмүшелері туралы 
түсініктерін тиянақтау. 

Туыстық жайында ұғымдар 

беру, отбасыныңбарлық 

мүшелерін дұрыс атауға үйрету. 
Отбасы туралы, бірге тұратын, 

бір бірін жақсы көретін, бір 

біріне қамқорлық сезімін 
жасайтын адамдар туралы 

түсініктеріндамыту, зейінін, 

ақыл ойын, есте сақтаужәне 
түйсік қабілеттерін дамыту. 

Жақынадамдарға қамқорлық 

жасауға отбасындағы өзара 

көмек тәрбиелеу. 

Құрастыру.   
Тақырыбы:«Балабақша біздің 

үйіміз». 
Мақсаты: Балаларды 

құрылысматериалдары 

тақтайша, текше, білеу, 

бақылауда түсініктерін тиянақтау, 

мысықтың үй 

шаруасында әкелетін пайдасы 
туралы білімдерін пысықтау, қағаз 

бетін бағдарлау, 

көзбен мөлшерлеу қабілеттерін 
дамыту. Жақынды сүю, үй 

жануарына деген қамқорлық 

сезімін тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Анашымның 

тосабы» 
Мақсаты: Балаларды тосапқа 

арналғаныдыс трафаретін, түрлі 

түсті және қатырмақағаз бетіне 
қарындашпен бастырып, бойымен 

қиып алуға,екеуін бірбіріне 

желіммен жапсыруға, алмалар 

және алмұрт трафаретін түрлі түсті 
қағазғабастырып, тең ортасына 

бүктеп, бір бірініңүстіне 

жапсыруға, дайын жемістерді 
тосапқа арналған ыдыстың бетіне 

жапсыруға үйрету. Тосапқа 

арналғаныдыстың қақпағын 
гофрленген қағазды бірнеше 

қайтара бүктеп, ыдыстың жоғарғы 

жағына  жапсырып, түрлі түсті 

таспамен 
бантқылып байлап, безендіруге 

үйрету. 

Отбасы мүшелеріне байланысты 
жұмбақтар 

түсініктерін 

кеңейту. 

Бала бойындағы 
жақсы 

қасиеттеріндамыту

ға ықпал ету. 
Жақсылық ықпал 

білуге тәрбиелеу. 



құрауға, байланыстырып 

сөйлеуге үйрету. 

Балалардың есте сақтау 
қабілетін, ойөрісін, 

шығармашылығын, сөздік 

қорын, сөйлеу мәдениетін, 
өз ойын толық жеткізе 

білуге үйрете отырып, 

әрбір баланың жеке 
даралығын дамыту. 

Ұжымшылдыққа, 

адамгершілікке, тазалыққа, 

ұқыптылыққа, әдептілікке, 
білімпаздық қажетелеу. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

арка, цилиндрді пайдаланып, 

балабақшаны құрастыруға 

үйрету. Жазықтықта орналасу 
принциптерін пысықтау, 

текшелерді бір 

баған тәрізді бірінің үстіне бірін 
қойып қолмен түзеп отыруға, 

тағы бір текшелерді 

биік бағанға жан жақтан тіреп 
қоюға, текшелер үстіне 

тақтайшаны қойып төбесідеп 

қабылдауға үйрету. Құрылыс 

материалдарымен әрекет 
жасаудақолдарының ұсақ 

моторикасын, құрылыс 

үлгісіне зейін салып тұтас 
бейне ретінде қабылдап, есте 

сақтай білу қабілетін дамыту. 

Достық туралы ұғым беру. 

шешуге ынталандыру, ананың 

балаөміріндегі маңызы туралы 

білім беру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Ағасы бардың - 

жағасы бар». 
Мақсаты: Балаларды түрлі 

түстіермексаздарды есу, 

домалақтау, жалпайту 
әдісін қолдана отырып, адамның 

мүсінін жасауға үйрету. Қолдың 

ұсақ моторикасын дамыту 

мақсатында түрлі 
пішіндердіалақандарымен 

жасауды дамыту. Өзінің 

отбасына деген құрметті арттыра 
отырып, ұқыпты әрі таза еңбек 

етуге тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен 

 



ІІІ апта .  

 

«Табиғат 

əлемі» 

Дене шынық-

тыру-3 

(маман 
жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Суыр сұңқар су 

қайда?» ертегісі. 
Мақсаты: Балаларға ертегі 

арқылы судың маңыздылығын 

және судың адамзатқа, құстарға 
жануарларға, табиғаттың жанды 

құбылыстарына өте қажет 

екендігін түсіндіру, суды үнемдеп 
пайдалануды 

қалыптастыру және судың 

ерекшеліктерін балаларға жеткізу. 

Өмірімізге өте қажетті суды 
ластамауға үйрету. 

Адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:«Менің сүйікті 

ертегім–Ақымақ қасқыр» қазақ 

халық ертегісі. 
Мақсаты: Ертегіні оқып беру. 

Мазмұнын әңгімелеуге үйрету. 

Ертегі кейіпкерлерінің рөліне еніп 
сөздерін айтқызу арқылы 

байланыстырып сөйлеуге, 

кейіпкерлердіңерекшеліктерін, 
белгілерін дәл тауып сипаттауға 

үйрету. Сөздік 

қорларынмолайтып, тіл 

байлықтарын дамыту. 
Достыққа, бірлікке тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: Буынға бөлейік. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Күнтізбені 

қалай қолдануға 
болады? Қазақ 

халқының тәуліктегі 

уақытты мөлшерлеуі. 
Мақсаты:Балалардың 

уақыт, тәулік 

бөліктері ұғымдары 
туралы білімдерін 

бекіту. Қазақ халқының 

тәулік бөліктерінің 

атауларымен 
таныстыру, өз 

күнтізбежоспарын осы 

атауларға 
сәйкестендіруге 

жатыттықтыру, уақытты 

мөлшерлеуде 

жылдамдықтың 
көлемнің маңызын 

тәжірибеде көрсету, 

зейінін есте сақтау, 
ойлау, түйсік 

қабілеттерін дамыту, 

ұқыптылыққа, 
ұғымталдыққа 

тәрбиелеу, уақытты 

үнемді пайдалануға 

баулу. 
 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 
«Саяхатшы балалар». 

Мақсаты: Балалардың 

қоршаған табиғат 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Жаңбырлы күн». 

Мақсаты: Балаларды дымқыл 
қағаз бетінде 

бояуларды араластыру 

техникасына үйретуді жалғастыру. 
Сұр, көк, күлгін түстердің 

реңктерін талғаммен қолданып, 

қылқаламмен жаңбырлы күн 
құбылысын салу техникасын 

игерту.  

Күзде болатын табиғат 

құбылыстарын пысықтау, түстерді 
қабылдау эстетикалық талғам 

қабілеттерін дамыту, 

байқағыштыққа, 
сезімталдыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Қоян сәбізді жақсы 

көреді» 
Мақсаты: Балаларға мақта 

табақшаларын 

қайшының көмегімен тең 
ортасынан екі 

бөлікке кесіп, кесілген бөліктерден 

қоянды 
жазық қағаз бетіне жапсыруды 

үйрету. 

Қайшымен жұмыс жасау 

техникасын үйрету, қайшымен 
жұмыс жасау барысында 

қауіпсіздік техникасымен 

таныстыру, қағаз бетіне сәбіз 
дайындамаларын орналастыру 

және желімдеу іскерліктерін 

Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:«Ауа 
райын 

болжаймыз». 

Мақсаты:Балаларғ
а табиғаттағы ауа 

райы 

жағдайын, қар, 
жаңбыр, тұман, 

бұршақбақылауды 

үйрету. Олардың 

нәтижелерінтүсінді
ру, табиғаттағы ауа 

райына қатысты 

халық 
болжамдарымен 

таныстыру, ауа-

райының өзгеру 

ерекшеліктерін 
байқауды дамыту, 

зейінін ойлау 

қабілетін дамыту, 
ауа-райына алдын 

ала дайын болуға, 

ауа-райына қарап 
күндерін дұрыс 

жоспарлауға 

тәрбиелеу. 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы:«Мен 

қандай баламын?» 
Мақсаты: Әрбір 

баланың жеке тұлға 

екендігін түсіндіру. 



Мақсаты: Балаларға сөз, буын 

туралытүсінік беру, сөздерді 

буынға бөлуді үйрету. 
Сөзде неше дауысты дыбыс болса 

сонша 

буын болатынын үйрету. 
Балалардың ақыл -ойын дамыту. 

Өз ойларын еркін айтуғаүйрету, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

 «Сөз  туралы  түсініктерін  

қалыптастыру» 

Сөздердің  әр  түрлі  
болатынымен,,ұзын-қысқа  

болатынын, әртүрлі  мағынаны  

білдіретінін  түсіндіру. Қазақстан  
қалаларын  сұрай  отырып, ол  да  

сөз  екенін  түсіндіру. Балалардың  

сөз  туралы  ұғымдарын  

кеңейту.Ұсақ  саусақ  
моторикасын  жетілдіру. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

туралы өрісін кеңейту, 

саяхаттау және жабайы 

табиғатта тәртіп 
ережелерімен 

таныстыру. Орманға 

саяхат ойынын ойнату 
арқылы балаларды 

табиғатты қорғауға 

баулу, табиғат заттарын 
жаратудағы топтық 

іс тәжірибе жасау 

дағдыларын жетілдіру, 

ойлау қабілеттерін 
дамыту, табиғатты 

аялауға және достықты 

құрметтеуге 
тәрбиелеу. 

үйрету, дидактикалық ойын 

арқылы баланың 

танымдық қабілеттерін дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Құстар қалай 

қайтады?». 
Мақсаты: Балалардың құстар 

туралы білімдерін кеңейте 

отырып, торғайдыңжылы жаққа 
ұшып кететіні туралы мәлімет 

беру. Түрлі пішіндерді жасау 

тәсілдерін игерту. 

Ермексазды созу арқылы 
торғайдың денесін, домалақтау 

арқылы торғайдың басын жасап 

екі бөлшекті бір біріне 
біріктіріп, торғайды мүсіндеуге 

үйрету. Құстарға деген 

сүйіспеншілігін арттыру, 

мейірімділікке тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

Қыз бала мен ұл 

баланың 

ерекшеліктері 
туралы 

түсінікберу.Өзін 

өзі тануға деген 
қызығушылықтары

н арттыру. Өзара 

жағымды қарым 
қатынас жасауға 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

ІVапта. 
 

Дене шынық-

тыру-2 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Рәміздер - ұлттық 

құндылық». 

Математика  негіздері 
Тақырыбы: «Қазақстан -

Отанымды мен не 

Сурет салу 
Тақырыбы:«Киіз үйді 

безендірейік». 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: 

«Менің есімім». 



«Менің 

Қазақста-

ным» 

 

 

(маман 

жоспарымен) 

 

Қауіпсіз 

мінез құлық 

негіздері 
Тақырыбы:«

Адамның 

сезім 
мүшелері». 

Мақсаты: 

Балаларды 

адамның сезім 
мүшелерімен 

таныстыру, 

сезім 
мүшелері 

туралы 

қарапайым 

түсінік беру, 
сезім 

мүшелерінің 

ерекшелікте-
рі туралы 

білімдерін 

кеңейту, көру, 
есту, дәм 

сезуді 

сақтаудың 

ережесін 
түсіндіру. 

 

Мақсаты: Қазақстан Республикасы 

мемлекетінің рәміздері туралы 

түсіндіру. 
Тілдік байлықтарын дамыту. 

Қазақстан елінің жерімен, 

қалаларымен таныстыру. Мемлекетік 
рәміздерімізді қорғауға тәрбиелеу. 

Елімізді қорғап, аялуға тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: «Ана тілім – байлығым» 

Мақсаты: Біздің мемлекетік тіліміз 

ана тіліжәне әр ұлттың өз тілі бар 

екені туралы түсінікберу. Сөздік 
қорын молайту, ауызекі сөйлеутілін 

дамыту. Ана тілін құрметтеуге үйрету 

Патриоттық сезімдерін ояту. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Дыбыс және әріп». 

Мақсаты: Оқушыларды сөздің 

құрылымын әріптер мен 
дыбыстардың ерекшелігін ажыратуға 

үйрету. Сөздік қорын, ауызшасөйлеу 

тілін дамыту Адамгершілік еңбек 
тәрбиесіне баулу. 

 

Сауат ашу негіздері 

«Сөздер мен дыбыстар» 

Сөздің дыбыстан 

құралатыны,дыбыстың дауысты және 

болып бөлінетіні жөнінде түсінік 
беру, «Т» дыбысымен және әрпімен 

таныстыру,ойларын 

дамыту,ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

үшін сүйемін?» 

Мақсаты: Балалардың сандар 

қатарымен 
таныстыруды жалғастыру, 

тура және кері санау тәртібіне 

үйрету, әртүрлі орналасқан 
заттардың жиынын көзбен 

қарап санап алу білігін ұштау, 

өзіне қатысты және өзінен 
қарсы оң жақ пен сол жақты 

ажырата білу 

дағдыларын қалыптастыру, 

бірнеше 
біркелкі заттардың 

топтамаларын, саны кіші 

тең топтамаларға бөлу 
амалына үйрету. 

Тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

Отанын 

құрметтеу қасиетін 
қалыптастыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қазақстан-ның 
қазба байлықтары». 

Мақсаты: Балаларға 

Қазақстан Республикасының 
жер көлемі және елімізде 

өндірілетін қазба 

байлықтардың қай жерден 

шығатыны туралы білім беру.  
Отан, жерін, байлықтарын 

қорғау туралы ұғымдарына 

берік болуға шақыру, сөздік 
қорларын, ой өрісін, елестету 

қабілеттерін дамыту. Отанға, 

Мақсаты: Балаларды киіз 

үйдің пішініне, қазақ 

оюларының гүл ирек сияқты 
өрнекті элементтерін 

үйлестіріп салу техникасына 

үйрету. Ою элементтерінің 
бірыңғай көлемдерін сақтай 

білу дағдыларын 

қалыптастыру, қылқалам 
түгінің ұшымен салу 

техникасын жетілдіру, 

қазақтың қолөнер үлгілерін 

бақылап, 
оюдың бірнеше түрін тануға 

талпындыру. 

Қағаз бетін бағдарлау 
қабілетін, зейінді 

ақыл- ойды дамыту, 

шыдамдылыққа, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 
 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Менің 
мемлекетімнің туы». 

Мақсаты:Балаларды 

қағазды жырту, 
умаждау әдісі бойынша 

мемлекетіміздің 

туын жапсыруға үйрету. ҚР 

рәміздері туралы білімдерін 
кеңейту, мемлекетімізге 

деген сүйіспеншілік 

сезімдерін ояту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Менің көк 

Туым». 

Мақсаты: Әрбір 

баланың 

қайталанбайтын 
жеке тұлға 

екендігін 

ұғындыру. 
Адамның есімі, 

оның адамға 

қандай міндеттер 
жүктейтіні 

туралы түсінік 

беру. Өзін өзі 

тануға деген 
қызығушылықта

рын арттыру. 



туған жерге, елге деген 

сүйіспеншілігін арттыру. 

Құрастыру 
Тақырыбы: «Қаңқыз» 

Мақсаты: Балаларды 

қағаздан құрастырудың түрлі 
әдістерін қолдана 

отырып, жапырақтың үстінде 

қозғалып тұрған қаңқызды 
жасауға үйрету, қаңқызды 

жасау барысында қайшымен 

жұмыс жасау 

іскерліктерін дамыту, 
шеңберді теңортасынан 

қайшымен қиып, 

фломастермен қара дақтарды 
салу іскерліктерін жетілдіру. 

Жәндіктерді жіктеу және атау 

қабілеттерін бекіту. 

 

Мақсаты: Балаларды 

Қазақстан 

Республикасының Рәміздері 
туралы 

білімдерін кеңейтіп, оның 

ішінде Ту туралы 
нақты мәлімет беру. 

Мүсіндеу оқу қызметі 

арқылы баланың қол 
саусақтарының дамуына 

үлес қосу. Туда бейнеленген 

қыран құсты мүсіндеуге 

үйрету, мүсіндеу іс- әрекеті 
кезінде домалату, басу, 

тегістеу, қырнауышпен 

тырнау әдістерін 
пайдаланудағы іскерліктерін 

жетілдіру. 

Еліне деген сүйіспеншілікке 

және 
отансүйгіштікке тәрбиелеу.  

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

Қазан айының өтпелі тақырыбы:«Алтын күз» 

Мақсаты: Күз мезгілі және осы мезгілге тән құбылыстар жайында ұғымдарды тиянақтап,адамның еңбегі нәтижесінде пайда болатын жемістер мен 

көкөністер өнімі, нан дастарханға қалай келетіні, жыл құстары жайында білімдерін нақтылап, еңбекті құрметтеуге тәрбиелеу.  

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру-2,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 
Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 
Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 
Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен танысу-

0.5 
Өзін-өзі тану-1 



апта 

жүктемесі 

Қауіпсіз мінез  

құлық  негіздері-

0,5. 

І апта 

 

«Қош 

келдің, 

Алтын 

күз!» 

 

 

 

Дене 

шынықтыру-3 

(маман 
жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Мұқатай 

Жылқыайдарұлы «Күз» 
өлеңі. 

Мақсаты: Жыл 

мезгілдерінің ішіндегі 

бағаланатын күз мезгілінің 
ерекшелігінашып,түсіндіріп, 

күз байлығы туралы 

әңгімелеу, сөздік қорларын 
кеңейтіп, сөйлеу мәдениетін 

дамыту, табиғат беретін 

байлықтарды бағалауға 

тәрбиелеу.  

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: М.Әлімбаев 
«Сары жапырақтар 

жауғанда»                           

Мақсаты: Күздің 
ерекшеліктері туралы алған 

білімдерін толықтыру. 

Балалардың күз туралы 

түсініктерін кеңейтіп, бұл 
жыл мезгілінің ерекшелігін 

бақылату. Күз өлеңін оқып 

беру, түсіндіру, жаттау, 
байланыстыра сөйлеуге 

үйрету. Тілдерін дамыту.  

Сауат ашу негіздері.  
Тақырыбы:«Дауысты 

дыбыспен танысайық».  

Мақсаты: Балаларға дыбыс 

Математика негіздері. 

Тақырыбы:«Саябақтың 

жапырақтарын кім 
санапты?» 

Мақсаты: Балаларды 

геометриялық пішіндер: 

сопақша, үшбұрышты 
дұрыс атап, оларды бір 

бірінен ажырата білуге 

жаттықтыру, заттардың 
салмағын өлшеміне қарай 

алдымен қарама қарсы 

көрсеткішпен тең және тең 

еместігін алақанына салып 
өлшеп анықтауға үйрету.  

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:«Күз 
мезгіліндегі маусымдық 

өзгерістер». 

Мақсаты: Балалардың 
табиғаттағы жыл 

мезгілдеріндегі 

маусымдық өзгерістер 

туралы ұғымдарын 
жетілдіру, табиғаттағы ауа 

райының жай - күйін 

бақылауға және табиғат 
күнтізбесіндегі бақылау 

нәтижелерін атап өтуге 

үйрету, айтылған пайымды 
қарапайым тәуелсіз 

эксперименттік іс- әрекеті 

арқылы тексеруге 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Жапырақтар 

гербарийі». 
Мақсаты: Балаларды 

серуенде табиғат 

бұрышында бақылаған 

түрлі ағаштардан түскен 
жапырақтардың 

сұлбаларын салуға үйрету, 

жапырақтардың 
тақтасының пішінін, 

сабағын тақта бетіндегі 

қаңқа талшықтарын 

қарындашпен салып, 
акварельді бірнеше бояуды 

іргелес салып бояу 

техникасын игерту, суретті 
таза бояуды, ағызбай 

салуға дағдыландыру, 

алтын күз мезгілінде 
негізгі сары қызыл, сары 

түстердің реңктерін таңдау 

іскерлігін қалыптастыру, 

зейінін дамыту, 
ұқыптылыққа, 

тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру.  
Тақырыбы: 

«Күзгі ағаштар». 

Мақсаты: Балаларды 
қайшымен жұмыс жасау 

техникасын жетілдіру, 

қайшының көмегімен ұзын 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы: «Менің туған 

күнім». 
Мақсаты: Жақсылық, 

қуаныш ұғымдары туралы 

түсінік беру. Туған күн 

қуанышы туралы түсінік 
беру. Өзара сыйластық, 

сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту,сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу.  

 

Қоршаған ортамен 

танысу. 
Тақырыбы:«Алақай күз 

келді». 

Мақсаты: Балалардың күз 
жыл мезгілі туралы 

білімдерін кеңейту, күз 

байлыққа толы мезгіл 
екенін түсіндіре келе, 

күздің сыйына құрметпен 

қарау, көкөністер мен 

жемістердің пайдасын 
айтып түсіндіру, ойлау 

түйісіну қабілеттерін 

дамыту ұжымшылдыққа 
тәрбиелеу. 

 



туралы дауысты дыбыс 

ерекшелігі туралы түсінік 

беру. Балалардың сөйлеу 
тілін жетілдіру, сөздігін 

байыту, жалпы ой өрісін 

дамыту. Текшелермен 
таныстыру, байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері.  

Тақырыбы:»Дауыссыз  

дыбыспен  танысайық» 

Балаларға дыбыс туралы 
дауыстыз дыбыс ерекшелігі 

туралы түсінік беру. 

Балалардың сөйлеу тілін 
жетілдіру, сөздігін байыту, 

жалпы ой өрісін дамыту. 

Текшелермен таныстыру, 

байқағыштыққа тәрбиелеу. 

 

Мақсаты: Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

жаттықтыру, ақыл– ой, 

есте сақтау, елестету 

қабілеттерін дамыту, 
зияткерлікке баулу, 

достарына достық қарым -

қатынасты тәрбиелеу. 
 

жолақты бөліктерге бөлу 

іскерліктерін дамыту, 

шыққан бөлікті қайшының 
көмегімен сопақша етіп 

кесуге, жапырақты 

ағаштың ұшар басына 
желімнің көмегімен 

жапсыруға үйрету, 

ағаштың құрылымын атай 
білу, күз мезгілі кезіндегі 

табиғат құбылыстарын 

ажырата білу іскерліктерін 

дамыту. 

Мүсіндеу.                                        
Тақырыбы:«Күзгі 

жапырақтар». 
Мақсаты: Балаларды күз 

туралы білімдерін кеңейте 

отырып, күзгі жапырақтар 

туралы мәлімет беру, 
мүсіндеу оқу қызметі 

арқылы баланың қол 

саусақтарының дамуына 
үлес қосу, түрлі пішіндерді 

жасауда есу, жалпайту, 

дөңгелектеу тәсілдерін 
игерту, күз байлыққа толы 

мезгіл екенін түсіндіре 

келе,  күздің сыйына 

құрметпен қарауға 
тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІІ  апта. 

 

«Күз 

сыйы» 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру-2 

(маман 

жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Тақырыбы: 
"Дене сымбаты". 

Мақсаты: 
Балалардың дене 
сымбаты туралы 

білімдерін кеңейту; 

сымбат сөзінің 

мағынасын түсіндіру; 
күнделікті өмірде 

дене сымбатын 

сақтаудың 
ережелерін білуге 

және қолдануға 

үйрету. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жемістер 

мен көкөністер». 

Мақсаты: Күз мезгілінің 
байлықтарын түсіндіру, 

оның ішінде жемістер мен 

көкөністерге көңілдерін 
аудару, баланың сөйлеу 

қабілеттерін дамыту, күз 

байлығын құрметтеуге 
тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Жұмбақтар 

әлеміне саяхат» 
Мақсаты: Жұмбақтар 

туралы түсінік беру. 

Жұмбақты толық тыңдап 
жауабын табуға үйрету. 

Есте сақтау қабілетін 

жетілдіру.Балалардың ой 
өрісін дамыту. Өз ойын 

еркін айтуға үйрету, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Буын және 

екпін» 

Математика  негіздері 

Тақырыбы:«Қанша салсаң 

сонша жинайсың».             

Мақсаты: Балалардың төрт 
саны туралы ұғымдарын 

қалыптастыру. Оны тану, 

атай білу іскерлігін 
жетілдіру, төрт жиын 

санының екі, ең кіші 

элемент бір және үш екі мен 
екіден құрылатындығы 

жайлы түсінігін дамыту, үш 

пен төрт сандардың 

көрнекілік негізінде 
беттестіру және тұстастыру 

тәсілдері негізінде пайда 

болуын көрсете білу 
қабілетін дамыту. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Себет толы 
көкөніс пен жеміс».                      

Мақсаты: Балаларды 

көкөністер мен жемістер 

туралы түсініктерін 
тиянақтау, күз мезгіліне тәң 

құбылыстарды бақылай білу 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Аспазшы кесіп 

қойған тілімдер». 

Мақсаты: Балалардың 
натюрмортты салу 

техникасын жетілдіру, 

қарындашпен ортасынан екіге 
кесілген табақшада жатқан 

жеміс пен көкөністердің 

тілімдерін салуға үйрету, 
бақылау және елестету 

нәтижесінде салынып жатқан 

бейнелердің симметриясын 

қарапайым түрде сақтауға 
машықтау, ой өрісін, 

дүниетанымын дамыту, күз 

мезгілінде жеміс пен көкөніс 
астығын өсіріп жинаудағы 

адамның еңбегін қадірлеуге 

тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Бұл біздің 

қарбыз». 

Мақсаты: Балаларды 
гофрленген қағазды жырту, 

дөңгелектеу арқылы қарбыз 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы:«Менің 

сезімдерім». 

Мақсаты: Адамның 
сезімдері, оның 

адамға тигізетін әсері 

туралы түсінік беру. 
Адамның сезімдері 

туралы түсінік бер. 

Бала бойындағы 
жақсы қасиеттерін 

дамыту. 

Сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 



Мақсаты: Дауысты 

дыбыстар буын 

құрайтынын және олардан 
сөз құралатынын 

түсіндіру. Сөздерді 

буынға бөліп, екпін 
түскен буынды белгілеу. 

Екпін қазақ тілінде сөздің 

соңғы буынына түсетінін 
атап айту. Зейінділікке 

тәрбиелеу.  

 

   Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Буын және 

екпін ұғымдарын 

қайталау. 
Мақсаты: Дауысты 

дыбыстар буын 

құрайтынын және олардан 

сөз құралатынын бекіту. 
Сөздерді буынға бөліп, 

екпін түскен буынды 

белгілеу. Екпін қазақ 
тілінде сөздің соңғы 

буынына түсетінін атап 

айту. Зейінділікке 
тәрбиелеу.  

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

қабілеттерін жетілдіру, 

жемістердің қасиетін, дәмін 

тату арқылы зерттеуге 
ынталандыру, көңіл 

күйлерін табиғи 

құбылыстарға теңету 
арқылы олардың табиғат 

туралы білімдерін 

тереңдету, зияткерлікке 
тәрбиелеу. 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: «Күз сыйы». 
Мақсаты: Балаларды 

макарондарды алма және 

алмұрт қима үлгілерінің 
үстіне жапсыруға үйрету,   

қағазды бұру арқылы 

шеңбер және сопақша 

пішіндерін қиып алу 
іскерліктерін дамыту, күз 

мезглінің ерекшеліктерін 

еске түсіре отырып, 
балалардың шығармашылық 

қабілеттерін және көркемдік 

талғамдарын дамыту, 
жасалған жұмыстың 

сапасына көңіл аударып 

бағалау қабілеттерін 

қалыптастыру, қайшымен 
мұқият жұмыс жасауға әрі 

қауіпсіздік техникасын 

сақтауға тәрбиелеу. 

 

трафаретінің үстіне 

жапсыруға үйрету, күз 

мезгілінің беретін сыйы, 
табиғат құбылысында 

болатын ерекшеліктер жайлы 

гофрленген қағаз туралы 
білімдерін жаңғырту, қағазды 

дөңгелектеу арқылы баланың 

қол, саусақ моторикаларын 
дамыту. Қазақстанда және 

шет елдерде өсетін жеміс- 

жидектерді ажырата білу 

іскерліктерін дамыту, сөздік 
қорларын молайту. 

 

Мүсіндеу 
Тақырыбы:«Жемістер». 

Мақсаты: Балаларды күз 

туралы білімдерін кеңейте 

отырып, жемістер туралы 
мәлімет беру, мүсіндеу оқу 

қызметі арқылы баланың қол 

саусақтарының дамуына үлес 
қосу, түрлі пішіндерді 

жасауда есу, жалпайту, 

дөңгелектеу тәсілдерін 
игерту, жемістердің пайдасын 

айта келе ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта  

 

 «Ас атасы 

– нан» 

 

Дене 

шынықтыру-3 

(маман 

жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Нан қайдан 

келеді?» 

Мақсаты: Нан адамның күш 
қуаты деген мағынаны 

түсіндіре отырып, «Нан қайдан 

келеді?» ертегісін оқып беріп 
нанның қайдан шығатынын 

балаларға айту, балалардың 

ойлау және шапшаң болу 

қабілеттерін дамыту, нан өте 
қасиетті ас болғаннан кейін 

оны әрдайым бағалауға 

тәрбиелеу. 
 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: А.Сарбөпин «Бір 
қап бидай». 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Нанның 

көп болғаны артық па?»   

Мақсаты: Балалардың 
он саны көлемінде тура 

және кері санай білу 

қабілетін арттыру, 
шамасы бес түрлі 

жолдардың ұзындығын 

беттестіру, тұстастыру 

және логикалық ойлау 
амалдары арқылы 

салыстыру дағдыларын 

жетілдіру, логикалық 
есептерде өтілген 

сандардың жиындарын 

екі ең кіші 
элементтерден немесе 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Лағман тағамын 

пісірейік». 

Мақсаты:«Балаларды жіңішке 
сызықтар қатарын бір бағытта 

иректеп үздіксіз салу 

техникасымен таныстыру, 
кеседен таяқшалармен алынған 

лағманның кеспелерін салу 

техникасын көрсету, одан да 

басқа ұннан жасалған 
тағамдардың суретін салуға 

үйрету, балауызбен және өзге 

сурет салу құралдарымен 
аралас қолдану техникасын 

игерту, ұн өнімдері туралы 

білімдерін тиянақтау,қолдың 
ұсақ моторикасын дамыту, 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы:«Мен 

қамқор баламын». 

Мақсаты: Қамқорлық 
ұғымының 

адамгершілік 

құндылық ретіндегі 
мәнін ашу. Қамқорлық 

ұғымы туралы түсінік 

беру. Қамқорлық 

жасай білу 
дағдырларын дамыту. 

Қамқорлық жасай 

білуге тәрбиелеу. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 



Мақсаты: Әңгімені оқып 

мазмұндауға үйрету. 

Балалардың әңгіме желісі 
арқылы есте сақтау қабілеті 

мен сөздік қорын зейінін 

дамыту. Оқу қызметі 
барысында балаларға нанды 

қастерлеу керектігін түсіндіре 

келе, адамдардың еңбегін 
құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Білімімізді 

тексереміз»                                                                           

Мақсаты: Балалардың сөз, 

сөйлем, буын және екпін 
туралы білімдерін бекіту. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасап, екпінді буынды 

анықтау. Зейінділкпен 
дыбысты дұрыс есту 

қабілеттерін дамыту.  

 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Сөзге 

дыбыстық  талдау  жасау»                                                                           
Мақсаты: Сөздерге дыбыстық 

талдау жасап, екпінді буынды 

анықтау. Зейінділкпен 

дыбысты дұрыс есту 
қабілеттерін дамыту.  

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

бірліктерден 

құрылатындығы жайлы 

түсініктерін 
пысықтау,қағаз бетінде 

бағдарлай білу 

қабілеттерін ұштау, 
зейінін қабылдауын 

талдау мен біріктіру 

қабілеттерін дамыту, 
нанның құндылығын 

түсінуге, адамның 

еңбегін бағалай білуге 

баулу. 
 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Бидай 
астығы». 

Мақсаты: Балаларда 

дәнді дақылдарды өсіру 

туралы түсініктерді 
тиянақтау, нан және оны 

дайындау туралы білімді 

байыту, білім 
құмарлығын, зерттеу 

қызметіне ұмтылысын 

дамыту, үлкендердің 
еңбегін құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

 

 

 

адамның нанды өсіріп, астығын 

жинаудағы, тағамды әзірлеудегі 

еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Нан дастарқан 
байлығы». 

Мақсаты: Балаларды 

шаршыдан шеңбер кесу, 
тіктөртбұрыштардан жолақ 

кесу арқылы дастарқан байлығы 

нанды тәрелке қимаүлгісінің 

үстіне жапсыруды үйрету, 
қайшымен жұмыс жасау 

техникасын жетілдіру, 

қайшымен жұмыс жасау 
барысында қауіпсіздік 

техникасын қадағалау, өздері 

жасаған дайындамаларды 

аударып желім жағу 
іскерліктерін дамыту, артық 

желімді майлықпен сүртуге 

үйрету, ұқыптылыққа 
тәрбиелеу, нанның дастарқанға 

келу жолдары жайлы білімдерін 

толықтыру, тағам түрлерінің 
ішінде ұн тағамдарын ажырату 

дағдыларын дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Нан қайдан 
шығады?» 

Мақсаты: Әңгімені оқып 

мазмұндауға үйрету. 
Балалардың әңгіме желісі 

арқылы есте сақтау қабілеті мен 

сөздік қорын зейінін дамыту. 

Тақырыбы:«Нан 

адамның күш қуаты». 

Мақсаты: Балаларға 
нан адамның күш 

қуаты деген мағынаны 

түсіндіру, нанның 
қалай және нан 

өнімдерінің 

дастарханға қандай 
еңбекпен келетінін 

туралы білімдер 

тізбегін белгілі жүйеге 

салу, балалардың 
ойлау және зияткерлік 

қабілеттерін дамыту, 

нан өте қасиетті ас 
болғаннан кейін оны 

әрдайым бағалауға 

тәрбиелеу. 

 
 

 



Оқу қызметі барысында 

балаларға нанды қастерлеу 

керектігін түсіндіре келе, 
адамдардың еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVапта 

 

Дене шынықтыру-2 

(маман жоспарымен) 
Сөйлеуді дамыту Математика негіздері Сурет салу Өзін өзі тану 



«Жыл 

құстары» 

 

Қауіпсіз мінез 

құлық негіздері 
Тақырыбы:«Жеке 

бас тазалығы». 

Мақсаты: Балаларға 
жеке бас тазалығы 

туралы түсінік беру, 

тісті күту ережелерін, 
шаш, тырнақ, киімі 

мен аяқкиімін күту 

ережелерін 

сақтаудың 
ерекшеліктері туралы 

білімдерін 

кеңейту,күнделікті 
өмірде тазалық 

дағдыларын сақтауға 

үйрету. 

 

 

Тақырыбы:«Сауысқан мен 

көкек ертегісі». 

Мақсаты: Жыл құстары 
туралы білімдерін кеңейтіп, 

жылы жаққа ұшып кететін 

құстардың түрлері, олардың 
ерекшеліктері туралы 

мәлімет беру. 

«Сауысқан және көкек» 
ертегісін оқып, талқылау, 

балалардың ойлау 

қабілеттерінің дамуы, 

баланың зейінін тереңдете 
отырып дамыту, қыста 

қыстап қалатын құстардың 

кереметтілігін аша отырып, 
балаларға құстарды 

мәпелеуге, қоректендіруге, 

ұя жасап беруге тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:«Орман 

дәрігері». 
Мақсаты: Ертегіні оқып 

беріп, ертегі кейіпкерлерінің 

жағымды жағымсыз 
қасиеттерін көре білуге 

баулу. Ертегіні тыңдауға 

үйрету. Ертегіні рөлдерге 

бөліп ойнату арқылы 
балалардың есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. Ертегі 

арқылы балаларды 
табиғатты қорғауға, 

өсімдіктер мен құстарға 

Тақырыбы:«Үйірімге 

қосылған құстар санын 

санайық». 
Мақсаты: Балалардың 

бес саны туралы 

ұғымдарын 
қалыптастыру,бес жиын 

санын құрайтын екі ең 

кіші элемент түрлері 
жайлы түсінігін дамыту, 

төрт пен бес сандардың 

көрнекілік негізінде 

беттестіру және 
тұстастыру тәсілдері 

негізінде пайда болуын 

көрсете білу қабілетін 
дамыту. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Жыл 
құстарының ұшу 

бағыттары». 

Мақсаты: Балалардың 
жыл құстары  және 

қыстайтын құстар туралы 

түсініктерін жетілдіру, 
құстардың қимылдарын 

бақылап көргенін және 

бойындағы біліммен 

байланыстырып еркін 
сипаттауға үйрету, сөйлеу 

белсенділігін, диалогтық 

сөйлеуді, ойлауды, 
құстарға ұқыпты қарауға, 

табиғатқа деген 

Тақырыбы:«Қаздар жылы 

жаққа ұшып барады». 

Мақсаты: Балаларды 
тірек сызық бойына толық 

бейнені салу 

техникасымен таныстыру. 
Қағаздың толық бетіне 

жылы жаққа ұшып бара 

жатқан қаздар үйірімін 
салуға үйрету, қарындаш 

пен қылқалам құралдарын 

сурет салудың белгілі 

кезеңінде еркін пайдалана 
білу іскерлігін ұштау. 

 

Жапсыру 
Тақырыбы:«Тоғандағы 

үйректер». 

Мақсаты: Балаларды көк 

түсті тіктөртбұрыштың 
жоғарғы жағын 

дөңгелектеп кесіп, 

тоғанды жапсыруға сары 
және қызғылт сары түсті 

тіктөртбұрыштарды бұру 

арқылы сопақша етіп 
кесіп, ағаштың ұшар 

басын қағаз бетіне 

жапсыруға, қоңыр түсті 

тіктөртбұрыштан ағаштың 
діңін кесіп, ағаштың ұшар 

басының астына 

жапсыруға, үйрек 
қимаүлгісін кесіп алып 

тоғанның бетіне 

жапсыруға үйрету, үйрек 

Тақырыбы: «Мен 

осындай адаммын». 

Мақсаты: Жақсы 
қасиеттер туралы 

қарапайым түсінік 

беру. Адамның жақсы 
қасиеттері туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Бойларындағы жақсы 
қасиеттерін дамыту, 

адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

 



қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы:  «Сөз»                                                   

Мақсаты: Сөз қашанда 
бірдеңенің атын білдіретіні 

туралы түсінік беру. 

Балаларға мағынасы 
жағынан бірдей және 

қарама-қарсы қолданыста 

жалпылауыш бір сөзбен 

аталатын сөздерді іріктеуге 
жаттықтыру. Балаларды 

дыбыстық талдау жасауға 

үйрету.  

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы:  «Сөз, дыбыс 

ұғымдарын қайталау.                                                   

Мақсаты: Сөз қашанда 
бірдеңенің атын білдіретіні 

туралы түсінік беру. 

Балаларға мағынасы 
жағынан бірдей және 

қарама-қарсы қолданыста 

жалпылауыш бір сөзбен 
аталатын сөздерді іріктеуге 

жаттықтыру. Балаларды 

дыбыстық талдау жасауға 

үйрету.  

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Бидай 

алқабы». 
Мақсаты:Балаларды 

қағаз жолақтарын орау, 

техникасын үйрете 
отырып дайын орамдарды 

ойдағыдай формаларға 

келтіре білу қабілетін 

қалыптастыру, ұжым 
болып қағазды орау 

арқылы бидай алқабын 

құрастыруға үйрету, 
жолақтарды шымшу, 

басу, пішінге келтіру 

арқылы балалардың қол 

саусақ моторикасын 
жетілдіру, нанның 

дастарқанға қалай 

келетіндігі туралы 
білімдерін толықтыру, 

топтасу ұжымында 

өзіндік жеке 
шығармашылығын 

шыңдау, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

қимаүлгісін бояу 

іскерліктерін жетілдіру. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Құстарға ұя 

жасаймыз». 
Мақсаты: Балаларды жыл 

құстары туралы білімдерін 

кеңейтіп, қыстап қалатын 
құстарға ұя не үшін керек 

екені туралы мәлімет 

беру,түрлі пішіндерді 

жасауда есу, жалпайту 
домалақтау, тең бірдей 

бөліктерге қырнауышпен 

бөлу тәсілдерін игерту, 
балаларды құстарды 

мәпелеуге, қоректендіруге, 

ұя жасап беруге тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Қараша айының өтпелі тақырыбы: «Ғажайыптар əлемінде». 

Мақсаты: Балалардың балабақша туралы алғашқа ұғымдарын қалыптастырып, балабақшада ойыншықтармен ойындарға баулу. Балалардың көлік 

түрлері жайындағы білімдерін кеңейте отырып, оларды зерттеуге деген қызығушылықтарын тудыру.Балаларда жабайы аңдардың тіршілігінде қыс 

мезгіліне ауысуындағы өзгерістерді, олар жайында зерттеулер жасап, түсінуге ынталандыру. Ертегілердің түрлері жайында білімдерді тереңдету. 

 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-

3 

Дене 

шынықтыру-
2,5 

Қауіпсіз 

мінез  құлық  

негіздері-
0,5. 

Қатынас-5 
Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-1 
Орыс тілі-1 

Таным-2,5  
Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 
Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 
Музыка-2 

Әлеумет-1,5 
Қоршаған ортамен танысу-

0.5 

Өзін-өзі тану-1 

І апта. 

 

«Жомарт 

күз» 

 

 

Дене шы-

нықтыру-3 
(маман 

жоспарымен

) 

 
 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Күз көрінісі». 
Мақсаты: Өлең оқып беру, 

өлең арқылы сұрақтар қою, 

зейінін дамыту, сөздік 

қорларын кеңейтіп, сөйлеу 
мәдениетін дамыту, күз 

байлықтарын бағалауға, 

жылдамдыққа тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: «Үш дос» қазақ 

халық ертегісі қойылымы. 

Математика 

негіздері. 
Тақырыбы:«Қысқа 

қашаннан бастап 

дайындалу керек?» 

Мақсаты: Балаларға бес 
күн аралығындағы 

уақытты бағдарлауға 

үйрету, бүрсігүні, 
алдыңғы күні ұғымдарын 

қалыптастыру, уақыттың 

үнемі бір жылдамдықпен 

Сурет салу                         
Тақырыбы: «Тауыс». 
Мақсаты: Балаларды қағаздың 

ортасына оның толық бетін 

пайдаланып, тауыс бейнесін 

салу амалдарын игерту, 
тауыстың қауырсындарын, 

сызықтарды, дөңгелектерді 

салуға баулу, қолдың ұсақ 
моторикасын, түстерді дұрыс 

таңдап қабылдау, эстетикалық 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы: «Менің 
туыстарым». 

Мақсаты: Өзара сыйластық 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретіндегі мәнін 
түсіндіру. Туыс,туысқан 

ұғымы жайлы түсінік беру. 

Туысқандарға деген сыйлық 
қарым қатынастарын 

дамыту, өзара сыйластыққа 

тәрбиелеу. 



Мақсаты: Қазақтың халық 

ауыз әдебиеті тұрмыстық 

ертегілермен таныстыруды 
жалғастыру. Өзінің қимылын 

серіктестің қимылымен 

байланыстыруға үйрету, 
бейнені дененің әсем қимылы 

ымдау дауыс арқылы білдіру, 

сахнада бағдарлану. 
Адамгершілік пен 

қаталдықты ажыратуға, 

достық деген ұғымды 

қастерлеуге тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөйлем 

Мақсаты: Сөздерге 
дыбыстық талдау жасату 

арқылы ақыл-ойын дамыту, 

сөйлем құрату арқылы сөздік 

қорын молайту. Топтық 
жұмыста бір-біріне 

көмектесуге үйрету. Жазуға 

қолдарын жаттықтыру. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөйлем, 

дыбыс, сөз.  

Мақсаты: Сөйлем, дыбыс, 

сөз ұғымдарын қайталау.  

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

жүретіні, адамның оны 

көп не аз істерімен 

толтыра алатыны туралы 
түсіндіру, бес жиын 

санын құрайтын екі ең 

кіші элемент түрлері 
жайлы түсінігін дамыту, 

сандар қатарының 

моделін құрастыруға 
жаттықтыру, ынталы 

мақсатшыл болуға баулу. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:«Қияр қалай 
өсіп шығады?» 

Мақсаты: Балалардың 

көкөністердің өсіп шығуы 
туралы түсініктерін 

жетілдіру, бақшада 

жұмыс жасау түрлерімен 

таныстыру, қиярды өз 
қолымен өсіру іс 

тәжірибелерін жасау 

арқылы өздігінен қияр 
туралы ұғымдарын 

толықтыру, танымдық 

процестерін дамыту мен 
бір бірін мұқият тыңдап 

қойылған сұраққа нақты 

және толық жауап бере 

білуге тәрбиелеу, еңбек 
құмарлыққа баулу. 

 

талғам қабілетін дамыту, 

тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру.  

Тақырыбы:                            

«Жомарт күз».                     

Мақсаты: Балаларды қағазды 
бүктеу әдісі бойынша 

саңырауқұлақтың қалпақшасын 

қағаздан кішкентай шеңберлер 
қию арқылы тіктөртбұрыштан 

саңырауқұлақтың түбіртегін 

қағаз бетіне жапсыруға үйрету, 

жасыл түсті тіктөртбұрыштан 
ирек сызық қиюды үйрету.  

Саңырауқұлақтар туралы 

білімдерін толықтыру. 

Мүсіндеу.  

Тақырыбы:«Күзгі саябақ» 

Мақсаты:Балаларды 

жемістердің негізгі пішінін 
алма, алмұртқа тән 

ерекшеліктерді беруге, 

бөлшектерді саусақтың және 
қырнауыштың көмегімен 

келтіре отырып, екі қолмен 

мүсіндеуге үйрету, жұмыс 
кезінде қырнауышты дұрыс 

пайдалана отырып қол 

бұлшықеттерін дамыту, заттың 

пішіні мен пропорциясына 
назар аудара отырып, сипаттық 

ерекшеліктерін байқауды және 

атауды үйрету, ұқыптылыққа 
тазалыққа тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: «Адамның 
қысқа дайындығы».          

Мақсаты: Балалардың күз 

мезгілінде еңбегінің жемісін 
көретіні туралы түсініктерді 

тиянақтау, суармалау 

ұғымын қалыптастыру, 
бақшада және егінде 

өсірілген өнімдердің 

астығын базарға 

шығарылып көпшіліктің 
мұқтажына сай болатынын 

ойындар арқылы көрсету, 

адамның қысқа 
дайындықтарын пысықтау, 

күз байлыққа толы мезгіл 

екенін түсіндіре келе күздің 

сыйына құрметпен қарауға 
баулу, ұжымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ  апта. 

 

«Көлік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене 

шынықтыру-2 

(маман 
жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Тақырыбы: "Күн 

тәртібі".  

Мақсаты: 
Балаларға 

адамның 

денсаулығы үшін 
күн тәртібінің 

маңызы туралы 

түсінік беру; күн 
тәртібі және оның 

ерекшеліктері 

туралы білімдерін 

кеңейту; 
күнделікті өмірде 

күн тәртібі 

ережелерін 
сақтауға үйрету. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көлік 

түрлері». 
Мақсаты: Балалардың 

көлік түрлерін ажырата 

білуге, олардың 
ерекшеліктерін тани білуге 

үйрету. «Машка және жол» 

атты ертегіні оқып беріп, 
сұрақ жауап ретінде тілдік 

нормаларын 

қалыптастырып, қиялын 

дамыту. Балаларды көлік 
түрлерін ажыратып, жан 

жақты болуға тәрбиелеу.  

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: 

«Қарлығаштың құйрығы 

неге айыр» ертегісі.     
Мақсаты: Халық 

ертегілеріне деген 

қызығушылығын арттыру. 
Ертегіні түсініп, тыңдай 

білуге үйрету. Ертегі мен 

әңгімен ажырата білуге 
үйрету. Сөйлеу тілдерін 

жетілдіру, сөздік қорларын 

дамыту. Балаларды ертегі 

арқылы достыққа, 
адалдыққа, мейірімділікке, 

жақсы мен жаманды айыра 

білуге тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Аа» әрпі 

және дыбысымен 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Көліктер қай 

жақтарға бағыттайды?» 
Мақсаты: Балалардың алты саны 

туралы ұғымдарын қалыптастыру, 

оны тану, атай білу іскерлігін 
жетілдіру, топтық жұмыста 

геометриялық пішіндер туралы 

түсініктерін жетілдіру, балаларды 
сан құрамы туралы түсініктерін іс- 

тәжірибеде заттарды шамасы 

бойынша салыстыру амалдарымен 

таныстыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Ұшақ туралы 

әңгімелер». Мақсаты:Балалардың 
көлік түрлерінің қызметі туралы 

білімдерін тиянақтау, алғашқы 

ұшақ қалай пайда болғаны жайлы 

тарихтан білім беру арқылы 
балалардың өнертапқыштық 

қасиеттеріне, жол ашу ойын 

ойнату арқылы көліктің түрлерін 
жадыларына бекіту, қосымша 

мәліметтермен танысу арқылы 

көліктер туралы түсініктерін 
танытуға үйрету. 

Құрастыру. 

Тақырыбы: «Саңырауқұлақтар 

алаңы».                                                 
Мақсаты: Балаларды қағаздан 

цилиндр жасау арқылы 

саңырауқұлақтың түбіртегін 
жырту, ұсақтау әдісі бойынша 

саңырауқұлақтың қалпақшасын 

жасауға, желім арқылы 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Автобус». 

Мақсаты: Балаларды 
қағаздың толық бетіне 

автобусты салуға үйрету. 

Автобустың құрылымындағы 
барлық бөлшектерді орнымен 

орналастырып салуға үйрету, 

қарындаш пен бояуды белгілі 
жерде пайдалану іскерлігін 

ұштау, акварель бояуын суға 

езу, қажетті қоюлыққа дейін 

жеткізу дағдысын дамыт, 
автобустың қоғамдық көлік 

түріне жататыны туралы 

білімдерін пысықтау, көз 
мөлшерін елестету қабілетін 

дамыту, еңбекті қадірлеу 

сезімін тәрбиелеу. 

Жапсыру 
Тақырыбы:«Параход». 

Мақсаты: Балаларды параход 

трафаретін қатырма қағаз 
бетіне жапсырып, түрлі түсті 

қағаздарды ұсақтап жырту 

арқылы параходты жапсыруға 
үйрету. Қарындашпен қағаз 

бетіне бұлттарды салып, 

үстіне ақ түсті майлықтарды 

жапсыруға, қағаз бетінің 
төменгі жағына ақ түсті 

майлықтарды жыртып теңіз 

көбігі деп қабылдауға 
үйрету.Жұмбақтың шешімін 

табу арқылы су көліктерінің 

түрлері жайлы білімдерін 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы: 

«Отбасылық 
мерекелер». 

Мақсаты: 

Отбасы 
кұндылығы 

туралы 

түсіндіктерін 
кеңейту. 

Отбасылық 

мерекелер 

туралы 
түсініктерін 

кеңейту. 

Қуанышты көңіл 
күй сыйлау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Отбасылық 
мүшелеріне 

деген 

сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу. 

 



 

 

 

 

таныстыру.                                   

Мақсаты: А а әрпінің бас 

және кіші әрпімен 
таныстыру. Жазылу 

ережесін түсіндіру. 

Дыбыстарды біз естиміз, ал 
әріптерді жазамыз, көреміз, 

оқимыз деген түсінікті 

бекіту. 

  

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Тт» әрпі 

және дыбысымен 
таныстыру.                                   

Мақсаты: Т әрпінің бас 

және кіші әрпімен және 
оның таңбасымен 

таныстыру. Т дыбысының 

сөздегі орнын  ажырату, 

баспа және жазба түрін 
жазуға үйрету. Ойдан сөз 

табу, сөйлем құрап айтуға 

дағдыларын жетілдіру. 
Ұқыптылыққа, 

сауаттылыққа тәрбиелеу. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

саңырауқұлақтың түбіртегі мен 

қалпақшасын біріктіруге үйрету 

саңырауқұлақтардың түрлерін 
ажырата білуге дағдыландыра 

отырып, құрастыру оқу қызметінде 

ұқыптылыққа, әдемілікке баулу. 
 

жаңғырту, қағазды ұсақтап 

жырту арқылы балалардың 

саусақ моторикаларын 
дамыту, сол арқылы 

балалардың сөздік қорларын 

молайту, көлік және оның 
түрлері туралы білімдерін 

толықтыру. 

Мүсіндеу 
Тақырыбы:«Көлік түрлері. 

Ұшақ». 

Мақсаты: Көлік түрлері 

туралы мәлімет бере отырып, 
ұшақтың пайдасын, 

ерекшілігін және қауіпсіздігін 

түсіндіру, баланың саусақ 
бұлшық еттерінің дамуына 

дұрыс ұйымдастырылған іс-

әрекет маңызды, оған 

мүсіндеу оқу қызметінде түрлі 
пішіндерді көрсету арқылы 

үлес қосу балаларға өздері 

армандап жүрген ұшақты яғни 
үлкен затты өз қолдарымен 

кішкентай етіп жасауға 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 



 

 

ІІІ апта   

 

«Жабайы 

табиғат 

əлемі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шы- 

нықтыру-3 

(маман 

жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Аңдардың қысқа 

дайындығы». 

Мақсаты: Жануарлар әлемі 
туралы түсінік беру,  сұрақ 

жауаптар арқылы балалардың 

ой-өрісін, зейіндерін дамыту, 

қоршаған ортаны сүюге, оны 
қорғай білуге тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: «Қоянның үйшігі»  

Мақсаты: Балаларды 

үлкендермен және 
құрдастарымен диалог құруға, 

ойнау, сөйлесу арқылы қарым - 

қатынас жасауға түрткі болу, 

көркем сөздерді қолданып 
қысқаша сипаттама беру. Драма 

ойыны үдерісінде ертегінің 

мазмұнын айтып беру. 
Сөздің ұйқасын табу, суреттету 

арқылы сөздік қорларын, 

қиялдарын дамыту. Еңбек 
сүйгіштікке тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«О»,«Ө»дыбысы 
және әріптерімен таныстыру. 

Мақсаты:«О» және «Ө» 

дыбыстарымен таныстыру, 
айтылу ерекшелігіне қарай «О» 

мен «Ө» дыбысының дауысты 

Математика негіздері 
Тақырыбы: «Жабайы 

аңдарды қалай санап алу 

амалдары?» 
Мақсаты: Балалардың 

жеті саны туралы 

ұғымдарын 

қалыптастыру, оны тану, 
атай білу іскерлігін 

жетілдіру, жеті жиын 

санын құрайтын екі ең 
кіші элемент түрлері 

жайлы түсінігін дамыту, 

алты мен жеті сандардың 
көрнекілік негізінде 

беттестіру және 

тұстастыру тәсілдері 

негізінде пайда болуын 
көрсете білу қабілетін 

дамыту, жабайы табиғат 

және ғарыш әлемі, 
кеңістік ұғымдарын 

жетілдіру, логикалық 

ойлау қабілетін дамыту, 
табандылыққа, 

бақылағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аңдар неге 

ұйқыға кетеді?» 
Мақсаты: Балалардың 

жабайы жануарлардың 

Сурет салу 
Тақырыбы: «Қоян мен 

кірпі». 

Мақсаты:Балаларды Қоян 
мен кірпі ертегісі желісі 

бойынша сурет салуға 

үйрету, ертегі 

кейіпкерлерін және орман 
ағаштарын қағаз бетіне 

композиция түрінде 

орналастыру қабілетін 
ұштау, ақыл ойын қағаз 

бетін бағдарлау, көзбен 

мөлшерлеу қабілеттерін 
дамыту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Тікенекті 
кірпі». 

Мақсаты: Балаларды 

кірпі қимаүлгілерін 
қатырма қағаз бетіне 

жапсыруға дәстүрлі емес 

әдіс бойынша кірпінің 
тікенектерін жасыл шөпті 

салуға үйрету, негізгі 

түстер туралы білімдерін 

толықтыру, қол саусақ 
моторикаларын дамыту. 

 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: «Ертегі 

кейіпкерлерін 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:«Қазақстан 

табиғатын қорғайық». 
Мақсаты:Балалардың 

Қазақстандағы 

жануарлар әлемі 

жөнінде білімдерін 
тиянақтау, еліміздегі 

және өзге жерлерде 

мекен еткен 
жануарлардың тіршілік 

ерекшеліктері, жыл 

мезгілдерінде 
құбылыстарға 

байланысты екенін 

түсіндіру. Қазақстанның 

Қызыл кітабына енген 
жануарлар туралы 

түсініктерді 

қалыптастыру, жабайы 
табиғат әлемі туралы 

ұғымды жетілдіру, 

адамның жабайы 
табиғат әлеміне 

жауапкершілікпен қарау 

қабілетін қалыптастыру, 

ой өрісін, зейінді 
дамыту, қоршаған 

ортаны сүюге, оны 

қорғай білуге тәрбиелеу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыбыс екенін, жуан және 

жіңішке естілетінің өздеріне 

анықтату. Артикуляция 
бойынша дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету.  

Сауат ашу  негіздері                       

Рр дыбысы мен əрпі 

Мақсаты: Р әрпінің бас және 

кіші әрпімен және оның 
таңбасымен таныстыру. Р 

дыбысының сөздегі орнын  

ажырату, баспа және жазба 

түрін жазуға үйрету. 
тәрбиелеу.Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

қысқы уақытқа 

дайындығы, қыста 

ұйқыға батуы тіршілігі 
туралы білімдерін ойын 

жағдайлары арқылы 

бекіту, жануарлар 
өміріндегі өзгерістердің 

өлі табиғаттағы 

өзгерістерден 
тәуелділігін анықтауға 

үйрету, жануарлардың 

қысқы ұйқыларына бару 

себебін өздігінен табуға 
үйрету, табиғатқа деген 

сүйіспеншілікке, 

жануарларға ұқыпты 
қарауға тәрбиелеу. 

 

сомдаймыз».                

Мақсаты: Балаларды  , 

үйшік ертегісінің 
кейіпкерлерін ермексаздан 

мүсіндеуге үйрету, 

жануардың денелерінің 
қарапайым пішіндерін 

пропорцияны есепке ала 

пішінге тік көлденең 
қалыпты бере отырып, 

пішіндердің бөліктерін бір 

біріне жабыстырып 

біріктіре, біріктірілген 
орнын саусақпен тегістей 

отырып мүсіндеу,   

іскерліктерін жетілдіру, 
ертегі желісін еске түсіріп 

жұмыс нәтижесімен 

ойнату. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: 
«Отбасылық қуаныш». 

Мақсаты: 
Бақыт,қуаныш 
құндылыктарының 

мәнін түсіндіру. 

Отбасында үйлесімді 
қарым қатынас жасауға 

үйрету. Отбасы 

мүшелеріне қамқорлық, 

жанашыр сезімдерін 
дамыту. Отбасындағы 

өзара сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 



ІVапта 

 

«Ғажайыптар 

əлемінде» 

Дене шынықтыру-2 

(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Тақырыбы: 
"Шынығу түрлері". 

Мақсаты: 
Балаларды шынығу 
түрлерімен 

таныстыру; 

ауырмаудың және 

денсаулықты 
сақтаудың жолдары 

туралы білімдерін 

кеңейту; 
денсаулықты 

нығайту әдістері мен 

шынықтыру 

түрлерін білуге 
үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Кел, жаттайық. 

Ә.Асылбеков. «Әдептілік 
әліппесі». 

Мақсаты: Жануарлар әлемі 

туралы түсінік беру, 
жануарлардың табиғаттағы 

рөлі зор екенін айту; сұрақ 

жауаптар арқылы 
балалардың ой өрісін, 

зейіндерін дамыту; 

қоршаған ортаны сүюге, 

оны қорғай білуге 
тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:  Сс дыбысы, 

әріп таңбасымен таныстыру.  

Мақсаты: Өткен 

дыбыстарды қайталата 
отырып, есте сақтау 

қабілетін арттыру. Жаңа [С] 

дыбыстарымен таныстыру, 
сөз, сөйлем құруға 

дағдыландыру.  

 

Сауат ашу негіздері                          

С дыбысы жəне əрпін  

бекіту. 

Артикуляция бойынша 
дұрыс айтуға үйрету. баспа 

әріп жазу жолдарын үйрете 

отырып, таза, сауатты 
жазуға тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: "Жеті күн 

қасиеті" . 
Мақсаты: Балаларға 

апта күндерінің белгілі 

тізбекте тұратыны 
туралы ұғымдары 

қалыптастыру, атауларын 

жаттату; геометриялық 
пішіндер мен 

геометриялық денелердің 

қасиеттерін іс-тәжірибеде 

табуға жаттықтыру, бір-
бірінен ажыратуға 

үйрету; 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Табиғат 

ғажайыптары". 

Мақсаты: Балалардың 
табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту; 

жаңбырдың табиғаттағы 
су айналымының 

айырылмас бөлігі 

екендігіне көз жеткізу; 
ғалымдардың кім екенін 

нақтылау( әлемді және 

оның құрылымын 

зерттейтін адамдар); 
"зертхана" ұғымын 

қалыптастыру; 

эксперименттер 
жүргізуге өз бетінше 

қатысу, зерттеу 

жұмыстарына 

Сурет салу 

Тақырыбы:"Ұшатын 

кілем ". 
Мақсаты: Балаларды 

тіктөртбұрыш бойын түрлі 

қарапайым оюлардың 
элементтерімен 

безендіруге үйрету; 

"ұшатын кілемнің" 
шеттеріне, бұрыштарына 

түзу, ирек, жіңішке, 

жалпақ сызықтарды, түрлі 

көлемдегі дөңгелектерді, 
жақпаларды, нүктелерді 

ырғақты орналастыра 

отырып, қарапайым 
пішіндерде өрнектерді 

құрастыра білу 

іскерліктерін бекіту; 

Жапсыру 
Тақырыбы: "Қысқы 

орман". 

Мақсаты: Балаларды 
үшбұрыштарды бірнеше 

қайтара бүктеп, 

шыршаның қылқан 
жапырақтарын жасауға, 

қағаз бетіне шыршаны 

құрастырып желімнің 

көмегімен жапсыруға 
үйрету; "шашырату" әдісі 

бойынша ақ түсті гуашьті 

шыршаның бетіне 
шашырату іскерліктерін 

жетілдіру; жасаған 

жұмыстарын безендіруге 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Достық 

неден басталады?" 
Мақсаты: "Дос", 

"Достық" құндылығы 

туралы түсунук беру. 
"Дос", "Достық" 

құндылығы туралы 

түсінік беру. Достарға 
деген меійрімді 

қарым-қатынасқа 

үйрету. Достаса білуге 

тәрбиелеу. 



Тақырыбы: "Күн 

астындағы Күнекей қыз". 

Мақсаты: Ертегі мазмұнын 
жете түсіндіріп, оны 

тыңдауға деген 

қызығушылығын ояту; өз 
ойын қиялымен ұштастыра 

отырып, жағымды - 

жағымсыз кейіпкерлерді 
өздігінен ажырата білуге 

үйрету; ертегі арқылы 

балаларды еңбекті сүюге 

тәрбиелеу. Балаларға 
ертегілер әлеміне еніп, 

жақсы көңіл күй сыйлау.  

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Құрастыру 
Тақырыбы:«Чунга 

Чанга аралынан пошта 

келді». 
Мақсаты: Балаларға лего 

құрылыс 

материалдарынан пілді 
құрастыруға үйрету, піл 

туралы білімдерін 

толықтыра отырып 

Африка елінің 
жануарлары жайлы 

қызығушылықтарын 

ояту, лего құрылыс 
материалдар жинағымен 

жұмыс жасау 

іскерліктерін жетілдіре 

отырып, балалардың қол 
саусақ моторикаларын 

дамыту. 

ынталандыру; 

шығармашылық 

қабілеттерін, қол саусақ 
моторикаларын дамыту; 

сөздік қорларын молайту. 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: "Балерина 

боламын". 

Мақсаты: Балаларды 
бөліктерді бір-біріне 

жабыстырып біріктіре, 

біріктірілген орнын 

саусақпен тегістей 
отырып, мүсіндеудің 

домалақтау, созу, 

жалпайту, есу әдістерін 
пайдалана отырып 

"балерина" мүсіндеуге 

үйрету; қырнауышпен 

ойық жасау, тырнау 
арқылы қол ептіліктерін 

жетілдіру; "балет" өнері 

туралы білім беру; 
шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан айының өтпелі тақырыбы: «Алақай, қыс келді». 

Мақсаты: Балаларға Тәуелсіз Егеменді ел туралы түсінік беру, туған жердің құндылықтарын бағалай білуге баулу. Отанға деген сүйіспеншілік және 

мақтаныш сезімдерін арттыру. Балалардың көптен күткен қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі жаңа жыл, оны қарсы алу, аяз ата мен ақша 

қардың келуі, жаңа жылдық сыйлықтар мен ертегілер, әндер мен билер арқылы мерекелік көңіл күй сыйлау.  

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене шынықтыру – 
2,5 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері – 0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 
Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 
Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 
Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен 
танысу-0.5 

Өзін-өзі тану-1 

І апта  

 

«Алақай, 

қыс 

келді!» 

 

 

 

Дене шынық-тыру-3 

(маман жоспарымен) 

 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Қысқы ертегі". 
Мақсаты: Қыс туралы 

білімдерін кеңейте отырып, 

қыс ерекшеліктері туралы 

мәлімет беру, ертегі оқып 
беру арқылы сұрақ жауап 

ұйымдастырып ауа-райының 

өзгеруінің түсіндіру; 
балалардың қиялдау 

Математика 

 негіздері. 
Тақырыбы: "Жыл 

мезгілдерінің саны неге 

төртеу?". 

Мақсаты: Балалардың 
"сегіз" саны туралы 

ұғымдарын 

қалыптастыру, оны тану, 
атай білу іскерлігін 

Сурет салу  

Тақырыбы: "Қысқы 
ымыртта қарға жамылған 

алқап ". 

Мақсаты: Балаларды қағаз 

бетіне қысқы пейзаж 
суретін салуға үйрету; ақ 

гуашь бояуымен қарлы 

омбыларды, шатырларың 
бейнелерін қылқаламмен 

Қоршаған ортамен 

танысу. 
Тақырыбы: "Қысқы 

құбылыстардың 

сыры".  

Мақсаты: Балалардың 
қыс және өзге жыл 

мезгілдеріне тән 

құбылыстарды 
пысықтау; қысқы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

қабілеттерін дамыту; қыс 

мезгілі өте қызықты мезгіл 

екенін түсіндіріп, досттыққа 
тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы:  
"Ә. Дүйсенбиевтің «Қыс» 

өлеңін жаттау. Мазмұны 
бойынша әңгімелеу." 

Мақсаты: Балалардың қыс 

мезгілі туралы білімдерін 

кеңейту. Табиғат 
құбылыстарының 

сұлулығын сезінуді үйрету. 

Сөйлеу тілдерін жетілдіру, 
сөздік қорларын дамыту. 

Табиғатты сүйе білуге, 

аялауға, қорғай білуге 

тәрбиелеу. 
 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:  Дд дыбысы 
және әрпі    

 Мақсаты: [д] дыбысымен 

және Дд әріптермен 
таныстыру. «Д» әрпін ауа 

арқылы жазып көрсету. 

Артикуляция бойынша 

дыбыстарды дұрыс айтуға 
үйрету. 

 Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:  Дд дыбысы 
және әрпін бекіту.   

Сөз ішіндегі дауыссыз 

дыбыстардың қатаң, ұяң деп 

жетілдіру; "сегіз" жиын 

санын құрайтын екі ең 

кіші элемент түрлері 
жайлы түсінігін дамыту; 

саны сегіз жолақты 

ұзындығына қарай өсу 
және кему ретімен 

тұстастырып салыстыру 

амалын жетілдіру; 
жылдың төрт мезгілі 

туралы білімдерін 

пысықтау; түннің қыс 

мезгілінде ұзақ болғанын 
сызба арқылы 

құрастырып, бақылауға 

үйрету; тиянақтылыққа, 
зияткерлікке тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: "Қыстың 
сыры". 

Мақсаты: Балаларды 

табиғаттағы, 
ауарайындағы, өсімдіктер 

әлеміндегі, адамдардың 

киіміндегі қарапайым 
маусымдық өзгерістерді 

байқауға шақыру; табиғат 

күнтізбесіндегі табиғат 

пен ауарайының жай-
күйін бақылау 

нәтижелерін белгілеуге 

үйрету; өз қолдарымен 
аяз өрнектерін жасату 

арқылы табиғатқа 

қатыстарын сездіру; 

салып,қылқаламның 

таяқшасына үстінен 

қарындашпен қағып, 
бояуды қағаз бетіне 

шашырату техникасын 

игерту; бейнелерді 
елестету, әсемдікті түйсіну 

сезімін дамыту; 

бақылағыштыққа 
тәрбиелеу.     

 

   

Жапсыру  
Тақырыбы: "Қолғап". 

Мақсаты: Балаларды 

қолғапты жапсыруға 
үйрету; майлықты 

қарындашқа орап, бүгу 

арқылы шыршаны жасап, 

оны көк түсті қатырма 
қағаздан кесілген 

қолғаптың бетіне 

жапсыруға үйрету; 
қолғапты тесік 

жылтырлақтармен 

безендіруге ынталандыру;  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Қыс ғажабы"  

Мақсаты: Балаларды 

мүсіндеудің "есу", 
"домалақтау", 

"шиыршықтау" әдістерін 

пайдалана отырып ұлпа 
қарды мүсіндеуге үйрету; 

балалардың қысқы 

тіршіліктің ерекшелігін 

құбылыстар жөнінде 

ұғымдарын тиянақтау, 

түсініктерін кеңейту; 
кез келген ауа райын 

болжай білу 

қабілеттерін жобаны 
құрастыруда 

пысықтау; көркем 

сөздегі сөздердің, 
даладан бақылаған 

құбылыстардың 

әсемдігін байқауға 

баулу; зеректікке, 
зияткерлікке, достыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы: "Адал 
дос" Мақсаты: 

"Адалдық", "Адал дос" 

туралы түсініктерін 
кеңейту. Адал дос 

туралы түсінік беру. 

Адалдық қасиеттерін 
тәрбиелеу және адал 

дос болуға тәрбиелеу. 



бөлінетінін ұғындыру. "Д" 

дыбысы бар сөз, сөйлем 

ойлатып, оны ойын 
жаттығулар арқылы бекіту. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

себеп-салдарлық 

сипаттағы сұрақтар 

қоюға, қоршаған 
табиғатқа қызығушылық 

танытуға тәрбиелеу. 

 

көре отырып, табиғатқа 

деген сүйіспеншілігін 

арттыру; 
шығармашылыққа баулу.                                     

  

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта 

 

Дене 

шынықтыру-2 

(маман 
жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Қазақстан 

жалауы". 
Мақсаты: Балаларға 

өлеңді оқып беріп, сұрақ 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: "Қазақстан 

жерінің сансыз 
құндылықтары". Мақсаты: 

Балаларды он көлеміндегі 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Алан мен 

Дана би билеп жүр". 
Мақсаты: Балаларды 

тірек қаңқа негізінде 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы: "Достық 

бірлікте". Мақсаты: 
"Достық", "бірлік" 

құндылықтарының 



«Жайнай бер, 

менің 

Қазақстаным!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Тақырыбы: 
"Тамақтану 

мәдениеті".  

Мақсаты: 
Балаларға 

тамақтану 

мәдениетін 
сақтаудың 

маңыздылығын 

түсіндіру; 

пайдалы және 
зиянды азық-

түліктер туралы 

білімдерін 
кеңейту; дұрыс 

тамақтану 

ережесін білуге 

және қолдануға 
үйрету. 

жауап ұйымдастыру; 

балаларды тез ойлап, тез 

жауап беруге тәрбиелеу; 
елімізді қорғап, аялуға 

тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Тәуелсіз - 

елім менің Қазақстан!". 

Мақсаты: Өлеңді дауыс 
ырғағын келтіре отырып 

оқу, сөздердің 

мағыналарын түсндіру. 

Сөйлеу тілдерін жетілдіру, 
сөздік қорларын молайту. 

Өлең арқылы еліне, жеріне 

деген сүйіспеншілігін 
арттыру, патриоттық 

сезімін ояту.  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ы] дыбысы 
және Ыы әрпі, әріп 

таңбасын жазу".  

Мақсаты: [ы] дыбысы 
және әрпі туралы білімін 

пысықтау. [ы] дауысты 

дыбыс екенін аңғарту, 
сөзді оқуға жазуға, 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасауға үйрету. [ы] 

дыбысының орнын 
анықтату, ауызша 

әңгімеден кейін сызбаға 

сәйкес сөйлемдер құрауға 
үйрену. Сурет бойынша 

әңгіме құруға үйрету. 

 

сандарды тура және кері 

санауда дағдыландыру; 

сапқа бестен не жетіден 
тізіліп, өздігінен биіктік 

бойынша өсу және кему 

ретімен тұруға, ретті санын 
айта білуде жаттықтыру; 

геометриялық пішіндерді 

атап, оларды ортақ пішіннің 
құрамында көріп, санап, сан 

құрамын көрсету 

дағдыларын пысықтау;  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Қазақстанды 

мекендейтін жануарлардың 
жіктелуі"                       

Мақсаты: Балалардың 

Қазақстан жерін 

мекендейтін жануарлардың 
жіктелуі туралы ұғымдарды 

жетілдіру; жануарлар мен 

өсімдіктердің құруына әкеп 
соғатын себептерді 

түсіндіру; "Қызыл кітап" 

туралы түсінік беріп, 
қоршаған ортаны қорғау, 

оған қамқорлық жасау 

дағдыларын қалыптастыру;  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: "Қоянға 

көмектесеміз". 
Мақсаты: Балаларды үй 

кескіні бойынша қағаздан 

үйді құрастыруға үйрету; 

адамның қимылдағы 

денесін салу техникасына 

үйрету; қағаз бетіне билеп 
тұрған Алан мен Дананың 

бейнелерін үйлесімді 

орналастыра білуді 
жетілдіру; адамның дене 

бітімін қазақтың киім 

үлгілерімен толықтыруға 
машықтау;  

Жапсыру 

Тақырыбы:"Бәйтерек"  

Мақсаты: Балаларды 
"Бәйтерек" суреті 

салынған қағаз бетіне 

дақылдар: қарақұмық пен 
тарыны желімнің 

көмегімен жапсыруға 

үйрету; сары түсті 

жылтырлақтармен 
безендіруде желімді 

пайдалану техникасын 

жетілдіру; дақылдарды 
қағаз бетіне жапсыру 

арқылы баланың қол 

саусақ моторикаларын 
дамыту, 

шығармашылыққа, 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Жарқыра 
менің Қазақстаным!" 

Мақсаты: Балаларды 

тұтас кесектен бәйтеректі, 

мәнін түсінуге ықпал 

ету. Қамқорлық, бірлік 

туралы түсініктерін 
кеңейту. Достық 

қарымқатынас 

дағдырларын дамыту. 
Айнала қоршаған 

ортаға мейірімді 

болуға тәрбиелеу. 

 



 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[м] дыбысы 

және Мм әрпі, әріп 
таңбасын жазу" . 

Мақсаты: [м] дыбысы мен 

оның әріп таңбасы туралы 
түсінік беру. Сөздегі 

дыбыстарды екпін түсіріп 

айту арқылы тауып, 
түрлерін ажырата білу 

дағдыларын арттыру. 

Қосымша материалдарды 

пайдалана отырып, 
дүниетанымдарын кеңейту. 

Қоршаған ортаның 

әдемілігін сезіне білуге, 
оны сүйе білуге тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

үзік сызық бойымен қағазды 

бүктеп, жазық қағазды, 

көлемді денеге өзгерте білу 
іскерліктерін дамыту; қыс 

туралы тақпақтармен 

таныстыра отырып, қыс 
мезгілінің ерекшеліктері 

жайлы білімдерін 

толықтыру; жанашырлық 
сезімдерін ояту; жасалған 

жұмыстың сапасына көңіл 

аударып, бағалау қабілетін 

қалыптастыру. 

домалақтау әдісін қолдана 

отырып, бәйтеректің 

шарын, созу арқылы 
бәйтеректің ұшар басын 

мүсіндеуге үйрету; 

қырнауышпен жұмыс 
жасау іскерліктерін 

жетілдіру; мүсіндеу 

барысында балалардың 
қол саусақ 

моторикаларын дамыту; 

бәйтерек туралы 

білімдерін толықтыру. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІІІ апта  

 

 «Қош 

келдің, 

Жаңа 

жыл». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дене шынықтыру-3 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Жаңа жыл - 

менің сүйікті мерекем!" 

Мақсаты: Жаңа жыл 
мерекесі туралы білімдерін 

артырып, "Жаңа жыл - менің 

сүйікті мерекем" атты 
әңгімені оқып беру арқылы 

балалардың ойларын 

дамыту; жаңа жыл мерекесін 
балалар сағына күтетіні 

белгілі, қиялдау, армандай 

білуге тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Қ. Толыбаев 

«Кімнің тоны жылы?» 

(мазмұны бойынша 
әңгімелеу)". 

Мақсаты: Қыс мезгілі 

туралы білімдерін жетілдіру. 
Жазушы Қ. Толыбаевтың 

өмірімен, 

шығармашылығымен 

таныстыру. Оқылған 
шығарманың мазмұнын 

әңгімелеуге, диалог сөздерін 

Математика негіздері 

Тақырыбы: "Жаңа жыл - 

кімнің мерекесі?" 

Мақсаты: Балалардың 
бірден сегізге дейінгі 

сандардың және олардың 

құрамы жөніндегі 
білімдерін пысықтау; 

саны сегіз шыршалар 

кескіндерінің биіктігін 
көз өлшемі және қатарға 

тізбектеу арқылы 

салыстыру біліктерін 

жетілдіру; кеңістік 
ұғымдарын бекіту; 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: "Шырша 
неге жасыл". 

Мақсаты: Балалардың 

жаңа жылдық мерекелер 
дәстүрлері туралы 

түсініктерін тиянақтау; 

нысандар сезілетін, 

естілетін материалдарды 
ажырата білуді үйрету; 

сөйлеуді, зейінді, есте 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Қылқаны 

қалың шырша". 

Мақсаты: балаларға 
мерекелі шырша бейнесін, 

қылқаламды, борды және 

саусақты белгілі 
қолданып, салу 

техникасын игерту; 

шырша бұталарының жеке 
қабаттарын салуда 

үшбұрыш пішінінің 

нобайын сақтауға үйрету; 

сурет салуда шырша 
қылқандарының 

структурасын көрсетуге 

машықтау  қолдың ұсақ 
моторикасын, қағаз бетін 

бағдарлау, зейінін дамыту;   

Жапсыру 

Тақырыбы: 

"Үшбұрыштан шыршаны 

жапсырамыз". 

 Мақсаты: балаларды 
қағаз бетіндегі жаңа 

жылдық шырша 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: "Шырша 

және түрлі 
ойыншықтар". 

Мақсаты: балалардың 

Жаңа жыл мерекесінің 
символы шырша 

туралы түсініктерін 

кеңейту; орман 
жайында экологиялық 

білімдерді түйіндеу; 

Жаңа жыл мерекесіне 

дайындалу кезеңінде 
ойыншықтар мен 

бұйымдарды, шырша 

бейнесін түрлі 
материалдардан жасау 

амалдарын көрсету; 

адамның қоршаған 
ортаның қалпы үшін 

жауапкершілікті алу 

негіздеріне үйрету; 

ұғымталдыққа, 
ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

мәнеріне келтіре айта білуге 

үйрету. Есте сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 
Табиғатты аялауға, 

жануарларға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[л] дыбысы 

және Лл әрпі, әріп таңбасын 
жазу". 

Мақсаты: [л] дыбысы және 

әрпі, әріп таңбасын жазу. [л] 

дыбысы және әріп таңбасын 
жазуға үйрету. Артикуляция 

бойынша дұрыс айтуға 

үйрету. Дыбыстық талдау, 
буынға бөліп сөзден сөйлем 

құрауға үйрету. Мал 

төлдерін сүйе білуге, оларға 

қамқорлық жасауға 
тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[қ] дыбысы 
және Ққ әрпі, әріп таңбасын 

жазу". 

 Мақсаты: [қ] дыбысы мен 
әрпін таныстыру, сөздерге 

дыбыстық талдау жасауды 

үйрету. Буындарды, қысқа 

сөздерді оқуға үйрету. 
Сөздік қорларын, ойлау 

қабілеттерін, тілдерін 

дамыту. Ұқыптылыққа 
тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі  

сақтау қабілетін дамыту; 

дәстүрлі мерекелерге 

деген сүйіспеншілігін 
тәрбиелеу. 

 

сұлбасының ішіне біртекті 

етіп ұшбұрыштарды 

жапсыруға, шаршыны 
бұрып, тең ортасынан 

бүктеу арқылы, диагональ 

бойымен қиып, үшбұрыш 
пішіндерді шығаруға 

үйрету; кеңістікті 

бағдарлай қабілеттерін 
жетілдіру; қол саусақ 

моторикасын дамыту; 

жаңа жылдық көңіл-күй 

сыйлауға, достыққа 
тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Жақында 
Жаңа жыл!" . 

Мақсаты: балаларды 

мүсіндеудің әртүрлі 

әдістерін пайдалана 
отырып, сазбалшықтан 

жаңа жылдық 

ойыншықтарды мүсіндеуді 
үйрету;   бала саусақтары 

бұлшық еттерінің дамуын 

негізгі мүсіндеу 
ісәрекетінің дұрыс 

жасалуы арқылы дамыту; 

жаңа жыл мерекесін 

балалар сағына күтетіні 
белгілі, қиялдау, армандай 

білуге тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Жаңа 
жыл, жаңа нұр!" 

Мақсаты. 

"Қамқорлық" 
ұғымының маңызын 

түсіндіру. Үй 

жануарларына 
қамқорлық көрсету 

туралы түсінік беру. 

Үй жануарларымен 

жағымды қарым-
қатынас дағдыларын 

дамыту. Жануарларға 

қамқорлықпен қарауға 
тәрбиелеу. 



(Маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV апта. 

 

«Жаңа 

жылдық 

сыйлықтар» 

 

Дене шынықтыру-2 

(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез 

құлық негіздері 

Тақырыбы: 
"Дәрумендердің 

пайдасы".  

Мақсаты: балаларға 
адам денсаулығына 

дәрумендердің 

тигізер пайдасы 

туралы түсіндіру; 
дәрумендер қоры 

туралы білімдерін 

кеңейту; құрамында 
дәрумендері бар 

азықтүліктерді атай 

білуге үйрету. 

 
 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Шырша". 

Мақсаты: Жаңа жыл 
мерекесі туралы білімдерін 

артырып, әңгімені оқып беру 

арқылы балалардың 
ойларын дамыту; жаңа жыл 

мерекесін балалар сағына 

күтетіні белгілі, қиялдау, 
армандай білуге тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[қ] дыбысы 

және Ққ әрпін қайталау, әріп 
таңбасын жазу" . 

Мақсаты: [қ] дыбысымен 

және әрпімен таныстырып, 
сөздерге дыбыстық талдау 

жасап білуге үйрету. [қ] 

дыбысын қатыстыра отырып 

сөз, сөйлем құрау, буынға 
назар аудару және [қ] 

дыбысының сөздің қай 

жерде кездесіп тұрғанын 
(басында, ортасында, 

соңында) таба білуге 

дағдыландыру. 
Байланыстыра сөйлеуге, 

ұғымталдыққа баулу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[е] дыбысы 
және Ее әрпі, әріп таңбасын 

жазу."  

Мақсаты: [е] дыбысы және 
әрпі жайлы түсініктер 

қалыптастыру. [е] дыбысы 

мен әрпін оқуды, жазуды 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: 
"Сыйлықтарды қалай 
үлестіреді?".  

Мақсаты: балалардың 

бірден сегізге дейінгі 
сандардың және олардың 

құрамы жөніндегі 

білімдерін пысықтау; 
саны сегіз шыршалар 

кескіндерінің биіктігін 

көз өлшемі және қатарға 

тізбектеу арқылы 
салыстыру біліктерін 

жетілдіру; кеңістік 

ұғымдарын бекіту;  
тиянақтылыққа, 

зеректікке тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Ақша 
қарды бақылау". 

Мақсаты: Балаларды 

дербес шығармашылық 
қызметке баулу; 

құрдастарымен және 

ересектермен бірлескен 
іс-әрекетте қарым-

қатынас жасай білуге 

үйрету; танымдық 

қызығушылықтарын, 
қоршаған әлемге 

эстетикалық қатынасты 

қалыптастыруды дамыту; 
ұжымшылдық сезімін 

тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Аяздың 

қырау оюлары".  
Мақсаты: Балаларға 

мерекелі шырша бейнесін, 

қылқаламды, борды және 
саусақты белгілі 

қолданып, салу 

техникасын игерту; 
шырша бұталарының жеке 

қабаттарын салуда 

үшбұрыш пішінінің 

нобайын сақтауға үйрету; 
сурет салуда шырша 

қылқандарының 

структурасын көрсетуге 
машықтау;   

Жапсыру 

Тақырыбы: "Аяз ата 

келіп қалды".  
Мақсаты: балаларды 

қағаз бетіндегі жаңа 

жылдық шырша 
сұлбасының ішіне біртекті 

етіп ұшбұрыштарды 

жапсыруға, шаршыны 
бұрып, тең ортасынан 

бүктеу арқылы, диагональ 

бойымен қиып, үшбұрыш 

пішіндерді шығаруға 
үйрету; кеңістікті 

бағдарлай қабілеттерін 

жетілдіру; қол саусақ 
моторикасын дамыту; 

жаңа жылдық көңіл-күй 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Достық 

әлемі".                          

Мақсаты: 
"Қамқорлық" 

ұғымының маңызын 
түсіндіру. Үй 

жануарларына 

қамқорлық көрсету 
туралы түсінік беру. 

Үй жануарларымен 

жағымды қарым-

қатынас дағдыларын 
дамыту. Жануарларға 

қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу. 
 



меңгерту; Ойын арқылы 

балалардың ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін, оқуға, 
жазуға қызығушылықтары 

мен ынта-талаптарын 

арттыру, ой қозғау, әңгіме 
құру арқылы сөздік қорын 

молайту. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Кел, 

жаттайық. А.Асылбеков 

Жаңа жыл".  

Мақсаты: Қыс мезгілі 
туралы білімдерін жетілдіру. 

Жазушы Қ. Толыбаевтың 

өмірімен, 
шығармашылығымен 

таныстыру. Оқылған 

шығарманың мазмұнын 

әңгімелеуге, диалог сөздерін 
мәнеріне келтіре айта білуге 

үйрету. Есте сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 
Табиғатты аялауға, 

жануарларға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

Тақырыбы: "Ақ денелі, 

ақ сақалды". 

Мақсаты: балаларды 
"оригами" әдісі бойынша 

Аяз атаны құрастыруды 

үйрету; қағазбен жұмыс 
жасау іскерліктерін 

жетілдіру; қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін атап өту 
арқылы балалардың жаңа 

жылдық мереке жайлы 

білімдерін толықтыру; 

шығармашылық, қиял, 
ой-өрістерін кеңейту; 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 
 

сыйлауға, достыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Аяз атадан 
келетін сыйлықтың 

қорапшасы".  

Мақсаты: балаларды 
мүсіндеудің әртүрлі 

әдістерін пайдалана 

отырып, сазбалшықтан 

жаңа жылдық 
ойыншықтарды 

мүсіндеуді үйрету; жаңа 

жыл мерекесі туралы 
білімдерін арттырып, 

жылдың осы мерекеден 

басталатынын түсіндіру; 

бала саусақтары бұлшық 
еттерінің дамуын негізгі 

мүсіндеу ісәрекетінің 

дұрыс жасалуы арқылы 
дамыту; жаңа жыл 

мерекесін балалар сағына 

күтетіні белгілі, қиялдау, 
армандай білуге 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Қаңтар айының өтпелі тақырыбы: «Қыс қызығы». 

Мақсаты: Қар жерді қатты аяздардан ағаштардың, бұталардың және көп жылдық өсімдіктердің тамырларын тоңып қалудан қорғайтыны, қардан мұз 

қалашықтар тұрғызуға, шанамен және шаңғымен сырғанауға, қардан мүсіндер жасауға қажет екені туралы түсінік беру. Балаларға жануарлардың қысқы 

тіршілігі туралы түсінік беру. Қыстайтын құстар туралы мәлімет бере отырып, оларға қамқор көрсетуге тәрбиелеу. 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру – 
2,5 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 
– 0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 
Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 
Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 
Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен танысу-

0.5 
Өзін-өзі тану-1 

І апта. 

 

«Қыс 

қызығы». 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шы-

нықтыру-3 

(Маман 
жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Қысқы 

көрініс". 
 Мақсаты: балалардың қыс 

мезгілі және оның 

ерекшеліктері туралы 
білімдерін кеңейту; 

балаларды табиғатты аялай 

білуге, қамқорлыққа 

тәрбиелеу.  

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Екі аяз" 
ертегісін мазмұндау". 

Мақсаты: ертегіні түсініп 

тыңдай білуге үйрету. 
Сөйлеу тілдерін жетілдіру, 

Математика 

негіздері. 

Тақырыбы: "Саны он екі 
айлар тізбегі".                

Мақсаты: балаларды 

жылдың он екі ай 
тізбегімен таныстыру, 

әрбір жыл мезгіліне үш ай, 

жиыны он екі ай 

болатынын сызбалы түрде 
көрсетіп, реттілігін атап, 

жыл мезгілдерін бағдарлау 

амалдары туралы 
білімдерін жетілдіру; шар 

денелі "қар" моделдерін 

көлемі бойынша 
салыстыруда саусақтар 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Қысқы 

ойындарды ойнаған 
балалар".  

Мақсаты: балаларды 

қысқы ойындарды ойнап 
жүрген балалар мен тағы 

басқа бейнелерге толған 

қысқы аула сюжетін салуға 

үйрету; шанада отырған 
баланың, күшіктің, аққала 

бейнелерін салуда дене 

үйлесімділіктерін сақтауға 
баулу; қарындашпен сурет 

салуда түрлі түстер мен 

реңктерін пайдалануға 
машықтау;   көзбен 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: "Көліктердің 
қыстағы пайдасы".  

Мақсаты: балаларға 

көшені қардан тазалайтын 
көліктерді бақылауға 

үйрету; көліктердің 

түрлері жыл мезгіліне 

немесе ауа райына 
байланысты 

қолданылатыны туралы 

ұғымдар қалыптастыру; 
көліктердің пайдасын, 

қажетін өмірлік 

жағдаяттарда түсінуге 
баулу; көліктерге 



 

 

 

 

 

 

сөздік қорларын дамыту; 

балаларды ертегі арқылы 

достыққа, адалдыққа, 
мейірімділікке тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері. 
Тақырыбы: "[ұ] дыбысы 

және Ұұ әрпі,              

Мақсаты: [ұ] дыбыстарын 
және Ұ әрпімен таныстыру. 

Ұ әріп таңбасын жазылуын,  

сөзден сөйлем құрауға 

үйрету, буынға бөлуді 
дамыту. Дыбыстық талдау 

жасату. 

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ұ] дыбысы 

және Ұұ әрпі қайталау.                         

Мақсаты:  [ұ] дыбысы және 
әрпімен таныстыру. Жеке 

сөздерді оқуға және тез 

оқуға дағдыландыру. [ұ] 
дыбысы кездесетін сөз, 

сөйлем ойлатып, оларға 

дыбыстық талдау жасатуға 
үйрету. Ұқыптылыққа, әдемі 

жазуға дағдыландыру. [ұ] 

дыбысы бар сөздерді оқыту, 

жаздыру, осы әріп арқылы 
сөздер құрастыра отырып, 

ойларын өрбіту.   

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

мен қарындашты 

қолданып, сызба жасау 

амалына үйрету; қысқы 
спорт ойындары туралы 

ұғымдарын пысықтау; 

тиянақтылыққа, дәлдікке 
тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану. 
Тақырыбы: "Қонаққа 

келген Аққала". 

Мақсаты: Балаларды қыс 

мезгілінде ойнатылатын 
ойындар туралы білімдерін 

тиянақтау; қысқы 

олимпиада ойындары 
туралы жалпы ұғымдар 

беру; ойындарға қатысу 

және бақылау нәтижесінде 

түсініктерді өздігінен 
айтуға үйрету; 

дидактикалық ойыны 

арқылы түйсік қасиеттерін 
жетілдіру; салауатты өмір 

салтына машықтандыру; 

іздемпаздыққа, 
тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

 

мөлшерлеу қабілетін, ой-

қиялын дамыту.    

                   

Жапсыру.  

Тақырыбы: "Аққала". 

Мақсаты: балаларды 
шаршыдан шеңбер қиып, 

аққаланы құрастырып 

қағаз бетіне жапсыруға 
үйрету; алдын-ала 

дайындалған көз, мұрын, 

жаңа жылдық қалпақ, ағаш 

бұтағы, қолғап қима 
үлгілерін жапсыруға 

үйрету; кеңістікті 

бағдарлау мүмкіндіктерін 
жетілдіру. 

 

Мүсіндеу.   

Тақырыбы: "Қыс кереметі 
– аққала!" Мақсаты: 

балаларды ермексазды 

домалату әдісі бойынша 
аққаланы жасауға, 

ермексазды басу, жалпайту 

арқылы аққаланың 
қолғаптары мен пимасын, 

ойық жасау арқылы бас 

киімін мүсіндеуге үйрету; 

баланың қол 
саусақтарының бұлшық 

еттерін мүсіндеу оқу 

қызметі арқылы дамыту. 

                    

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

байланысты мамандық 

иелерін ажыратуға 

жаттықтыру; адамның 
тіршілігі табиғат 

құбылыстарына 

байланысты болғанын 
түсіндіру; ой өрісін 

дамыту; адамның еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы: "Сәлемдесе 

білемін".  
Мақсаты: балаларға 

сәлемдесу, амандасу 

туралы түсінік бері; 
сәлемдесе білуге үйрету; 

бойындағы жақсы 

қасиеттерді дамыту; 

әдептілікке тәрбиелеу. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта. 

 

«Қардың 

пайдасы». 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру-2 
(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Тақырыбы: "Үйдегі 

жалғыздық 
қауіпсіздігі". 

Мақсаты: балаларға 

үйдегі қауіпсіздік 

ережесі туралы 
түсінік беру; адам 

денсаулығы үшін 

үйдегі қауіпсіздік 
ережесін сақтау 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Сөйлем 

түрлері. «Қысқы ойындар» 

суреті бойынша әңгіме 
құрастыру".  

Мақсаты: сөйлем түрлерін 

ажырата білуге үйрету; 
қорытынды жасай білуге 

дағдыландыру; сөйлемді 

құрату арқылы тіл 

байлықтарын дамыту. 
табиғатқа деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Математика  негіздері 
Тақырыбы: "Судың 

көлемін өлшеу 

амалдары".  
Мақсаты: балалардың 

шартты өлшем туралы 

ұғымдарын 
қалыптастыру; судың 

көлемін өлшейтін құрал-

жабдықтармен 

таныстыру, суды өлшеуде 
қолданып, жаттықтыру; 

қардың қасиетін тануда, 

сумен іс-тәжірибелерді 
жасауды сөзбен де 

Сурет салу 
Тақырыбы: "Қасқыр мен 

түлкі".  

Мақсаты: балаларды 
аңдардың денелерін салу 

техникасын, қағаз бетіне 

екі бейне арқылы 
композицияны құру 

техникаларын жетілдіру; 

ертегі желісін пысықтау; 

кейіпкерлерді салуда 
отырған және жүрген 

қимылдар ерекшеліктерін 

көрсетуге үйрету; қу 
немесе ақымақ болу 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы: 
"Жақсылыққа - 

Жақсылық". 
Мақсаты: "Өзара 

достық", "жақсылық" 

ұғымдары туралы 
түсінік дамыту; достық 

қарым - қатынас 

туралы түсініктерін 

кеңейту; үлкендермен, 
құрбылармен 

сыйластық қарым- 

қатынас мәдениетін 
дамыту; достықты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жөнінде білімдерін 

кеңейту; адам өмірі 

үшін сақтандыру 
шараларын сақтауға 

үйрету. 

 

Тақырыбы: "Н. Жанаев «Ақ 

қоян» өлеңін оқу.                

Мақсаты: жыл мезгілдері 
туралы түсініктерін кеңейту, 

қыс мезгілі туралы 

тақпақтарды мәнерлеп, 
жатқа білу арқылы көркем 

әдебиетке қызықтыру; 

ойлау, сөйлеу, қорытынды 
жасау қабілеттерін дамыту;                   

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[і] дыбысы 

және Іі әрпі, әріп таңбасын 
жазу" . 

Мақсаты: [і] дыбысы және І 

әріп таңбасын жазуға 
үйрету, таныстыру. [і] 

дыбысына байланысты 

сөздер атап, сөйлем 

құрастыруға үйрету. Буынға 
бөлуге үйрету. Артикуляция 

бойынша дұрыс айтуға 

үйрету. 
 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[і] дыбысы 
және Іі әрпін қайталау, әріп 

таңбасын жазу".  

Мақсаты: [і] дыбысы мен 

әрпін таныту; Іі әрпі және і 
әрпі бар сөздерді оқып, 

жазып үйрету, сонымен 

қатар, өз тілінің қадір-
қасиетіңмен, тіл туралы, 

кітап туралы мақалдармен 

танысып, түсінік алады. [і] 

жеткізу білігін жетілдіру; 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Қардың 
қасиеттері".  

Мақсаты: балаларға 

қардың құрылымы және 
оның судың айналудың 

бірі екендігі туралы 

қарапайым білімдерді 
пысықтау; үш кезеңдік 

зерттеу жұмыстарын 

жүргізе отырып, талдау, 

салыстыру, белгілі 
қорытынды жасау білімін 

дамыту; өз істеріне деген 

мақтаныштарын тудыру; 
нұсқауларды мұқият 

тыңдап, зерттеу 

жұмыстарын нақтылы 

жасауға үйретіп, тәртіпке 
баулу. 

 

 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: "Қар жауып 
тұр".  

Мақсаты: балаларды 

мақтаны үзіп, қар деп 

қабылдап қағаз бетіне 
жапсыруға, қағаздан 

тіктөртбұрышты, мақта 

табақшаларын тең 
ортасынан қиып үйді 

жапсыру, мақта 

табақшаларының доға 

мысалдарына қарап, 

жаман мен жақсы 

қасиеттерін ажырата білу 
қабілеттерін дамыту. 

Жапсыру. 

Тақырыбы: "Қыс түні". 
Мақсаты: балаларды көк 

түсті қатырма қағаз бетіне 

шырша және үкі қима 
үлгілерін қарындашпен 

бастырып, дәстүрлі емес: 

пластилинография әдісі 

бойынша түрлі-түсті 
ермексаздарды жеңіл, тегіс 

қозғалыстармен қатырма 

қағаздың бетіне жағуға, 
"Қыс түні" жапсырмасын 

жасауға үйрету; 

ермексаздарды жұмсарту, 

домалақтау, пішінге 
келтіру арқылы 

балалардың қол саусақ 

моторикаларын дамыту; 
тәулік бөліктері туралы 

түсініктерін бекіту; тәулік 

бөліктеріне сәйкес келетін 
сюжетті суреттерді 

сәйкестендіру 

іскерліктерін жетілдіру. 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Спортшы".                

Мақсаты: балаларды 
ермексаздың көмегімен 

мүсіндеудің әртүрлі 

әдістерін пайдалана 

қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 



дыбысына қатысты жаңа 

сөздерді білдіру арқылы 

оқушылардың сөздік қорын, 
сөйлеу тілін дамыту. 

Сауатты, көркем, таза жазуға 

тәрбиелеу; 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

тәріздес жақтарын қағаз 

бетінің төменгі жағына 

жапсырып, қыс мезгілі 
бейнесін құрастыруға 

үйрету; қардың 

қасиеттері жайлы 
білімдерін толықтыра 

отырып, балалардың 

мақтаны үзіп алу кезінде 
қол саусақ 

моторикаларын дамыту; 

бір орында жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіру.  

отырып спортшыны 

мүсіндеуге үйрету; өздері 

қалаған спорт түрлерін 
мүсіндеуге ынталандыру; 

қысқы спорт түрлері 

жайлы білімдерін 
толықтыра отырып қысқы 

спорт түрлерінің суреттері 

мен олардың 
пиктограммасын 

сәйкестендіру, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта   

 

«Аңдардың 

қысқы 

тіршілігі» 

Дене шынықтыру-3 

(маман жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Ақ тиін мен 
қасқыр ертегісін сахналау".                                

Мақсаты: Балалардың 

аңдардың қысқы тіршілігі 

туралы білімдерін 
қалыптастыру, оның   

Математика негіздері 

Тақырыбы: 
"Жануарлардың жұпты 

мен үштік топтары". 

Мақсаты: Балалардың 

"тоғыз" саны туралы 
ұғымдарын 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Жылы жақ 
жерінің жабайы 

жануарлары".  

Мақсаты: Балаларды 

жылы жақтағыжабайы 
жануарларының бірін (піл, 

Қоршаған ортамен 

танысу 
Тақырыбы: "Балық 

аулаудың бабы". 

Мақсаты: Балаларға 

адамның және жабайы 
аңдардың қысқы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

көркем сөздерді қолдана 

отырып, балалалардың есте 

сақтау қабілеттерін және 
зейінін дамыту; аңдардың 

тіршілігіне деген 

қызығушылықтарын оятып, 
мейірімділікке, 

шапшаңдыққа,  тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: ""Қолғап" 

украин халық ертегісі". 

Мақсаты: Балаларды 

ертегінің айқын образын 
көрсете білуге, ертегі туралы 

түсініктерін бекіте отырып, 

сөйлеу мәдениетін, еркін 
сөйлеп өз ойларын дұрыс 

жеткізу арқылы ауыз 

әдебиетіне деген 

қызығушылықтарын 
арттыру. Ертегіні сахналау 

арқылы балалардың тіл 

байлығын, сөздік қорын 
байыту.   

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[к] дыбысы 
және Кк әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  

Мақсаты: [к] дыбысы мен 

әрпін таныстыру, сөздерге 
дыбыстық талдау жасауды 

үйрету. Буындарды, қысқа 

сөздерді оқуға үйрету. 
Сөздік қорларын, ойлау 

қабілеттерін, тілдерін 

қалыптастыру, оны тану, 

атай білу іскерлігін 

жетілдіру; "тоғыз" жиын 
санын құрайтын 

элементтер түрлері 

жайлы түсінігін дамыту;  
жиын және оның құрамы 

арасындағы 

қатынастарды орната 
білуді дамыту;   

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Қандай 

аңдар қыста ұйықтайды"                   
Мақсаты: Балалардың 

қысқы уақытта жабайы 

жануарлардың тіршілігі 
туралы білімдерін ойын 

оқыту жағдайлары 

арқылы бекіту; 

жануарлар өміріндегі 
өзгерістердің өлі 

табиғаттағы 

өзгерістерден тәуелділігін 
анықтауға жаттықтыру; 

жануарларды салыстыра 

және сыртқы келбеттерін 
суреттей білуге, 

қорытынды жасау білуде 

дағдыландыру; "жоғары 

жыртқыш" ұғымын 
қалыптастыру; табиғатқа 

деген сүйіспеншілікке, 

жануарларға ұқыпты 
қарауға тәрбиелеу. 

 

 

керік, арыстан)  өз еркімен 

таңдап, толық қағаз бетіне 

салуға үйрету; салынып 
жатқан кез келген 

бейненің (дене пішіні мен 

бітімі, терінің түстері 
сияқты) ерекшеліктерін 

суретте көрсете білу 

іскерлігін   тірі табиғат 
өкілдеріне деген 

қызығушылығын арттыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Бұзауым-ау 
бұзауым".  

Мақсаты: балаларды бір 

реттік қағаздан жасалған 
тәрелке және түрлі-түсті 

қағаздарды пішінге 

келтіріп қиып, бұзауды 

жапсыруға үйрету;   
балаларды қайшымен 

дұрыс жасау іскерліктерін 

жетілдіре отырып, 
қауіпсіздік техникасын 

сақтауға үйрету; сипаты 

бойынша үй жануарларын 
атау; сөздік қорларын 

молайту. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:                            
"Тиіннің қысқа 

дайындығы". Мақсаты: 
балаларды ермексазды 

домалату, созу, қайшының 

көмегімен ойық жасау 

тіршілігінің жазғы 

тіршіліктен 

айырмашылығын 
балықты аулау 

мысалында, бақылау 

барысында көрсету; 
балаларды еңбекті 

және объектілерді 

бақылауда зеректігін 
ұштау; адамның 

жалдың екі мезгілінде 

балық аулау еңбегін 

салыстырып, ортақ 
ұғымдарды табуға 

машықтандыру; қорек 

немесе азықтың зор 
еңбекпен табылатыны 

туралы ұғымдарды 

жетілдіру; байыпты, 

ұғымтал болуды 
тәрбиелеу. 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Түсінісу 
мен кешіруді 

үйренеміз".  

Мақсаты: "Кешірім", 
"өзара түсіністік" 

адамгершілік 

қасиеттері туралы 

түсініктерін кеңейту; 
кешірім, түсінісу 

сөздерінің мағынасын 

түсіндіру; балалардың 
жақсы қасиеттерін 

дамыту; өзара сенім 



дамыту. Жабайы аңдар 

туралы түсініктерін кеңейту. 

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[к] дыбысы 

және Кк әрпін қайталау, әріп 
таңбасын жазу". 

Мақсаты: [к] дыбысымен 

таныстыру. К дыбысына тіл 
ұстарта отырып сөз құрату, 

буын ішінде бекіту, 

дыбыстық талдау жасату. 

Дидактикалық құралдар 
арқылы балалардың есте 

сақтау, ойлау қабілеттерін 

дамыту. Балаларды К 
дыбысы бар сөздерді буынға 

бөлуге, сөйлем ойлауға 

үйрету. Байланыстырып 

сөйлеуге, түзу отыруға 
тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

 арқылы тиінге арналған 

жаңғақ жасауға үйрету; 

тиін жануарының қысқа 
дайындығы қалай 

болатынын ашып, жалпы 

түсіндіру; қыс мезгілінде 
тиін еңбегінің 

маңыздылығы, 

жануарларға қамқор 
болуға тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 
 

 

мен түсіністікке 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

                                      



ІVапта 
 

«Қыстайтын 

құстар». 

 

Дене шынықтыру-3 

(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез 

құлық негіздері 

Тақырыбы: «Үйдегі 
қауіпсіздік 

шаралары» 

Мақсаты: 
Балаларды үйдегі 

қауіпсіздік 

шараларын сақтауға 

үйрету; 
үйдегі қауіпсіздік 

шараларын сақтау 

түрлерімен 
таныстыру; адам 

өміріне қауіп 

төндіретін 

әрекеттерді 
болдырмау 

керектігін түсіндіру.  

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Үй құстары".  

Мақсаты: Өлеңді жаттап, 
мәнерлеп айтуға үйрету. Үй 

құстары мен дала құстарын 

ажырату. Құстарды күте 
білуге үйрету. Құстарға 

деген сүйіспеншілікке, 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы:  
"Т. Тойбазарұлы «Құстар», 
«Қайтпай қалған қарлығаш». 

Мазмұны бойынша 

әңгімелеу".  
Мақсаты: Ертегіні мұқият 

тыңдауды, ертегі мен 

әңгімені ажыратуды үйрету. 

Өз ойын толық айтуға 
үйрету. Ертегіні оқып, 

мазмұнын түсіндіріп, оны 

балалардың өздеріне 
айтқызу арқылы сөздік 

қорларын көбейту, ауызекі 

сөйлеулерін дамыту. 
Адамгершілікке тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ү] дыбысы 
және Үү әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  

Мақсаты: [ү] дыбысын 
және Ү әрпімен таныстыру. 

Ү әріп таңбасын жазылуын 

үйрету. Артикуляция 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: "Құстардың 

топтамасын тең 
бөліктерге бөлу". 

Мақсаты: балалардың 

"он" саны туралы 
ұғымдарын 

қалыптастыру, оны тану, 

атай білу іскерлігін 
жетілдіру; "он" жиын 

санын құрайтын 

элементтер түрлері 

жайлы түсінігін дамыту; 
сандардың өсу және 

кемуін тұстастыру және 

беттестіру тәсілдері 
арқылы тексеруге 

дағдыландыру;  

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: "Құстардың 

қыстағы қоректену 

ерекшеліктері". 
Мақсаты: Балалардың 

қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды тану 
дағдыларын 

қалыптастыру; оларды 

қыста қорғау және 

тамақтандырудың 
амалдарымен таныстыру; 

танымдық зерттеу 

қызметінде салыстыру, 
талдау, қорытынды жасау 

қабілеттерін дамыту 

құстарға деген құстарға 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Үкі ". 

Мақсаты: балаларды үкінің 
денесін салу техникасымен 

таныстыру; бояуға малынып 

қойған қылқаламды белгілі 
бағытта жақпалап отырып, 

үкінің қауырсындарын 

көрсетуге үйрету; қоңыр, 
сары, ақ бояуларды палитрада 

арыластырып, қажетті 

реңктерді алып бояу 

дағдысын қалыптастыру, 
бояуды қағаз бетіне салу 

алдында, сезіну қабілетін, 

зейінін дамыту;  
 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Көгалда жүр 

әтеш".                                    
Мақсаты: балаларды әтеш 

трафаретінің үстіне тарыны 

жапсырып, түрлі-түсті 
гуашьпен суға езбей, қою 

түрінде бояуға үйрету; үй 

құсы: әтештің шақыруын есту 
арқылы, балалардың үй құсы: 

әтеш туралы білімдерін 

кеңейту; тарыларды жапсыру 

арқылы баланың саусақ 
моторикаларын дамыту; 

сөздік қорларын молайту. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Суықторғайды 

мүсіндейміз".  

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Бәрі 

де татулықтан 
басталады".  

Мақсаты: отбасы, 

сүйіспеншілік, 
татулық ұғымдары 

туралы түсініктерін 

кеңейту; 
отбасындағы 

татулық туралы 

түсінік беру; 

отбасындағы өзара 
сыйластық, өзара 

түсіністіктерінің 

қалыптасуына 
ықпал ету; туған, 

өскен үйде тату 

болуға тәрбиелеу. 

 
 

 



бойынша дұрыс айтуға 

үйрету. Сөзден сөйлем 

құрауға үйрету, буынға 
бөлуді дамыту. Дыбыстық 

талдау жасату. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ү] дыбысы 

және Үү әрпі, әріп таңбасын 

қайталау.  
Ү әріп таңбасын жазылуын 

үйрету. Артикуляция 

бойынша дұрыс айтуға 

үйрету. Сөзден сөйлем 
құрауға үйрету, буынға 

бөлуді дамыту. Дыбыстық 

талдау жасату. 
 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 
 

қамқорлық жасауға, 

сүйіспеншілікті 

тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы: "Жабайы 

аңдардың қысқы 
тіршілігі".  

Мақсаты: Балаларды 

лего құрылыс 
материалдары, 

құрамында: әртүрлі 

көлемді кірпіштер, 

әртүрлі көлемді 
саңылаулары бар 

тақташалардан аңдардың 

патшасы арыстанды 
құрастыруға үйрету; 

жабайы аңдардың 

дауыстарын бірбірінен 

ажырата білу, жабайы 
аңдардың қысқы тіршілігі 

туралы білімдерін 

кеңейту; жабайы аңдар 
туралы жұмбақтарды 

шешіп, бөліктерден 

құрастыру іскерліктерін 
жетілдіру. 

Мақсаты: балаларды қыстап 

қалатын құс: суықторғайды 

домалақтау, жалпайту, созу, 
қырнауышпен тырнау 

әдістерін пайдалана отырып 

ермексаздан мүсіндеуг 
үйрету; қыстап қалатын 

құстарды естеріне түсіріп, 

суықторғай жайлы білімдерін 
кеңейту;балалардың 

ермексазды үзіп алу, басқа да 

мүсіндеу әдістерін пайдалану 

арқылы қол саусақ 
моторикаларын дамыту; 

жұмыс соңында жұмыс орнын 

тазалап, қолдарын сүлгімен 
сүрту іскерліктеріне 

тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпан айының өтпелі тақырыбы:  «Мен жəне қоршаған орта» 

Мақсаты: Балалардың мамандықтар және техника әлемімен, олардың ерекшеліктерімен және түрлерімен таныстыру, білімдерін кеңейту,  бір жұмыс 

орны немесе салада көптеген мамандықтар иелерінің ерекшеліктерін тануға талпындыру, техникалық мамандықтарға қызығушылық тудыру. Балалардың 

салауатты өмір салты жайындағы ұғымдарын тереңдету, өздігінен денсаулықты сақтау жаттығуларын жасауға ынталандыру. 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 
шынықтыру – 

2,5 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 
– 0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 
Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 
Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 
Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен 
танысу-0.5 

Өзін-өзі тану-1 

І апта 

 

«Мен жəне 

мені 

қоршаған 

орта». 

 

 

Дене шынық-

тыру-3 
(маман 

жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Әңгімелеп 
үйренеміз. Л.Толстой "Екі 

жолдас".  

Мақсаты: Әңгімені оқу 

барысында оқиға желісі мен 
кейіпкерлерді белгілер 

арқылы сызып көрсетіп, әр 

белгінің нені бейнелейтінін 
түсіндіру. Сөйлемдерді 

Математика 

 негіздері. 
Тақырыбы: "Аквариум 

балықтарының сандарын 

салыстыру".  

Мақсаты: балалардың он 
саны құрамындағы сандар 

туралы ұғымдарын 

дамыту; ">", "<" және "=" 
белгілері туралы 

Сурет салу. 

Тақырыбы: "Теңіз асты 
тұрғындары".  

Мақсаты: балаларды топтастар 

ұжымымен бірігіп, теңіз асты 

әлемі сюжеті салуға үйрету; 
алақан, қылқалам, сорғыш, 

мақта таяқшасы сурет салу 

құралдарын орнымен 
пайдалану іскерлігін жетілдіру; 

Қоршаған ортамен 

танысу. 
Тақырыбы: "Жол 

ережелері".  

Мақсаты: 
балалардың жолда 
жүру ережелерін 

ұстану және қоғамдық 

көлік тәртібін ұстану 
біліктерін жетілдіру; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

бастап айтып, аяқтауға 

мүмкіндік беру арқылы 

балаларды ойлауға, 
қиялдауға жетелеу, сөздік 

қорларын дамыту. 

Адалдыққа, достыққа 
тәрбиелеу.  

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Қантар мен 

Ақпан ертегісі".  

Мақсаты: Ертегіні мұқият 

тыңдауды, ертегі мен 
әңгімені ажыратуды үйрету. 

Өз ойын толық айтуға 

үйрету. Ертегіні оқып, 
мазмұнын түсіндіріп, оны 

балалардың өздеріне 

айтқызу арқылы сөздік 

қорларын көбейту. 

Сауат ашу негіздері.  

Тақырыбы: "[и] дыбысы 

және Ии әрпі, әріп таңбасын 
жазу".  

Мақсаты: Балаларды И 

дыбысымен таныстыру, 
дыбыстық талдау жасауға 

үйрету. И әріп таңбасын 

жазуға, сөздерді буынға 

бөлуге үйрету. Сөзден 
сөйлем құрастыруға 

дағдыландыру. 

Сауат ашу негіздері.  
Тақырыбы: й дыбысы және 

әрпімен  таныстыру 

ұғымдарды қалыптастыру; 

заттар топтамаларын өзара 

салыстыруда аталған 
белгілерді қолдануға 

үйрету, кеміту, қосу және 

тең етуге үйрету; қағаз 
бетінде бағдарлай білу 

дағдысын бекіту; пішіні 

шаршы қағазды тең екі 
бөлікке және тең төрт 

бөлікке бүктеп, болу 

тәсіліне үйрету, бүтін 

өзінің бөліктерінен үлкен 
екендігі туралы түсіндіруді 

жалғастыру; аквариум 

балықтарының тіршілігі 
туралы ұғымдарын 

пысықтау; шыдамдылыққа, 

зеректікке тәрбиелеу. 

Жаратылыстану. 
Тақырыбы: "Бөлме 

өсімдіктері". 

 Мақсаты: Балалардың 
өсімдіктердің жіктелуі 

туралы білімдерін бекіту; 

бөлме өсімдіктерінің 
түрлерімен таныстыруды 

жалғастыру; бөлме 

өсімдіктерінің адам және 

қоршаған орта үшін 
маңызы туралы 

түсініктерді кеңейту; 

зейінін, ақыл-ойын, 
практикалық дағдыларын 

дамыту; бөлме 

өсімдіктерін қалай күту 

теңіз асты жануарлары мен 

балықтар тіршілігі туралы 

түсініктерін тиянақтау; өзге 
балалармен сурет жоспарын 

келісімділікте жасап, ортақ 

сурет алаңында өз орнын ала 
білу қабілетін дамыту; 

дүниетанымын дамыту; 

зияткерлікке, достыққа 
тәрбиелеу.    

                     

Жапсыру. 

Тақырыбы: "Ақылды қоян".  
Мақсаты: балаларды жазық 

қағаз бетіне қоян қима үлгісін 

жапсыруға, ақ түсті қағазды 
жырту әдісі бойынша, қағазды 

ұсақтап жыртып, қоян қима 

үлгісінің үстіне жапсыруға 

үйрету; қоян және оның 
қыстағы тіршілігі туралы 

білімдерін толықтыру; қол 

саусақ моторикаларын дамыту; 
қағазбен жұмыс жасау 

іскерліктерін жетілдіру. 

Мүсіндеу. 
Тақырыбы: "Жол реттеушіге 

көрсетейік".                                

Мақсаты: малаларды тұтас 

ермексаздан көліктің шанағын 
жасауға, мүсіндеудің 

домалақтау, жалпайту, жаю, 

басу әдістерін қолдана отырып 
жеңіл автокөлікті мүсіндеуге 

үйрету; балаларды "жолды 

реттеуш" мамандығымен 

жол белгілерін 

ажыратуға үйрету; 

жолда жүру ережелері 
туралы білімдерін 

түрлі жағдаяттарда 

жалпылау; өз орнын 
қоғам ортасында білу, 

түсіну қабілеттерін 

қалыптастыру; 
зеректікке, 

зияткерлікке, 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу 

Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:                  
"Қонақ келсе - 
қуаныш".  

Мақсаты: 

"Қонақжайлылық" 

ұғымы туралы түсінік 
беру. Қонақ, 

қонақжайлылық 

туралы түсінік беру. 
Жағымды қарым - 

қатынас дағдырлары 

дамыту. Әдептілікке 
тәрбиелеу. 

 



Мақсаты: Балаларды Й 

дыбысымен таныстыру, 

дыбыстық талдау жасауға 
үйрету. И әріп таңбасын 

жазуға, сөздерді буынға 

бөлуге үйрету. Сөзден 
сөйлем құрастыруға 

дағдыландыру. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

керектігін іс жүзінде 

көрсету арқылы 

еңбекқорлыққа баулу, 
гүлдердің сұлулығын 

тамашалауға тәрбиелеу. 

 

таныстырып, жолда жүру 

ережелерінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға тәрбиелеу; 
мүсіндеу барысында 

балалардың қол саусақ 

моторикаларын дамыту. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта 

 

Дене шынықтыру-2 
(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері. 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Құмырсқа 

қанағаты ертегісі". 

Мақсаты: ертегіні оқып 
беру арқылы балаларға 

Математика  негіздері 
Тақырыбы: "Заттардың 

салмақтарын 

салыстырайық". 
Мақсаты: балаларды 

Сурет салу 
Тақырыбы: "Капитанның 

кемедегі саяхаты".                            

Мақсаты: балаларды көп 
қабатты кеменің суретін 

Өзін өзі тану. 
Тақырыбы: "Мен 

көмекшімін". 

Мақсаты: "Көмек, 
көмектесу" 



«Алуан-

алуан кəсіп 

бар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы: 
"Көшедегі жол 

қауіпсіздігі". 
Мақсаты: балаларға 

көшедегі жол 

қауіпсіздігі 
ережелерін 

сақтаудың 

маңыздылығын 
түсіндіру; көшедегі 

жол жүру 

ережелерімен 

таныстырып, жол 
тәртібі туралы 

білімдерін кеңейту; 

адам өміріне қауіп 
төндіретін 

әрекеттердің алдын 

алып, болдырмауға 

үйрету. 

қанағатшыл деген мағынаны 

түсіндіру, ертегі арқылы 

сұрақ жауаптар арқылы 
баланың тілін дамыту; 

балаларды достыққа, 

үнемшілдікке, 
қанағатшылдыққа тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: ""Бала - біздің 
болашақ" Қ. Аманжолов".  

Мақсаты: Өлеңінің 

мазмұнын ашу, өлеңнің әр 

шумағын дауыс ырғағын 
келтіре отырып қайталау, 

жаттату. Балалар мерекесі 

туралы айтып жеткізуге; 
мерекелік көңіл күйін ояту. 

Балаларды достыққа, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ғ] дыбысы 

және Ғғ әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  
Мақсаты: [ғ] дыбысы және 

оның әріп таңбасымен 

таныстыру, [ғ] дыбысына 
сөз, сөйлем табуына назар 

аудару, сөздік қорына мән 

беріп, байланыстыра 

сөйлеуге үйрету. Өткен 
дыбыстарды қайталау, 

зейінін бақылау. Балалардың 

ойлау қабілеттерін, қиялын 
дамыту. Сауатты жазуға 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

шартты өлшемнің 

көмегімен (таразы) және 

қолдарға салып заттың 
шамасын салыстыруға 

үйрету; қарама-қарсы 

салмақтағы заттар 
жұптарына қарап, ауыр 

және жеңіл екендігін 

табуда жаттықтыру; есте 
сақтау, логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

"Мамандықтар". 
Мақсаты: Балаларды 

әртүрлі мамандықтар 

жөніндегі білімдерін 

кеңейту; топта жұмыс 
істеу дағдысын жетілдіру, 

жағдайға байланысты 

әрекет ету дағдыларын 
қалыптастырып, оларға 

шұғыл көмек көрсету 

телефон нөмірлерін 
жаттату; мамандық 

иелеріне құрметпен және 

мейірімділікпен қарауға 

тәрбиелеу;  

 

 

Құрастыру. 
Тақырыбы: "Қысқы 

ағаш".  

салуға үйрету; кеменің 

пішінінде корпусы, 

палуба, каюталар қатары 
сияқты құрылым 

бөлшектерін үйлесімді 

орналастыру іскерлігін 
дамыту;   кеме көлігі мен 

кеме капитаны мамандық 

туралы ұғымдарды 
тиянақтау; дүниетанымын, 

ой-қиялын дамыту. 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Цирк 
қызметкерлері".  

Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрышты бірнеше 
қайтара бүктеп 

сайқымазақ денесін 

жасауға, сайқымазақ 

алақаны мен бәтеңкесін, 
үшбұрыштарды тең 

ортасынан бүктеп 

сайқымазақтың жасанды 
шашын жасап жапсыруға 

үйрету; түрлі-түсті 

фломастермен 
сайқымазақтың әлпет 

белгілерін салу 

іскерліктерін жетілдіру; 

цирк қызметкерлері 
туралы және түстер жайлы 

білімдерін толықтыру; 

барлық мамандық иелеріне 
деген құрмет білдіруге 

тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

адамгершілік 

ұғымдарының мәнін 

ашу. Көмек, көмектесу 
ұғымдары туралы 

түсінік беру. Бір-біріне 

көмектесе білу 
дағдыларын 

қалыптастыру. Бір - 

біріне көмектесе білуге 
тәрбиелеу. 



 

 

Тақырыбы: "[ғ] дыбысы 

және Ғғ әрпі, әріп таңбасын 

қайталау.  
Мақсаты: Ғ дыбысын  

қайталау, зейінін бақылау. 

Балалардың ойлау 
қабілеттерін, қиялын 

дамыту. Сауатты жазуға 

тәрбиелеу. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

 

Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрышты бұру 

арқылы цилиндр жасап, 
оны ағаштың діңі деп 

қабылдауға, 

тіктөртбұрыштан бірнеше 
жолақтар қиып, бір-біріне 

ұштарын жапсыру 

арқылы ағаштың ұшар 
басы деп қабылдай 

отырып, қағаздан ағашты 

құрастыруға үйрету; 

қоршаған орта туралы 
білімдерін кеңейте 

отырып, өлі және тірі 

табиғат, тірі табиғат: 
ағаш жайлы білімдерін 

толықтыру; 

тіктөртбұрышты цилиндр 

тәріздес етіп айналдару 
арқылы балалардың қол 

саусақ моторикаларын 

дамыту. 

Тақырыбы: "Аспазшы 

боламын".  

Мақсаты: балаларды 
кейіпкерлерге тән 

бөліктерді (құлақ, аяқ,) 

пропорцияны сақтап, 
қарапайым тәсілдерді 

домалату, қырнауыштың 

көмегімен басу, жалпайту, 
есу, созу пайдаланып, 

бөліктерін 

құрамдастырылған 

тәсілмен біріктіре отырып 
аспазшы маманың 

мүсіндеуге үйрету; маман 

иелерінің еңбектерін 
бағалап, өздерін жақсы 

маман иесі болуға 

ынталандырып тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ІІІ апта  

 

«Техника 

жəне біз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру-3 

(маман жоспарымен) 
 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Компьютер 
пайдалы ма, әлде зиян ба?"  

Мақсаты: балаларға 

техника туралы мәліметті 

беруді кеңейтіп, оның ішінде 
компьютерге толықтай 

тоқталып өту; балаларға 

компьтерді дұрыс пайдалану 
туралы айтып, зияны мен 

пайдасын сұрақ жауап 

арқылы дамыту; балаларды 
ұқыптылыққа, 

тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Қол не үшін 

керек?"  

Мақсаты: Әңгімені 
мәнерлеп оқып бере отырып, 

қолдың не үшін керек 

екендігін, тек затты ұстау 
үшін ғана емес, әлемдегі 

еңбектер мен 

жақсылықтардың бәрі де 

адам қолымен жасалатыны 
ұғындыру. Сұрақ-жауап 

арқылы балалардың өз 

ойларын толық айта білуіне 
баса назар аудару. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: "Үй 
шаруасына қалай 

көмектесуге болады?" 

Мақсаты: балалардың он 

саны туралы ұғымдарын 
дамыту, оны тану, атай 

білу іскерлігін жетілдіру; 

он жиын санын құрайтын 
элемент түрлері жайлы 

түсініктерін жетілдіру; 

айналасына қарап 
геометриялық пішіндер 

мен денелерді табу, 

оларға талдау жасай 

білуді меңгерту; қағаз 
бетінде бағдарлай білу 

дағдысын бекіту; жиһаз, 

киім және тұрмыстық 
техника жөнінде 

ұғымдарын бекіту; 

логикалық ойлау 
қабілеттерін дамыту; 

ұқыптылыққа, еңбекті 

бағалауға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Тұрмыстық 

техника". 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Шай 
сервизіндегі ғажайып 

оюлар".  

Мақсаты: балаларды 

түрлі ыдыстың бір 
пішінінің ортасына гүлдер 

мен шөп элементтерін 

салуға үйрету; фарфор 
материалы туралы 

мағлұмат беру; орыс 

халқының гжель 
оюларымен таныстыру; 

қолдың ұсақ моторикасын, 

зейінін, ой-қиялын, 

эстетикалық талғамды 
дамыту; әдептілікке 

тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Тазалықты 

сақта".  
Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрыштан сопақша, 

шаршыдан шеңбер кесіп 

алып қағаз бетіне 
орналастырып, 

тіктөртбұрыштан 

шаңсорғыштың 
құбырішегін кесіп алып 

Қоршаған ортамен 

танысу  
Тақырыбы: 
"Тұрмыстық техника".  

Мақсаты: балалардың 

тұрмыстық 
техниканың адам 

тіршілігіндегі алатын 

орны жайындағы 
білімдерін жалпылау 

және тиянақтау; 

тұрмыстық техника 
түрлерін қолдану 

ережелерін пысықтау; 

жұпта, топта және 

жеке жұмыс жасау 
біліктерін жетілдіру; 

зияткерлік, ойлау 

қабілеттерін дамыту; 
еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Мен 

шыншыл баламын". 

Мақсаты: 
"Шыншылдық" 

ұғымының құндылық 

ретіндегі мәнін ашу. 
Адалдық. шыншылдық 



 

 

 

 

 

 

 

Балаларды еңбекке етуге, 

үлкендердің еңбегін бағалап 

құрметпен қарауға өз 
қолдарымен еңбек ете 

білуге, жақсылық жасай 

білуге тәрбиелеу. 
 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ң] дыбысы 
және ң әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  

Мақсаты: Ңң әрпімен 

таныстыру, Ңң әрпінің 
таңбасын жазуға үйрету, 

дыбыстық талдау жасауға 

үйрету, буынға бөліп сөз 
оқуға дағдыландыру. 

Балаларға Ң дыбысын 

артикуляциясына сай дұрыс 

дыбыстауға үйрету. 
Дәптермен жұмыс жасауын 

жетілдіру. Әдемі, таза 

жазуға тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ң] дыбысы 

және ң әрпі, әріп таңбасын 
қайталау.".  

Мақсаты: Дыбыстық талдау 

жасауға үйрету, буынға 

бөліп сөз оқуға 
дағдыландыру. Балаларға Ң 

дыбысын артикуляциясына 

сай дұрыс дыбыстауға 
үйрету. Дәптермен жұмыс 

жасауын жетілдіру. Әдемі, 

таза жазуға тәрбиелеу. 

Мақсаты: Балалардың 

күнделікті өмірде адам 

қолданатын электр 
құрылғыларының түрлері 

мен мақсаты, олардың 

адам өміріндегі маңызы 
туралы білімдерін 

жалпылау; қазіргі 

заманғы тұрмыстық 
құрылғылармен 

салыстырғанда ескі үй 

ыдыстарын тағайындау 

туралы түсінігін 
қалыптастыру; 

тұрмыстық электр 

құралдарымен қауіпсіздік 
ережелерін үйрету; 

қауіпті, қауіпсіз электр 

қуаты туралы білімдер 

тәжірибе жасау арқылы 
толықтыру; эмоционалды 

жауапкершілікті, 

мейірімділікті дамыту. 
 

 

 

қылшақ қимаүлгісін 

жапсыруға үйрету; 

қайшымен жұмыс жасау 
іскерліктерін дамыту; 

тұрмыстық техника, 

шаңсорғыш жайлы 
білімдерін толықтыру, 

қайшымен жұмыс кезінде 

қауіпсіздік ережелерін 
сақтауға тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Байланыс 
құралы".  

Мақсаты: балаларды 

мүсіндеудің: домалақтау, 
басу, жалпайту, бүгу, 

тегістеу секілді әдістерін 

пайдалана отырып 

техника: телефонды 
мүсіндеуге үйрету; 

техника және тұрмыстық 

техника, қазіргі замандағы 
техниканың түрлерімен 

таныстырып, олардың 

пайдасы мен зиянын 
түсіндіру; балалардың 

мүсіндеу барысында қол 

саусақ моторикаларын 

дамыту; оқу қызметіне 
деген қызығушылықтарын 

арттыру. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

қасиеттері туралы 

түсінік бері. Балалар 

бойындағы жақсы 
қасиеттерді дамыту. 

Шыншылдыққа, 

адалдыққа тәрбиелеу. 

 



 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІVапта 
 

«Дені 

саудың 

жаны сау» 

Дене шынықтыру-2 

(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез 

құлық негіздері 

Тақырыбы: 
"Көшедегі 
жалғыздық 

қауіпсіздігі". 

Мақсаты: Балаларға 
көшедегі жол 

қауіпсіздігі 

ережелерін 
сақтаудың 

маңыздылығын 

түсіндіру; көшедегі 

жол жүру 
ережелерімен 

таныстырып, жол 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 
"Дәрумендердің керемет 
күші".  

Мақсаты: Балаларға 

дәрумендер туралы түсінік 

беріп, дене дамуына қосатын 
үлестері, адамға күш-қуат 

беретіндігін айту; 

дәрумендер туралы 
видеороликті көрсетіп, 

баланың түсініп көру зейінін 

дамыту; ұқыптылыққа, 
тазалыққа, әдептілікке 

тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Алдар Көсе 
Ханды қалай емдейді?" 

Мақсаты: Ертегіні мұқият 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: 
"Футболшылар 
қатарының ретті саны". 

Мақсаты: балалардың 

"нөл" санымен 

таныстыру, санның ең 
кіші сан және барлық 

сандардан кем саны 

туралы түсіндіру; 10 
көлеміндегі санды тура 

және кері санауға 

жаттықтыру; нөл және 
оданда артқы сандардың 

бірі арасында, 

салыстырып, қажетті 

белгіні ("артық", "кем", 
"тең") қоюға 

машықтандыру.  

Сурет салу 

Тақырыбы: "Түңгі қала 

Мақсаты: балалардың 
түңгі қала сюжетін салуға 

үйрету; тіке және көлденең 

жуан жолақтарды сызып, 

көлемі түрлі 
тіктөртбұрышты үйлердің 

пішінін бояу техникасына 

үйрету; бояуды щеткадан 
бояуды бүркі 

техникасымен таныстыру; 

ұйқының пайдасы туралы 
мағлұмат беру; салауатты 

өмір салтын насихаттау; 

жағымды эмоцияларды 

дамыту; достық қарым 
қатынастарға тәрбиелеу. 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Мен 

елімнің кішкентай 
азаматымын!" 

Мақсаты: Отанға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. Отан, тұған 
ел туралы түсініктерін 

кеңейту. Отанға деген 

сүйіспеншілік 
сезімдерін арттыру. 

Отанын сүюге 

тәрбиелеу. 



тәртібі туралы 

білімдерін кеңейту; 

адам өміріне қауіп 
төндіретін 

әрекеттердің алдын 

алып, болдырмауға 
үйрету. 

 

 

тыңдауды, мазмұның ашу. 

Денсаулықты сақтауға 

үйрету. Адамгершілікке 
тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ө] дыбысы 

және Өө әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  
Мақсаты: [ө] 

дыбыстарымен таныстыру, 

айтылу ерекшелігіне қарай 

[ө] дыбысының дауысты 
дыбыс екенін, жуан 

естілетінің өздеріне 

анықтату. Дыбыстық талдау, 
буынға бөліп, сөзден сөйлем 

құрауға дағдыландыру. 

Өтілген әріптерді қосып 

оқуға үйрету, ой-өрістерін, 
есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ө] дыбысы 

және Өө әрпін қайталау, әріп 
таңбасын жазу".  

Мақсаты: [ө] дыбысы мен 

әрпін қайталау. Оның 

айтылу ерекшеліктерін атап 
өту және жазылу жолын 

үйрету, тілін дамыту; сөздік 

қорын молайту. 
Алғырлыққа, 

шыдамдылыққа, тазалыққа 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Салауатты 
өмір салты қағидалары"  

Мақсаты: Балалардың 

адам өміріндегі ең 
бастысы-денсаулық 

туралы білімдерін бекіту; 

балалардың өмірлік 
маңызды органдарына 

дұрыс қарау қабілетін 

дамыту; саусақ 

ойындары, массаж және 
дене шынықтыру 

минуттары арқылы 

салауатты өмір салты 
қалыптастыру; 

денсаулықты сақтау 

тәсілі ретінде дұрыс 

тамақтанумен дене 
жаттығуларының маңызы 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: "Біз 
көмекшіміз".  

Мақсаты: балаларды 

құрылыс материалдары: 

цилиндр, тақтайша, 
текше, кірпіш, призманы 

пайдалана отырып жүк 

көлігін құрастыруды 
үйрету; құрастыру 

барысында балалардың 

қол саусақ 

Жапсыру 

Тақырыбы: 
"Баскетболшы".  
Мақсаты: балаларды 

дәстүрлі емес әдісті 

пайдалана отырып, тоқыма 
жіптерді ұсақтап кесіп, 

баскетболшы бейнеленген 

қағаз бетіне жапсыруға 
үйрету; ұсақталып 

кесілген тоқыма жіптерін 

жапсыруда балалардың 

қол саусақ моторикаларын 
дамыту. 

 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: "Дәрумендер 

– денсулықтың 

қамқоршысы".  

Мақсаты: балаларды 
түрлі-түсті ермексаздардан 

көкөністерді мүсіндеуде 

әртүрлі тәсілдерді 
пайдалану дағдысын 

бекіту: басу, жалпайту, 

есу, домалақтау, 
қырнауышпен тырнау; 

көкөністерді мүсіндеу 

алдында заттарды 

зерделеу тәсілдерін, 
заттардың пішінін, 

көлемін түсін анықтауды 

қалыптастыру; 
денсаулықты сақтауға 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 



тәрбиелеу және сауатты 

жазуға үйрету. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

 

моторикаларын дамыту; 

көлік түрлері, соның 

ішінде жүк көлігінің 
құрылымын атай білу 

іскерліктерін дамыту; 

көліктің түрлерін 
ажырату арқылы 

танымдық қабілеттерін 

дамыту. 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наурыз айының  өтпелі тақырыбы: «Салттар мен фольклор». 



Мақсаты: Көктем мезгіліне тән құбылыстарды бақылап себебін түсіндіруге баулу. Көктем ерекшеліктері туралы түсініктерді тиянақтау өздігінен 

бақылауларды зерттеулерді жасауға баулу. Наурыз мерекесіне тән ұғымдарды жетілдіру. Қазақстан халқының және басқа елдердің салт дәстүрімен 

өнерімен таныстыруды жалғастыру. 

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру – 2,5 
Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері – 

0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 
Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 
Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 
Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0.5 
Өзін-өзі тану-1 

І апта 

 

«Көктем 

жаршы 

сы-құстар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене 

шынықтыру-3 

(Маман 
жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: "Менің анам" 

. 
Мақсаты: Тақырыпқа 

байланысты әңгіме 

құрастыруды үйрету. 
Өлеңді мәнерлеп айтуға, 

дыбыстарды дұрыс, таза 

айта білуге дағдыландыру. 
Ойлау қабілеті мен 

тілдерін дамыту. Ананы 

сыйлап, аялай білуге 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[з] дыбысы 

және Зз әрпі, әріп 
таңбасымен таныстыру".  

Мақсаты: Жаңа [з] 

дыбыстарымен таныстыру, 

сөз, сөйлем құруға 
дағдыландыру. 

Артикуляция бойынша 

дұрыс айтуға үйрету. 
Дыбыстық талдау, буынға 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: "Құстардың 

жылы жақтан қайтып 
келуі".  

Мақсаты: Балалардың 

көктем мезгілінде жыл 
құстар туралы түсініктерді 

нақтылау және кеңейту; 

құстардың көктем 
мезгіліндегі тіршілігі 

туралы білімді жалпылау, 

құстардың дыбыстық 

сигналдары, ұялардың 
түрлері және олардың 

орналасуы туралы ақпарат 

беру; құстардың өміріне 
қызығушылықты дамыту. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: "Құстар мен 

гүлдер патшалағындағы 
"қосу" және "алу" 

белгілері".   

Мақсаты: балаларды 
"қосу" ("+"), "алу" ("-") 

және "тең болады" ("=") 

Жапсыру  

Тақырыбы: "Қарлығаш - 

біздің досымыз."  
Мақсаты: Балаларды 

қарлығаш құсының 

дайындамаларын қағаз бетіне 
құрастырып, көктем мезгілінде 

құстардың жылы жақтан ұшып 

келетінін айтып, жапсыруға 
үйрету; геометриялық пішіндер 

түрлерін және желімдеу 

техникасы жөнінде білімдерін 

толықтыру;  
жазықтықты және кеңістікті 

бағдарлау мүмкіндіктерін 

жетілдіру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?". 

 Мақсаты: балаларды ертегі 
желісін еске түсіре отырып,  

пішін бөліктерін біріктіру 

арқылы оларды бір-біріне 
жабыстыру және біріктірілген 

жерін саусақпен тегістеу 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: "Көктем 
мерекесі". 

 Мақсаты: 
Балалардың 
"Халықаралық 

әйелдер күні" туралы 

ұғымдарын 
толықтыру; мерекемен 

құттықтау түрлерімен 

таныстырып, 

құттықтауды өздігінен 
немесе балалармен 

бірлесіп құрастыру 

амалдарын игерту; өз 
ойын толық жеткізе 

білуге үйрету; көктем 

мезгілі және оған тән 

құбылыстар жөнінде 
білімдерін жалпылау; 

зейінді, ойлау, 

қиялдау қабілеттерін 
дамыту; жақынға 

деген сүйіспеншілікке, 



бөліп сөзден сөйлем 

құрауға үйрету.  

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[з] дыбысы 

және Зз әрпін қайталау, 

әріп таңбасын жазу"                              
Мақсаты: Балалардың [з] 

дыбысы мен әрпі туралы  

түсінігін  бекіту. 3 әрпі бар 
сөздерді оқып, сауатты 

жаза білуге үйрету.  

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Ы. 
Алтынсарин «Аурудан 

аяған күштірек» (әңгімесін 

оқу, мазмұны бойынша 
әңгімелеу)".  

Мақсаты: Анаға деген 

құрмет сезімдерін 

тәрбиелеу.Өмірдің әртүрлі 
жағдайларында саналы 

әрекет жасауға үйрету. 

Өзіне және өз күшіне сену 
қасиеттерін дамыту. 

Анасына деген құрмет 

сезімге тәрбиелеу. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

белгілерімен таныстыру, 

қарапайым есептерді 

құрастыруда қолдануға 
үйрету; геометриялық 

пішіндерді құстардың 

сыртқы бейнесіне 
сәйкестендіріп, байқауға 

жаттықтыру; сандар 

құрамын түрлі 
жағдайларда табуға 

дағдыландыру; "он" саны 

көлеміндегі сандар 

қатарын, құрамын 
пысықтау; жиын және 

оның құрамы арасындағы 

қатынастарды орната 
білуді дамыту;  

 

арқылы қарлығашты 

мүсіндеуге үйрету; мүсіндеу 

әдістерін пайдалана отырып, 
балалардың қол саусақ 

моторикаларын дамыту. 

Сурет салу 
Тақырыбы: "Анамның 

портреті ".  

Мақсаты: Балаларды ананың 
портреті салуға үйрету; екі көз, 

мұрын, ауыз сияқты бет 

мүшелерін мөлшерлеп, 

адамның бетін салу техникасын 
игерту; әрбір адамның ананың, 

беттерінде ерекшіліктерді 

(мөлшерін, түсін) байқауға 
үйрету; шаш үлгісінің адамның 

келбетіне ерекшілікті беретіні 

туралы түсіндіру; портретті 

қағаздың толық бетіне салуға 
баулу; эмоциялар мен түйсіктер 

әлемін дамыту; 

байқағыштыққа, анаға деген 
сүйіспеншілігін тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

үлкенді құрметтеуге 

тәрбиелеу 

Өзін-өзі тану. 
Тақырыбы: "Менің 

отбасым".  

Мақсаты: "Отбасы " 
құндылығының 

маңыздылығын ашу. 

Отбасы туралы 
түсініктерін кеңейту. 

Отбасына деген 

жағымды қарым-

қатынастарын дамыту. 
Отбасынадеген 

сүйспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 

 



ІІ  апта 

 

«Жылға-

лардан су 

ақты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру – 2 

(Маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы: 
"Көшедегі бейтаныс 

адамдар".  

Мақсаты: балаларға 
көшедегі бейтаныс 

адамдармен тілдесу 

ережелерін үйрету; 

көшеде бейтаныс 
адаммен жүрудің 

қауіптілігі туралы 

түсінік беру; таныс 
емес адаммен өзінөзі 

ұстау ережелерін 

білуге дағдыландыру. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Менің сүйікті 

ертегім. Мақсаты: Ертегіні 
сахналату арқылы тіл 

байлықтарын жетілдіру. 

Сөйлесу барысында сұрақ 
қойып, оған дұрыс жауап 

беруге, сөздерді орнымен 

қолдана білуге 
жаттықтыру. Ертегіні 

тыңдауға деген 

қызығушылықтарын ояту, 

қиялдарын дамыту, жұмбақ 
шешкізу арқылы ой-

өрістерін кеңейту. Ақылды 

болуға, әр істі ойланып 
істеуге тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "«Әз 

Наурызым, армысың!» 
(өлеңді жаттау)". 

Мақсаты: Өлеңді оқып-

үйретіп, сөздердің 
мағыналарын ашу, 

түсіндіру. Мерекелік 

көңілкүйлерін көтеру, 
Наурыз туралы өз ойларын, 

көргендерін баяндауға 

үйрету. Өлеңді өз ойын 

қиялымен ұштастыруға 
баулу. Балаларды 

табиғаттың әсемдігін сезіне 

білуге, адамгершілікке, 
имандылыққа тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: "Көктем 

мезгілінің есептері". 
Мақсаты: Балаларды 

шартты өлшем көмегімен 

ұзындығы түрлі 
жолақтарды салыстыруға, 

сандар құрамы тізбегін 

құрастыруға жаттықтыру; 
тең туралы ұғымдарын 

қалыптастыру; қосу ("+"), 

"алу" ("- ") және "тең 

болады" ("=") белгілеріін 
есептерде пайдалану 

білігін дамыту; саны 

белгілі құбылыстарды 
байқап, саны сәйкес 

қимылдарды жасай білу 

дағдысы жетілдіру; 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: "Көктемде 

табиғат оянады" Мақсаты: 

Балаларды көктемгі 
табиғат құбылыстарын 

бақылай білу қабілеттерін 

жетілдіру; шөп өседі, 
бұталар жасылға айналады, 

гүлдер гүлдейді; жәндіктер 

пайда болады, қоныс 

аударатын құстар 
оралады); тұжырым жасау, 

талдау, бақылау 

дағдыларын, ой өрісін, 
зейінін дамыту; 

бақылағыштыққа, 

зияткерлікке тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?".   
Мақсаты: Балаларды тірек 

ілмек сызығы және доғалы 

сызық негізінде 
қарлығаштың бейнесін сау 

техникасына игерту; кең 

далада аспанда биік ұшқан 
қарлығаштың бейнесін 

үйлесімді орналастырып, 

көктемгі дала пейзажын 

салуға үйрету; зейінін, 
көзбен мөлшерлеу, қағаз 

бетін бағдарлау қабілетін 

дамыту; көктемгі мезгілге 
тән құбылыстарға 

байқағыштығын тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Түрлі-түсті 
кемпірқосақ".  

Мақсаты: Балаларды қағаз 

бетіне кемпірқосақты 
жапсыру үшін макарондарды 

доға тәріздес қисайтып 

жапсырып, түрлі-түсті 
бояулармен бояуға үйрету; 

кемпірқосақтың астына 

мақтадан бұлт жапсыруға 

үйрету; кемпірқосақ туралы 
білімдерін толықтыру; 

макарон өнімдерін 

жапсыруда балалардың қол 
саусақ моторикаларын 

дамыту; шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: 
"Менің сүйікті 
балабақшам". 

Мақсаты: Құрмет 

пен сүйіспеншілік 
сезімдеріне 

тәрбиелеу. 

Балабақшадағы 
сыйластық туралы 

түсініктерін 

кеңейту. Ұжымдық 

қарым-қатынас 
дағдыларын 

дамыту. Өзара 

сыйластыққа 
тәрбиелеу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы: П дыбысы 

және ж әрпімен танысу. 

Мақсаты:  дыбысын және 
Ж әрпімен таныстыру. п 

әріп таңбасын жазылуын 

үйрету. Артикуляция 
бойынша дұрыс айтуға 

үйрету. Сөзден сөйлем 

құрауға үйрету, буынға 
бөлуді дамыту. Дыбыстық 

талдау жасату. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Ж дыбысы 
және  әрпімен танысу 

Мақсаты: Ж дыбысын 

және  әрпін таныстыру. 
Артикуляция бойынша  

дұрыс айтуға үйрету. Есте 

сақтау, фонемалық есту 

қабілеттерін арттыру. Салт-
дәстүрлерді құрметтеп, 

сақтауға үйрету. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: "Жыртқыш 

құс-үкі".  
Мақсаты: балаларды 

шеңберді екі жақтан 

бүктеп, 
тіктөртбұрыштардың 

бұрыштарын қиып сопақша 

пішін шығару, шаршыдан 
шеңбер шығару 

іскерліктерін жетілдіре 

отырып үкіні құрастыруға 

үйрету; құстар және 
құстардың түрлері жайлы 

білімдерін толықтыру; 

құстардың дауыстарын 
ажыратуға, қыстайтын 

және жыл құстары, 

жыртқыш құстар туралы 

білімдерін толықтыру; 
шығармашылық қиялы мен 

көркемдік талғамын 

дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Көктем көркі 

қызғалдақ". Мақсаты: 
балаларды ермексазды 

домалақтау, басу, 

қырнауышпен кесу, жіңішке 
тақтайшаға ермексазды жағу 

арқылы көктемгі гүл: 

қызғалдақты мүсіндеуге 
үйрету: қызғалдақ гүлі 

туралы аңыз айтып, 

балалардың қызғалдақ 

гүліне деген 
қызығушылықтарын ояту; 

көктемгі гүлдер түрлерін 

еске түсіріп, көктемгі 
гүлдер: бақбақ, қоңыраугүл 

және қызғалдақ туралы 

мәлімет беру; мүсіндеу 

барысында балалардың қол 
саусақ моторикаларын 

дамыту; әдемілікке, 

тиянақтылыққа, 
шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 



 

 

ІІІ  апта 

 

«Салтар  

мен 

фольклор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру – 3 
(Маман жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: "Наурыз 

мерекесі құтты болсын!" 

Мақсаты: Балаларға 
наурыз айында келетін 

наурыз мерекесі туралы 

білімдерін кеңейту; 

"наурыз туралы аңызды" 
оқып беріп, балалардың 

сұрақ жауап арқылы 

тілдерін дамыту; наурыз 
мерекесіне деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Бесік жыры".                           

Мақсаты: Өлеңді оқып-

үйретіп, сөздердің 
мағыналарын ашу, 

түсіндіру. Бесік жырының 

маңызын ұғындыру. 
Балалар өз ойларын, 

пікірлерін еркін айтуға 

үйрету. Салт – дәстүрді 
құрметтеуге , 

адамгершілікке , 

мейірімділікке , тазалыққа 

тәрбиелеу. 
 

 

Сауат ашу негіздері 

Математика  негіздері 
Тақырыбы: "Күн мен 

түн теңелетін күн". 

Мақсаты: Балалардың 
көктемдегі Наурыз 

мейрамына байланысты 

оқиғаларды, күн мен түн 

теңелетін тәулік 
бөліктеріндегі 

құбылыстың принципін 

түсіндіру; жыл 
мезгілдерінің реттілігі 

туралы білімдерін 

бекіту; геометриялық 
пішіндерге талдау жасай 

білуді меңгерту; ромб, 

көпбұрыш және 

үшбұрыштар мен 
төртбұрыштардың 

түрлерімен таныстыру, 

зеректікке тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Төрт 
түлік мал". 

Мақсаты: Балалардың 

Қазақстанда қолда 

өсірілетін түлік түрлері, 
үй жануарларына күтім 

жасау, олардың тіршілік 

қалпы туралы 
түсініктерін кеңейту; 

құрдастарымен және 

Сурет салу 
Тақырыбы: "Алпамыс 

батыр".  

Мақсаты: Балаларды қазақ 
ертегілердің белгілі 

кейіпкері Алпамыс 

батырдың денесін салуға 

үйрету; адамның дене 
пішінін бөлшектеп салу 

техникасын игерту; 

балаларды қағаз бетіне 
қосымша бейнелерді 

толықтырып салуға 

бейімдеу; Наурыз мейрамы 
жөнінде түсініктерді 

кеңейту; көзбен мөлшерлеу 

қабілетін, ой-қиялын 

дамыту; тиянақтылыққа 
тәрбиелеу, қазақтың 

ертегілеріне деген 

сүйіспеншілікті арттыру. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Гүлі бар 
табақша".  

Мақсаты: Балаларды түрлі-

түсті қағазды бүгіп жапсыру 

арқылы гүл жасап, 
тіктөртбұрышты қайшының 

көмегімен сопақша етіп 

кесіп алып, қалдық 
материал: бірретік қағаздан 

жасалған табақшаның 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 
"Шеберханаға саяхат".  
Мақсаты: Балалардың 

қазақтың төл 

қолөнерлері мен 

кәсіптері туралы 
ұғымдарды жетілдіру; 

Наурыз мерекесіне 

құрылатын киіз үй 
құрылысын пысықтау; 

шеберхана және оған 

қатысты атаулармен 
таныстыру; әрекетті 

жобалау арқылы 

құралдарды қолдану 

амалдарын игерту; 
сөйлеу, ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

Наурыз жылдың жыл 
басы туралы мәліметті 

кеңейте түсіп, 

қазақтың салт-
дәстүрлерін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

 

Өзін өзі тану 

Тақырыбы: "Наурыз-

Жақсылықтың 
бастауы".  



 Тақырыбы: "[ж] дыбысы 

және Жж әрпін қайталау, 

әріп таңбасын жазу".  
Мақсаты: [ж] дыбысының 

айтылу артикуляциясымен 

таныстыру. Басқа 
дыбыстардың ішінен айыра 

білуге, сөзге дыбыстық 

талдау жасауға, сөзді 
буынға дұрыс бөлуге 

үйрету. Сурет арқылы 

заттың атауын білу, ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Ж-П  дыбысы 

және әрпін қайталау.  
Мақсаты: Артикуляция 

бойынша  дұрыс айтуға 

үйрету. Ж-П әріпін, жазылу 

таңбасын бекіту, жазуға 
үйрету. Есте сақтау, 

фонемалық есту 

қабілеттерін арттыру.  

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

ересектермен еркін 

қарым- қатынас 

барысында танымдық-
зерттеушілік іс-әрекет 

дағдыларын дамыту; 

жануарларға қамқор 
көзқарас, өзгелерге 

көмектесуге әзірлік, 

туған өлкенің 
табиғатына 

сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу. 

 

үстіне жапсыруға үйрету; 

балаларды көлемді 

жапсырма жасау 
іскерліктерін жетілдіру; 

қалдық материалдарды 

қоқысқа тастамай, оларды 
безендіріп, әртүрлі жұмыс 

жасауға ынталандыру; 

шығармашылық 
қабілеттерін дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Кең жайлау 

жалғыз бесік жас балаға". 
Мақсаты: балаларды 

ермексазды тіткөртбұрыш 

пішініне келтіру, 
ермексазды басу, жалпайту, 

есу, бүгу арқылы бесікті 

жасауға үйрету; қазақтың 

бесікке бөлеу, тұсау кесу, 
сүндет той секілді 

дәстүрлері жайлы 

таныстырып, білімдерін 
толықтыру, соның ішінде 

бесік туралы түсіндіру; 

дәстүрлерге деген 
қызығушылықтарын 

арттырып, сүйіспеншілікпен 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

Мақсаты: 

"Жақсылық", 

"Үйлесімділік" 
құндылықтарының 

мәнін ашу. Наурыз 

мерекесінің 
ерекшелігін түсіндіру. 

Жақсы қарым-

қатынастарын дамыту. 
Ұлттық салтдәстүрді 

қадірлей білуге 

тәрбиелеу.  

 



ІV апта 

 

«Өнер көзі 

– халықта» 

Дене шынықтыру-2 

(Маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері. 

Тақырыбы: «Табиғи 
апат». 

Мақсаты: Балаларға 

ауа-райының 
өзгеруіне 

байланысты 

қауіпсіздік 

ережелерін 
сақтаудың 

маңыздылығын 

түсіндіру; ауа-
райының өзгеруіне 

байланысты апат 

түрлерімен 

таныстыру; табиғи 
апаттық жағдайдан 

құтылу шараларын 

білуге үйрету. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Қазақ 

халқының ұлттық 
аспаптары".  

Мақсаты: Қазақ халқының 

ұлттық аспаптарын 
балаларға түсіндіру, түрлі 

жолдармен сөзді жасай 

алуды бекіту және оны 
белсенді сөйлеу тілінде 

қолдану; сөйлеу тілінің 

ақырын және қатты 

дыбысталуын ажыратуды 
үйрету, берілген тақырыпқа 

әңгімені ойдан шығарып 

жалғастыруды және 
аяқтауды дамыту; 

балалардың қазақ халқының 

аспаптарын қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Домбыра 
туралы аңыз".  

Мақсаты: Аңыз туарлы 

түсінік беру. Аңызды оқып, 
мағынасын ашу, түсіндіру. 

Сөздік қорларын молайту. 

Қазақтың ұлттық аспабы 

жайлы мағлұмат беру. 
Домбыраны қастерлеуге 

үйрету. 

 

Сауат ашу негіздері 

Математика  негіздері 

Тақырыбы: "Сарқытты 

таратуда есеп бар". 
Мақсаты: Балалардың 

шартты өлшемды 

заттырдың шамасын 
(қалыңдығын) 

салыстыруда пайдалануға 

үйретуді жалғастыру; 
геометриялық денелердің 

негізгі қасиеттері мен 

айырмашылығын бекіту; 

тұстастың құрамындағы 
ұсақтарды сандар арқылы 

бекітуге жаттықтыру;  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Қазақ 

ұлттық аспаптары" 

Мақсаты: Балаларды 
қазақтың ұлттық 

аспаптарымен таныстыру 

жалғастыру, 
оларды ажыратып, айта 

білу қабілеттерін 

пысықтау;  
аспаптардың атауларын 

айтқыза отырып, есте 

сақтау қабілеттерін, 

сөздік қорын 
байытып,тілін дамыту; 

қазақтың 

ұлттық өнеріне деген 
көзқарастарын кеңейту. 

 

Құрастыру 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Қоржыңды 

безендірейік". 
Мақсаты: Балаларды 

тіктөртбұрышты пішінді 

қағаздың, "қоржынның", 
бұрыштарына және 

ортасына симметриялық 

"қошқар мүйіз" оюын 
құрастыра білуге баулу; 

оюдың оң мен сол 

жақтарын бірыңғай салуға 

талпындырту; 
қоржын ашу дәстүрі 

туралы мағлұматтарды 

тиянақтау; қолдың ұсақ 
моторикасын, қағаз 

бетін бағдарлау біліктерін 

жетілдіру; қазақтың 

салт-дәстүрлеріне, 
қолөнеріне деген 

қызығушылығын арттыру, 

еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 
Тақырыбы: "Текемет". 

Мақсаты: Балаларды 

түрлі-түсті қағазды тең 

ортасынан бүктеп, 
симметрия бойымен 

"қошқармүйіз" оюын кесіп 

алып, оюды 
тіктөртбұрыштың бетіне 

жапсыруға үйрету; 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: "Табиғат-

денсаулық мекені". 
Мақсаты: "Табиғат", 

"Денсаулық" 

құндылығының туралы 
түсіндіру. Табиғат пен 

денсаулықтың өзара 

үйлесімділігі туралы 
түсініктерін кеңейту. 

Денсаулықты сақтау 

дағдыларын дамыту. 

Тазалыққа, 
ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 



Тақырыбы: "[б] дыбысы 

және Бб әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  
Мақсаты: [Б] дыбысын 

және Б әріпін таныстыру. 

Артикуляция бойынша Б 
дыбысын дұрыс айтуға 

үйрету. Б әріпін, жазылу 

таңбасын таныстыру, жазуға 
үйрету. Есте сақтау, 

фонемалық есту қабілеттерін 

арттыру. Шығармашылыққа 

баулу. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[х] дыбысы 
және Хх әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  

Мақсаты: Оқушыларға [х] 

дыбысы мен әрпін таныту, 
оқу мен жазу дағдыларын 

қалыптастыру. [х] дыбысына 

қатысты жаңа сөздерді 
таныту арқылы 

оқушылардың білімін 

жетілдіру, тілін дамыту. 
Оқушыларды білімділікке, 

ұқыптылыққа, 

сауаттылыққа, табиғатты 

қорғауға, оқуға 
дағдыландыру. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 
 

Тақырыбы: "Көшпелі 

халық баспанасы". 

Мақсаты: Балаларды 
киіз үй бейнеленген 

қағаз бетіне түрлі-түсті 

тоқыма жіптерін 
қайшымен ұсақтап қиып, 

киіз үйді безендіруге 

үйрету; киіз үйдің 
сүйектері, құрылымы: 

шаңырақ, кереге, уық, 

сықырлауық жайлы, 

көшпелі халық баспанасы 
туралы білімдерін 

толықтыру; әдет-

ғұрыптар жайлы 
білімдерін 

кеңейте отырып, 

балаларды 

қонақжайлылыққа 
тәрбиелеу; балалардың 

қайшымен жұмыс жасау 

іскерліктерін 
жетілдіру; тоқыма 

жіптерін қағаз бетіне 

жапсыру арқылы қол 
саусақ моторикаларын 

дамыту; "қара жорға" 

биінің қимылдарын еске 

түсіру, балалардың 
денелерін шынықтыру; 

шапшаңдылыққа 

тәрбиелеу. 
 

қазақтың сәндік-

қолданбалы өнер 

туындылары, соның 
ішінде текемет және де 

басқа киіз үй жиһаздары 

туралы білімдерін 
толықтыру; "қошқармүйіз" 

оюын қайшымен 

кесіп алу іскерліктерін 
жетілдіру. 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: "Көне аспап-
қобыз". 

Мақсаты: Балаларды 

ермексаздың кесегін 
созу, ойық жасау арқылы 

қобызды,сазбалшықтан 

кішкентай кесек үзіп алып, 

есу арқылы қобыздың 
ысқышын мүсіндеуге 

үйрету; қобыз және 

қобыздың түрлері, 
қобыздың құрылысы 

жайлы білімдерін 

толықтыру;   ермексазбен 
жұмыс 

жасау іскерліктерін 

жетілдіру. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сəуір айының өтпелі тақырыбы: «Ғарышқа саяхат» 

Мақсаты:  Балалардың ғарыш әлемі жайлы білімдерін жүйелеу, ғарыш ғаламына деген қызығушылықтарын арттыра отырып,  Жер біздің ортақ үйіміз, 

өзен және  көл, теңіздер мен мұхиттар, таулар, орман мен дала туралы түсінік беру. Жер ананы сүюге, қадірлеуге, Қазақстанда тұратын барлық 

халықтарды құрметтеуге тәрбиелеу. Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту, олардың салт дәстүрлеріне, ұлттық 

құндылықтарына, халықтар бірлігі тәуелсіз еліміздің басты игілігі екендігі туралы түсінік қалыптастыру. 

  

Білім 

салалары 

оқу 

қызметінің 

түрі жəне 

апта 

жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру – 

2,5 
Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

– 0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-1 
Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру-1 
Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен танысу-

0.5 

Өзін-өзі тану-1 

І апта. 

 

«Ғарышқа 

саяхат». 

 

 

Дене шынық-

тыру-3 

(Маман 

жоспарымен) 
 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "Күн мен Ай 

ертегісі".  

Мақсаты: Ертегіні оқып 
беру; сұрақ жауапқа 

монологтік және диологтік 

байланыстырып сөйлеуді 
қосып, мазмұнды сурет 

бойынша әңгімелеуді, схемаға 

сүйене отыра, заттарды 

әңгімелеуін дамыту; 

Математика негіздері  

Тақырыбы: "Зымыранды 

ғарышқа ұшыру 

амалдарын игерейік".  
Мақсаты: Балаларды 

алыс және жақын 

орналасқан объектілердің 
шынайы сипатын тануға, 

шамасын салыстыруға 

үйрету; геометриялық 

пішіндер мен денелерді 
атап, ажырата білуге 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Біздің 

ғарышқа саяхатымыз". 

Мақсаты: Балаларды 
ғарыш кемелері мен 

денелері, ғарышкерлер 

туралы түсініктеріне 
сүйеніп қағаз бетіне 

жоспарлап,сурет салу 

дағдыларын жетілдіру; 

"Ғарышкер күні" туралы 
білімдерін бекіту; ой-

Қоршаған ортамен 

танысу.  

Тақырыбы:                        
"Ғарыш әлемі".  
Мақсаты: Балалардың 

ғарыш әлемі туралы 

ұғымдарын кеңейту; 
ғарыш кемесінің 

құрылысын сызба арқылы, 

өзге балалармен бірлесіп 

жобада іске асыруға 
үйрету; түрлі 



балаларды бауырмалдыққа 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері  
Тақырыбы: "[һ] дыбысы 

және Һһ әрпі, әріп таңбасын 

жазу". 
Мақсаты: Әріпті тану, 

ажырату және оны дыбыспен 

сәйкестендіру. Оқудың 
түрлерін (буындап оқу, жиі 

кездесетін сөздерді тұтас оқу, 

түсініп оқу. Тақырыпқа 

байланысты керекті сөздер, 
сызбалар, суреттер, белгілерін 

қолдана отырып, жай 

сөйлемдер/мәтін құрастыру.  

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: "[я] дыбысы 

және Яя әрпі, әріп таңбасын 

жазу".  
Мақсаты: Я я дыбысы мен 

әрпін меңгерту, сөзге 

дыбыстық талдау жасату, 
сөздерді буынға бөлгізу, ол 

арқылы берілген сөздерді оқу 

мен жазуға үйрету. Я 
дыбысына қатысты сөздерді 

сауатты оқуға, жазуға, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "С.Қалиев 

«Тұңғыш қазақ ғарышкері» 

өлеңін жаттау".  
Мақсаты: Балаларға ғарыш 

туралы түсінік беру, өлеңнің 

мазмұнын түсіне білуге 

жаттықтыру; жиын және 

оның құрамы арасындағы 

қатынастарды орната 
білуді дамыту,"он" саны 

көлеміндегі сандар 

қатарын және сандар 
құрамы жөніндегі 

білімдері мен біліктерін 

дамыту; аналитикалық 
қабілеттерді ұштау, 

зеректікке тәрбиелеу." 

Жаратылыстану.  

Тақырыбы: 
"Шоқжұлдыздар". 

Мақсаты: Балаларға 

астрономияны ғылымы 
туралы түсініктер беру, 

ғарыш ғылымы ретінде 

таныстыру; ғарыш, 

ғарышкерлер, планеталар, 
жұлдыздар, Күн жүйесі 

деге ұғымдарды 

балаларға түсіндіру; Күн 
жүйесінің 8 планеталарын 

атай білу, олардың 

арасынан жер табуды 
үйрету; жеке болждамды 

дәлелдеу және өз бетінше 

қорытынды жасау 

қабілеттерін 
қалыптастыру; зейніні, 

есте сақтау, ойлау, 

елестету қабілеттерін 
дамыту; зияткерлікке, 

шығармашылыққа баулу. 

қиялын, түйсіктер және 

эмоциялар әлемін дамыту, 

зияткерлікке, 
ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

 

Жапсыру   
Тақырыбы: "Зымырайды 

зымыран".  

Мақсаты: балаларды 
дайын тіктөртбұрыш, 

үшбұрыш, шеңбер пішінді 

қағаздар арқылы 

зымыранның бейнесін 
құрастырып, жазық қағаз 

бетіне желімнің көмегімен 

жапсыруға үйрету;   
баланың шапшаң ойлауын 

жетілдіру, кеңістікті 

бағдарлай білуге, 

балалардың тілдік 
нормаларын дамыту; 

түтікшелердің көмегімен 

зымыранды ұшыру арқылы 
баланың тыныс алуын 

жақсарту. 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: "Зымыран 

ұшар ғарышқа".  

Мақсаты:  зымыранды 

мүсіндеуге үйрету;     
ғарышкерлер туралы 

білімдерін толықтыру; 

ғарыш әлеміне деген 
қызығушылықтарын 

арттыру; ғарышкерлерді 

жаттығуларға белсенді 

қатысып, ғарыш әлемі 

туралы білімдерін 
толықтыру; зияткерлік, 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 
ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

 

Өзін-өзі тану. 
Тақырыбы: "Табиғат 

және адам".  

Мақсаты: Табиғат пен 

адамның үйлесімділігі 
туралы түсініктерін бекіту. 

Табиғат пен адамның 

үйлесімділігі туралы 
түсініктерін кеңейту. 

Табиғатқа деген қамқор 

қарым- қатынас дағдысын 

дамыту. Тазалыққа, 
ізгілікке тәрбиелеу. 



үйрету.Қазақ елінің тұңғыш 

ғарышкерлері туралы 

білімдерін кеңейту. 
Балалардың тілін дамыту.  

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

құрметтеп, бағалай білуге 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  апта. 

 

«Жер-ана». 

 

Дене шынықтыру-2 
(Маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері. 

Тақырыбы: "Қауіпті 

жануарлар". 

Мақсаты: балаларға 
қауіпті жануарлар 

туралы түсінік беру; 

қауіпті жануарлар 
түрлерімен 

таныстыру; 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Түлкі мен 

қоян» орыс халық ертегісі".  

Мақсаты: Ертегіні оқу 
барысында оқиға желісі мен 

кейіпкерлерді белгілер 

арқылы сызып көрсетіп, әр 

белгінің нені бейнелейтінін 
түсіндіру. Ертегінің 

мазмұнын айтуға, сөздерді 

буынға бөлуді үйретуді 
жалғастыру. Ауызекі сөйлей 

білуге дағдыландыру, 

Математика  негіздері 
Тақырыбы: "Үй 

жануарларының өрістегі 

жолдарын 
салыстырайық". 

Мақсаты: балаларды 

заттардың шамасын 

салыстыруда шартты 
өлшемді пайдалануға 

баула, сызғыштың 

сипатымен таныстыру; 
бүтінді түсінуге баулу 

(бөліктен бүтін үлкен, ал 

Сурет салу 
Тақырыбы: "Түйе". 

Мақсаты: балаларды 

түйенің пішінін салуға 
үйрету; трафаретті 

бастырып жалпы 

сұлбасын, түйе арқасының 

үстіне алтыбұрышты 
пішінді бастыру 

техникасын игерту;  

Жапсыру 
Тақырыбы: "Әрі түйе, әрі 

құс болады ол түйеқұс".                       

Өзін өзі тану 
Тақырыбы: "Табиғат 

- ана".  

Мақсаты: "Табиғат" 
құндылығының 

маңыздылығы туралы 

түсінік беру. Табиғат 

пен адамдар 
арасындағы 

байланысты түсіндіру. 

Табиғатқа деген 
танымдық 

қызығушылықтарын 



жануарлармен 

байланыс кезінде 

қауіпсіздік және 
тазалық ережелерін 

сақтай білуге үйрету. 

сұраққа толық жауап беру 

қабілеттерін дамыту. 

Балаларды батырлыққа, 
өжеттілікке, бір біріне жақсы 

тілек айта білуге тәрбиелеу. 

Көркем  əдебиет 
Тақырыбы: "Менің сүйікті 

ертегім. «Құмырсқа» қазақ 

халық ертегісі."  
Мақсаты: Ертегінің 

мазмұнын түсіндіру, 

әңгімелеуге, саусақ театры 

арқылы сахналауға үйрету. 
Жәндіктердің басты 

белгілері мен 

айырмашылықтарын 
түсіндіру. Сөздік қорларын 

молайтып, тіл байлықтарын 

дамыту. Достыққа, бірлікке 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ф] дыбысы 

және Фф әрпі, әріп 
таңбасымен танысу.". 

Мақсаты: Ф дыбысы және 

оның әріп таңбасымен 
таныстыра отырып, 

балалардың ойлау 

қабілеттерін, қиялын 

дамыту, Ф дыбысына сөз, 
сөйлем табуына назар 

аудару, сөздік қорына мән 

беріп, байланыстыра 
сөйлеуге үйрету. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ю] дыбысы 

бөлік бүтіннен кіші), осы 

білікті сандар құрамында 

қолдануға жаттықтыру;   
зеректікке, 

шыдамдылыққа 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: "Жас 

бағбандар".  
Мақсаты:  еліміздің 

көрікті жерлері туралы 

түсініктерін кеңейту;   

далада гүл егу арқылы 
табиғатқа қатыстарын 

сездіру, өз істеріне 

жауапкершілікпен 
қарауға баулу; тәжірибе 

арқылы балалардың 

қоршаған ортадағы 

өсімдіктерге 
қызығушылығын 

арттыру,   ізгілікке, 

мейірімділікке, білімге 
құштарлықты тәрбиелеу. 

Құрастыру.   

Тақырыбы: "Құрылыс 
ғаламшары".  

Мақсаты: балаларды 

құрылыс материалдары 

пайдаланып ғарыш 
кемесін құрастыруды 

үйрету, бірінің үстіне 

бірін қойып, қолмен түзеп 
отыруға, кірпіштің үстіне 

арканы арқасына аударып 

қоюға,текшелерді, 

Мақсаты: балаларды 

дәстүрлі емес материал: 

мақта табақшаларынан 
қағаз бетіне түйеқұсты 

жапсыруға үйрету; қағаз 

бетінде кеңістікті 
бағдарлай алу 

іскерліктерін жетілдіру; 

мақта табақшасынан 
көлемі кішкентай 

шеңберді, бүтін мақта 

табақшасын тең ортасынан 

кесіп алу, жолақтарды 
кесіп алу   

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Глобус". 
Мақсаты: балаларды 

ермексазды домалақтау 

әдісін қолдана отырып 

"глобусты" мүсіндеуге, 
ермексазды жағу арқылы 

құрлықты бейнелеуге 

үйрету;"Жер шарының 
кішірейтілген бейнесі" 

туралы, біздің Жер 

ғаламшарында мекен 
ететініміз жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру; "глобус" 

туралы мағлұмат беру; 
Күн жүйесін айналып 

тұратын ғаламшарлар 

жайлы білімдерін 
жетілдіру; ермексазды 

жағу арқылы глобустағы 

құрлықтарды бейнелеу; 

дамыту. Табиғатқа 

қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу. 
 



және Юю әрпі, әріп 

таңбасымен танысу.".  

Мақсаты: [ю] дыбысын 
және Ю әрпін таныстыру. 

Артикуляция бойынша 

дыбысын дұрыс айтуға 
үйрету. Юю әріптерін, 

жазылу таңбаларымен 

таныстыру, жазуға үйрету. 
Есте сақтау, фонемалық есту 

қабілеттерін арттыру. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен 

призманы құламайтындай 

етіп, екі жағынан 

цилиндрмен тіреу 
іскерліктерін жетілдіру;   

достыққа тәрбиелеу. 

ермексазбен жұмыс 

барысында қол саусақ 

моторикаларын дамыту. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ апта 

 

«Көктемгі 

ағаштар». 

 

 

Дене шынықтыру-3 

(Маман жоспарымен) 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  
"Б. Соқпақбаев "Ағаштар 
неге ашуланды?" 

Мақсаты: Балаларға 

ертегіні оқып беру мазмұнды 
сурет бойынша әңгімелеуді, 

схемаға сүйене отыра,   

әңгімелеуін дамыту; 
балаларды тез ашуланбауға, 

бір бірлерін сыйлауға 

тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Көктем сәні".                                                

Мақсаты: Ертегінің желісін 

кейіпкерлерін, мазмұнын 
түсіну. Ертегіні баяндауда өз 

ойларын алдымен 

ұштастыруға баулу; ертегіге 

деген қызығушылықтарын 
арттыру; көктемде 

табиғаттың әсемдігін сезіне 

білуге үйрету. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[ё] дыбысы 

және Ёё әрпі, әріп 
таңбасымен танысу".  

Мақсаты: Балаларды Ё ё 

дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Ұсынылған 
әрбір сөзге дыбыстық талдау 

жасай білуге үйрету. 

Балалардың ойлау, есте 
сақтау қабілетін дамыту. 

Еңбексүйгіштікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 
"Баубақшаның 
ағаштарына суды қалай 

жеткіземіз?". 

Мақсаты: Балалардың 
заттар топтамаларын 

салыстыруда "кем", 

"артық", "тең" белгілерін 
пайдалана білуге үйрету; 

заттарды биіктігі шамасы 

бойынша салыстыру 

даңдыларын жетілдіру; 
белгілі бір бағытта келе 

жатып, белгі бойынша 

бағытын өзгерте білуін 
қалыптастыру; қағаз 

бетінде бағдарлай білу 

дағдысын бекіту; 

табандылыққа, 
тиянақтылыққа 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану. 
Тақырыбы: "Ағаштың 

қасиеттері".  

Мақсаты: Балалардың 
көктемдегі маусымдық 

өзгерістер туралы 

білімдерін бекіту; 

ағаштардың бүршік 
жаруы туралы ақпаратты 

өздігінен толықтыруға 

машықтандыру; 
қарапайым дербес 

тәжірибе іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру арқылы 

Сурет салу  

Тақырыбы:  
"Інжугүлдер ".  
Мақсаты: Балаларды 

қылқалам мен мақта 

таяқшасымен салу 
техникаларын үйлесімді 

пайдалану іскерлігін 

ұштау;   қараңғы жасыл 
түсті араластырып жасау 

тәсіліне үйрету; көктем 

мезгілінде жасыл шөп пен 

жапырақтардың шығуы 
туралы ұғымдарын 

жетілдіру; зейінді, ой-

қиялды дамыту; достыққа 
тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: "Гүлденген 

ағаштар".  
Мақсаты: Балаларды 

қызғылт түсті жазық қағаз 

бетіне ағаш дайындамасын 
тігінен орналастырып, ақ 

түсті майлықтарды екіге, 

төртке бөліп жырту, 
умаждау арқылы ағаштың 

ұшар басына жапсыруға 

үйрету;     майлықты 

жырту және умаждау 
кезінде балалардың қол 

саусақ моторикаларын 

дамыту; қағаз бетінде 
кеңістікті дұрыс бағдарлай 

білу іскерліктерін 

жетілдіру. 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: 
"Ағаштар, табиғат 

және адам".  

Мақсаты: Балалардың 
ағаштың табиғатқа 

және адамның 

тіршілігіне қосатын 
үлесі туралы 

түсініктерін жетілдіру; 

түрлі зияткерлік, 

тәжірибелік және 
шығармашылық 

әрекеттерге 

араластырып ағаштан 
жасалатын өнімдерді 

пайдалану біліктерін 

арттыру, орманды 

және басқа табиғат 
объектілерін аялау 

амалдарын игерту; 

экологиялық 
мәдениетке тәрбиелеу. 

 

Өзін өзі тану 
Тақырыбы: "Мен 

Отанымды сүйемін". 

Мақсаты: «Отан» 

құндылығы туралы 
түсініктерін кеңейту. 

Отан туралы 

түсініктерін кеңейту. 
Патриоттық сезімдерін 

дамыту. Отанын сүюге 

тәрбиелеу. 



 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[в] дыбысы 
және Вв әрпі, әріп 

таңбасымен  танысу.".  

Мақсаты: В дыбысы және 
оның әріп таңбасымен 

таныстыра отырып, 

балалардың ойлау 
қабілеттерін, қиялын 

дамыту, В дысына сөз, 

сөйлем табуына назар 

аудару, сөздік қорына мән 
беріп, байланыстыра 

сөйлеуге үйрету. 

 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

балалардың ағаш 

қасиеттері туралы 

түсініктерін жетілдіру; 
құрдастарымен достық 

қарым-қатынастарын, 

бірлесіп еңбек етуге 
тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Көктем 
көркі".  

Мақсаты: балаларды 

ашық және қою түсті 
жасыл түсті 

ермексаздарды қосу 

арқылы ағаштың ұшар 
басын жасап, мүсіндеудің 

шиыршықтау әдісін 

пайдалана отырып ағаш 

жапырақтарын жасау 
арқылы ағашты мүсіндеуге 

үйрету;   балалардың 

саусақ моторикасын 
дамытып, тілдік қорларын 

байытуға үлес қосу; 

көктемде даланың 

жайқалып кететініне, 
ерекшеліктеріне 

қызығушылықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV апта. 

 

«Бір 

шаңырақ 

астында» 

Дене шынықтыру-2 

(Маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері. 

Тақырыбы: "Қауіпті 

жәндіктер" 
Мақсаты: балаларға 

қауіпті жәндіктер 

туралы түсінік беру; 

табиғатта кездесетін 
қауіпті жәндік 

түрлерімен 

таныстыру; қауіпті 
жәндіктерден 

сақтану шараларын 

білуге үйрету 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: "1 мамыр - 

Қазақстан халықтарының 

бірлігі күні!".  
Мақсаты: 1 – мамыр 

Қазақстан халықтарының 

бірлігі күні туралытүсіндіру; 
сұрақ жауап ұйымдастырып, 

балалардың тілдік 

нормаларын пайдалана 

отырып, дұрыс сөйлеуді 
дамыту; балаларды 

достыққа, татулыққа, басқа 

ұлттарға достықтарын 
арттырып тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: "Мақта қыз бен 

Математика  негіздері  

Тақырыбы: "Достық 

үйнің құрылысы" 

Мақсаты: балаларды 
түрлі оқиғалар, мен 

ертегілер мысалында 

және іс-тәжірибеде тұтас 
бөлікті тең екі және 

төртке бөлу тәсіліне 

үйрету; шынайы 

құрылыстар мен 
сызбаларды тұтас бөлік 

көріп, құрамындағы ұсақ 

бөліктерді ажыратын, сан 
құрамын көрсетуге 

дағдыландыру; 

бойындағы білімдері мен 
дағдыларын 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Қуыршақтар 

театрының кейіпкерлері"  

Мақсаты: балаларды 
"Буратино" ертегісі желісі 

бойынша сюжеттік суретті 

салуға үйрету; ертегі 
кейіпкерлерінің 

келбеттеріндегі 

ерекшеліктерді суретте 

көрсетуге машықтау, дене 
пропорцияларын сақтауға 

баулу. 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: 
"Көгершіндер" . 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы: "Ризамыз, 

саған, «Өзін - өзі тану" 

әлемі!"  
Мақсаты: "Өзін-өзі 

тану" сабақтарынан 

алған білімдерін 
бекіту. "Өзін - өзі 

тану" сабақтарында 

алған білімдерін , 

іскерліктерін 
қорытындылау. 

Балалар бойындағы 

жақсы қасиеттерін 
дамытуға ықпал ету. 

Адамгершілікке 

тәрбиелеу. 



мысық" Ы. Алтынсарин 

(сахналау, мәнерлеп оқу)"      

Мақсаты:                   
Шығарманы оқу арқылы 

түсінуге үйрету. Оқылған 

шығарманы әңгімелеуге, 
диалогты сөздерді мәнеріне 

келтіре айта білуге үйрету. 

Есте сақтау қабілеттерін 
қалыптастыру.  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "[э] дыбысы 

және Ээ әрпі, әріп 
таңбасымен  танысу".  

Мақсаты: Э э дыбысы мен 

әрпін таныстыру, сөздерге 
дыбыстық талдау жасауға, 

дыбыс пен әріпті ажырата 

білуге, берілген сөздерді 

дұрыс оқуға, жаза білуге 
үйрету. Э э дыбысы бар жаңа 

сөздерді таныту арқылы 

танымдық қабілеттерін, 
сөздік қорын, оқуға деген 

қызығушылығын дамыту.  

 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: "[ц] дыбысы 

және Цц әрпі, әріп 

таңбасымен танысу". 
Мақсаты: Балаларға [ц] 

дыбысы мен әрпін таныту. 

[ц] дыбысына байланысты 
жаңа сөздермен таныстыру. 

Балаларды сауатты, мәнерлі, 

әсерлі сөйлеуге баулу.   

шығармашылықта 

көрсете білуге баулу; 

адамның өміріндегі 
құбылыстарды 

математикалық 

заңдылықтармен 
сәйкестендіруге үйрету; 

зияткерлікке, 

шығармашылыққа 
тәрбиелеу.   

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 
"Қазақстандағы ұлттар 

мәдениеті". 

Мақсаты: Балаларға 
Қазақстанда тұратын көп 

ұлттар туралы мәліметтер 

жиынтығын толықтыру; 

1-мамыр ынтымақ күні 
мерекесі жайлы өздігінен 

әңгімені өрбіту 

қабілеттерін, ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін; 

Қазақстан көп ұлтты 

мемлекет екенін үйретуді 
жалғастыру; достыққа, 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

 

Құрастыру.   

Тақырыбы: "Ақ қайың".                        

Мақсаты: балаларды 
қатырма қағаздан 

ағаштың діңі мен ұшар 

басын қиып алып, 

Мақсаты: балаларды 

түрлі-түсті майлықтарды 

ұсақтап жыртып, алақан, 
Жер шары, көгершіндер 

трафареттерінің үстіне 

жапсыруға; ұжым болып 
жапсырған бөліктерді 

төбелік текше үстіне 

жапсыруға үйрету; 
"Қазақстан халықтарының 

бірлігі" мерекесі туралы, 

ұлттар достығы туралы 

білімдерін кеңейту; өзге 
ұлт өкілдеріне 

сыйластықпен қарауға, 

құрметтеуге тәрбиелеу; 
"Бірлік болмай тірлік 

болмас" мақалы жайлы 

түсініктерін толықтыру; 

майлықтарды ұсақтап 
жырту арқылы балалардың 

қол саусақ 

моторикаларын, 
шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Шаңырақ 

ғой киелі". 

 Мақсаты: балаларды 
ермексаз бөліктерін 

жұмсартып, есу арқылы 

дөңгелек пішінге келтіріп 
шаңырақты мүсіндеуге 

үйрету;    достыққа 

тәрбиелеу.  



 

 Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 
                

майлықтарды жырту, 

умаждау әдістерін 

пайдаланып, домалақ етіп 
ағаштың ұшар басына 

жапсыруға, желіммен 

ағаш бөліктерін бір-біріне 
жапсырып, "қайың" 

ағашын құрастыруға 

үйрету. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамыр айының өтпелі тақырыбы: «Бейбітшілік қорғанында» . 

Мақсаты: Балалардың әскери қызмет жайындағы ұғымдарын дамыту; бейбітшілік өмірдің құндылығын түсінуге үйрету. Балалардың қоршаған орта, 

экологиялық мәдениет көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру, көктем мезгіліндегі ауыл шаруашылық 

жұмыстарының ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту жер жырту егістік егін егу тұқым себу жұмыстары. Жазғы уақытта өткізілетін демалыстар жаз 

мезгілінің қызықтары туралы білімдерін кеңейту. 



Білім 
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жүктемесі 

Денсаулық-3 

Дене 

шынықтыру – 
2,5 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері – 
0,5 

Қатынас-5 

Сауат ашу негіздері-2 

Сөйлеуді дамыту-1 
Көркем әдебиет-1 

Орыс тілі-1 

Таным-2,5  

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 
Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 
Жапсыру-1 

Музыка-2 

Әлеумет-1,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0.5 
Өзін-өзі тану-1 

І апта 

 

«Бейбітшілік 

қорғанында»  

Дене 

шынықтыру-3 

(маман 
жоспарымен) 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: "Мәңгілік 

алау»                             
Мақсаты: Жеңістің 

оңайшылықпен келмегенін 

түсіндіру; балаларды 
Отанын сүюге, өз елі мен 

жерін қастерлейтін саналы 

да білімді ұрпақ тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Сауат ашу 

негіздері "[щ] дыбысы 
және Щщ әрпі, әріп 

таңбасымен  танысу". 

Мақсаты: Щ дыбыстарын 
және Щ әріптерін 

таныстыру. Артикуляция 

бойынша дыбысын дұрыс 

айтуға үйрету. Щщ 
әріптерін, жазылу 

таңбаларымен таныстыру, 

жазуға үйрету. Есте сақтау, 
фонемалық есту 

қабілеттерін арттыру. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "[ч] дыбысы 

және Чч әрпі, әріп 

таңбасымен  танысу.".  

Математика негіздері  

Тақырыбы: "Жалауларды 

ретімен қоямыз".   
Мақсаты: балалардың 

айналасына қарап 

геометриялық пішіндерді 
табу, оларға талдау жасай 

біліктерін ұштау; белгілі 

бір бағытта келе жатып, 

белгі бойынша бағытын 
өзгерте білу қабілетін 

жетілдіру; «Нешінші?» 

«Қайсы?» деген 
сұрақтарға дұрыс жауап 

беру, қарапайым мысалдар 

мен есептерді шеше білу 
дағдыларын бекіту; 

зейінін, ойлау қабілеттерін 

дамыту; достыққа, 

тапқырлыққа, 
ойыншықтарға ұқыпты 

қарауға тәрбиелеу. 

Жаратылыстану.  
Тақырыбы: "Жәндіктер 

әлемі".   

Мақсаты: балалардың 
жәндіктердің кейбір 

түрлері (көбелек, шыбын, 

қоңыз, қанқыз) туралы 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Атқа мінген 

шабандоз ".   
Мақсаты: балаларды атқа 

мінген шабандоз баланың 

суретін салуға үйрету; 
баланың дене бітімі мен 

аттың дене көлеміне 

сәйкестендіру білігін 

дамыту; көзбен мөлшерлеу 
қабілетін дамыту; 

салаутты өмір салтын 

ұстануға, Отанын сүю 
сезіміне тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 
Тақырыбы: "Әуе шары 

қалықтайды".  

Мақсаты: балаларды 

жапсырудың тәсілдерін 
пайдалана отырып, әуе 

шарының шарын 

жапсыруға, 
тіктөртбұрышты бұру 

арқылы әуе шарының 

себетін жапсыруға үйрету; 
тіктөртбұрыштан 

жолақтарды кесіп алып, 

әуе шарының шары мен 

Қоршаған ортамен 

танысу.  

Тақырыбы: 
"Қазақстанның негізгі 

байлықтары". 

 Мақсаты: балалардың 
Отан қорғаушылар және 

Жеңіс күні туралы 

ұғымдарын тиянақтау; 

Қазақстанның негізгі 
байлықтары жөнінде 

мағлұматтарды 

жаттығулар, санамақты 
жаттау, суреттер 

галереясына қатысу, 

зияткерлік картасын 
толтыру арқылы игерту; 

Қазақстанның 

байлықтарының елге 

пайда әкелуін қамтамасыз 
ететін түрлі мамандықтар 

туралы білімдер беру; 

Отан сүйгіштікке, 
отандастарына, 

мамандықтар иелеріне 

құрмет сезімдеріне 
тәрбиелеу. 

Өзін-өзі тану. 



Мақсаты: Әріпті тану, 

ажырату және оны 

дыбыспенсәйкестендіру. 
Жазу жолын,жоларалық 

кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі 
сызығын сақтап, әріп 

элементтерін жазу. 

Көркем əдебиет  
Тақырыбы: "С. Оспанов 

"Тілегіміз- бейбіт күн" 

(жаттау)"  

Мақсаты: Балаларға С. 
Оспанов туралы мәлімет 

беру. Өлең жолында 

кездесетін сөздердің 
мағынасын түсіндіру. 

Байланыстыра сөйлеуге өз 

ойларын жеткізе білуге 

үйрету. Есте сақтау 
қабілеттерін дамыту. 

Әдептілікке, үлкендерді 

сыйлауға тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

(маман жоспарымен) 

түсініктерін 

қалыптастыру; ой 

белсенділігін, бақылау, 
талдау, тұжырымдар 

жасау дағдыларын 

дамыту; қоршаған ортаға 
байланысты жылы 

сезімдерін 

қызығушылықтарын 
тәрбиелеу; жанды 

табиғатқа 

қызығушылығын 

тәрбиелеу; жанды 
табиғаттың кішкентай 

тіршілік иелерін қорғауға 

баулу; топппен жұмыс 
істеу арқылы 

ұйымшылдыққа үйрету. 

себетін бір-біріне жалғау 

іскерліктерін жетілдіру;  

Мүсіндеу 
Тақырыбы: "Әскери 

ұшақ". 

Мақсаты: балаларды 
ермексаздан бөліктерді 

бір-біріне біріктіру арқылы 

әскери ұшақты мүсіндеуге 
үйрету;   қазақтың батыр 

қыздары, шығыстың қос 

шынары жайлы айту; 

Отанға сүйіспеншілікті 
арттыру және патриоттық 

сезімдерін оятып, оны 

қорғауға, ардагерлерді 
құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

Тақырыбы: "Сыйлық 

дегеніміз не?".  

Мақсаты: құрмет пен 
сүйіспеншілік сезімдеріне 

тәрбиелеу. Балабақшадағы 

сыйластық туралы 
түсініктерін кеңейту. 

Сүйіспеншілікке, басқа 

адамға жылулық, жақсы 
көңіл-күй сыйлауға 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ апта. 

 

«Табиғаттың  

гүлденуі» 

Дене шынықтыру-2 

(маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері. 

Тақырыбы: 
"Табиғаттағы 
қауіпсіздік". 

Мақсаты: балаларға 

табиғатта болғанда 
қауіпсіздік 

ережелерін 

сақтаудың 

маңыздылығын 
түсіндіру; 

табиғаттағы қауіп 

түрлерімен 
таныстыру; 

табиғатта қауіп 

төнген жағдайдан 
құтылу шараларын 

білуге үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту                 

Тақырыбы:  

"Таңғажайып гүлдер" 
Мақсаты: Ғажайып гүлдер 

туралы білімдерін 

кеңейтіп, гүлдердің 

ерекшеліктерін түсіндіру; 
балалардың ойларымен 

бөлісіп, диалог 

ұйымдастырып тілдік 
нормаларын дамыту; 

балаларды әдемілікті көре 

білуге тәрбиелеу 

Көркем əдебиет 
Тақырыбы: «Жақсы деген 

немене, жаман деген 

немене» «өлеңмен танысыу 

Мақсаты:  
Күнделікті өмірде 

кездесетін әртүрлі 
жақсылық пен 

жамандық істерді ажырата 

білуге үйрету. 

Қойылған сұраққа толық 
жауап беруге , сурет 

бойынша әңгімелеуге 

дағдыландыру.  
Үлкенді сыйлауға, 

қоршаған ортаны қорғауға, 

жақсыдан үйреніп, 
жаманнан жиренуге 

тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "ь,ъ әрпімен 
таныстыру".  

Математика  негіздері 

Тақырыбы: "Табиғат 

заңдылықтарын 
ұстанайық". 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді атап, ажырата 

білуге жаттықтыру. Қағаз 
бетінде бағдарлай білу 

дағдысын бекіту. 

«Жоғарыда - төменде» 
ұғымдарын пысықтау. 

Қарапайым мысалдар мен 

есептерді шеше білу 

дағдыларын бекіту. Бүтін 
өзінің бөліктерінен үлкен 

екендігін, бірдей 

сандардың өзара 
бірыңғай сәйкестігі, 

үлкен және кіші 

бөліктерді анықтау. 
Балаларды зеректікке, 

байқампаздыққа, 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 
 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 
"Жаңбырдың түрлері" 

Мақсаты: балалардың 

жансыз табиғат 
құбылыстары туралы 

түсініктерін кеңейту; есте 

сақтау қабілетін, 

логикалық пайымдауы 
мен шығармашылық 

Сурет салу  

Тақырыбы: "Жұпаргүл 

бұтағы".  
Мақсаты: балаларды 

бөртегүл бұтағына қарап, 

суретін мақта таяқшасын, 

борларды, бояуды 
қолданып, қағаз бетіне 

салу техникасына үйрету;   

жасыл көктем мезгіліндегі 
гүлдердің түрлері туралы 

ұғымдарды тиянақтау; 

зейінін, қолдың ұсақ 

моторикасын, эстетикалық 
талғам қабілетін дамыту. 

Жапсыру  

Тақырыбы: "Тікенекті 
кактус" . 

Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрыштарды 
сопақша етіп кесіп, 

сопақшаларды тең 

ортасынан бүктеп, бірінің 

үстіне бірін жапсыру, 
бүктелген сопақшалардан 

кактус сабағын 

құрастырып, қағаз бетіне 
жапсыруға үйрету; 

қағазды ұсақтап кесіп, 

кактус сабағының арасына 
жапсыру арқылы, кактус 

тікенектері деп 

қабылдауға үйрету; гүл 

қимаүлгілерін желімнің 
көмегімен тиянақты етіп 

Өзін өзі тану    

Тақырыбы: "Мен 

қуаныштымын ". 
Мақсаты: жақсылық, 

қуаныш ұғымдары 

туралы түсінік беру. 

Мереке, қуанышы 
туралы түсінік беру. 

Өзара сыйластық, 

сүйіспеншілік 
сезімдерін дамыту. 

Ұжымдық қарым-

қатынас дағдыларын 

дамыту. Қуаныш 
сыйлау алуға үйрету. 

Өзара сыйластыққа 

тәрбиелеу.    
 



Мақсаты: Оқушыларды «ъ» 

белгісімен таныстыру, оның 

дыбысталмайтынын 
түсіндіру, ъ белгісі бар 

сөздерді дұрыс оқуға және 

жазуға, есте сақтауға, 
дыбыстық талдау жасауға 

үйрету. Оқушылардың 

ойлау, есте сақтау, сауатты 
сөйлеу, мәнерлеп оқу 

қабілеттерін дамыту, сөздік 

қорларын молайту. 

Тазалыққа, ұқыптылыққа 
тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "Дыбыстар мен 
әріптерді пысықтау". 

Мақсаты: Өткен дыбыстар 

мен олардың әріп таңбасын 

қайталату. Айтылу 
ерекшелігіне қарай 

дыбыстарды дыбыс 

түрлеріне ажырата білу 
дағдыларын жетілдіру. 

Ойлау қабілеттері мен тіл 

байлықтарын дамыту. Үй 
жануарларына қамқорлық 

көрсетуге тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

(маман жоспарымен) 

қиялын дамыту; білімге 

құштарлықты, танымдық 

белсенділікті тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы: "Соғыс 

көлігі танк" . 
Мақсаты: балаларды 

құрылыс 

материалдарынан соғыс 
көлігі танкті құрастыруға 

үйрету; соғыс, Ұлы Отан 

соғысы және Ұлы Отан 

соғысына қатысқан 
батырлар туралы 

білімдерін толықтыру; "  

танк құрылымын атай 
білу; балалардың Отанға 

деген сүйіспеншіліктерін, 

қорғауға және қамқор 

болуға тәрбиелеу, 
жаңашырлық сезімдерін 

ояту.   

жапсыруға, желімді дұрыс 

пайдалану іскерліктерін 

жетілдіру;   

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: "Қарапайым 
түймедақ". 

Мақсаты: балаларды 

ермексаздан түймедақ 
гүлін мүсіндеу кезінде 

әртүрлі тәсілдерді 

пайдалану дағдысын 

бекіту;  "түймедақ" гүлін 
мүсіндеудің екінші тәсілін 

көрсету; балалар өздерінің 

қалаулары бойынша 
мүсіндеу тәсілдерін 

таңдауға ерік беру. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 



ІІІ апта  

 

«Көктемгі 

егістік»  

Дене шынықтыру-3 

(маман жоспарымен) 
Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 
"А.Бақтыгерееваның "Гүл 
ектік" өлеңін жаттау. 

Мақсаты: өлеңді жаттап, 

мәнерлеп айтуға үйрету. 
Өлеңде кездесетін сөздердің 

мағынасын түсіндіру. Есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 
Әдептілікке, үлкендерді 

сыйлауға тәрбиелеу. 

Көркем əдебиет 

Тақырыбы: "Қоян және 
кірпі" ертегісі 

Мақсаты: Балаларды 

көркем бейнені толық 
жасауға түрткі болу. Есте 

сақтауды, зейінді, 

артикуляциялық аппаратты, 

ыммен жеткізу қабілетін 
дамыту. Театрға және 

қарым-қатынас мәдениетіне 

деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "Дауысты мен 
дауыссыз дыбыстар әлемі"  

Мақсаты:  

Есту, айту арқылы 

дыбыстарды түрлеріне қарай 
ажырата білуге үйрету; 

ертегі тыңдатып, қиялдарын 

дамыту, ой-өрістерін 
кеңейту. Білуге деген 

құштарлықтарын арттыру; 

Математика негіздері. 
Тақырыбы: "Жануарлар 

жұмбақтарды жасыруды 
бастайды".  

Мақсаты: балалардың 

заттардың салмағын 
өлшеуге 

қызығушылықтарын 

арттыру; шартты 
өлшемнің көмегімен 

заттың шамасын 

салыстыра білу, тақтада 

және қағаз бетінде 
бағытты таба білу 

дағдыларын жетілдіру; 

сандар қатарын және 
сандар құрамы жөніндегі 

білімдерін пысықтау; 

зейінін, есте сақтау, 

ойлау, талқылау 
қабілеттерін дамыту; 

ұқыптылыққа, қолындағы 

затты орнына қоюға 
тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Астра 
гүлінің орнын ауыстыру".  

Мақсаты: балалардың 

астра гүлін егіп, өндеп, 

өсіру амалдарымен 
таныстыру; гүлдің орнын 

ауыстырып, гүлзарға өз 

қолдарымен отырғызу 
әрекеттеріне үйрету; өз 

қолдарымен жасаған 

әдемілікке қарап 

Сурет салу 

Тақырыбы: "Менің атам 

егінші ". 
Мақсаты: балаларды 

егінде жүрген трактор 

пішінін салуға баулу; 
тарақты немесе пластиктен 

жасалған шанышқыны 

бояуға малып, егін 
жолдарын салу 

техникасымен таныстыру; 

сюжетті егіннің бойынша 

тұрған ағаштардың және 
ұшқан құстардың 

бейнелерімен толықтыруға 

үйрету; Жапсыру 

Тақырыбы: "Ормандағы 

Маша мен Аю".                                         

Мақсаты: балаларды 

"Маша мен Аю" 
ертегісіндегі аюды 

жартылай құрғақ 

қылқаламның ұшын 
қағазға тигізу әдісі 

бойынша, қоңыр түсті 

бояумен аю дайындамасын 
бояуды үйрету; ертегідегі 

Машаны түрлі-түсті 

қарындашпен бояп, ертегі 

кейіпкерлерінің 
дайындамасын көлденең 

орналасқан жазық қағаз 

бетіне, шырша және ағаш 
дайындамаларын қағаз 

бетінің екі жақ шетіне 

орналастырып, гофрленген 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: "Бұның 
аты - еңбек".  

Мақсаты: балалардың 

еңбектің адам 
тіршілігінің негізі 

жайындағы ұғымдарын 

тиянақтау; түрлі 
мамандықтар туралы 

білімдерін жетілдіру; 

кез келген 

мамандықты игеруге 
қажет қабілеттер 

жайында түсіндіру; 

есте сақтау, қабілетін, 
ой өрісін дамыту; 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, қоғамға 

сіңу қасиеттеріне 
баулу. 

Өзін өзі тану  

Тақырыбы: "Достасу 
амалдары" . 

Мақсаты: "Достық", 

"бірлік" 
құндылықтарының 

мәнін түсінуге ықпал 

ету. Қамқорлық, бірлік 

туралы түсініктерін 
кеңейту. Достық 

қарым- қатынас 

дағдырларын дамыту. 
Айнала қоршаған 

ортаға мейірімді 

болуға тәрбиелеу. 



өзін жақсы көруге, бағалауға 

тәрбиелеу. 

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: "Дауысты, 

дауыссыз дыбыстар. 
Қайталау".  

Мақсаты: Дыбыс пен 

дыбыс түрлерін, дауысты, 
дауыссыз дыбыстарды 

қайталау. Сөзді буынға 

бөлуді, аталған сөзді 

қатыстырып сөйлем 
құрастыруды 

қайталату.Ойлау қабілеттері 

мен тіл байлықтарын 
дамыту. Нанды қастерлеуге 

тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі 
(маман жоспарымен) 

мақтаныш сезімін 

тудыру; жауапкершілігін 

арттыру, табиғатқа 
қатыстылығын сездіру; 

табиғатқа деген 

жанашырлық сезімін 
ояту. 

 

 

қағаздан алаңқай, умаждау 

әдісімен бұлттарды, 

ағаштың ұшар басындағы 
алмаларды, күнді 

жапсыруға үйрету; 

     

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: "Баптағанға – 

жер жомарт".   
Мақсаты: көктемгі 

егістіктіктердің 

маңыздылығын айтып, 

баптағанға – жер жомарт 
екенін түсіндіру. 

Балаларға мүсіндеу оқу 

қызметінің түрлі 
тәсілдерімен көрсете 

отырып, баланың саусақ 

моторикасын дамыту. 

Адамдардың еңбектеріне 
құрметпен қарап, азық-

түліктің қалай келетінін, 

оны қастерлей білуге 
тәрбиелеу. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV апта. 

 

«Жайдары 

жаз келді» 

Дене шынықтыру-2 

(Маман жоспарымен) 

 

Қауіпсіз-мінез 

құлық негіздері. 

Тақырыбы: "Қауіпті 
өсімдіктер". 

Мақсаты: балаларға 

таныс емес қауіпті 
өсімдіктерді 

қолданудың 

қауіпсіздік 

ережелерін білуге 
үйрету; қауіпті 

өсімдіктердің 

түрлерімен 
таныстыру; табиғат 

аясындағы жеуге 

жарамды 

өсімдіктерді қолдану 
шараларын білуге 

үйрету. 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: ""Жаздың кезі 

көңілді" тақырыбына 
шығармашылық әңгіме 

құру".  

Мақсаты: Жаз мезгілімен 
таныстыра отырып, табиғат 

өзгерістері туралы түсінік 

беру. Сурет бойынша әңгіме 
құрастыруға, көрген-білгенін 

байланыстыра әңгімелеуге 

жаттықтыру. Табиғатты 

аялауға, еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу. 

 

Көркем əдебиет    
Тақырыбы: "Кел, 

жаттайық. Т. Молдағалиев 

"Жаз келіпті". 

 Мақсаты: Жаз мезгілінің 
ерекшеліктері туралы түсінік 

беру. Байланыстырып 

сөйлеуге, сурет бойынша 
әңгіме құрастыра білуге 

үйрету, Туған жер табиғатын 

сүйе білуге тәрбиелеу.         

 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: "Сөздер мен 

сөйлемдер" . 
Мақсаты: Сөз, сөйлем 

жайында түсінік беру. Сурет 

арқылы сөйлем құруға 
үйрету. Сөйлем. Сөйлемдегі 

сөзге, сөзді буынға, буынды 

дыбысқа талдай білуге 

Математика  негіздері     

Тақырыбы: "Жиыны 

қанша?" . 
Мақсаты: балалардың 

түрлі оқиғалар, апта 

күндері, тәулік 
бөліктерінің реттілігі 

туралы білімдерін бекіту; 

цифрды заттың санымен 
сәйкестендіру, 

геометриялық пішіндер 

мен түстерді ажырату, 

қарапайым мысалдар мен 
есептерді шеше білу 

дағдыларын бекіту; өз 

бетінше жұмыс жасау 
іскерлігін жетілдіру.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Қош 
келдің, жаз!" 

Мақсаты: балалардың 

ауамен тәжірибелер мен 
зерттеулер арқылы іздеу-

танымдық белсенділігін 

дамыту; ой-өрісін 
кеңейту; зерттеу қызметін 

жүргізу кезінде 

шығармашылық ойлау 

мен белсенділікті, 
тәуелсіздікті дамытуға 

ықпал ету; әлем 

құбылыстарында 
қарапайым заңдылықтар 

мен байланыстарды 

орнатуға, тәжірибелік 

Сурет салу  

Тақырыбы: "Жазғы 

демалыс ".  
Мақсаты: балаларды өз 

еркімен қағаз бетіне 

сюжетті жоспарлап, салуға 
үйрету; өз суретіне атау 

қоюға машықтау; суретте 

адамның денелерін түрлі 
қалыптарда көрсетуге 

талпындырту; жаз мезгілі 

жөнінде жалпы 

түсініктерін тиянақтау; 
достыққа тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 
Тақырыбы: "Алтын 

балық". 

Мақсаты: балаларды 

көгілдір түсті қағазды 
ұзыннан жырту арқылы 

қағаз бетіне көлденең 

жапсырып,оны теңіз деп 
қабылдап, "Алтын балық" 

ертегісіндегі алтын 

балықты қағаздан денесін 
сопақша етіп кесіп алу, 

жүзбеқанаттары мен 

құйрығын қағазды бірнеше 

қайтара бүктеу арқылы 
қағаздан жасалған теңіздің 

үстіне жапсыруға үйрету; 

дидактикалық ойын 
арқылы балаларды теңіз 

және өзен балықтарын бір-

бірінен ажыратуға үйрету; 

Өзін өзі тану. 

Тақырыбы: "Бала 

шақтан болашаққа". 
Мақсаты: балаларды 

армандауға, 

болашақтарын 
елестете алуға үйрету. 



үйрету. Сөздік қорындағы 

сөздерді сөйлем, әңгіме 

құрауда пайдалана білуге 
үйрету. Балалардың ойлай 

білу және өзіндік пікір айту 

қабілеттерін дамыту. 

   

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: "Оқу 
қызметтерді пысықтауға 

арналған дидактикалық 

ойындар".  

Мақсаты: Барлық өткен 
материалдарды қайталау. 

Жыл бойы өтілген 

материалдарды 
дидактикалық ойындар 

арқылы, қайталау арқылы 

еске түсіру. Ойлау 

қабілеттері мен тіл 
байлықтарын дамыту. Есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Орыс тілі  

(Маман жоспарымен) 

 

зерттеу жұмыстарын 

жүргізу кезінде тәуелсіз 

қорытындылар мен 
қорытындылар жасауға 

үйрету; табандылыққа, 

шыдамдылыққа 
тәрбиелеу. 

 

Құрастыру  
Тақырыбы: "Бөлме 

өсімдігі - шегіргүл". 

Мақсаты: балаларды 

гофрленген қағаздан 
шеңбер, сопақша 

пішіндерін қиып, қағаз 

бетіне жапсырып, 
шегіргүл өсімдігін 

құрастыруға үйрету; 

қағазбен жұмыс жасау 

іскерліктерін жетілдіру; 
табиғаттың әсемдігіне 

сүйіспеншілікпен қарауға 

тәрбиелеу; жасалған 
жұмыстың сапасына 

көңіл аударып, бағалау 

қабілетін қалыптастыру. 
 

танымдық қабілеттерін 

дамыту; өз еріктерімен 

қайшымен дұрыс жұмыс 
жасау іскерліктерін 

дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 
"Жәндіктердің сәні – 

көбелек" . 
Мақсаты: балаларды 

ермексаздың үлкен 

кесегінен кіші кесекті үзіп 

алу, ермексазды есу, 
домалақтау әдістерін 

пайдалана отырып 

көбелекті мүсіндеуге 
үйрету; қырнауышпен 

тырнау іскерліктерін 

дамыту; ермексазды 

домалату арқылы 
көбелектердің қанаттарын 

безендіру; жаз мезгілінің 

ерекшеліктері мен 
белгілері туралы айтып, 

жаздағы тіршілік иелері 

жайлы білімдерін кеңейту. 

Музыка-2 

(маман жоспарымен) 

 


