
 

  



Қазақ тілі Улыбка тобы 

 

№ Тема недели Тема ОУД Цель  

Кол-во 

часов 

1 Балабақша "Балабақшамен 

танысу. 

Ойыншықтар 

əлемі" 

 

 Тəрбиеленушілерді амандасу, қоштасу кезінде қолданылатын сөз тіркестерімен 

таныстыру; үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетуге, қарым-қатынас барысында əдептілік сөздерін 

қолдана білуге дағдыландыру; ойыншықтардың түрлері мен атауларын ажырата білуге бейімдеу; 

ə,ө дыбыстарымен таныстыру, сөздер мен сөз тіркестеріндегі ə,ө дыбыстарын дұрыс дыбыстауды 

үйрету; ұқыптылыққа, қамқорлыққа, достық қарым-қатынас орнатуға тəрбиелеу. 

1 

2  Сауат ашу 

жəне жазу. 

«Дыбыстар мен 

əріптер» 

 

 Балалармен сауат ашу əлеміне саяхат жасау арқылы дыбыстар мен əріптер туралы түсінік беру, 

оларды бір- бірінен айыра білуге үйрету жəне дыбыстау арқылы əріптерді айтқыза отырып, əріп 

сырын ұғындыру. Балаларға сөйлем туралы түсінік беру. Жазуға қолдарын жаттықтыру, қаламмен 

жазуды үйрету. Балаларды балабақшаның тыныс-тіршілігілімен таныстыру. Сурет бойынша əңгіме 

құрастыру арқылы сұрақтарға толық жауап беруге үйрету. Баланың зейінін арттыру, сөздік қорын, 

тіл байлығын дамыту; ұғымталдықка, əдептілікке, тəрбиелеу. 

1 

3 Менің отбасым "Отбасы 

мүшелері" 
Балалардың отбасы мүшелері мен туыстары туралы білімдерін дамыту жəне толықтыру, "отбасы" 

туралы ұғымдарын кеңейту; қ дыбысымен таныстыру, сөздер мен сөз тіркестеріндегі қ дыбысын 

дұрыс дыбыстауды үйрету;отбасы мен туыстық атауларды қазақ тілінде түсіну, айту, қолдануға 

дағдыландыру; айтылым, тыңдалым жəне еркін диалогке түсу қабілеттерін дамыту; отбасы 

мүшелері мен жақындарыне деген сүйіспеншілік пен мейірімділіккетəрбиелеу 

1 

4  "Тіл бірліктері 

(буын, сөз, 

сөйлем) 

Отбасы 

мүшелері. " 

 

 Өзінің аты, жөні, тегін атау; ата- анасының, бауырлары мен əпке- сіңілдерінің атын атау; өзінің 

туған күінін атау; отбасыдағы өзінің міндеттерін атау жəне орындау; біртіндеп сөзді тұтас, 

дұрыс, түсініп оқуға дағдыландыру; ауызша жəне жазбаша тілін дамыту арқылы сөйлеу 

əрекеттерін жетілдіру; оқу əрекетіне деген қызығушылығын дамыту; тыңдау-түсіну, 

байланыстырып сөйлеу дағдыларын жетілдіру; балаларға сөйлем туралы түсінік беру; 

суретке қарап сөйлем кұрау; блаларды ұғымталдықка, əдептілікке тəрбиелеу. 

1 

5 Табиғат əлемі "Уақыт. Күн 

тəртібі жəне 

тəулік 

бөліктері" 

 

 Балалардың күннің бөліктері туралы білімдерін кеңейту, күндер, күн тəртібі туралы тұрақты 

түсінік қалыптастыру; уақыт ұғымын нақтылау, уақытпен санасу қажеттілігін көрсету; "ү" əрпінің 

дыбысталу ерекшеліктерін түсіндіру; халық шығармашылығының үлгілерімен, уақыт туралы 

мақал- мəтелдермен таныстыру; уақыт пен күн тəртібіне сəйкес іс- əрекеттері бар суреттерді 

таңдауда, белгілі бір оқиға туралы қарапайым сөйлемдер құруда өз бетінше жұмыс жасай алу 

дағдыларын дамыту. 

1 



6  "Дауысты 

дыбыстар. 

Жуан 

жəне жіңішке 

дыбыстар" 

 

 Артикуляциялық ерекшелігіне байланысты дыбыстардың дауысты, жуан жəне жіңішке 

дауыстылар болып бөлінетіні туралы түсінік беру. Есту, айту арқылы дыбыстарды түрлеріне қарай 

ажырата білуге үйрету; ертегі тыңдатып, қиялдарын дамыту, ой-өрістерін кеңейту; 

сөздер мен дыбыстарды дұрыс айтуға даярлау жəне артикуляциялық аппараттарын дамыту; білуге 

деген құштарлықтарын арттыру; балаларды ұқыпты, таза, көркем жазуға дағдыландыру. 

 

7 Менің 

Қазахстаным 

"Менің 

Отаным - 

Қазақстан. 

Қазақстан 

Республикасын

ың мемлекеттік 

рəміздері" 

 

 

Балалардың Қазақстан Республикасының рəміздері туралы білімдерін, "Отан" ұғымын кеңейту, 

Қазақстанның табиғи байлықтарын насихаттау; "і" əрпімен таныстыру, дыбысталу ерекшелігіне 

бейімдеу; Қазақстан жайлы өлеңдермен, Отан туралы мақал-мəтелдермен таныстыру; 

балаларды елтаңбаның жəне тудың бейнесіндегі ерекшеліктерді ажырата білуге жəне есте сақтауға 

үйрету; зат есім мен сын есім бар сөз тіркестерін құрастыру, оларды түрлендіріп қолдануға 

дағдыландыру; балаларды отансүйгіштікке, бірлікке тəрбиелеу. 
1 

8    "Менің 

Отаным – 

Қазақстан». 

 

 Балаларды «А-Ə» дыбыстарымен, «А а-Ə ə» əріптерімен таныстыру. «А-Ə» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. Артикуляция бойынша дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. «А-Ə» 

дыбыстарының сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге 

үйрету. «А-Ə» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді 

қатыстырып, сөйлем құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге 

баулу, байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Жазуға қолдарын жаттықтыру. Ұқыптылыққа, 

сауаттылыққа,шапшаңдылыққа тəрбиелеу. Отаны туралы білімдерін кеңейту. 

 

1 

9  Қош келдің, 

Алтын күз 

Жыл 

мезгілдері. 

Алтын күз" 

 

Балаларда "күз", "жапырақтың түсуі" ұғымдарын; "алтын күз" туралы түсініктерін одан əрі дамыту; 

"ғ" əрпімен жəне етістіктермен таныстыру; барлық жыл мезгілдерінде, күзде адам өмірінде 

болатын табиғатқұбылыстары туралы білімдерін кеңейту; мақал- мəтелдердегі сөздердің тура жəне 

ауыспалы мағыналары туралы түсінік қалыптастыру; суреттерге сүйене отырып, балалардың "күз" 

тақырыбында интеллектуалды карта құра білуін дамыту, "күз " ұғымын анықтайтын негізгі сөз 

тіркестерін нақты айтуға дағдыландыру;қарама-қайшылықтарды салыстыру негізінде сөз 

тіркестерін дұрыс таңдауға жаттықтыру; қазақ тілін түсіну жəне сөйлеуде көркем сөзді қолдануға 

бейімдеу. 

1 



10  "Жыл 

мезгілдері. 

Алтын күз.  

Балаларды «О-Ө» дыбыстарымен, «О о-Ө ө» əріптерімен таныстыру. «О-Ө» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «О-Ө» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, естіп, 

ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «О-Ө» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. «О-Ө» 

дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем 

құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, 

байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Жазуға қолдарын жаттықтыру. Мейірімділікке,үлкенге ізет, 

кішіге құрмет көрсетуге тəрбиелеу. Күз қабілетін сипаттап, күз айларын атай білуге үйрету. 

Табиғатты аялауға, сүюге, қорғауға тəрбиелеу. 

 

11 Күз сыйы "Күз сыйлары" 

 
 Балаларды көкөністер туралы өлеңмен таныстыру; "күзгі егін" ұғымын дамытуды 

жалғастыру;көкөністер мен жемістер жəне геометриялық фигуралар туралы білімдерін нақтылау; 

мəтінге сəйкес көкөністердің атауларын нақты дəйектілікпен айта отырып, көкөністер 

туралы өлеңді мəнерлеп оқуға үйрету; зияткерлік картамен жұмыс жасау кезінде қазақ тілінде 

көкөністер мен жемістер туралы қарапайым сөйлемдер құра білу, назар салу, ойлау дағдыларын 

дамыту; ересектердің еңбегін құрметтеуге, еңбекқорлыққа, табандылыққа тəрбиелеу. 

1 

12  "Ұ, Ү 

дыбыстары 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əріптері 

(атау, жазу 

негіздері)." 

 

Балаларды «Ұ-Ү» дыбыстарымен, «Ұ ұ-Ү ү» əріптерімен таныстыру. «Ұ-Ү» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «Ұ-Ү» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, 

естіп,ажыратуға үйрету,буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «Ұ- Ү» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. «Ұ- 

Ү» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем 

құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, 

байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. 
1 

13 «Ас-атасы-нан» "Біз дəн 

егеміз". Ұн 

өнімдері. 

Ыдыс 

  Нан, ұн өнімдері туралы тұтас түсінік беру; нан туралы өлеңмен таныстыру; нанға құрметпен 

қарау мысалдарымен таныстыру; нан туралы идеялар мен мақал-мəтелдерді нақтылау; 

балаларға суреттер бойынша сөз тіркестерін құрастыру негізінде өлеңнің мазмұнын қазақ тілінде 

есте сақтауды үйрету; қонақтарға сыпайы түрде қоңырау шалу үлгілерін айту, нанға құрмет 

тақырыбы бойынша үйлесімді сөйлеу; бір түбірлі сөздердің байланысын түсіну, жаңа мағыналарды 

есту арқылы ажырату, оларды түсіну қабілеттерін дамыту; сыпайылыққа, нанды құрметтеуге, адам 

еңбегін бағалауға тəрбиелеу. 

1 



14  "Ы, І 

дыбыстары 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əріптері 

(атау, жазу 

негіздері)." 

 

 Балаларды «Ы-І» дыбыстарымен, «Ы ы-І і» əріптерімен таныстыру. «Ы-І»» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «Ы-І» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, естіп, 

ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «Ы-І» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. «Ы-І» 

дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем 

құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, байланыстыра 

сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. 
1 

15  Жыл құстары "Жыл құстары. 

Ханс Кристиан 

Андерсеннің 

"Ұсқынсыз 

ұйрек" 

ертегісінің 

желісі 

бойынша 

əңгімелеу. Үй 

құстары." 

 

 Балалардың қоныс аударатын жəне үй құсы туралы білімдерін кеңейту; жабайы" жəне "үй 

құстары" жайлы түсініктерін дамыту; Г. Х. Андерсен ертегісінің желісі бойынша ұсқынсыз үйрек 

туралы ертегінің мазмұнымен таныстыру; құстардың жылы жерлерге кету ерекшеліктері туралы, 

құстардың дыбыс шығару ерекшеліктері туралы білімдерін бекіту; құстардың 

дыбыстардың ерекшеліктерін көрсететін сөздерді айту етістіктерді алмастыру дағдыларын жəне 

сөйлеу, ойлау дамыту; мұқият болуға, мейірімділік пен жанашырлыққа, батылдыққа,Отанға 

деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 
1 

16   "Дауыссыз 

дыбыстар. 

Қатаң 

жəне ұяң 

дауыссыз 

дыбыстар. Жұп 

құрауға 

қабілетті 

дауыссыз 

дыбыстар." 

 

 Баланың сөз туралы түсініктерін қалыптастыру; сөздердің ұзынды- қысқалығын қолмен өлшеп 

айыра білуге үйрету, дауыссыз дыбыстардың   түрлерімен танысу, сөзге дыбыстық талдау жасауды 

үйрету. Жұп құрауға қабілетті дауыссыз дыбыстармен таныстыру. Фонематикалық естуді 

дамыту, парақша мен дəптерде жұмыс істеу барысында ұқыптылықты тəрбиелеу. 

Балаларды мейірімділікке, тəрбиелеу. 

 



17 Жомарт күз "Үй 

жануарлары 

жəне 

төлдері. "Жеті 

лақ" ертегісін 

əңгімелеу" 

 

  Балалардың үй жануарлары туралы білімдерін кеңейту, "Қасқыр мен жеті лақ" ертегісінің 

мазмұнымен таныстыру; үй жануарларының балаларының атауларын бекіту; үй 

жануарларының дыбыс шығару жəне қозғалу ерекшеліктерін еске түсіру; үй  жануарларының 

пайдасы туралы түсініктерін дамыту; көрнекі сызбаларға сүйенбестен ертегінің мазмұны бойынша 

диалогке қатысуды, мұқият болуды, қарапайым түсіндірме сөйлемдер құруды үйрету; ертегілердегі 

жануарлардың мінез-құлқын адамдардың мінез- құлқымен салыстыруға, қарапайым қорытынды 

жасауға дағдыландыру; балаларды үй жануарларына қамқор болуға, ертегілерге деген 

сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 

 

18  "К-Г 

дыбыстары 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əріптері 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

Балаларды «К-Г» дыбыстарымен, «К к-Г г» əріптерімен таныстыру. «К-Г» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «К-Г» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, 

естіп,ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «К-Г» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. «К-Г» 

дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем 

құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, байланыстыра 

сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. 
 

19 Көлік  "Көлік түрлері. 

Қоғамдық 

көлікте тəртіп 

ережесі" 

 

 Балалардың көлік түрлері жəне олардың қозғалу тəсілдері мен орталары туралы білімдерін 

кеңейту; қоғамдық көліктегі ережелермен балаларды таныстыру; қала мен ауылдың көріністері 

мен олардың айырмашылығын ажыратуды үйрету; "аз" жəне "көп" ұғымдары туралы түсініктерін 

дамыту; сыпайы мінез-құлық мысалдарымен, ар- намыс туралы мақалдармен таныстыру, 

"құрмет"сөзінің мағынасын түсіндіру; балаларды үш ортада (жер, ауа, су) қозғалу тəсілдеріне 

сүйене отырып, үш түрге жіктеуге үйрету; ұқыптылыққа, сыпайылыққа, қарттарға қамқор болуға, 

қоғамдық көлікте орын беруге тəрбиелеу. 

 

 



20  «Қ-Ғ 

дыбыстары 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əріптері 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

 Балаларды «Қ-Ғ» дыбыстарымен, «Қ қ-Ғ ғ» əріптерімен таныстыру. «Қ-Ғ» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «Қ-Ғ» дыбыстарының айтылуы мен артикуляциясын салыстыру жəне нақтылау, 

буындарда, сөздерде, сөйлемдерде сұрақтарға жауап беру арқылы анық, дұрыс айтуға, ажыратуға 

үйрету. «Қ-Ғ» дыбыстарының сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып 

көрсете білуге үйрету. «Қ-Ғ» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол 

сөздерді қатыстырып, сөйлем құрату арқылы, сөздердегі дыбыстарды анық айтуға үйретіп, есте 

сақтау, ойлау қабілетін дамыту. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады 
 

21 Жабайы табиғат 

əлемі 

 "Орман жануарлары" 

Мақсаты. Балалардың жабайы жануарлар, олардың тіршілік ету ортасы жəне тамақтану туралы 

білімдерін кеңейту; аналық жануарлардың аттарымен таныстыру; төлдерінің аттарын бекіту; 

"қасқырды қанша асырасаң да, орманға қарап улиды" мақалының негізінде "жабайы табиғат" 

туралы түсінігін дамыту; интеллектуалды карталарды модельдеу жəне қарапайым сөйлемдерді 

құру негізінде жабайы жануарлардың өмірі туралы қазақ тілінде əңгімелеуге үйрету; есту қабілеті 

мен зейінін, жадысын, эмоцияларын дамыту; достыққа, жануарлар əлеміне деген 

қамқорлыққа тəрбиелеу. 

 

22  "Т-Д дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əріптері 

(атау, жазу 

негіздері)." 

 

Балаларды «Т-Д» дыбыстарымен, «Т т-Д д» əріптерімен таныстыру. «Т-Д» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «Т-Д» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, 

естіп, ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «Т-Д» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. 

«Т-Д» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, 

сөйлем құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, 

байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. Жабайы 

жануарлардың мекені, қоректенуі туралы түсініктерін меңгерту. 

 



23 Ғажайыптар 

əлемі 

"Оқтауы бар 

түлкі" ертегісін 

əңгімелеу 

 

 Əйгілі "Оқтауы бар түлкі" ертегісінің сюжетін еске түсіру; үш өлшемнің: "үлкен", "орта", 

"кішкентай" ұғымдарын бекіту; эмоциялар туралы түсініктерді дамыту; қонақта адамның 

сыпайы мінез-құлық көрсетуі туралы, жануарлар туралы ертегілердің жанры туралы білімдерін 

кеңейту; қазақ тіліндегі ертегінің мазмұнын түсінуге, ертегі кейіпкерлерінің жиі қайталайтын сөз 

тіркестерін жəне сөздерін есте сақтауға үйрету; сөйлеудің эмоционалдылығы мен экспрессивтілігін 

дамыту; ертегілердегі жануарлардың кейіпкерлерінің мінезі адам мінезіне тəн екенін түсінуге 

жағдай жасау; есту жəне визуалды есте сақтау, ойлау, үйлесімді сөйлеу негізін, коммуникативті 

жəне əлеуметтік дағдыларын дамыту; ертегілерге деген қызығушылық пен сүйіспеншілікке 

тəрбиелеу. 

 

24  "Ш-Ж дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

Балаларды «Ш-Ж» дыбыстарымен, «Ш ш-Ж ж» əріптерімен таныстыру. «Ш-Ж» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету.  «Ш-Ж» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, 

естіп,ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «Ш-Ж» дыбыстарының 

сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. 

«Ш-Ж» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, 

сөйлем құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, 

байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға 

дағдыланады. 

. 

 

25 Алақай, қыс 

келді! 

"Қыс мезгілінің 

құбылыстары. 

Қысты қалай 

қарсы аламыз?" 

 

Балалардың қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы білімдерін кеңейту; аяз туралы түсінік 

беру; жұмбақтар, өлеңдер, əңгімелер туралы түсініктерін бекіту; табиғат пен адамның 

өзара байланысы туралы, қыс құбылыстарының ерекшеліктері туралы түсініктерін дамыту; қазақ 

тіліндегі жұмбақтарды, өлеңдер мен əңгімелерді ажырата білуге жəне сөйлем құрастыра 

білуге дағдыландыру; сөздерді нақты дыбыстармен айтуға үйрету арқылы артикуляцияны дамыту; 

қыста жəне жылдың басқа уақыттарында табиғат құбылыстарын салыстыруға үйрету, кездейсоқ 

қорытынды жасау; есту зейінін, қиялын, ауызша шығармашылыққа деген қызығушылығын 

дамыту; табиғат пен қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 



26  "С-З дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 

 Балаларды «С-З» дыбыстарымен, «С с-З з» əріптерімен таныстыру. 

«С-З» əріпін ауа арқылы жазып көрсету. «С-З» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын 

қалыптастыру, естіп,ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. 

«С-З» дыбыстарының сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете 

білуге үйрету. «С- З» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді 

қатыстырып, сөйлем құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге 

баулу, байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. 

Қыс мезгілі туралы түсініктерін кеңейту, қыс мезгілінің ерекшеліктерін, көргендері мен 

аңғарғандарын дұрыс баяндауға, байланыстырып сөйлеуге дамыту. 

 

27 Жайнай бер,          

Қазақстаным! 

"Қазақстанның 

қазба 

байлықтары" 

 

 Балалардың Қазақстан, оның табиғи байлықтарының ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейту; 

"ауыз су", "көмір", "бидай", "мұнай", кен", "газ", "көл", "теңіз", "дала", "таулар", "орман" 

сөздерінің мағынасын түсіндіру; онға дейін санау жəне кері санауды үйрету; Отан, туған жердің 

құндылықтары туралы түсініктерін дамыту; балаларды қарапайым сөз тіркестері мен 

сөйлемдерді құрастыра отырып, Қазақстанның байлығы туралы тақырып бойынша қазақ тілінде 

тыңдауға, түсінуге жəне сөйлеуге үйрету; Қазақстанның байлығы туралы жалпы əңгіме құрастыру 

процесінде жеке жəне коммуникативтік қарым-қатынас дағдыларын дамыту, кеңістіктік қиялдың, 

есте сақтаудың, ойлаудың негіздерін дамыту; патриоттық сезімге, туған жердің табиғи 

байлықтарына деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 

28  «П-Б дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

Балаларды «П-Б» дыбыстарымен, «П п-Б б» əріптерімен таныстыру. 

«П-Б» əріпін ауа арқылы жазып көрсету. «П-Б» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын 

қалыптастыру, естіп,ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. 

«П-Б» дыбыстарының сөздің кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете 

білуге үйрету. «П- Б» дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді 

қатыстырып, сөйлем құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге 

баулу, байланыстыра сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. 

Көркем сөз арқылы туған жерге деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. 

 



29 Қош келдің, 

жаңа жыл! 

"Киім түрлері. 

Жаңа жылға 

дайындық" 

 

 Балалардың жаңа жыл мерекесі туралы түсініктерін кеңейту; маусымдық киімдер туралы 

білімдерін дамыту; ер балаға жəне қыз балаға арналған киімдердің атауларын ажырата білуге 

дағдыландыру; əйгілі ертегілердің мазмұны мен кейіпкерлері туралы білімдерін бекіту; 

геометриялық денелер мен қоршаған əлем туралы білімдерін тереңдету; адам өмірінің табиғатпен 

байланысы туралы көзқарастарын қалыптастыру; достыққа, ұйымшылдыққа, əлемге деген оң 

көзқарасқа, ертегілерге деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 

30  "Ф-В дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

 Балаларды «Ф-В» дыбыстарымен, «Ф ф-В в» əріптерімен таныстыру. «Ф-В» əріпін ауа арқылы 

жазып көрсету. «Ф-В» дыбыстарының нақты артикуляциялық қалпын қалыптастыру, естіп, 

ажыратуға үйрету, буындарда, сөздерде дұрыс айтуға дағдыландыру. «Ф-В» дыбыстарының сөздің 

кез келген жерінен (сөз басында, ортасында, аяғында) тауып көрсете білуге үйрету. «Ф- В» 

дыбыстары кездесетін сөйлем ойлатып, сөзге мысал келтіріп, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем 

құрату арқылы, сөздік қорларын толықтыру, ойын тиянақты жеткізе білуге баулу, байланыстыра 

сөйлеуге тəрбиелеу. Төзімділікке, ұқыпты, əдемі, таза жазуға дағдыланады. Қыс мезгіліндегі 

мерекелер жайлы білімдерін кеңейту. 

 

31 Жаңа жылдық 

сыйлықтар 

Алдар Көсенің 

сиқырлы 

шапаны" 

ертегісінің 

желісі 

бойынша 

əңгімелеу. 

Ерекше 

жұмбақтар. 

 

Балалардың қысқы мерекелер туралы білімдерін кеңейту; "Алдар Көсенің сиқырлы шапаны" 

ертегісінің мазмұнымен таныстыру; жаңа жылдық мереке туралы ұғымды дамыту; зат есім, 

сын есім есімдерін білдіретін сөздер туралы түсініктерін қалыптастыру; еңбексүйгіштік, адалдық, 

мейірімділік туралы түсініктерін дамыту; балаларды қазақ тілінде ертегі тыңдауға, ертегінің 

мазмұнын есте сақтауға, кейіпкерлердің есімдерін есте сақтауға, сұрақтарға жауап беруге 

дағдыландыру; достыққа, мейірімділікке, еңбекқорлыққа, ертегілерге деген сүйіспеншілікке 

тəрбиелеу. 

 

32  "Сиқырлы 

дыбыстар мен 

əріптер əлеміне 

саяхат" (Өткен 

тақырыптарты 

қорытындылау

)" 

 

 

Балалардың тілдік дыбыстық мəдениетін дамыту жəне тəрбиелеу, дауысты жəне артикуляциясы 

бойынша жеңіл дауыссыз дыбыстарды анық айтуға дағдыландыру, дыбыстарды дұрыс 

айтқызуда фонематикалық естуді, яғни дыбыстарды айыру, сөйлеу кезіндегі тыныс алу, сөйлеу 

қарқыны, дауыстың биіктігі мен қаттылығы, дикцияны айыра алу қабілеттілігін дамыту, сөз, 

сөйлем, буын туралы білімдерін бекіту, оларды жеке талдап жұмысын дəлдеп көрсету, 

балалардың ой-өрісін, сөздік қорын,тіл байлығын дамыту, топпен жұмыс істеуге, ұғымталдыққа, 

əдептілікке тəрбиелеу, өткен тақырыптарды қайталау, бекіту. 

 



33 Қыс қызығы "Қыс 

қызықтары. 

"Біз қармен 

қалай ойнадық" 

тақырыбын 

сурет 

бойынша 

əңгімелеу" 

 

 "Балалардың қысқы спорттық (коньки, хоккей, шаңғы) ойын түрлері туралы түсініктерін кеңейту; 

оның ішінде; іс-қимыл тəсілдері жəне қысқы ойын- сауықтың қандай да бір түрлері туралы 

түсініктерін дамыту; денсаулықты нығайтуға ықпал ететін қысқы мезгілдегі көшедегі тəртіп 

ережелерімен таныстыру; мнемо карталарға, іс- əрекеттері, пантомималары бар суреттерге сүйене 

отырып, балалардың қыс қызығы тақырыбы бойынша қазақ тілінде түсінік беру дағдыларын 

дамыту; балаларды достыққа, зейінділікке тəрбиелеу." 
 

34  "Жұп құрауға 

қабілетсіз 

дауыссыз 

дыбыстар. Х 

дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

 "Х дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Х х əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Х дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту,  ұқыптылыққа, өз бетінше 

жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға 

үйрету, жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру 
 

35 Қардың пайдасы "Қар жауыны. 

Туындысөздер" 

 

Балалардың қардың қасиеттері туралы түсініктерін кеңейту; қардың ерекшеліктерімен 

таныстыруды жалғастыру; "қар", "қар жауыны", "қар ұшқыны", "Ақшақар", "аққала" мысалдары 

бойынша біріккен сөздер, яғни екі түбірдің бірігуі арқылы жасалатын күрделі сөздер туралы 

білімдерін бекіту; судың көрінісі ретінде қардың (ерудің), мұздың қасиеттері 

туралы түсінік беру; мақал мысалында қардың адам өміріндегі маңыздылығын 

түсіндіру. 

 



36  "Һ дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 Һ дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Һ һ əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Һ дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше 

жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға 

үйрету, жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру, қыс мезгілі туралы түсінік 

беру. Қардың қасиеттерімен таныстыру, ақ ұлпа қар туралы түсініктерін кеңейту. 

 

37 Аңдардың 

қысқы тіршілігі 

 "Түлкі мен сұр 

қасқыр" 

ертегісі. 

 

 Балаларды "Түлкі жəне сұр қасқыр" ертегісімен таныстыру; айла, алдау, ашкөздік, ақымақтық, 

мейірімділік жəне жанашырлық сияқты қасиеттер туралы түсініктерін қалыптастыру; маусымдық 

өзгерістер туралы, жазда жəне қыстағы жануарлар, құстар, адамдар өмірінің ерекшеліктері туралы 

идеяларын дамыту; еңбек қажеттілігі жəне жағымды мінездің маңыздылығы туралы түсініктерін 

кеңейту; мейірімділікке, еңбекқорлыққа, жомарттыққа, ертегілерге деген сүйіспеншілікке 

тəрбиелеу. 

 

38  Щ əріпі 

(артикуляцияс

ы, тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу, 

атау, жазу 

негіздері)" 

" Щ дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Щ щ əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Щ дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше 

жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға 

үйрету, жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру, қысқы аңдар туралы 

түсініктерін кеңейту, олардың қысқы тіршілігімен таныстыру. 

 

39 Қыстайтын құстар "Қыстайтын 

құстар" 

 

 Балалардың қыстайтын құстар туралы түсініктерін, оларға қамқорлық жасау тəсілдері туралы 

түсініктерін кеңейту; қыстайтын құстар шығаратын дыбыстардың ерекшеліктері туралы түсіндіру; 

"қыс" сөзімен түбірлес "қыстау - қыстайтын" сөздері туралы білімдерін бекіту; шыдамдылық 

сезімі, жақсы мінез- құлық ережелері туралы түсінік қалыптастыру;өлең-дəйексөздердің 

мысалдарын қолдана отырып, өлеңнің мазмұны бойынша диалог құруды үйрету; есте сақтау, 

ойлау, қарым-қатынас дағдыларын дамыту;қыстайтын құстарғаұқыпты қарауға, шыдамдылыққа, 

мейірімділікке, адалдыққа, достыққа тəрбиелеу. 

 



40  "Ч дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 

 Ч дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Ч ч əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Ч дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық есту 

қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс 

жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға үйрету, 

жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру, қыстап қалатын құстардың 

түрлерімен жəне қысқа бейімделуімен танысады. 

 

41 Мен жəне 

қоршаған орта 

""Ақылды 

егінші" 

ертегісі". 

 

 Балаларды "Ақылды егінші" ертегісінің мазмұнымен таныстыру; ертегіде кездесетін сөздердің 

мағынасын түсіну, ертегі желісі бойынша сұрақтарға жауап беру дағдыларын дамыту; 

қоршаған орта туралы түсініктерін кеңейту; адам еңбегіне деген құрметпен қарау ұғымын 

қалыптастыру; балаларды ертегіні қазақ тілінде мұқият тыңдауға, тірек сөздерді дұрыс айтуға 

үйрету; сондай-ақ жиі қайталанатын сөздерді есте сақтау қабілетін дамыту; балаларды 

еңбексүйгіштікке, достыққа, ұйымшылдыққа тəрбиелеу. 

 

42    "Ц дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

Ц дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Ц ц əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Ц дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, 

қоршаған ортаға, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру.  

43 Алуан-алуан кəсіп 

бар, Таңдай біл де 

талап қыл. 

"Мамандықтар 

жайында 

диалогтар" 

 

 Балалардың мамандықтар туралы түсініктерін кеңейту; "Қызықты мамандықтар" əңгімесінің 

мазмұнымен таныстыру; өрт сөндіруші, жол полицейі, сатушы сияқты мамандықтар туралы 

білімдерін толықтыру; мамандықтардағы іс-əрекеттердің ерекшеліктері туралы 

білімдерін кеңейту;   əңгіме мазмұны бойынша блиц-сауалнамаларға қатыстыру; жұптардағы 

диалогтардағы қарым-қатынасты жаттықтыру; есте сақтау, ойлауды дамыту; əр түрлі 

мамандық өкілдеріне құрметпен қарауға, достыққа, ұйымшылдыққа тəрбиелеу. 

 

 



44  "М дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 

М дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне М м əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. М дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше 

жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға 

үйрету, жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру 

 

45 Техника жəне біз "Тұрмыстық 

техника мен 

адам. 

"Тұрмыстық 

техника 

патшаны 

қалай іздеді?" 

өлеңін 

мəнерлеп оқу." 

 

Үтік, теледидар ұғымдары арқылы тұрмыстық техника туралы түсініктерін кеңейту; тұрмыстық 

техниканың мақсаты жəне адамдардың өміріндегі рөлі туралы түсінік беру; адамға "көмек" ретінде 

жасалатын іс- əрекеттердің ерекшеліктері туралы білімдерін кеңейту; үйдегі жайлылық пен 

жайлылық туралы ұғымды қалыптастыру; техниканы күту ережелері туралы ұғымдарын дамыту; 

балаларға тұрмыстық техниканың түрлері туралы жұмбақтарды, қазақ тіліндегі өлеңді 

тыңдауға, техниканың пайдасы туралы ойлауға, өлеңнің жолдарын дəйексөз түрінде айтуға 

дағдыландыру; сөздердің құрылымын тыңдауға, түбір сөздерді табуға, ойлауды дамытуға үйрету; 

балаларды ұқыптылыққа, қызығушылыққа, еңбекке деген құрметке тəрбиелеу. 

 

46  "Л дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 

Л дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Л л əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Л дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын, ауаны дұрыс бағыттуын қалыптастыру, 

көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық 

есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше 

жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, сауатты, əдемі, көркем жазуға 

үйрету, жаңылтпаш, жұмбақтар шешу арқылы тіл байлықтарын арттыру, тұрмыстық техника, оның 

қолданылуы туралы білімдерін жетілдіру. Олардың атқаратын қызметімен таныстыру. 

Қауіпсіздік ережесі туралы алған білімдерін дамыту. 

 

47 Дені саудың жаны 

сау 

"Тазалық 

сақтау 

гигиенасы" 

 

Балалардың салауатты өмір салты жайлы түсініктерін дамыту; "Кір қожалақ баланың басынан 

кешкендері" өлеңімен таныстыру; гигиена ережелері, адам денсаулығындағы маңызы туралы 

білімдерін кеңейту.  



48  "Білгіштер 

əлемінің 

тапсырмалары" 

 

Сауат ашу пəнінен алған білімдерін пысықтау. Дыбыс, əріп, буын, сөз, сөйлем туралы түсініктерін 

тиянақтау. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырата білу. Сағат сөзіне дыбыстық талдау жасап, 

дыбыстарды белгілеу. Балалардың ой-өрісін,сөздік қорын, тіл байлығын дамыту, сөйлем 

құрастыруға дағдыландыру. Топпен бірлесіп жұмыс істеуге, ұғымталдыққа, шапшаңдыққа баулу. 

Таным қабілеттерін, байланыстыра сөйлеу дағдысын дамыту. Денсаулықты сақтау үшін, денсаулық 

ережелерін білу. «Денсаулық – зор байлық», «Дені саудың – жаны сау» - деген қағидаларды 

балалардың бойына сіңіру. 

 

49 Көктем 

жаршысы-құстар 

"Құстар - 

көктемнің 

жаршысы" 

 

 Балалардың көктемгі табиғат құбылыстары туралы білімдері мен түсініктерін жетілдіру; 8-наурыз 

халықаралық əйелдер мерекесі жайлы түсініктерін кеңейту; ауызша құттықтау ерекшеліктерімен 

таныстыру; балаларды көктемгі табиғат құбылыстары тақырыбындағы сөздік жұмыстары, 

сөйлемдер мен сөздердің үлгілері негізінде қазақ тілінде көктем туралы əңгіме құрауға үйрету; 

көктемдегі табиғаттың жеке құбылыстарын, жалпы бейнесін байқауға, "көктемгі табиғат 

құбылыстары" сөз тіркесі арқылы қорытындылауға үйрету; анасы үшін құттықтау жаттауды 

үйрету; ойлауды, жағымды эмоциялар көрсете білуді дамыту; мұқияттылыққа, сұлулыққа, 

анаға, туыстарға деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 

50  "Р дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

 Р дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Р р əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Р дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін 

дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық 

талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту,  

  

51 Жылғалардан су 

ақты 

"Бəйшешек" 

өлеңін 

мəнерлеп 

оқу" 

 

 Балалардың көктемгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін кеңейту; бəйшешектің пайда болу 

ерекшеліктерімен таныстыру; балаларды "Бəйшешек" өлеңімен таныстыру; қыста жəне көктемдегі 

маусымдық өзгерістер туралы, табиғаттағы қатынастар туралы, еріген судың өсімдіктер, жануарлар 

мен адам өміріндегі маңызы туралы идеяларын дамыту; балаларды өлеңді мұқият тыңдауға, өлең 

жолдарын қайталап есте сақтауға үйрету; қардың еруі туралы сөз тіркестері арқылы сөйлем 

құрастыру дағдыларын қалыптастыру; табиғатқа деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 



52  "Ң дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

 «Ң» дыбысы мен əрпін таныстыру,  «Ң» дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, Ң дыбысын 

буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, 

толық орындауын қалыптастыру,  өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, қоршаған ортаны 

қорғау, балаларға суды үнемдеп ұстауға тəрбиелеу. Тəжірибе жасау барысында бақылағыштық 

дағдыларын жетілдіру. 

 

53 Салт дəстүрлер 

жəне фольклор 

"Наурыз құтты 

болсын! 

"Наурыз көже" 

санамағын 

жаттау." 

 

Балалардың Наурыз мейрамы туралы түсініктері мен білімдерін дамыту; наурыз көже жəне оның 

құрамындағы тағамдар туралы білімдерін бекіту; ұлттық дəстүрлердің бірі-сүйінші берумен, ізгі 

хабар үшін берілетін сүйіншіні таныстыруды жалғастыру; қазақ өнімдерінің түрлері (сүт, ет, ұн) 

туралы білімдерін қорытындылау; "сүт", "ет", "ұн" сөздерінен шыққан түбірлі сөздер арасындағы 

байланысты көрсетуді жалғастыру; дұрыс тамақтану, дəстүрлерді құрметтеу туралы түсініктерін 

нақтылау: сурет бойынша сөйлем құрастыру дағдыларын дамыту; мəтіндегі тірек сөздерді табуға, 

оларды қазақ тілінде дұрыс дыбыстауды үйрету; 

 асқа деген құрметке, ұлттық тағамдарды, салт- дəстүрлерді құрметтеуге тəрбиелеу. 

 

54  "Н дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)" 

 

 «Н» дыбысы мен əрпін таныстыру. «Н» дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білу, «Н» дыбысының 

айтылуын дұрыс меңгерту, Н дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін 

дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық 

талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу 

тілін қадағалай білуге үйрету, балаларды қазақтың ұлттық салт-дəстүр түрлерімен,соның ішінде 

бесікке салу дəстүрімен таныстыра отырып, балалардың сөздік қорына бесік жабдықтарының 

атауларын, дене мүшелерін дұрыс атай білуге үйрету. 

 



55 Өнер көзі- 

халықта 

"Домбыра 

туралы аңыз" 

 Балалардың домбыра музыкалық аспабы туралы түсініктерін кеңейту; домбыра туралы қазақ 

аңыздарының бірімен таныстыру; "аңыз" жанры жəне қазақтың ою-өрнектері жайлы 

түсініктерін қалыптастыру; балаларды қазақ тілінде домбыра туралы аңызды мұқият тыңдауға 

үйрету; шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру негізінде мəтінді түсіну қабілетін 

дамыту; есте сақтау, ойлау, қиял, музыкалық есту, эстетикалық талғамды дамыту; халық 

ауыз əдебиетіне, халықтық қолданбалы өнер объектілеріне, Отан тарихына деген 

сүйіспеншілікке тəрбиелеу. 

 

56  "У дыбысы 

(артикуляцияс

ы, 

тіл ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын табу) 

мен əрпі (атау, 

жазу 

негіздері)." 

 

 «У» дыбысы мен əрпін таныстыру. У у дыбысының бірде дауысты, бірде дауыссыз болып 

кездесетіндігін түсіндіру, «У» дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, У дыбысын буында, сөзде, 

сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық 

орындауын қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс 

алуын, фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, 

ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, балаларды 

халық мəдениетіне үйрету, қазақ халқының əдет-ғұрыптарын тереңірек ашу жəне дамыту, 

қызығушылығын арттыру арқылы, шығармашылық қабілетін дамыту, ою-өрнек түрлерімен 

таныстыру, ою - өрнек салу арқылы қолды жаттықтырып балалардың шеберлігін ұштау. 

 

57 Ғарышқа саяхат "Ғарышкер 

қалай атанам. 

Біздің 

ғарыштың 

планеталары." 

 

Балалардың ғарыш туралы түсінігін дамыту, осы сөзбен байланысты сөздермен ("ғарыш айлағы", 

"ғарышкер", "ғарыш") таныстыру; балалардың алғашқы ғарышкерлер Ю.Гагарин, Т. Əубəкіров, Т. 

Мұсабаев туралы есіне салу; ғарыш, телескоп туралы əңгімемен таныстыру; күн жүйесі 

планеталарының атауларымен таныстыру; ғарыш туралы түсінік қалыптастыру; ым-ишара, 

ғарышкерлердің іс-қимыл кешенін орындау арқылы ойын білдіру қабілетін дамыту; балаларды 

шыдамдылыққа, ұйымдастырушылыққа, ұқыптылық пен достық қарым-қатынас орнатуға 

тəрбиелеу. 

 

58  "И дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл 

ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын 

табу) мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

 «И» дыбысы мен əрпімен танысты «И»дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, И дыбысын 

буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, 

толық орындауын қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, 

тыныс алуын, фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтаудағдыларын дамыту, 

ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, балаларға 

ғарыш əлемі жайлы түсінік беру, ғарыш əлемі жəне оның құпия сырларына деген 

қызығушылықтарын қалыптастыру.Ғары шкерлерге деген құрмет сезімдерін тəрбиелеу. Өз 

ойларын толық жеткізіп, əңгімелеу дағдыларын пысықтау. 

 



59 Жер-Ана   "Отан деген 

не? 

А.Пушкинннің 

"Балықшы мен 

балық” туралы 

ертегісін 

əңгімелеу" 

 

Мақсаты. Балалардың Отан, оның байлығы, елді-мекендері туралы түсініктерін кеңейту; А.С. 

Пушкиннің "Балықшы мен балық” туралы ертегісінің негізгі мазмұнымен таныстыру; адамның өз 

қалауын, еңбектің мағынасы туралы түсініктерін қалыптастыру; "Отан оттан да ыстық "мақалымен 

таныстыру; суреттерге сүйене отырып, диалогтарда қарапайым сөйлемдер құру арқылы Отан 

туралы ойды білдіруге үйрету; А.С. Пушкиннің "Балықшы мен балық" ертегісінің негізгі мазмұнын 

мұқият тыңдауға, оқиғалардың реттілігін есте сақтауға үйрету; жазба мен сөздік жұмыстар, 

тыңдалым дағдысын, қиялды дамыту; туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілікке, адамның 

еңбегіне, деген құрмет сезіміне тəрбиелеу. 

 

60  "Э дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл 

ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын 

табу) мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

 «Э» дыбысы мен əрпімен таныстыру. Э дыбысы сөздің басында, ортасында кездесетінін 

ұғындыру, «Э» дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, Э дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде 

дұрыс, анық айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын 

қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, 

фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық талдау жасау,дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз 

бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, «Жер-Ана» құндылығының 

маңыздылығы туралы түсінік беру, жердің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру, жерге 

қамқорлық жасау қарым - қатынастарын дамыту, жерді қадірлеуге тəрбиелеу. 

 

61 Көктемгі ағаштар «Ағаштар неге 

ашуланды» 

əңгімесі. Ағаш 

түрлері" 

 

Балалардың ағаш түрлері туралы түсінігін дамыту; ағаштар мен бұталардың айырмашылығын 

түсіндіру; Бердібек Соқпақбаев «Ағаштар неге ашуланды»əңгімесінің мазмұнымен таныстыру; 

ағаш жемістерінің ерекшеліктері мен адамдарға деген ағаштардың артықшылықтарын, пайдасын 

түсіндіру; балаларды қызығушылыққа, ұқыптылыққа, табиғатқа деген сүйіспеншілікке, ағаштарға 

күтіммен қарауға тəрбиелеу. 

 

62  "Й дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл 

ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын 

табу) мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

«Й» дыбысы мен əрпімен таныстыру. Й дыбысы сөздəң ортасындажəне соңында кездесетінін 

ұғындыру, «Й»дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, Йдыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде 

дұрыс, анық айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын 

қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, 

фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, 

ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, көктем 

мезгіліне деген сүйіспеншілік сезімдерін тəрбиелеу. 

 



63 Бір шаңырақ 

астында 

"«Достық» 

ертегісін 

баяндау. 

Достық 

дегеніміз не?" 

 

 Балаларда "достық" ұғымын қалыптастыру; достық ұғымын құрайтынжақсы іс-əрекеттер туралы 

идеяларды нақтылау; «достық» жайлы ертегі негізінде"бірге қорқынышты емес" көркем мəтінімен 

таныстыру; Қазақстандағы халықтар достығы туралы ұғымды дамытуды жалғастыру; «Достық» 

ертегісіндегі оқиғаны мұқият тыңдауға үйрету; сюжетті есте сақтауға, кейіпкерлердің іс 

əрекеттерінің мағынасын түсінуге үйрету; стандартты емес жағдайларда достар айтқан негізгі сөз 

тіркестерін айтуға үйрету; жақсы əрекеттерді жаманнан ажыратуға үйрету; достық туралы өлеңнен 

сөз тіркестерін айтуға үйрету; есте сақтау, ойлау, қарым-қатынас дағдыларын 

дамыту,мейірімділікке, жауаптылыққа, достыққа, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге 

тəрбиелеу. 

 

64  «Ю дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл 

ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын 

табу) мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

Мақсаты. Ю дыбысы мен əрпін таныту; оның қосарланған дыбыс екенін ұғындыру; «Ю» 

дыбысының айтылуын дұрыс меңгерту, Ю дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық 

айтуға үйрету, артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын қалыптастыру, көру жəне 

есту қабілетін дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық есту қабілетін, 

дыбыстық талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, 

өз сөйлеу тілін қадағалай білуге үйрету, «достық», «ынтымақ» сөздерінің маңызын түсіну, өлең 

шумағын жаттай білуге үйрету, өлең сөздерін эмоциялы түрде жатқа айтуға дағдыландыру. 

Бірлікке татулыққа тəрбиелеу. 

 

65 Бейбітшілік  

қорғанында 

"Əскери 

қызмет. Халық 

аузындағы 

«Үш батыр» 

ертегісі" 

 

Балалардың əскери қызмет туралы, "Отан қорғаушылар күні" мерекесі туралы жалпы түсініктерін 

дамыту; "Отан", "Туған жер" түсініктерін дамыту; осы сөздер мен "қорғау" жəне "қадірлеу", 

"əскери" жəне "қызмет ету", "ақылды" жəне "тапқыр" сөздерінің мағынасын ашу; халық 

аузындағы «Үш батыр» ертегісінің мазмұнымен таныстыру; əскери шеруге қатысты "алға", "артқа", 

"оңға", "солға", ұғымдарын нақтылау; Отанды қорғау қажеттілігі туралы ұғым қалыптастыру; 

шеруде қозғалу қабілетін дамыту, ырғақты саптық əнді айту; ертегідегі оқиғалар тізбегін есте 

сақтауға үйрету; балалардың бойында ойлау, коммуникативтік қасиеттерін дамыту; балаларды 

Отан сүйгіштікке, ұйымдастырушылыққа, шыдамдылыққа тəрбиелеу. 

 



66  «Я дыбысы 

(артикуляцияс

ы, тіл 

ұстарту, 

сөздердегі 

дыбыстардың 

орнын 

табу) мен əрпі 

(атау, жазу 

негіздері)" 

 

 Я дыбысының артикуляциясын нақтылай отырып, сауат ашу жəне жазу дəптеріне Я я əрпінің 

жазылу таңбасын үйрету. Я дыбысын буында, сөзде, сөйлем ішінде дұрыс, анық айтуға үйрету, 

артикуляциялық жаттығуларды дұрыс, толық орындауын қалыптастыру, көру жəне есту қабілетін 

дамыту, ұсақ моторикасын, дауысын, тыныс алуын, фонематикалық есту қабілетін, дыбыстық 

талдау жəне жинақтау дағдыларын дамыту, ұқыптылыққа, өз бетінше жұмыс жасауына, өз сөйлеу 

тілін қадағалай білуге тəрбиелеу, Ұлы Отан соғысына қатысқан батырлармен, олардың ерлігімен 

таныстыру. Олардың ерен ерліктеріне еліктеушілік сезімдерін туғызу. Отанын, елін, жерін сүюге 

тəрбиелеу. 

 

67 Табиғаттың 

гүлденуі 

"Г.Х.Андерсен

нің 

«Түймеқыз» 

ертегісі." 

Гүлдерді 

аялайық." 

 

 

 Балалардың көктемде гүлдейтін гүл түрлері туралы білімдерін кеңейту; сыртқы ерекшеліктер 

туралы түсініктерін нығайту; Г.Х. Андерсеннің "Түймеқыз" ертегісінің мазмұнымен таныстыру; 

жылдың төрт мезгіліндегі жануарлардың, құстардың жəне жəндіктердің тіршілігі туралы 

білімдерін нақтылау; гүлдерге күтім жасау, табиғаттағы өсімдік түрлерін сақтау ережелері туралы 

түсінік беру; балаларды мұқият тыңдауға жəне түсінуге үйрету, Г. Х. Андерсеннің "Түймеқыз" 

ертегісінің сюжетімен таныстыру; белгілі бір кейіпкерлердің іс-əрекеттерінің себептерін түсіну 

қабілетін дамыту; кейіпкерді оның іс- əрекеттері арқылы бағалау қабілетін дамыту; түстер туралы 

жұмбақтарды шешуге үйрету; есте сақтау, қиял, ойлау, эстетикалық талғамды дамыту; қоршаған 

əлемді қорғауға, мейірімділікке, достыққа тəрбиелеу. 

 

68  "Дыбыстар мен 

əріптер еліне 

саяхат" 

 

 Өтілген əріптерді, дыбыстарды қайталау. Дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың ерекшіліктерін 

еске түсіру, əріптер туралы түсініктерін кеңейту. Балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін 

арттыру, тіл байлығын дамыту, логикалық ойындар, жаттығулар арқылы балалардың пəнге деген 

қызығушылығын қалыптастыру. Сауат ашу пəнінен алған білімдерін пысықтау. Дыбыс, əріп, буын, 

сөз, сөйлем туралы түсініктерін тиянақтау. Сөзді буындап, тұтас оқу дағдыларын одан əрі 

қалыптастыру. Ұқыптылыққа, əдептілікке, ұжымшылдыққа, адамгершілікке баулу. Балалардың 

сөйлеу мəнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, жұмбақ шешу, сөз ойлау 

арқылы тіл байлықтарын дамыту. Балаларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты 

жазуға тəрбиелеу. Балаларды қоршаған ортамен таныстырып, көктем мезгілінің ерекшелігін 

ажырата білуге дағдыландыру. Жəндіктердің, құстардың, көктем мезгіліндегі тіршілігімен 

таныстыру. 

 



69 Көктемгі егістік "Көктемгі 

егістік. 

"Құмырсқа" 

ертегісін 

мəнерлеп оқу" 

 

Балалардың көктемгі егіс, нан өсіру жəне жинау процесі туралы түсініктерін кеңейту; "Құмырсқа" 

ертегісінің мазмұнымен таныстыру. 

 

70  «Қызықты 

əріптер» 

 

Өтілген əріптерді, дыбыстарды қайталау. Дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың ерекшіліктерін 

еске түсіру, əріптер туралы түсініктерін кеңейту. Балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін 

арттыру, тіл байлығын дамыту, логикалық ойындар, жаттығулар арқылы балалардың пəнге деген 

қызығушылығын қалыптастыру. Сауат ашу пəнінен алған білімдерін пысықтау. Дыбыс, əріп, буын, 

сөз, сөйлем туралы түсініктерін тиянақтау. Сөзді буындап, тұтас оқу дағдыларын одан əрі 

қалыптастыру. Балалардың сөйлеу мəнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, 

жұмбақ шешу, сөз ойлау арқылы тіл байлықтарын дамыту. Балаларды ұйымшылдыққа, 

ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты жазуға тəрбиелеу. Балаларға көктемдегі пайдалы еңбек туралы 

түсінік 

беру. 

 

71 Жайдары жаз 

келді! 

"Жаз мезгілі. 

Орман ертегісі" 

 

 Балалардың жыл мезгілі, жазғы жəне жазғы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін кеңейту; 

В.Бианкидің «Құйрықтар» ертегісінің негізгі мазмұнымен таныстыру; сөздермен, сын есімдермен, 

заттың объектіге қатыстылығын білдіретін мағынамен таныстыру; жазда балаларды қоршап тұрған 

жəндіктер, құстар, жансыз табиғат объектілері туралы түсініктерін кеңейту. 

 

72  "Сиқырлы 

дыбыстар мен 

əріптер" 

 

 Өтілген əріптерді, дыбыстарды қайталау. Дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың ерекшіліктерін 

еске түсіру, əріптер туралы түсініктерін кеңейту. Балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін 

арттыру, тіл байлығын дамыту, логикалық ойындар, жаттығулар арқылы балалардың пəнге деген 

қызығушылығын қалыптастыру. Сауат ашу пəнінен алған білімдерін пысықтау. Дыбыс,əріп, буын, 

сөз, сөйлем туралы түсініктерін тиянақтау. Сиқырлы əріптер туралы өлеңді тыңдату. Сөзді 

буындап, тұтас оқу дағдыларын одан əрі қалыптастыру. Ұқыптылыққа, əдептілікке, 

ұжымшылдыққа, адамгершілікке баулу. Жаз мезгілі, жазғы ойындар, жазғы табиғат, жазғы еңбек 

жайлы түсінік беру. Жаз мезгілінің табиғи ерекшеліктерімен таныстыру. Схема бойынша суреттің 

мазмұнын құруға жəне сөздерді байланыстырып айтуға дағдылындыру. 

 

 


