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Түсіндірме жазба 

«Логика әлемі» мектеп жасына дейінгі балаларды оқуымен ойлау қабілеттерінің дамуына зор ықпал береді.Балалар 

берілген тапсырмаларды орындау барысында заттар мен құбылыстардың мәнді белгілерін айқындайды.Негізгі оқу 

бағдарламаларын басшылыққа ала отырып, балаларды математика негіздерінен алған білімдерін білік, дағдыларын, 

танымдық қабілеттерін және ойын жаттығуларға деген қызығушылықтарын арттырады.Тереңдетілген бағытта алғанын 

құрылымында жұмбақтар, санамақтар, логикалық түрлі тапсырмалар кіріктірілген.Түрлі тапсырмалар арқылы 

балалардың білімдерін тереңдетіп, кеңейтуге арналған.Мектеп жасына дейінгі балалар білуге тиісті қарапайым білім 

негіздері неғұрлым тереңірек меңгерте отырып, олардың ой-өрісін, білім дағдысын кеейту, сана-сезімін, таным қабылдау 

әркетін дамыту, баланың өздігінен еңбектені белсенділігін қалыптастыру көзделген.»Қызықты логика әлемі» арқылы 

айналадағы қоршаған ортамен таныстыра отырып, балалардың логикалық қабілеттерін арттырып, ой-өрісін дамыту. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№                         Тақырыбы             Мақсаты, міндеттері                                         Көрнекі құралдары   Саны 

1 Логика әлеміне саяхат. 

Математика- логика. 

Логика туралы түсінік беру.1-ден 10-ға 

дейінгі санауды бекіту.(Тура, кері). 

Балалардың ой-өрісін кеңейту, 

логикалық ойлауын дамыту.Танымдық  

қасиеттерін дамыту. 

Әртүрлі суреттер, үлкен –кіші 

үлестірмелі материалдар. 

    1 

4.09 

2.10 

қайталау 

2 Ойнайық та, ойлайық Логикалық ойлау қабілеттерін одан әрі 

жетілдіру, білімдерін тиянақтау. 

Берілген тапсырманы ары қарай соңына 

дейін тыңдап, орындауға тәрбиелеу. 

Түрлі-түсті суреттер, үлестірмелі 

мариалдар. Логика кітабы. 

 1 

11.09 

3 Нүкте және сызық Нүкте және сызық салуға үйрету. 

Балалардың математика әлеміне деген 

қызығушылықтарын арттыру.Есте 

сақтау қабілеттерін арттыру. 

 

Логика кітабы.Үлестірмелі 

материалдар 

Әртүрлі пішіндегі сандар қима 

кесінділер. 

1 

18.09 

4 Кеңістікті бағдарлау, уақытты 

бағдарлау. 

Балаларды  кеңістікті,уақытты 

бағдарлай білуге үйрету, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.Логикалық 

ойлауларын, қызығушылықтарын 

арттыру.Жыл мезгілдерін ажырата 

білуге үйретуді жалғастыру. 

Әртүрлі суреттер, уақытты 

бейнелеген сурет.Түрлі түсті 

қарындаштар.Жұмыс дәптері. 

1 

25.09 

5 Бейнелі сөздер, сөзжұмбақтар. Балалардың ойлау қабілеттерін 

дамыту.Әртүрлі есептер шығаруға, есте 

сақтау қабілеттерін оята отырып, бірігіп 

Жұмыс  дәптер, әр балаға жеткілікті 

қарындаштар үлестірмелі 

материалдар.Сөзжұмбақтар. 

1 

09.10  



ұйымшылдықпен жұмыс жасауға 

шақыру.Тез жауап беруге , 

шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

6 «Көңілді және әзіл « есептер Балалардың есеп шығаруға 

қызығушылықтарын 

ояту.Тапсырмаларды орындауға, 

жылдам есептей білуге, шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 

Қызықты есептер жинағы.Логика 

кітабы. 

1 

16.10 

7 Сандар мен таңбалар Сандар мен таңбалар туралы түсінік 

беру.Балаларға логикалық тапсырмалар 

беріп, есептер шығарту.Сандар мен 

оның таңбалай білуге үйрету. 

1-ден 10 ға дейінгі сандар, 

үлестірмелі материалдар. 

1 

23.10 

8 Фигуралар мен денелер патшалығы Көлемді денелер туралы түсініктерін 

нақтылау.Фигуралар мен денелерді 

тауып, сипаттай білуге үйрету.Шар, 

текше, конус, цилиндр туралы 

түсініктерін дамыту. 

Түрлі түсті пішіндер, 

денелер.үлестірмелі материалдар. 

Түрлі түсті қарындаштар.Логика 

кітабы. 

1 

30.10 

9 Фигуралар мен денелер патшалығы Көлемді денелер туралы түсініктерін 

нақтылау.Фигуралар мен денелерді 

тауып, сипаттай  білуге үйрету.Шар, 

текше, конус, цилиндр туралы 

түсініктерін молайту. 

Түрлі пішіндер, фигуралар. 1 

06.11 

10     Математика әлемі Балалардың математикаға деген 

қызығушылықтарын арттыру, апта 

күндерін ретімен жаңылмай айтуға, 

әртүрлі пішіндермен жұмыс істеуге, 

қарама-қарсы сөздерді таба білуге, 

пішіндерді құрастыруды үйрету. 

Үлестірмелі құралдар. Математика 

жұмыс дәптері. 

1 

13.11 

11 Сиқырлы қапшық Балаларды ребус шешуге,таяқшалармен  

жұмыс істеуге логикалық тапсырмалар 

ды орындауға үйрету.Балалардың 

тапсырмаларды орындауға деген 

қызығушылықтарын арттыру. 

Әртүрлі балаларға арналған 

үлестірмелі материалдар, Логика 

кітабы. 

1 

20.11 



Ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

12 Хайуанаттар бағындағы қызықтар Балаларға хайуанаттар бағы туралы 

түсінік беру.Аңдардың кейбір 

ерекшеліктерін салыстыра айтуға  

үйрету арқылы ойлау қабілеттерін 

дамыту.Жан-жануарларды қорғауға , 

сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу. 

Үлкен-кіші хайуанаттар, Логика 

кітабы.Түрлі қарындаштар. 

1 

27.11 

13 Логикалық есептер Логикалық есептерді шығара білу, 

шығармашылық қабілеттерін 

дамыту.Ынтымақтастыққа тәрбиелеу. 

Логикалық есептер жинағы, 

қарындаштар.Демон-қ материалдар. 

1 

04.12 

 

14 Дидактикалық ойындар Ойын арқылы балалардың ойын, 

зейінін, есте сақтауын дамыту.Матема 

тикалық ұғымдарын тұжырымдау.Сурет 

бойыншы есеп құрастыруға үйрету. 

Логикалық ойлауын дамыту. 

Дид.ойын материалдары, Түрлі  

суреттер.Логика кітабы. 

1 

11.12 

15 Білім ағашы Сөздік қорларын арттыру, жүйелі 

сөйлеуге қалыптастыру.Сауат ашу 

бойынша бекіту.Балалардың сөздік 

қорын ойлау қабілеттерін дамыту. 

Ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

Логика кітабы, үлкен-кіші әріптер 

мен санадар.Көңілді сандар. 

1 

18.12 

16 Дамыту ойындары Балалардың ойлау қабілеттеріне байла 

нысты ойындар ойнату.Логикалық 

есептерді шығара білуге үйрете отырып, 

тапсырмаларды тиянақты орындай 

білуге , толық жауап бере білуге үйрету. 

Түрлі түсті үлкен-кіші суреттер, 

үлестірмелі материалдар.Логикалық 

есептер жинағы. 

1 

25.12 

17 Ғарышқа саяхат Балалардың 10 көлемдегі сандарды 

дұрыс санай білуге,сандардың реттік 

қатарына жаңылмай айтуға көп-аз, 

артық-кем ұғымдарын түсініп айтуға 

үйрету. 

1-ден, 10-ға дейінгі сандар, артық-

кем т.б.  үлестірмелі материалдар. 

1 

8.01 

18 Математикалық жаттығулар Балаларға математикалық жұмбақтар 

туралы түсінік беру.Балаларды ауызша 

Логика кітабы.Түрлі-түсті 

қарындаштар.Қызықты жұмбақтар 

2 

15.01-



есептей білуге үйрету.Берілген 

жұмбақтардың шешуін тез таба білуге 

үйрету. 

жинағы. 22.01 

19 Талас жаттығулар Әртүрлі жаттығуларды, есептерді 

есептей білуге үйрету.Логикалық ойлау 

қабілеттерін артыру.Жан-жақты ойлау 

қабілетін , қиялын дамыту.Балалардың 

есепке деген қызығушылықтарын 

арттыру, ауызбіршілікке, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Ойыншық қоян,  әр балаға жеткілікті 

қарындаштар, жұмыс дәптерлері. 

1 

29.01 

20 Геометриялық пішіндер қалашығына 

саяхат 

Гометриялық фигураларды үш сипат 

тама (түсі, пішіні, көлемі) арқылы 

айыра білуге үйрету.Тапсырмаларды 

тияқты орындауға жаттықтыру. 

Көңілді пішіндер.Үлестірмелі 

материалдар.Логика кітабы. 

1 

5.02 

21 Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар Балалардың шапшаңдығын дамыту. 

Жеңіске жетсем деген талпынысын 

қалыптастыру.Балалардың ойлау 

қабілеттерін , тілін ақыл-ойын 

шапшаңдығын дамыту. 

Жұмбақтар мен жаңылтпашатр 

жинағы.Әр балаға керекті құралдар. 

1 

12.02 

22 Математика патшалығына саяхат Әртүрлі тәсіл бойынша сурет салуды 

үйретуді жалғстыру.геомертиялық 

пішіндердің атауларын бекіту.Балалар 

дың зейінің, есте сақтау қабілеттерін 

логикалық арттыру.Әрбір берілген 

тапсырмаларды  тиянақты орындай 

білуге үйрету. 

Пішіндер, сандар, Түрлі үлкен-кіші 

суреттер.Әр балаға жапсырмалар. 

1 

19.02 

23 «Ұлттық киімдер» Балалардың заттар тобының ортақ 

белгілерін тауып , ұлттық киімдерді 

топтастыруын үйрету.дәптерде берілген 

тапсырмалармен жұмыс істеу 

қабілеттерін артыру.Дербестігін 

дамыту.Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Қазақтың ұлттық киім үлгісі бар 

жинақтар.Логика кітабы, 

Ұшбұрышты, дөңгелек т.б. түрлі 

суреттер , үлестірмелі материалдар. 

1 

26.02 

24 Мозайка құрастыру Балалардың ойлау қабілеттерін Мозайка, құрастырмалы ойындар. 1 



дамыту.Есте сақтауын жетілдіру.Ой-

өрісін дамыту.Достарына жұмыс 

уақытында көмек бере білуге тәрбиелеу. 

05.03 

25 Геометриялық пішіндер әлеміне 

саяхат 

Цифр мен заттың санын сәйкестендіруді 

жалғастыру.Математикалық жұмбақтар 

шешу; балалардың зейінін дамыту. 

Әртүрлі сандар , цифрлар, 

үлестірмелі материалдар.Көңілді 

пішіндер. 

1 

12.03 

26 Шамалар. Кең-тар, кеңірек-тарырақ, 

ұзын-қысқа, ұзынырақ-қысқарырақ. 

Балаларды «ұзын-қысқа», «кең-тар» 

ұғымдарымен таныстыруды 

жалғастыру.Салу және 

беттестіру.Ойлау қабілеттерін арттыру. 

Түрлі түсті қарындаштар, түрлі түсті 

қарындаштар, логика кітабы. 

1 

19.03 

27 Уақыт өлшемдері Жалпы уақыт өлшемдері туралы бағдар 

беру.Жыл мезгілдері, апта күндері, 

тәулік бөліктері туралы білімдерін 

бекіту. 

Тәулік бейнеленген 

суреттер.Санмақтар.Логика кітабы. 

1 

26.03 

02.04 

қайталау 

28 Көңілді нүктелер Тор пернеде бір-біріне қосуға 

үйрету.Ойлау қабілетерін дамыту. 

Қарындашты дұрыс ұстау іскерліктерін 

шыңдау. 

Түрлі түсті қарындаштар, логика 

кітабы. 

1 

09.04 

29 Бұрыштарды саламыз Балалардың бойында бұрыштар жайлы 

түсініктерін қалыптастыра отырып, 

бұрыштарды дәптер бетіне салу   

дағдыларын дамыту.зейіндерін 

тәрбиелеу. 

 

Көңілді бұрыштар.Жұмыс 

дәптері.Жай қарындаш. 

1 

16.04 

30 Ұзын -қысқа Балаларды заттардың ұзындығы 

бойынша салыстыра білуге, ұзын-қысқа 

сөздерді пайдалана білуге 

үйрету.Логикалық ойлау қабілеттерін , 

зейіндерін дамыту. 

Логика кітабы.Түрлі  суреттер, 

үлестірмелі материалдар. 

1 

23.04 

31 «Жұбын тап» «Жұп», көлем түсініктері, кеңістікте 

қағаз бетінде бағдарлай алу, зейіндерін, 

қиялдарын арттыру. 

Дид.ойынға қажетті құралдар, 

үлестірмелі материалдар, жұмыс 

дәптері. 

1 

30.04 

32 «Сыр сандық» Балаларға әртүрлы тапсырмаларды бере 

отырып, орындай білуге 

Жұмыс дәптері, Түрлі түсті 

қарындаштар, Логика кітабы. 

1 

04.05 



үйрету.Балалардың қызығушылықтарын 

есте сақтау қабілеттерін, логикаларын 

арттыру.Әрбір берілген тапсырмаларды 

тиянақты орындай білуге үйрету. 

33 Ойнайық та, ойланайық Логикалық ойлау қабілеттерін одан әрі 

жетілдіру.Білімдерін 

тиянақтау.Логикалық ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.Берілген 

тапсырманы соңына дейін тыңдап, бірақ 

орындауға тәрбиелеу. 

Логика кітабы.Қарындаштар, 

үлестірмелі материалдар. 

1 

34 Математика әлемі Балалардың математикаға деген 

қызығушылықтарын арттыру,апта 

күндерін ретімен жаңылмай айта білуге, 

түрлі пішіндермен жұмыс істеу 

іскерліктерін дамыту. 

Демон-қ материал, Күн реттілігін 

суреттейтін үлкен-кіші суреттер. 

 

1 

35 Графикалық диктант  Балаларға графикалық диктант туралы 

түсінік бере отырып, балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

арттыру.Ынтымақтастыққа тәрбиелеу. 

Жұмыс дәптері, жай қарындаш.Есеп 

дәптері. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 


