
 

        

 
                                                                            

 

 

 

 

    

Атырау облысы Білім беру басқармасының  Атырау қаласы білім бөлімінің 

КМҚК«Шағала» бөбекжай-бақшасы»  Ортаңғы  «Балапан» тобының 

«Денсаулық» «Қатынас» «Таным»  «Шығармашылық» «Әлеумет» білім беру салалары бойынша 

2021-2022 оқу жылының перспективалық жоспары. 
                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                                           

 

                

 

 

 

 



 

 

Қыркүйек айы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде балалардың ауызша қарым-қатынас  жасау дағдыларын, танымдық ой-өрістерін, 

шығармашылық, эстетикалық талғамдарын және жеке тұлғаның әлеуметтік білім, біліктерін жетілдіру.   

Міндеттері: 

- Балабақшаның күнделікті тұрмыс тіршілігімен таныстыру,балабақша, балабақша қызметкерлері туралы ұғымдарын кеңейту. 

- Ойыншықтарды  тану деңгейін дамыту,ойыншықтар мен заттар олардың шамасын, түсін, пішінін ажырату және атау, құрастырумен зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

-  Топтағы табиғат бұрышы туралы түсікіктерін қалыптастыру.балалардың өлі тірі нысандары туралы білімдерін кеңейту. Табиғат құбылыстарына қызығушылық 

таныту дағдыларын жетілдіру. 

- Отбасылық суреттерді қарастыруға және отбасы мүшелері мен олардың әрекеттерін атауға үйрету. «Отбасы», «Үй», «Демалыста» жәнеде басқада мазмұнды 

ойындарды ұйымдастыру.    
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«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен танысу- 

0,5 
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                   Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Шағын топпен тәрбиешінің 

соңынан жүруге және жүгіруге үйрету. 

Екі сызықтық аралықтан тепе-теңдікті 

сақтап жүруге, бір орында екі аяқпен 

секіруге үйрету. Батылдықққа тәрбиелеу. 

2.Мақсаты: Меңгерген іскерлік, ептілік 

дағдыларды бекіту: шағын топпен тұру, 

нұсқаушының  соңынан жүру, жүгіру. 

Тура жолмен жүруге үйрету. Орында 

тұрып қос аяқпен секіруге үйрету. Шағын 

топпен жүру, жүгіру кезінде қолды еркін 

қалыпта ұстап жүруге жаттықтыру.   

3.Мақсаты: балаларды ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша, мәтіннің 

өзіне сай қимылдар жасауға 

дағдыландыру. Жүру мен жүгіруді 

дамыту. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  «Топпен танысу»  

(саяхат) 

Мақсаты:Тәрбиешінің таңдауы 

бойынша балаларда айналадаға 

заттардың атаулараы – сөздерімен 

байыту.Балалардың тәрбиешінің 

сұрақтарына жауап беруге, диалогке 

қатысуға үйрету. 

Орыс тілі. 

Маман жоспары бойынша 

Математика негіздері 

 Тақырыбы: «Балабақша екінші үйім»   

Мақсаты: : Балабақша туралы 

түсініктерін қалыптастыру. «Неше» 

ұғымымен таныстыру. Төртбұрыш, 

үшбұрыш пішіндерін бақылау. Биік-

аласа көлемдерін ажырату. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің бала-бақшам»  

Мақсаты:Конструктор- дан ойынға 

арналған ғимараттар құрастыру 

дағдыларын қалыптастыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Балабақша ішіне саяхат»  

Мақсаты:  

 Балаларды балабақша ішімен 

таныстыру, сүйікті балабақшасы туралы 

түсініктерін, балабақшадағы сыйластық 

туралы түсініктерін кеңейту; 

Ұжымдық қарым - қатынас дағдыларын 

дамыту;  

Құрмет пен сүйіспеншілік сезімдеріне, 

өзара сыйластыққа тәрбиелеу 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Түрлі- түсті 

қарындаштар» 

Мақсаты: Заттық сурет салу. 

Балаларды түзу сызықтарды 

жоғарыдан төмен бағытында 

жүргізуге үйрету. 

Музыка  

Тақырыбы: «Мен бақшаға 

барамын» 

Мақсаты: Балабақша туралы 

әңгімелеу. Бірінің артынан бірі 

жүру барысында би ырғағын, 

музыканың би сипатын игеруге 

үйрету. Түрлі сипаттағы әндердің 

мазмұны мен көңіл күйін 

қабылдауға, ересектермен бірге ән 

салуға баулу. Балалардың 

музыкаға деген құштарлығын 

арттыру.  
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                Дене шынықтыру-3 

 

1.Мақсаты: : Ирелең жолмен жүруге, 

қос аяқпен секіруге (аяқ бірге- аяқ 

алшақ) үйрету. Шағын топпен бір- 

біріне кедергі жасамай жүгіру;  

саптан шықпай, бағытты сақтай жүру; 

аяқты тізеден сәл бүгіп, секіріп, аяқты 

алшақ, бірге ұстау дағдыларын 

бекіту. Музыканың басталуын 

сезініп, музыкаға сәйкес жүруге 

баулу.                     

2.Мақсаты:  

Қос аяқпен секіру(аяқ бірге- аяқ 

алшақ); бір-біріне доп домалатуды 

үйрету. Ирелең жолмен жүруге, қос 

аяқпен секіру (аяқ бірге- аяқ 

алшақ)дағдыларын бекіту. 

Музыканың басталуын сезіну, 

музыкаға сәйкес жүру; сөздерді 

 қайталау және оны орындау  

дағдыларын қалыптастыру. 
3.Мақсаты: Берілген белгіні дұрыс 

тыңдай білуге, ойын ойнағанда 

қауіпсіздік ережелерін сақтай білуге, 

топпен ойнай білуге үйрету. 

Ептілікке, алғырлыққа тәрбиелеу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Бақшадағы 

ойыншықтар»Мақсаты: 

Дауысты, дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс айту дағдыларын 

бекіту.Балалардың сөздік қорын 

ойыншықтардың атауларымен 

байыту. Ұқыптылыққа, 

жинақылыққа тәрбиелеу.  

Дидакти-қ ойын: «Ойыншық 

атауындағы бірінші дыбысты 

айтайық»  

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Ойыншықтар»  

өлеңі.    Н.Әлімқұлов.Мақсаты: 

Өлеңді  эмоционалды қабылдай 

білуді дамыту, түсініп, есте 

сақтауға үйрету, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Сөредегі 

ойыншықтар»  

Мақсаты: Бірінің астына бірі екі 

қатарда  орналасқан заттардың екі 

тобын салыстыруды үйрету. 

Дид-қ ойын: «Ойыншықтар 

дүкені» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ойыншықтар еліне 

саяхат» 

Мақсаты: Балалардың 

ойыншықтардың қандай 

материалдан жасалғаны туралы  

мағлұматын кеңейтіп, қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын, зейіндерін 

дамыту. 

- ойыншықтарды ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Ойыншық 

тар» 

Мақсаты: Қуыршақ 

ойыншықтары арқылы  

балалардың қызығушылығын 

арттыру. Түрлі сипаттағы 

аспапта орындалған пьесаларды 

тыңдау, есте сақтау; әуен 

сипатына үн қату, оның 

бөліктерінің өзгеруін байқау; 

ересектермен бірге ән салуға 

үйрету. Ойыншықтарды 

ұқыпты ұстауға, әдептілікке 

тәрбиелеу 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қуыршаққа 

арналған сақина» 

Мақсаты: Дөңгелек пішінді 

заттардың суретін салуды 

үйрету. Екі түрлі қылқаламмен 

жұмыс істеуді шығармашылық 

қабілеттерін ой қиялын дамыту. 

 Жапсыру  

Тақырыбы:«Қуыршаққ 

арналған түрлі – түсті 

моншақтар»Мақ: Ұсақ 

бөлшектерді түсі бойынша 

кезектестіріп, орналастыруға 

және жапсыруға,  үйрету, 

қағаздың ерекшеліктерін 

нақтылау: жыртылады, 

бүктеледі, умаждалады. 

Қоршаған 

ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Ойыншықта

р дүкені» 

Мақсаты: 

қоршаған 

ортаның 

заттарымен 

олардың 

қасиеттері, 

құрамы және 

қолданысқа 

сай болуы 

туралы 

түсінігін 

жалпылау 

және 

жүйелеу. 

Заттар тобын 

білдіретін 

ұғымдарды 

меңгерту. 

Ойыншықтар

ды сақтау 

ережелерін, 

заттарға деген 

қамқор 

қарым- 

қатынас 

дағдыларын 

қалыптастыру

. 
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               Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Ирелең жолмен жүруге, 

қос аяқпен секіруге (аяқ бірге- аяқ 

алшақ) үйрету. Шағын топпен бір- 

біріне кедергі жасамай жүгіру;  

саптан шықпай, бағытты сақтай жүру; 

аяқты тізеден сәл бүгіп, секіріп, аяқты 

алшақ, бірге ұстау дағдыларын 

бекіту. Музыканың басталуын 

сезініп, музыкаға сәйкес жүруге 

баулу.                     

2.Мақсаты: Қос аяқпен секіру(аяқ 

бірге- аяқ алшақ); бір-біріне доп 

домалатуды үйрету. Ирелең жолмен 

жүруге, қос аяқпен секіру (аяқ бірге- 

аяқ алшақ)дағдыларын бекіту. 

Музыканың басталуын сезіну, 

музыкаға сәйкес жүру; сөздерді 

қайталау және оны орындау  

дағдыларын қалыптастыру. 

 

3.Мақсаты: Берілген белгіні дұрыс 

тыңдай білуге, ойын ойнағанда 

қауіпсіздік ережелерін сақтай білуге, 

топпен ойнай білуге үйрету. 

Ептілікке, алғырлыққа тәрбиелеу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ағаштар неге 

ашуланды»               Б. 

Соқпақбаев. (әңгімесін оқып 

беру) 

Мақсаты: Балаларды 

тәрбиешінің сөзін түсінуге, 

сөйлегенде заттарды сипаттау 

үшін зат есімдерді етістіктермен 

бірге қолдануға,сөздерді дұрыс 

айтуды ескере отырып, сөз 

тіркестерін жасай білуді үйрету. 

өсімдіктерге деген қамқорлық 

сезімін ояту, тәрбиелеу,  

 

 

Орыс тілі: 

Маман жоспары бойынша 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Күзгі дала» 

Мақсаты: Бір немесе көп ұғымын 

түсіндіру.Қоршаған орта жағдайына 

берілген заттардың санын табуды 

үйрету. Кеңістікте бағдарлау 

«Поезд» ойын жаттығуы. 

Құрастыру 

Тақырыбы: « Табиғат 

бұрышындағы Пирамида» 

Мақсаты:сақиналарды 

үлкендерінен бастап ретімен қоюды 

дағдыландыру. 

 

.Жаратылыстану 

Тақырыбы: Табиғат бұрышының 

су патшалағы» 

Мақсаты: Аквариумдағы балықтар 

туралы түсінігін анықтау және 

кеңейту,бақылай білуін дамыту. 

Балаларды балықтарды күтуде 

шамасы келетін іс-әрекетке қосу. 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: : «Аквариумдағы 

балықтар» 

Мақсаты: Жанды табиғат 

бұрышын мекендеушілер 

туралы түсініктерін 

 кеңейту. Қарапайым дербес 

тәжірибе 

іс-әрекеттерін ұйымдастыру 

 арқылы балалардың 

түсініктерін дамыту.  

Дид-қ ойын: «Мекенін тап» 

Музыка 

Тақырыбы «Біз доспыз 

табиғатпен» 

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін топтағы табиғат 

бұрышы арқылы түсінік беру; 

түрлі сипаттағы әндердің 

мазмұны мен көңіл күйін 

қабылдау; аспаптың 

сүйемелдеуіндегі даусына 

бейімделу дағдыларын 

қалыптастыру. Әуенмен бірге 

би қозғалыстарының 

қарапайым элементтерін 

орындауға үйрету 
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             Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Берілген бағытта жүруге 

және жүгіруге жаттықтыруды 

жалғастыру.  Шектелген жермен 

жүру барысында тепе-теңдікті сақтау 

ептілігін дамыту. Мейірімділікке 

тәрбиелеу.   

 

2.Мақсаты: Қос аяғымен бір 

мезгілде екпінмен серпіліс жасай білу 

дағдыларын бекіту. Жаттығулар 

орындау кезінде тынысты тоқтатпау 

дағдыларын қалыптастыру. Музыка 

ырғағына сәйкес қимылды жай, 

шапшаң, ырғақты орындау қабілетін 

дамыту. 

3.Мақсаты:Жүгіруге және секіруге 

арналған ойын жаттығуларын 

қайталау. Ептілігін дамыту. Қимылды 

ойын ойнау барысында батылдыққа 

тәрбиелеу. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің отбасым» 

(сурет бойынша 

әңгіме)Мақсаты:  Дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды дұрыс 

айту дағдыларын бекіту.Сөздік 

қорын жалпылаушы мағыналы 

сөздермен байыту.  Отбасы, 

отбасындағы тұрмыс туралы 

айтып беруге үйрету.Д\ ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата»Көркем 

әдебиетТақырыбы: «Ақ әжем» 

Б. Момышұлы(әңгімесін оқып 

беру) Мақсаты: Сұраққа жауап 

беруге, сұрақ қоя білуге үйретуді 

жалғастыру, Бұл кім?. Бұл әже.                     

-әдеби тілде сөйлеуді дамыту- 

сөз өнеріне баулу,тәрбиелеу.   

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Әжеге қонақа келу» 

Мақсаты: «бір» және «Көп» 

ұғымдарын бекіту. Заттарды оң 

қолымен солдан оңға қарай 

орналастыруды үйрету. «Әжеге 

моншақтар» ойыны. Бір жіпке көп 

моншақтарды тіздіру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің отбасым» 

Әрбір баланың өз жақын адамдары - 

оның отбасы болатыны жайында 

түсінік беру. Ата-аналарының 

аттарын есте сақтау. 

Дыбыстау және көру деңгейін 

дамыту. 

танымдық қызығушылықтары мен 

шығармашылық қиялды 

қалыптастыру. 

-эстетикалық талғамды 

қалыптастыру, балалардың ой 

өрістерін кеңейту. Олардың 

қызметтерін анықтау. Отбасы 

мүшелеріне сыйластықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

 

Сурет  салу 

Тақырыбы:«Атамың тақиясы» 

Мақсаты: Балаларды жарты 

шеңбер пішінді дайын тақияны 

безендіруге үйрету. Өрнектерді 

қылқаламмен бояу арқылы 

эстетикалық талғамының 

дамуына мүмкіндік туғызу. 

Бояудың түсін таңдай білуге, 

көркемдік талғампаздыққа 

тәрбиелелу.  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Әжеге арналған 

сыйлық» 

Мақсаты: Балаларды қиялдауға 

өз жұмысын жоспарлауға және 

бастаған ісін аяғына жеткізуге 

үйрету.Эстетикалық талғамға 

тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Тақырыбы:  

«Менің тату отбасым» 

Мақсаты:  

Халық әуенін  тыңдап, көңіл 

күйін қабылдау; әнді 

музыкалық сүйемелдеумен бір 

қарқында орындауға үйрету; 

таныс би қимылдарын 

қайталау. Отбасы мүшелеріне 

сыйластықпен қарауға, 

құрметтеуге тәрбиелеу.  

 

Қоршаған 

ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

"Отбасына 

құрмет" 

Мақсаты:От

басылық 

суреттерді 

құрастыруға 

және отбасы 

мүшелері мен 

олардың 

әрекеттерін 

мен өзара 

қарым-

қатынастарын 

атау 

дағдыларын 

қалыптастыру

. Өзінің 

отбасы 

мүшелеріне 

қалай 

көмектесетінд

ері жайлы 

сұрақтарға 

жауап 

,отбасында 

мүшелерінің 

атқаратын 

міндеттері 

туралы  

шағын әңгіме 

құруға 

үйрету.  

Еңбекқорлық

қа, 

үлкендерге 

алғыс айтуға, 

тәрбиелеу. 

 



 

Қазан .Өтпелі тақыры: «Қош келдің, Алтын күз!» 

Мақсаты: «Қош келдің Алтын күз!» – күздегі табиғат құбылыстарының өзгерістерімен, Қазақстан өңірлеріндегі түрлі климаттық жағдайларымен 

(оңтүстік пен солтүстіктегі күзгі ауа-райы), күздің түрлі мезгілімен таныстыру: ерте күз, алтын күз, күрең күз – көкөніс, жемістер, астық өнімін жинау 

мезгілі.  

Міндеттері:  

 - жыл мезгілдері, күз, жылудың аздығы, күннің көзі шығып тұрса да, жылулығы жоқтығы туралы тану, алайда күз сыйы жарқын, түрлі, ашық түсті 

болатынын, гүлдер, жапырақтар, бұтақтар, жидектер, көкөніс пен жемістер – күз сыйы екенін түсіндіру. Түсіндіре отырып қарапайым математикалық 

ұғымдарын қалыптастыру, заттық сурет салу, балаларды қоршаған ортадағы затттардың аталуымен және олардың міндеттерімен таныстыру, 

танысзаттарды ажырата білуді үйрету. 

  -«Ас атасы – нан» - балаларға нан туралы түсінік беру: тұқым себуге дайындық, бидай егуге алқапты дайындау процесі, астықтың өсуі туралы,   нанды 

пісіру процесі, тоқаш-нан өнімдерінің пайдасы, наубайшы мамандығы туралы.                   - балалардың жыл құстары, олардың ұшу себептері, жыл 

құстарының ұя салау және қыстау орындары аралығында жиі маусымдық ұшуы туралы білімін қалыптастыру.  

 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

таныстыру- 0,5 
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       Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Екі аяқпен секіруді 

(аяқ бірге - аяқ алшақ) үйрету. 

Саптізбекке бір-бірден тұру; 

секіру (аяқ бірге - аяқ алшақ) 

қимылдарын бекіту. Тоқтап 

және тапсырманы орындай 

жүгіру. 

 

2.Мақсаты:Тура бағытта төрт 

тағандап еңбектеуге үйрету. 

Бір- бірден саптізбекке тұру; 

тоқтап және тапсырманы 

орындай жүру; музыкаға сәйкес 

қимыл жасауға жаттықтыру. 

 

3.Мақсаты: Балаларды 

ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Ойынға 

қызығушылықтарын арттыру. 

Татулыққа тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жомарт күз 

Мақсаты: жыл мезгілдері, 

күз, жылудың аздығы, 

күннің көзі шығып тұрса 

да, жылулығы жоқтығы 

туралы тану, алайда күз 

сыйы жарқын, түрлі, ашық 

түсті болатынын, гүлдер, 

жапырақтар, бұтақтар, 

жидектер, көкөніс пен 

жемістер – күз сыйы екенін 

түсіндіру 

Орыс тілі. 

Маман жоспары бойынша 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Көпірден 

өтемін»  

Мақсаты: Ұзын қысқа 

ұғымын қалыптастыру. 

Ұзын ,қысқа сөздерін 

пайдалана отырып заттарды 

салыстыру әдістерімен 

таныстыру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көкөністер 

мен жемістерге 

себет»Мақсаты:Қағаздан, 

желімдеу арқылы құрастыра 

білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар» 

Мақсаты: күзгі 

жапырақтардың түсінің неге 

сары болатындығы туралы 

түсінік беру; -танымдық 

қызығушылықтары мен 

шығармашылық қиялды 

қалыптастыру. 

-эстетикалық талғамды 

қалыптастыру, балалардың 

ой өрістерін кеңейту.  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Күзгі жаңбыр» 

Мақсаты: Күз туралы мағұлмат 

беру. Қылқаламды оң қолдың үш 

саусағымен дұрыс ұстауды, 

қылқаламның ұшымен бір 

бағытта ырғақты түрде сілтей 

жағу жолымен жаңбыр 

тамшыларын салуды үйрету; көк 

түсті білуді бекіту; қолдың ұсақ 

қимылдарын дамыту 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Күзгі әуен» 

Мақсаты: Күз мезгілінің 

табиғатының ерекшеліктері 

жайлы түсінік беру. Табиғат 

ерекшеліктерін бағалай білуге 

тәрбиелеу. Музыкаға деген 

сезімін әуен арқылы ояту.  

Әуенді қимылды би және ойын 

арқылы күзгі табиғатқа деген 

қызығушылықтарын дамыту. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Балаларды допты 

домалатуға үйрету. Берілген 

белгіге көңіл аударуға; екі 

аяқтап алға секіруге 

жаттықтыру. Көзмөлшерін 

дамыту және табан 

бұлшықеттерін нығайту. Ерік-

жігерін тәрбиелеу 

2.Мақсаты:Допты домалатуға 

үйретуді жалғастыру. Алақан 

мен тізеге тіреліп, тура бағытта 

еңбектеуге 

жаттықтыру.Берілген белгіге 

көңіл аударуға, екіаяқтап алға 

жеңіл жылжи секіруге 

жаттықтыру. Ептілігін дамыту 

және табан бұлшықеттерін 

нығайту. 

3.Мақсаты:Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген  

белгіні орындауға үйрету. 

Ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Нан қайдан 

шығады?» 

(ертегісі М. Етекбаев) 

Мақсаты: балаларға нан 

туралы түсінік беру: тұқым 

себуге дайындық, бидай 

егуге алқапты дайындау 

процесі, астықтың өсуі 

туралы,   нанды пісіру 

процесі, тоқаш-нан 

өнімдерінің пайдасы, 

наубайшы мамандығы 

туралы түсінік 

қалыптастыру. Нанды 

қастерлеуге тәрбиелеу.                 
Көркем 

әдебиет.Тақырыбы: 

«Нан» тақпақты жаттату. 

М. Еткебаев.Мақсаты: 

Нан туралы түсініктерін 

кеңейту.            -әдеби тілде 

сөйлеуді дамыту 

- сөз өнеріне баулу 

- қарама-қатыс 

мәдениетіне, көркем 

қабылдауы мен 

эстетикалық талғамға 

тәрбиелеу. 

Нанды қастерлеуге 

тәрбиелеу. 

 

Математика негіздері  

Тақырыбы: «Таба нан және 

қалаш нан» 

Мақсаты: көлемдерін 

ажырату,дөңгелек 

тіктөртбұрышты пішінді 

таныстыра отырып,нанның 

көлемдері әртүрлі 

болатынын түсіндіру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Дастарханға 

нан қайдан келді?» -

Мақсаты:балаларға нан 

туралы түсінік беру: тұқым 

себуге дайындық, бидай 

егуге алқапты дайындау 

процесі, астықтың өсуі 

туралы,   нанды пісіру 

процесі, тоқаш-нан 

өнімдерінің пайдасы, 

наубайшы мамандығы 

туралы түсінік 

қалыптастыру. Нанды 

қастерлеуге тәрбиелеу.                   

 

 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Дәмді тағамдар» 

Мақсаты: Түрлі сипаттағы 

әндердің мазмұны мен көңіл 

күйін қабылдау; аспаптың 

сүйемелдеуіндегі даусына 

бейімделу дағдыларын 

қалыптастыру. Әуенмен бірге би 

қозғалыстарының қарапайым 

элементтерін орындауға үйрету.   

Балаларға ас атасы – нан, нанның 

адам өміріндегі ең маңызды ас 

екендігін, оның оңай жолмен 

келмейтіндігін айтып ұғындыру 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Әдемі тоқаштар» 

Мақсаты: Тоқаштар түрлері мен 

таныстыру.  

 Эстетикалық қабылдауын, 

гуашпен жұмыс жасау дағдысын 

қалыптастыру. Дербес 

тәжілибелік және 

шығармашылық әрекетті дамыту. 

Балалардың ашық түсті 

бояуларғадеген эмомияналды- 

эстетикалық қатынасын 

тәрбиелеу. 

Жапсыру: «Тәрелкедегі 

печенье»М: балаларға печенье 

ұннан жасалатынын 

түсіндіру.Қағаздан қиып 

төртбұрыш пішін,және дөңгелек 

пішіннен  печенье жасап 

жапсыру.Балаларды 

ұқыптылыққа тазалыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

«Алтын дәнмен 

әтеш» (орыс халық 

ертегісі) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

қайрымдылық өзара 

көмек көрсету, 

достық туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

адамгершілік 

қасиеттерін 

талқылыу. 
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     Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Еңбектеу кезінде 

қол мен аяқтың қимылдарын 

үйлестіре білуге; көтеріңкі (зат 

үстінде) тіреуде статикалық 

тепе- теңдікті сақтауды; 

заттарды сол және оң жағынан 

айналып өтуін бекіту. Берілген 

белгіге көңіл аудару, қимыл- 

қозғалысты белгі бойынша 

орындау қабілеттерін 

жетілдіру. 

2.Мақсаты: Балаларды 

берілген белгіге көңіл аударып, 

қимыл- қозғалысты белгі 

бойынша орындау қабілеттерін 

жетілдіру. Көзмөлшері мен 

ептілікті дамыту. Достық 

қарым- қатынасқа тәрбиелеу. 

3.Мақсаты:Балаларды 

ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Ойынға 

қызығушылықтарын арттыру. 

Татулыққа, ептілікке тәрбиелеу 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  «Жыл 

құстарымен таныстыру»      

Мақсты:балалардың жыл 

құстары, олардың ұшу 

себептері, жыл құстарының 

ұя салау және қыстау 

орындары аралығында жиі 

маусымдық ұшуы туралы 

білімін қалыптастыру. 

Құстарды қамқорлауға 

тәрбиелеу. 

 

 

Орыс тілі:   маман 

жоспары бойынша 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Күзгі 

бақшада»   

Мақсаты: заттарды көлемі, 

пішін,түсі бойынша әр түрлі 

болатынын түсіндіру. Бір 

және көп ұғымын бекіту. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Құстарға ұя»  

Мақсаты: балаларға құнсыз 

материялдан қағаздан 

құрылыс салуға үйретуді 

жалғастыру,негізгі 

бөлшектерді құрастыруды 

пысықтау 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Құстар қайда 

кетеді?» 

Мақсаты: жыл құстарымен 

таныстыру. балалардың жыл 

құстары, олардың ұшу 

себептері, жыл құстарының 

ұя салу және қыстау 

орындары аралығында жиі 

маусымдық ұшуы туралы 

білімін қалыптастыру. 

Құстарды қамқорлауға 

тәрбиелеу 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Құстарға айдын» 

Мақсаты: Құстар қонатын 

айдын ұғымын , су бояқпен 

жұмыс жасауды қалыптастыру. 

Эстетикалық қабылдауын 

қалыптастыру. Дербес 

тәжілибелік және 

шығармашылық әрекетті дамыту 

Құстарды қамқорлауға 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің қанатты 

достарым» 

Мақсаты: Әртүрлі сипаттағы 

әндердің мазмұны мен көңіл 

күйін қабылдап, ажыратуға; 

ауыспалы  ән сипатын ажырата 

білуге, хормен ән айтуға 

дағдыландыру; музыка сипатына 

сәйкес  еркін қимылдауға үйрету. 

Құстарға қамқор болуға, оларды 

аялауға үйрету. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Жүру 

жаттығуларын қайталау. 

Тоқтап  және тапсырманы 

орындай жүгіру, текшенің 

үстінде тепе-теңдік сақтап 

тұруға жаттықтыру. Заттардың 

арасынан «жыланша» жүру. Екі 

аяқпен бір мезгілде серпіле  

алға жылжи секіру және жерге 

жеңіл, аяқтың ұшымен түсуге 

үйрету. Қимылды белгілі 

тәсілмен, белгіленген бағытта  

нұскқу бойынша бастап, 

орындап, аяқтауға 

дағдыландыру.   

2.Мақсаты: Жүру және жүгіру 

жаттығуларын орындау. Екі   

аяқпен алға жылжи секіруді; 

қойылған заттардың арасымен 

«жыланша» еңбектеу өтуге 

үйрету. Қимылды белгілі 

тәсілмен, белгіленген бағытта  

нұскау бойынша бастап, 

орындап, аяқтауға тәрбиелеу. 

Жеңіл секіруге жаттықтыру.   

Қимыл белсенділігін дамыту 

3.Мақсаты:  Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Күзгі бақта» 

сурет бойынша әңгіме 

табиғаттағы өзгерісті 

байқату. 

Мақсаты:күздегі табиғат 

құбылыстарының 

өзгерістерімен, Қазақстан 

өңірлеріндегі түрлі 

климаттық жағдайларымен 

(оңтүстік пен солтүстіктегі 

күзгі ауа-райы), күздің 

түрлі мезгілімен 

таныстыру: ерте күз, алтын 

күз, күрең күз – көкөніс, 

жемістер, астық өнімін 

жинау мезгілі.  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Күз» өлеңін 

жаттату. 

Мақсаты: күз мезгілі 

жайлы түсініктерін 

кеңейту.           

  -әдеби тілде сөйлеуді 

дамыту 

- сөз өнеріне баулу 

- қарама-қатыс 

мәдениетіне, көркем 

қабылдауы мен 

эстетикалық талғамға 

тәрбиелеу. 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Әжемнің 

жіптері» 

Мақсаты: Балаларға екі 

заттың ұзындығы бойынша 

ұзын,қысқа және 

ұзындықтары бірдей 

сөздерін қолданып 

салыстыруды үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көкөністер 

мен жемістер»  

Мақсаты: көкөністер мен 

жемістер мен таныстыру, 

ажырата білуін дамыту. 

күздегі табиғат 

құбылыстарының 

өзгерістерімен, Қазақстан 

өңірлеріндегі түрлі 

климаттық жағдайларымен 

(оңтүстік пен солтүстіктегі 

күзгі ауа-райы), күздің түрлі 

мезгілімен таныстыру: ерте 

күз, алтын күз, күрең күз – 

көкөніс, жемістер, астық 

өнімін жинау мезгілі туралы 

түсініктерін дамыту  

 

 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Жапырақтар ұшып 

жерге түсуде» 

 Мақсаты: Сурет салу 

техникасын жетілдіру; түзу 

көлденеңінен, тік, толқын тәрізді 

әрекеттерді ырғақты 

қайталануды үйрету, парақ бетіне 

орналастыруды дағдыландыру. 

Қоршаған ортаға қамқорлықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Құсқа ұя» 

Мақсаты:Эстетикалық 

қабылдауын қалыптастыру. 

Дербес тәжілибелік және 

шығармашылық әрекетті 

дамыту.Саз балшықты дұрыс 

қолдана білу біліктерін жетілдірі. 

Құстарды қамқорлауға 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Күзгі әуен» 

Мақсаты: 

Күз мезгілінің ерекшеліктері 

туралы түсінік беру. Түрлі 

сипаттағы әндердің мазмұны мен 

көңіл күйін қабылдау; аспаптың 

сүйемелдеуіндегі даусына 

бейімделу дағдыларын 

қалыптастыру. Әуенмен бірге би 

қозғалыстарының қарапайым 

элементтерін орындауға үйрету 

 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Күз 

сыйлықтары» 

Мақсаты:  

Көкіністер мен 

жемістер туралы 

білімдерін кеңейту, 

тазалық және 

салауатты өмір 

салтын ұстануға, өз 

денсаулығын көңіл 

бөлуге 

дағдыландыру. 



 

 

Қараша айы. .Өтпелі тақыры: «Дені саудың жаны сау» 

Мақсаты: баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға, мектепке дейінгі ұйымда, тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайларында қауіпсіз мінез-құлық 

дағдыларын қалыптастыруға және негізгі қимылдарды жетілдіру арқылы балалардың қимыл-қозғалыс тәжірибесін, шығармашылық, танымдық және 

сөйлеу қабілеттіліктерін қолдана отырып, балалардың белсенді әрекетке қажеттіліктерін байытуға бағытталған.  

- Пайдалы көкөністермен таныстыру. Көкөністер мен жемістердің бірнеше түрлерін, сыртқы түрлерімен және дәмі бойынша ажырата біліуді 

қалыптастыру. Қалауларын,сезімдерін,ойларын білдіретін сөздері қолдануды қалыптастыру. 

-  Салауатты – денсаулық және салауатты өмір салты туралы ұғымдарын қалыптастыр.Денсаулық туралы түсінік беру. Жеке гигиена. Күн тәртібі. 

Экология және ден саулық ұғымдарын қалыптастыру. 

- Баланың денсаулығын сақтау және нығайту дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру, денсауық сақтау технологиясын пайдалана 

отырып,түсіндіре отырып, қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру, заттық сурет салу, балаларды қоршаған ортадағы затттардың 

аталуымен және олардың міндеттерімен таныстыру, таныс заттарды ажырата білуді,күнделікті қолдана білуді үйрету. 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас -2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен танысу- 

0,5 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Саптізбекке 

тұруға жаттықтыруды 

жалғастыру. Мойын, иық 

және қолдың бұлшықеттерін 

дамыту. Қимылды көңілді, 

пысық, ширақ балапандарды 

бейнелей білуге талпындыру. 

Белгіге көңіл аудару, сезіне 

білуге дағдыландыру. Дене 

бітімінің дұрыс дамуын 

қадағалау. 

2.Мақсаты: Саптізбекке 

тұруға жаттығуды бекіту. 

Еденге қойылған тақтаймен 

төрт тағандап алақан мен 

тізеге сүйеніп,   еңбектеуге 

үйрету. Орында тұрып жеңіл 

секіру және еденге (жерге) 

жұмсақ қону, жаттығуды 

орындау сәтінде дұрыс тыныс 

алу дағдыла-рын жетілдіру. 

Белгіге көңіл аудару, секіруді 

үйрету. 

3.Мақсаты:Шектеулі 

алаңмен жүру кезінде тепе-

теңдік сақтауға, жартылай 

аяқты бүгіп секіріп жерге 

түсуге жаттықтыру. Белгіге 

көңіл аудару, сезіне білуге 

дағдыландыру. Дене бітімінің 

дұрыс дамуын қадағалау 

 

Сөйлеуді дамыту 

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін айта 

отырып, бақта өсетін 

көкөністерді де 

таныстыру. Көкөністерді 

сурет арқылы екі үш 

сөзден тұратын жәй 

сөйлеммен сиппаттай алуы 

. 

 

Орыс тілі 

Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Не қайда өседі?» 

д\о     Мақсаты: Балаларды 

көкөністермен таныстыра 

отырып,  түсін,пішінін түрлерін 

зерттеу. Үлкен және кіші ұғымын 

бекіту. Дидактикалық ойын 

арқылы ойлау қабілеттерін 

арттыру.                     Құрастыру             

Тақырыбы: «Пайдалы 

көкөністер»                   Мақсаты: 

Қағаз бетіне желімдеп құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Пайдалы 

көкөністермен таныстыруды 

жалғастыру.  Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бақшаға барамыз, 

көкөністер аламыз» М: Балаларға 

көкөністердің бақшада өсетінін 

түсіндіру.  Кейбір көкөністерді 

дәмінен ажырата 

алады.Көкөністерді сезім 

мүшелері (көру, дәм сезу, сипап) 

арқылы пішінін, дәмін анықтай 

білуге үйрету. Көкіністердің адам 

ағзасына пайдалы екендігін 

айтып түсіндіру. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Сәбіз» 

Мақсаты: Балаларға сәбіз 

туралы мағұлмат беру. Сәбіздің 

пішінін ажыратуға үйрету. 

Акварельмен жұмыс істеу 

машығын дамыту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Көкөністер 

достығы» 

Мақсаты: Күзгі табиғатқа 

арналған әндерді тыңдап, 

мазмұнын эмоциялы көңіл 

күйін танып, әңгімелеу. 

Балаларға көкөністермен және 

олардың сипаттық 

ерекшеліктерін ересектермен 

бірге ән салып жеткізу. 

Билейтін әуендерге сәйкес 

қарапайым қимылдарды 

орындау 
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Дене шынықтыру-3  

1.Мақсаты: Допты екі 

қолмен кеуде тұсынан 

қолдарын екпінді қимылмен 

жаза лақтыруға 

үйрету.Қимылды ырғақпен 

жеңіл, еркін, қол мен аяқтың 

қимылдарын үйлестіре 

орындау қабілеттерін 

қалыптастыру. Жеңіл 

бытырап жүгіруге 

жаттықтыру. Дене түзілісін 

бақылау. Балалардың қимыл 

тәжірибесін молайту. 

2.Мақсаты: Белгіленген 

алаңда жүруге және жүгіруге 

жаттықтыру. Еденге салынған 

резеңке кілемше үстімен 

төрттағандап алақан мен 

табанға сүйеніп, еденде 

еңбектеуге үйрету. Допты екі 

қолмен кеуде тұсынан 

қолдарын екпінді қимылмен 

жаза лақтыруға үйрету. Жеңіл 

бытырап жүгіруге 

жаттықтыру. Дене түзілісін 

бақылау. Балалардың қимыл 

тәжірибесін молайту. 

3.Мақсаты: Балаларды 

ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша, 

мәтіннің сөзіне сай қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру, зейіндерін, 

байқағыштықтарын, жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жеміс 

бағында» сурет бойынша 

әңгіме. Мақсаты:Бақшада 

нелер өсетіндігі туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Жалпы белгілері бойынша 

заттарды топтастыру, 

бойланыстырып сөйлеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Алма» 

өлеңін жаттату. 

Мақсаты: өлеңді жаттата 

отырып , дауысты 

дыбыстарды дұрыс айту 

дағдыларын, сөздерді 

мәнерлеп айтуға 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Жеміс бағында»  

Мақсаты: жоғары төмен ұғымын 

қалыптастыру. Заттар мен 

құралдарды қолдану дағдыларын 

жетілдіру, ауызша нұстау мен 

үлгіге сүйене отыры, 

тапсырмаларды орындату.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Пайдалы 

жемістер» 

(дәрумендер) 

Мақсаты: Дәрумендер жайлы 

түсініктерін қалыптастыру. 

қызығушылықтары мен 

шығармашылық қиялды 

қалыптастыру. 

-эстетикалық талғамды 

қалыптастыру, балалардың ой 

өрістерін кеңейту 

Оларды жуып жеуге тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Күзгі бақ» 

Мақсты: Балалардың жеміс 

ағаштарын қорғап, оларға 

қамқор болуына ықпал ету үшін 

тәрбиелік мәні бар әндерді 

аудио – бейне таспадан 

тыңдату. Дыбыстаудың 

бірыңғай күшімен бірдей 

қарқында ән салу дағдыларын 

қалыптастыру. Әуенмен бірге 

би қозғалыстарының 

қарапайым элементтерін игеру. 

Ағаш қасықтардың үнін тыңдап 

және олардың дыбыстауын 

динамикасын ажырату.  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Тәрелкедегі 

алмалар» 

Мақсаты: Балаларға 

қылқаламмен дайын тәрелкенің 

бетіне алмаларды салуға 

үйрету. Балаларға суретке деген 

қызығушылығын арттырып, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Пайдалы 

көкөністер мен жемістер» 

Мақсаты:  ұжымдық 

жұмыс.Топтық 

атауды,қию,жапсырудағды  

ларын қалыптастыру. 

Қоршаған 

ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Балабақша 

учаскесінде 

өсіп тұрған 

ағаштар» 

Мақасты: 

Аққайын,терек 

ағаштарын 

танып,ағаштар

дың 

бұтақтарын, 

жапырақтарын, 

діңін көрсетіп, 

олардың 

аттарын 

аттауды 

үйрету. өсімдік 

әлемін 

қабылдаумен 

байланысты 

қамқорлық 

сезімдерін 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Бір орында тұрып 

ұзындыққа секіруді үйрету. 

Аяқ пен қол қимылын 

үйлестіре, серпіле екпінмен 

секіруді бекіту. Музыкаға 

сәйкес өздігінен бейнелі 

қимылдар орындау 

қабілеттерін қалыптастыру. 

Бұлшықеттер мен қол- аяқтың 

үйлесімді қимылын дамыту. 

2.Мақсаты:.Допты екі 

қолмен желке тұсынан 

лақтыруға үйрету;доптың 

ұшуына дұрыс  траектория 

беру, қолдарын екпінді 

қимылмен жаза білуді бекіту. 

Музыкаға сәйкес өздігінен 

бейнелі қимылдар орындау 

қабілеттерін қалыптастыру. 

Бұлшықеттер мен қол- аяқтың 

үйлесімді қимылын дамыту. 

3. Мақсаты: Берілген белгіні 

дұрыс тыңдай білуге, ойын 

ойнағанда қауіпсіздік 

ережелерін   сақтай білуге 

үйрету. Ептілікке, алғырлыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жеке 

гигиена»             Мақсаты: 

гигиена – бұл денсаулықты 

қорғау және сақтау туралы 

түсініктерін; Ересекткрдің 

сөзін тыңдау және түсіну 

сөйлеу әдебінің сәйкес 

түрлерін дұрыс қолдану 

дағдыларын 

қалыптастыру.Өз - өзін 

таза ұстай білуге 

тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі:   Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Күн режимі» 

Мақсаты: Таңертең, түс, кеш, 

түн ұғымдарын қалыптастыру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Адамның дене 

мүшелері» (ұжымдық  жұмыс) 

Мақсаты: Адамның дене 

мүшелері туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Бас бөлігі дене 

бөлігі, аяқтар , қолдарды 

құрастыруды үйрету, қиылған 

қағаздан. Ұжыммен жұмсы жасай 

білуге тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

көмекшілерім»   

Мақсаты:гигиена сақтау 

кезіндегі құралдармен 

таныстыру. Оларды қолдану 

дағдыларын дамыту. Тазалыққа 

тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: : «Алақан суретін 

салу» 

Мақсаты: Балаларға дене 

мүшелері туралы мағлұмат бере 

отырып, алақанын   бояуға 

батырып қағаз бетіне бастыруға 

үйрету. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы:  

«Менің қайырымды көмекші 

лерім» 

Мақсаты:  
Балаларға дене мүшелерін атай 

білуге арналған әндерді 

тыңдатып  мазмұны мен көңіл 

күйін әңгімелеу. Ересектермен 

бірге ән салу дағдыларын 

қалыптастыру. Әуенді би 

ырғағын, музыканың би 

сипатын игеру. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Біртіндеп доғаға 

тимей үш доғаның астынан 

еңбектеп өтуге үйрету. Ұсақ  

сезім (моторика) мүшелерін 

дамыту. Ырғақты қабылдау 

қабілеттерінің дамуына ықпал 

ету. Қимыл- қозғалыс 

сапасын, ептілік, шапшаңдық, 

икемділік қабілеттерін 

дамыту. 2.Мақсаты:Барлық 

топпен қатарға тұруға, бір- 

біріне соқтығыспай, бытырап 

жүгіруге үйрету. Шектелген 

алаңмен тепе- теңдік сақтай 

жүруді бекіту. Ұсақ  сезім 

(моторика) мүшелерінің  

ырғақты қабылдау 

қабілеттерінің дамуына ықпал 

етуі. Қимыл- қозғалыс 

сапасын, ептілік, шапшаңдық, 

икемділік қабілеттерін 

дамыту. 

3.Мақсаты:балаларды бір 

біріне соғылмай жүгіруге, 

белгі бойынша қозғалуға 

үйрету; кеңістікті 

бағдарлауларын дамыту. 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Таза ауа – 

жанға дауа»  

Мақсаты: Адамдарға 

ауасыз тіршілік жоқ екенін 

түсіндіру. Сұрақ жауап 

арқылы тілдерін дамыту. 

Балалардың сөйлеу тілін 

заттардың қасиетімен 

сапасын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Тазалықтың 

досы»А.Меңжанова 

(жаттау) 

Мақсаты: тақпақты зейін 

қойып тыңдауды 

үйрету.Сұрақтарға сауатты 

жауап бере білу 

дағдыларын 

қалыптастыруҚисынды 

ойлау қабілеттерін 

арттыру.судың қасиетін 

білуге тәрбиелеу. 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Тиынға қонаққа 

бару» 

Мақсаты: балаларға үстіне қою 

жанына қою әдістерін пайдалана 

отырып, екі затты ені бойынша 

салыстыру нәтижелерін 

кең,жіңішке, ені бірдей, сөздерін 

қоданып белгілеуді үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

Күн-бұл не? 

Су-бұл не? 

Ауа- бұл не? 

Мақсаты: Күн ауа,су- 

тіршіліктің нәрі екендігі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Оларды бақылату, бақылай 

отырып айырмашылықтарын 

түсіндіру,зерттеу қабілеттерін 

арттыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Бұлт күнді 

жапты» 

Мақсаты:  балаларды түрлі 

түсті қарындашпен күнді- 

шеңбермен сәулелерді түзу 

сызықтармен, бұлтты 

дөңгеленген пішінмен салуға 

үйерету. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Сабын» 

 Мақсаты: Жұқпалы ауруллар 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Кір қолдағы 

микроптарды сабынмен жуып 

кетіруге боладыма? 

Көкөністермен жемістерді 

ағындысумен жуу керектігі. 

Қолды сабынмен жуудың 

маңызын түсіндіру.  

Музыка 

Тақырыбы: «Табиғат сыйы» 

Мақсаты: Музыкалық 

қабілеттерін арттыру, ән 

тыңдауға баулу. Табиғат 

құбылыстарының дыбысын 

тыңдату, есте сақтау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Әуенмен бірге би 

қозғалыстарының қарапайым 

элементтерін орындауды игеру. 

 

Қошаған 

ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты:  

Күн, су, ауа 

туралы білім 

бере отырып, 

олардың 

табиғатта 

болатын 

құбылыстарын

а 

қызығушылықт

арын 

арттыру.Табиға

т 

құбылыстарын 

бақылай 

отырып, ауа 

райын 

жағдайын 

анықтауға 

үйрету. 



 

 

 

Желтоқсан айы. Өтпелі қатырып: «Менің Қазақстаным!» 

Мақсаты:  - балалардың жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес рухани-адамгершілік құндылықтарды, білім, білік пен дағдыларды қалыптастыру, жалпы 

адамзаттық қасиеттерді, патриотизм мен толеранттылықты тәрбиелеу, шығармашылық қабілеттер, ойлау мен қиялдауды қалыптастыру 

– балалардың Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың өмірі мен қызметі туралы білімін кеңейтуді жалғастыру. Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіз мемлекет ретінде дамуында Президенттің рөлін қалыптастыруға ықпал ету.  Балаларда рухани адамгершілік 

құндылықтарды дамытуға болысу. Отанға және Президентке деген патриоттық сезімді тәрбиелеу.  

– Мемлекеттік рәміздермен таныстыру.Қазақсатан Республикасының тәуелсіз мемлекет екендігін түсіндіріу. Тәуелсіздік күні мерекесін сезіндіру. 

Желтоқсан құрбандарына тағзым ете білуге, рәміздерімізді құрметтеуге  тәрбиелеу.  

–  балалардың туған жер, қала және облыс, туған өлкенің құндылықтары мен әсемдігі туралы білімін кеңейту, өлкенің  пайдалы қазбалары туралы 

алынған білімін бекіту, суреттер бойынша тануға және туған жердің көрікті жерлері мен көшелері туралы айта білуге үйрету.  

– Жана жылдық мерекеге дайындық, мерекелік көңіл –күйді қалыптастыру, ән, би, тақпақтар жаттату арқылы,түсіндіре отырып, қарапайым 

математикалық ұғымдарын қалыптастыру, заттық сурет салу, балаларды қоршаған ортадағы затттардың аталуымен және олардың міндеттерімен 

таныстыру, таныс заттарды ажырата білуді,күнделікті қолдана білуді үйрету шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, сөздік қорын кеңейту, 

байланыстырып сөйлеу дағдыларын жетілдіру. 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас -2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5  

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Ұзындыққа бір 

орында тұрып, аяқпен неғұрлым 

күшті серпіле секіруге үйрету. 

Шектелген алаңмен тепе- теңдік 

сақтай жүруді бекіту. 

Саптізбекке бойына қарай тұру. 

Дене түзілісінің дұрыс 

қалыптасуын қадағалау. Аяқ 

бұлшықеттерін дамыту, музыка 

ырғағына сәйкес табиғи, еркін 

қимыл жасауға талпындыру.  

2.Мақсаты: Допты қақпа 

арқылы домалатуға үйрету. 

Шектелген алаңмен тепе- теңдік 

сақтай жүруді бекіту. 

Саптізбекке бойына қарай тұру. 

Дене түзілісінің дұрыс 

қалыптасуын қадағалау. Аяқ 

бұлшықеттерін дамыту, музыка 

ырғағына сәйкес табиғи, еркін 

қимыл жасауға талпындыру.  

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген  

белгіні орындауға үйрету. 

Ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке тәрбиелеу. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің елім 

Қазақстан» сурет бойынша  

Мақсаты: сурет бойынша 

әңгіме құрастыруға 

үйрету; сөйлеу мәдениетін 

жетілдіре отырып, 

байланыстырып сөйлеуге 

талпындыру; балалардың 

өз қаласының көрікті 

жерлерін атай білуге, оны 

мақтан тұтуға тәрбиелеу; 

 

 

 

Орыс тілі 

Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Көп қабатты 

үйлер» 

Мақсаты: өзінің тұрған 

қаласы туралы білуге 

үйрету; санауға үйрету, 

көп-аз, тең ұғымымен 

таныстыру; биік-аласа 

көлемдерді салыстыру, 

төртбұрыш пішінін 

бақылау, таңертең-кеш 

уақытын бағдарлау; 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ер орда» 

Мақсаты:  Пішіндер 

арқылы  бейне 

құрастыруды жалғастыру. 

Қиялдауын дамыту 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Елін сүйген 

елбасы»  

Мақсаты: Бейне таспамен 

Еліне жасаған 

еңбектерімен таныстыру. 

Лидерлік- «топбасшы» 

ұғымын қалыптастыру. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қар жауады 

жапалақтап» 

Мақсаты: балаларды гуашпен 

дәстүрден тыс әдіспен – 

бармақты малып сурет салуға 

үйрету. 

Музыка  

Тақырыбы: «Нұр аға!» 

Мақсаты Нұр аға әнінің 

мағынасын түсіндіре отырып, 

Қазақстан Республикасының 

президенті жөнінде түсінік 

беру. Балалар аспаптарының 

музыкалық және шулы 

қоңыраудың дыбысталуын 

ажырату. Аспаптың 

сүйемелдеуіндегі даусына 

бейімделу дағдыларын 

қалыптастыру.  

 

. 
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 Дене шынықтыру -3 

1.Мақсаты:Нұсқаушының  

лақтырған добын қағып алу 

және кері лақтыруды үйрету. 

Нұсқаушмен допты 

саусақтарды еркін ұстап, 

алақанмен қағып алуын бекіту. 

Қол басының икемділігін 

дамыту. 

2.Мақсаты:Гимнастикалық 

қабырғаның екінші көлденең 

салмасына бекітілген көлбеу 

тақтай бойымен еңбектеуді 

үйрету. Нұсқаушының  

лақтырған добын қағып алу 

және кері лақтыруды және  

допты саусақтарды еркін ұстап, 

алақанмен қағып алуын бекіту.  

Сымбаттылыққа тәрбиелеу. 

3.Мақсаты:Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке, 
шапшаңдыққа  тәрбиелеу 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Тәуелсіздік 

мерекесі» 

Мақсаты: мереке жайлы 

түсініктерін қалыптсатыру. 

Мерекелік көңіл -күй 

орнату. Мемлекеттік 

мерекелерге мақтанышпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Тәуелсіздік 

күні» өлең 

Мақсаты: өлеңді жатата 

отырып тәуелсіздік күні 

туралы түсініктерін 

қалыптастыр. өлең 

жолдарын мәнерлеп айта 

білуге дағдыландыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты:балалардың 

геометриялық пішіндерге 

сәйкес заттарды табуды 

үйрету. Шаршы –орындық, 

шеңбер –доп т.б. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Тәуелсіздік 

құрбандары» 

Мақсаты: тәуелсіздік 

құрбандарымен таныстыру. 

Оларға тағзым ете білуге 

тәрбиелеу.  

 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Сәлем,Қазақстан!» 

Мақсаты: 

Тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетіне арналған әнді 

тыңдап, мағынасын түсінуге. 

Музыканың сипатына сай 

қимылдар жасауға 

дағдыландыру. Аспаптың 

сүйемелдеуіндегі даусын 

бейімделу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ұйымшылдыққа, бірізділікке, 

көппен бірге  

іс-әрекет жасауға тәрбиелеу 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Бәйтерек» 

Мақсаты:Тәуелсіздік 

манументі бәйтерекпен 

таныстыру.Қағаз бетін 

бағдарлай білуді 

дамыту,дағдыларды 

қалыптастыру.парақ бетіне 

бояю жағу ақылы қарама –

қайшы түстерді үйлестіріп 

бейнелей білуді 

қалыптастыру. 

ұлттық құндылықтарды 

қастерлей білуге тәрбиелеу. 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Сиқырлы 

бақша» ұжымдық жұмыс 

Мақсаты: Бақытты 

Мемлекетіміздің сиқырлы 

бақшасын құрастыру. 

Балалардың қиялдауын 

дамыту. Ұжыммен жұмыс 

жасауға тәрбиелеу. 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Рәміздеріміз»  

Мақсаты:Рәміздерімі

збен таныстыру. Ән 

ұранның айтылу 

ережесін 

қалыптастыру. 

Оларды құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Қоршаған ортадағы 

заттармен таныстыру 

арқылы танымдық 

деңгейлерін дамыту. 
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Дене шынықтыру-3 

 

1.Мақсаты:Кегельге дейін 

еңбектеп барып, кегельді алу, 

тұру, түзелуді үйрету. Иық 

бұлшықеттерін, қол басын 

дамыту. Бейнелі қимыл бере 

білу, тепе- теңдік сақтау, ептілік 

пен төзімділік қабілеттерін 

дамыту. 

2.Мақсаты:Кегельге дейін 

еңбектеп барып, кегельді алу, 

тұру, түзелуді үйрету. Иық 

бұлшықеттерін, қол басын 

дамыту. Бейнелі қимыл бере 

білу, тепе- теңдік сақтау, ептілік 

пен төзімділік қабілеттерін 

дамыту. 

 

3.Мақсаты:Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке, 

шапшаңдыққа  тәрбиелеу 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің туған 

өлкем» (бейне таспа 

бойынша әңгіме) 

Мақсаты: менің туған 

өлкем тақырыбында 

әңгімелесу. Тұратын 

қаласын, ауданы, ауылын, 

көшесін білуге 

дағдыландыру. Туған 

өлкесін мақтан тұтуға 

тәрбиелеу.  

Орыс тілі:   Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Шар қай 

қолымда?» 

Мақсаты: Оң жақ және 

сол жақ ұғымын қалып 

тастыру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Каспий 

теңізі мен  Жайық өзені» 

Мақсаты:Мазайка арқылы 

құрастыруды 

дағдыландыру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Өлкеміздің 

байлықтары» 

Мақсаты: Өлкеміздің 

байлықтарымен 

таныстыру.Олардың 

ерекшеліктеріне 

қызығушылық танытуды 

дамыту. Оларды қорғай 

білуге тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Менің үйім»  

Мақсаты: Пішіндерді 

қолдана отырып үйді салуды 

үйрету. Жұмысты ұқыпты 

орындау дағдыларды 

қалыптастыру. Баллардың 

жұмысын қарау және талдау. 

Бір бірінің жұмыстарына баға 

бере білуге тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Туған өлкем 

тамаша» 

Мақсаты: Ересектердің 

орындауындағы және аудио – 

бейне үн таспадан музыка 

тыңдау. Дыбыстаудың 

бірыңғай күшімен бірдей 

қарқында ән салуды 

қалыптастыру. Бірінің 

артынан бірі жүру барысында 

би ырғағын игеру. Туған 

жердің табиғатын сүюге, 

тәрбиелеу.  

Балаларға арналған 

музыкалық аспаптарды 

ажыратып және атату  
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Дене шынықтыру-3 

 

1.Мақсаты: Екі аяқпен 

екпінмен серпіле, аяқтың 

ұшына тұруды үйрету. 

Саптізбекте өз жұбын есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Сымбаттылыққа тәрбиелеу. 

жүру,жүгіру кезінде аяқты 

тырпылдатпай,жеңіл жүгіруге 

жаттықтыру. 

2.Мақсаты: Алаңның бір 

шетінен екінші шетіне жүруді 

және жүгіруді бекіту. Еденде 

жатқан жалпақ шығыршыққа 

екі аяқпен екпінмен серпіле 

секіріп, аяқтың ұшына тұруды;  

педагогтің лақтырған добын 

қағып алу және кері лақтыру 

және допты саусақтарды еркін 

ұстап, алақанмен қағып алуды 

үйрету.  Дене шынықтыруға 

қызышылығын тәрбиелеу.                       

 

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке, 

шапшаңдыққа  тәрбиелеу 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жаңа 

жылдық мереке» сурет 

бейне таспа бойынша 

әңгіме. 

Мақсаты: Жаңа жылдық 

мекереке жайында 

түсініктерін қалыптас- 

тыру. Сұрақ-  жауап 

арқылы тілдерін дамыту. 

Айналасындағы адамдарға 

сүйіспеншілікпен қарауға 

дағдыландыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Жаңа жыл 

келді!» С. Жиенбаев.                     

өлең өлеңін жаттату. 

Мақсаты: Жаңа жылдық 

мереке жайлы түсініктерін 

кеңейту. өлеңді жаттата  

отырып ересектердің сөзін 

тыңдау және түсіну, 

сөйлеу әдебінің сәйкес 

түрлерін дұрыс қолдануды 

қалыптастыру.  

  

Математика негіздері  

Тақырыбы: «Ұқсас 

заттарды тап» 

Мақсаты:қоршаған ортада 

бір- біріне ұқсас заттарды 

табуды үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Жаңа 

жылдық шырша» 

Мақсаты: Шыршамен 

таныстыруды жалғастыру. 

Оны жан –жақты 

зерттеу.Қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Шыршамызға 

ойыншық» 

Мақсаты: парақ бетіне бояу 

жағу арқылы қарама-қайшы 

түстегі дақтарды үйлестіріп 

бейнелей білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Өлкеміздің 

жайқалған ағашы»  

Мақсаты: Дөңгелек, 

сопақшалар арқылы ағашты 

бейнелеуді дағдыландыру. 

Шымшу, жұмсарту, домалту, 

сопақтау тәсілдері арқылы 

мүсіндеуді дағдыландыру.  

Музыка 

Тақырыбы: «Шыршамызға 

арнаймыз» 

Мақсаты:  

Түрлі жанрлы музыкалық  

көңілді әндерді тыңдап, 

сипатын сезіну. Әннің 

ырғағына еліктей отырып 

ересекпен қосылып табиғи 

дауыспен айтуға 

дағдыландыру.  Музыкаға 

сүйіспеншіліктерін, 

қабілеттерін арттыра отырып, 

мерекелік көңіл күй сыйлау. 

 Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Қыс 

келді» 

Мақсаты: қыста 

табиғатта болатын 

құбылыстар жайлы 

түсінігін кеңейту; 

байқампаздық 

қабілетін, жыл 

мезгілдері мен ауа 

райының арасындағы 

қарапайым себеп-

салдар байланысын 

анықтау қабілеті 

дамыту; барлық 

тіршілік иелеріне 

қамқорлық жасауға 

үйрету; 

 



 

 

 

 

Қаңтар айы  .Өтпелі тақыры: «Техника және біз» 

Мақсаты: - балаларды техника әлемімен, оның ерекшеліктерімен және көпқырлылығымен таныстыру, заманауи техника қоршаған ортаны өңдеуге және 

өзгертуге ықпал етеді, зерделейді, өлшейді, адамның күрделі ойлайтын жұмысын жеңілдетеді, білімге құштарлығын, механизмдер құрылысы, оның 

қозғалу қағидалары, құруға және нақты техникалық мамандықтарға қызығу туралы түсініктерін дамытады.  

Міндеттері:   

 - электроника әлемімен таныстыру, олардың айырмашылықтары, қандай санатқа жататындары  туралы білімдерін қалыптастыру, ойлау, көру қабілетін, 

назарын, есте сақтауын дамыту, бұндай құралдарды қолданған кезде қандай сақтық ережелерін қолдану керек екендігін түсіндіру. Дидактикалық 

ойындарды қолдану арқылы сөздерге қызығушылығы мен зейінін дамыту. 

- күнделікті тұрмыста қолданылатын жиһаздармен таныстыру, тұрмыстық заттар қоршаған орта заттарының қолданылу маңыздылығын түсіндіру 

дағдыларын қалыптастыру. Сөздік қорын жалпылаушы мағыналы сқздермен байыту. 

-  Алуан-алуан кәсіп бар, таңдай біл де, талап қыл!» - ересектердің мамандығы туралы балалардың білімдерін кеңейту, түрлі мамандықтарға 

қызығушылықтарын дамыту, ересектер еңбегінің маңызы туралы балалардың түсініктерін қалыптастыру, адамдар өмірінде барлық мамандықтардың 

маңызын түсіну, ересектер еңбегіне құрметпен қарау сезімдерін тәрбиелеу, оларға көмектесуге ұмтылу.  

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас -2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5  

 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5  

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 

 

 

 



 

1
 а

п
т
а
 

«
Э

л
ек

т
р

о
н

и
к

а
 ә

л
ем

і»
 

Дене шынықтыру-3 

 

1.Мақсаты:Допты екі 

қолмен кеуде тұсынан 

лақтыруды үйрету. Допты 

лақтырған соң қолды  түзу 

ұстауды бекіту. Қимыл 

үйлесімділігін, саптізбекте 

өз орнын таба білу 

қабілеттерін дамыту. 

2.Мақсаты:Жүгіру және 

жүру, секіру ойын 

жатттығуларын бекіту. 

Бөрене арқылы еңбектеп 

өтуді  үйрету. Допты 

лақтырған соң қолды  түзу 

ұстауды бекіту. Қимыл 

үйлесімділігін, саптізбекте 

өз орнын таба білу 

қабілеттерін арттыру. 

3.Мақсаты:Балаларды 

ойынның шартын бұзбай 

ойнауға, белгіленген 

бағыты көздей білуге, 

ептілікке, шапшаңдыққа 

үйрет 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын тұрмыстық 

электротехника 

заттарының атауларымен 

байыту. Олардың 

қолданысын түсіндіру. 

Дид-қ ойын: «Менің 

үйімдегі электроника» 

 

Орыс тілі 

Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты:Кеңістікте 

бағдарлау. Қарапайым 

себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтай 

алады.  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Тоңазытқыш» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттарды қайталай 

отырып, теледидар жайлы 

білімдерін толықтыру.  

Сіріңке қораптарын 

қолданып, теледидар дың 

бейнесін жасай алуға , 

керекті пішіндерді дұрыс 

таңдап алуға үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Электроника әлеміндегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Электроника 

әлеміндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру. 

Олардың зиянды түстарын 

ажырата білуді 

қалыптастыру. Заттарды 

ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қай заттың 

пішіні шаршы болады?»           

Мақсаты: Ойластырып 

сурет салу. Өз суретінің 

тақырыбын таңдауға 

үйрету, ойға алғанын 

аяғына дейін жеткізу, 

шығармашылық қабілетті, 

қиялды дамыту. 

Музыка  

Тақырыбы: 

««Электронды 

музыкалық киіз үй» 

Мақсаты: Электронды 

музыкалық киіз үймен 

таныстыру. 

Электронды аспаптар мен 

ұлттық аспаптардың үнін 

тыңдау және олардың 

дыбыстау динамикасын 

ажырату. Ән салуда 

аспаптыңсүйемелдеуіндегі 

даусына бейімделу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Балаларға арналған 

музыкалық аспаптарды 

ажыратып және атату 
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Дене шынықтыру -3 

1.Мақсаты:Бір орында 

тұрып қос аяқпен өзін 

айнала секіруге үйрету. 

Денені түзу ұстап, тепе- 

теңдік сақтау қабілеттерін 

жетілдіру. Жағымды көңіл  

күй, өзіндік қимыл 

белсенділігін қалыптастыру. 

Аяқ пен табан 

бұлшықеттерін нығайту.                     

2.Мақсаты:Бір орында 

тұрып қос аяқпен өзін 

айнала секіруге үйрету. 

Денені түзу ұстап, тепе- 

теңдік сақтау қабілеттерін 

жетілдіру. Жағымды көңіл  

күй, өзіндік қимыл 

белсенділігін қалыптастыру. 

Аяқ пен табан 

бұлшықеттерін нығайту.                 

3.Мақсаты:балаларды 

қырағылыққа тәрбиелеу. 

Бірлікке татулыққа ойын 

ойнаған кезде  қауіпсіздік 

ережелерін сақтай білуге 

үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Біздің үйдегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Үйдегі 

қауіпсіздік, үлкендер үйде 

жоқ кезде нені ұстауға 

болады, нені ұстауға 

болмайды, оларды қалай 

қолдануға болатындығы 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Заттарды 

ұқыпты ұстауға тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Үш аю 

ертегісі Мақсаты: 

Әңгімені оқып бере 

отырып 

жиhаздарды,ыдыстары 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Балалардың 

ертегіге қызуғушылығын 

қалыптастыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Не қайда тұр» 

ойын жаттығуы. 

Мақсаты: кеңістікті 

бағдарлауды қалыптастыру. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Жиһаздарды 

қолдану қауіпсіздігі» 

Мақсаты: Жиһаздарды 

қолдану қауіпсіздігімен 

таныстыру. Олардың үстіне 

шығуға болмайтындығын 

т.б. ережелерді 

қалыптастыру. Қауіпсіздік 

ережелерін ұқыпты ұстануға 

тәрбиелеу. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Балаларға сиқырлы 

сандықшаны көрсетіп, оны 

әуен арқылы ашып, 

балалардың сандықшаға 

қызығушылығын арттыру. 

Ғажайып сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар арқылы 

ұлттық музыка мұрасымен 

таныстыру. Ұлттық аспапта 

орындалған күйлерді тыңдап 

есте сақтау. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шкаф»  

Мақсаты: Заттық сурет салу. 

Түзу ұзын вертикалды және 

шолақ горизонталды 

қиылысқан және гуашпен салу 

дағдыларын дамыту. 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Үйдегі 

жиhаздар » ұжымдық жұмыс                                  

Мақсаты:  балаларға көп 

суретердің ішінен өздеріне 

керек заттарды тауып алып 

жапсыруды дағдыландыру. 

Желіммен жұмыс жасауды 

пысықтау. Ұжыммен жұмыс 

жасауға тәрбиелеу 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:  

«Үй жиhаздары» 

Мақсаты: Үй ішіне 

қажетті жиhаздар 

туралы түсіндіру. 

жиhаздар 

қалай,қандай 

материалдардан 

жасалатының 

айту.Заттарды 

ұстағанда ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Тереңдікке 

секіруге үйрету. 

Орындықтан секірген кезде 

алға қарап, бас пен денені 

түзу ұстап, аяқты сәл бүгіп, 

табанды жазып, жерге жеңіл 

қону; шеңбер құру; бір- 

біріне кедергі жасамай, алға- 

артқа жылжи білу 

қабілеттерін бекіту. 

Музықаға сәйкес затпен 

(таспа) қимыл жасауға 

талпындыру.                                              

2.Мақсаты:Допты жоғары 

лақтыру және оны қағып 

алуға үйрету. Ұзындыққа 

секіруге үйрету. 

Орындықтан секірген кезде 

алға қарап, бас пен денені 

түзу ұстап, аяқты сәл бүгіп, 

табанды жазып, жерге жеңіл 

қону; шеңбер құру; бір- 

біріне кедергі жасамай, алға- 

артқа жылжи білу 

қабілеттерін бекіту.  

Сымбаттылыққа тәрбиелеу                                                            

3.Мақсаты:балаларды 

ойынның шартын  бұзбай 

ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Зейіндерін, 

байқағыштықтарын, жүгру 

дағдыларын дамыту. 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Айгүл 

қуыршақтың ас үйдегі 

ыдыстар»         Мақсаты: 

Асүйдегі ыдыстармен 

таныстыру. Оларды 

қолдану ережелерін, 

қауіпсіздік ережелерін 

қалыптастыру. Оларды 

күтіп ұстауға тәрбиелеу. 

Орыс тілі: 

Маман жоспары бойынша 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Түстерді тап» 

ойын жаттығуы 

Мақсаты: түстерді ажырата 

білуді пысықтау 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:  «Ыдыстар 

көрмесі» ұжымдық жұмыс 

Мақсаты: көп заттардың 

арасынан өзіне керек   затты 

таңдауды қалыптастыру. 

Желіммен қағазбен 

жұмысауды жалғстыру. 

Қиялын дамыту. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ыдыстар 

неден жасалады?» 

Мақсаты: танымдық 

деңгейін қалыптастыру. 

Зертей білу дағдыларын 

дамыту. Ыдыстарды дұрыс 

қолдана білуге тәрбелеу.  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қуыршақтың 

кесесін әшекейлейміз»        

Мақсаты: сәндік сурет салу. 

Балаларға «құстың қанаты» 

қазақ өрнегінің элементін 

шеңбердің ортасына салуға 

үйрету.  

 

Музыка 

Тақырыбы:  «Үстелге ыдыс 

жинаймыз» 

Мақсаты: Түрлі қарқындағы 

музыканы тыңдау. Әннің 

басталуы мен аяқталуына мән 

беру дағдыларын 

қалыптастыру. Қимыл 

қарқынын өзгерте отырып 

қимылдау. Ыдыстардың 

түрлері және оның қызыметі 

туралы мағлұмат беру. 

Балаларға арналған 

музыкалық аспаптарды 

ажыратып және атату 
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Дене шынықтыру-3 

 

1.Мақсаты: Белгі бойынша 

тоқтай білуге жаттықтыру. 

Допты астынан екі қолмен 

алға (алысқа) еркін 

лақтыруды үйрету. Көтеріңкі 

кеңістікте тепе- теңдік 

сақтап жүруді бекіту. 

Музыкаға сәйкес адымдап, 

аяқты жоғары көтере, қолды 

еркін ұстап жүру 

дағдыларын дамыту. 

2.Мақсаты:Белгі бойынша 

тоқтай білуге жаттықтыру. 

Гимнастикалық орындық 

үстімен қолға зат ұстап 

жүру. Еденге тік қойылған 

шығыршықтан еңбектеп 

өтуді үйрету. Допты астынан 

екі қолмен алға (алысқа) 

еркін лақтыруды бекіту. 

Көтеріңкі кеңістікте тепе- 

теңдік сақтап жүруді бекіту.  

Ептілікті дамыту 

3.Мақсаты:балаларды 

қырағылыққа тәрбиелеу. 

Бірлікке татулыққа ойын 

ойнаған кезде  қауіпсіздік 

ережелерін сақтай білуге 

үйрету. 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы»  сурет бойынша 

әңгіме. 

Мақсаты: мамандық 

иелерімен 

таныстыру,байланысты -

рып сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру,олардың 

мамандығына құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ұста» өлеңді 

жаттату. Бейсенбай 

Кірісбаев. Мақсаты: әдеби 

тілде сөйлеуді дамыту.сөз 

өнеріне баулу,қарым –

қатынас 

мәдениетіне,көркем 

қабылдау мен эстетикалық 

талғамға тәрбиелеу. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Құрылысшының 

құралы»(көлем) 

Мақсаты:Тәуліктің қарама-

қарсы бөліктерін анықтау 

және  тану дағдыларын 

қалыптастыру: таңертең,  

күндіз, кеш, күндер: бүгін, 

кеше, ертең ұғымдарын 

атайды. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мамандық 

иелерінің құралдыры» 

Мақсаты: Дидактикалық 

ойындар арқылы мамандық 

иелерінің құралдарымен 

таныстыру. Есте сақтау 

қабілетін дамыту. Жалпы 

белгілері бойынша заттарды 

топтастыруды 

қалыптсатыру. Оларды күтіп 

ұстауға тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Тігінші апайдың 

түрлі – түсті жіптері» 

Мақсаты: фламастерді немесе 

майлы карындаштарды дұрыс 

пайдалана отырып ирек 

сызықтарды сызуға 

үйрету.саусақтардың бұлшық 

еттерін дамыту. Ұқыпты 

жұмыс жасауға тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Қуыршаққа 

кесе» 

Мақсаты: алақандарының 

арасында, жазықтықта түзету 

және домалақтау 

қозғалыстары арқылы 

кесектерді жаюэлементтерді 

қарапайым заттарға біріктіру 

білігін жетілдіру. 

  Музыка  

Тақырыбы: «Мен таңдайтын 

мамандық» 

Мақсаты:  

Әртүрлі мамандықтарға 

арналған әндерді  

тыңдата отырып, түсінік беру. 

Музыкалық сүйемелдеумен 

және сүйемелдеусіз ән салу. 

Қимыл қарқынын өзгерте 

отырып қимылдау. Ойындарға 

қатысу.  

 

. 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Мамандықтармен 

танысайық» 

 

Мақсаты:көркем сөз 

арқылы балалардың 

мамандықтар туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Қоршаған 

орта туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 



 

 

 

 

 

Ақпан айы.Өтпелі тақыры: «Ғажайыптар әлемінде» 

Мақсаты:  - балалардың шығармашылық қабілеттерін, ақыл-ой әлеуетін, өз бетінше зерттеушілік қызметіне дайындығын, ойлау, қиял және әзіл сезімінің 

ерекшелігін, баланың белсенді әлеуметтенуін, ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынасындамыту, адамгершілік және эстетикалық сезімдерін 

ояту 

- Ертегілерді оқу, әңгімелеу арқылы көркем шығармаларды эмотционалды қабылдау білуді қалыптастыру.Балаларды  түрлі тақырыптағы көркем 

шығармалармен таныстыру. Кейіпкерлердің жағымды және жағымсыз қасиеттерін көруге, олардың әрекеттерін бағалауға дағдыландыру. 

- Театрландырылған әрекетке, драматизатция ойындарына және қуыршақ спектакльдеріне, саусақ ойындарына «қуыршақты жүргізу» техникасын 

қолдана отырып, қатысу ниеттерін қалыптастыру.  

- біздің планетамыздың су ресурстары туралы білімдерін қалыптастыру,су асты әлемінің алуан түрлілігі, оны мекендеушілер, оның құрылысы мен 

жауларынан қорғану тәсілдері туралы түсініктерін кеңейту, теңіз мекендеушілеріне танымдық және шығармашылық қызығушылықты дамыту, 

табиғатқа ұқыпты қарауға тәрбиелеу.               

 - балалардың ғарыш, аспан, Жер, Ай, Жұлдыздар  туралы білімдерін қалыптастыру. Олардың барлығы Күнді үнемі бір жолменайналады, ол орбита 

деп аталады. Осы планеталардың бірі – Жер. Күн – бұл өте үлкен және ыстық планета, Ай – бұл біздің планетамыздың спутнигі, оны біз түнде ғана 

көреміз, Жерді атмосфера қоршайды, сондықтан біздің планетада ауа бар.  

 

 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Допты еденге ұру 

және оны шынтақтан сәл 

бүгілген екі қолмен қағып 

алуды үйрету. Допты қағып 

алған соң кеудеге қыспай, 

қолмен еркін ұстауды бекіту. 

Жүру, жүгіру кезінде аяқты 

тырпылдатпай, жеңіл жүгіруге 

жаттықтыру 

 

2.Мақсаты: Көлбеу саты 

үзтімен өрмелеуді үйрету. 

Еденге салынған жіп үстімен 

тепе- теңдік сақтап, дене 

түзілісін дұрыс ұстап жүруді 

бекіту. Жүру, жүгіру кезінде 

аяқты тырпылдатпай, жеңіл 

жүгіруге жаттықтыру                                   

 

3.Мақсаты:. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке, 

шапшаңдыққа  тәрбиелеу   

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Қарлығаштың құйрығы 

неге айыр» (халық ертегісі 

бейне таспамен) 

Мақсаты: Ертегіні 

көрсете отырып ертегілер 

туралы түсінігін 

қалыптастыру, ертегілерге 

деген қызығушылығын 

арттыру, кейіпкерлерді 

сипаттау үшін дауыс 

ырғағының мәнерлі 

қарапайым тәсілдерін 

қолдануға тәрбиелеу. 

 

Орыс тілі 

 Маман жоспары 

бойынша 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ертегі 

орманы»,«Заттарды 

салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығы, ені, 

биіктігі, жуандығы 

бойынша беттестіру және 

тұстастыру арқылы екі 

қарама-қарсы және бірдей 

заттарды салыстыру 

дағдысын 

бекіту.Құрастыру 

Тақырыбы: «Бауырсақ» 

(орыс халық ертгісі) 

Мақсыты: Ертегі 

кейіпкерлерін ретімен қоя 

білуді дағдыландыру. Есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мақта қыз.» 

(халық ертегісі) 

Мақсаты: Ертегіні көрсете 

отырып ертегілер туралы 

түсінігін қалыптастыру, 

ертегілерге деген 

қызығушылығын арттыру, 

кейіпкерлерді сипаттау үшін 

дауыс ырғағының мәнерлі 

қарапайым тәсілдерін 

қолдануға тәрбиелеу 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Ақсақ құлан » 

(халық ертегісі бейне таспамен) 

Мақсаты: ертегі арқылы 

өлкемізде азайып бара жатқан 

аңдармен таныстыру, құланды 

боята отырып ұсақ қол 

моторикасын дамыту, жан-

жануарларға деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Ертегіде 

қонақта» 

Мақсаты: Түрлі қарқындағы 

ертегілерге арналған 

шығармалар мен әндерді 

тыңдату. Ертегі әндерді 

сахналауда жануарлардың би 

қимылдарын ұқсату. Ән 

салғанда әр жануарға тән 

дыбыстарды биіктігіне қарай 

ажырату дағдыларын 

қалыптастыру. Балаларға 

арналған музыкалық 

аспаптарды ажыратып және 

атату.  
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Дене шынықтыру-3  

 

1.Мақсаты: Қос аяқпен 

еденнен жігерлі серпіле 

заттардың үстінен секіруге 

үйрету. Қарқынды екпінмен 

жүгіруге жаттықтыру. Музыка 

ырғағына сәйкес бейнелі қимыл 

жасау; қол мен аяқты үйлесімді 

қимыл жасау, ептілік 

дағдыларын дамыту.                                              

2.Мақсаты:Бөренеден 

қырымен еңбектеп өтуді үйрету. 

Бір орында шыр айналуды 

бекіту. Қарқынды екпінмен 

жүгіруге жаттықтыру. Музыка 

ырғағына сәйкес бейнелі қимыл 

жасау; ептілік, қол мен аяқты 

үйлесімді қимыл жасау, 

қимылды бір- біріне 

соқтығыспай орындау  

дағдыларын дамыту.                       

3.Мақсаты:Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту.Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қуыршақ 

театры бізде қонақта» «Аю 

мен маса» ертегісін 

сахналау. 

Мақсаты: Театр туралы 

түсініктерін қалыптас -

тыру. Театрлардың 

түрлерімен таныстыру. 

Театрға деген 

қызығушылығын 

арттыруға тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Саусақ 

театры бізде қонақта» 

«Шалқан » (ертегісі) 

Мақсаты: Ертегіні 

ойнауға және сақыналауға 

ынталандыру,қызығушыл

ығын ояту. Кейіпкерлерді 

сипаттау үшін дауыс 

ырғағының мәнерлі 

қарапайым тәсілдерін 

қолдана білуге тәрбиелеу.  

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ит пен 

күшіктері»  

Мақсаты: : ит пен күшікті 

оң қолымен солдан оңға 

қарай орналастыру, ит пен 

күшіктің дене бөліктерін  

бағдарлау және атау 

(бас,аяқтар,қолдар),үлкен 

кіші көп, аз ұғымын 

пысықтау. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көлеңке 

театры бізде қонақта»  

«Күшік пен мысық» 

(ертегісі) 

Мақсаты: Ертегіні ойнауға 

және сақыналауға 

ынталандыр,қзығушылығын 

ояту. Кейіпкерлерді 

сипаттау үшін дауыс 

ырғағының мәнерлі 

қарапайым тәсілдерін 

қолдана білуге тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Көңілді достар» 

Мақсаты: Түрлі сипаттағы 

әуендер тыңдап, музыканың 

көңіл күйін сезінуге баулу. 

Мазмұнды ойындарға 

қуыршақтар қолдану арқылы 

музыкалық шығарманы 

эмоциямен қабылдау.  

Музыканы тыңдауға, 

тәрбиешінің дауыс ырғағына 

еліктеп бірге ән салу 

дағдыларын қалыптастыру.   

Сурет салу 

Тақырыбы: «Саусақ театрына 

сыйлық» 

Мақсаты: Аю мен маса 

ретегісінің кейіпкерлерін бояту. 

Түстерді қолдану тәсілін 

үйрету. Түстерді ажырата 

білуге тәрбиелеу. Жапсыру  

Тақырыбы 

 «Алдаркөсеге киіз үй» 

Мақсаты: Ертегіні тыңдата 

отырып кейіпкердің өзінің елге 

жасаған жақсылығын түсндіре 

отырып, балаларғада,  

жақсылық жасуға үйрету. 

Қайшыны дұрыс қолдануға, 

желімді қолдана білігін 

дағдыландыру. 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Театр 

– киім ілгіштен 

басталады» 

Мақсаты: Театрда 

отыру мәдениетін 

қалыптастыру.Ере-

сектер мен 

құрбыларымен 

сыпайы, ілтипат 

білдіре сөйлеу 

білігін дамыту. өзін 

қоршаған ортада 

ұстай білу 

дағдыларын 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Жүруге және 

жүгіруге жаттықтыру.  Музыка 

ырғағына сәйкес ырғақты 

қимыл жасау; музыканың 

басталуына және аяқталуына 

назар қойып, көңіл  бөлу; бір-

біріне соқтығыспай жүгіруге 

жаттықтыру. Ептілікті дамыту. 

2.Мақсаты: Гимнастикалық 

орындықтан асып түсуді 

үйрету. Тереңдікке секіру- 

аяқты сәл бүгіп, табанды толық 

жазып, жерге қону тәсілін 

бекіту. Дене түзілісін бақылау.   

музыканың басталуына және 

аяқталуына назар қойып, көңіл  

бөлу; бір-біріне соқтығыспай 

жүгіру; белгіге көңіл аудару 

дағдыларын жетілдіру.              

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту.Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу             

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Теңіздер 

мен мұхитар әлемі» 

(бейне таспа) 

Мақсаты: Теңіздер мен 

мұхиттармен таныстыру. 

Олардың көлемі мен 

түсіне, судың ашшы  

екніне зейін қойдырту. 

Ондағы қауіпсіздік туралы 

түсінігін қалыптастыру.  

Орыс тілі:   Маман 

жоспары бойынша: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Үйшік» 

Мақсаты: пішіні бойынша 

геометриялық пішіндерді 

топтастыруды бекіту. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Мұхиттар мен 

Теңіздер» 

Мақсаты: Мазайкамен 

жұмыс  жасай білуді 

дағдыландыру. Ұсақ қол 

бұлшық еттерінің 

қозғалысын жетілдіру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Теңіздердер 

мен мұхиттарда 

мекендейтін жәндіктер» 

(бейне таспа) 

Мақсаты: Теңіздегі 

жәндіктермен таныстыру. 

Оларды тіршілігі туралы 

түсініктерін, зерттей білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Оларға қамқорлық пен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Балықтар 

жүзеді» 

Мақсаты: езілген бояуды 

жүргізу арқылы қағаз бетін 

толық боуға 

үйрету.Қылқаламмен жұмыс 

үстеу дағдыларын дамыту. 

Балықтарға қамқорлық 

көрсетуге тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Балықтар» 

Мақсаты:  

Су асты әлемі және балықтар 

туралы білімдерін, осы 

тақырыпқа арналған әнерді 

тыңдата отырып тереңдету. 

Әннің басталуы мен 

аяқталуына мән беру 

дағдыларын қалыптастыру. Бір 

– бірлеп, жұптаса отырып би 

қимылдарын орындау. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Бір- біріне 15 см 

қашықтықта  қойылған кірптер 

үстінен (шектелген алаңда)тепе- 

теңдік сақтап жүруге үйрету. 

Көрнекті бағыт бойынша 

қатардан шеңбер құрып тұру.  

Иық, мойын бұлшықеттерін, 

қол мен аяқ қимыл 

үйлесімділігін дамыту. 

2.Мақсаты: Құм салынған 

дорбашаны бастан асыра екі 

қолмен алға, жоғары (алысқа) 

лақтыруды үйрету. Көрнекті 

бағыт бойынша қатардан 

шеңбер құрып тұру. Бесік жыры 

музыкасын ажырата білу. Иық, 

мойын бұлшықеттерін, қол мен 

аяқ қимыл үйлесімділігін 

дамыту 

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту.Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Аспан 

әлемінің планеталары» 

Мақсаты:балалардың 

ғарыш, аспан, Жер, Ай, 

Жұлдыздар  туралы 

білімдерін қалыптастыру. 

Олардың барлығы Күнді 

үнемі бір жолмен 

айналады, ол орбита деп 

аталады. Осы 

планеталардың бірі – Жер. 

Күн – бұл өте үлкен және 

ыстық планета, Ай – бұл 

біздің планетамыздың 

спутнигі, оны біз түнде 

ғана көреміз, Жерді 

атмосфера қоршайды, 

сондықтан біздің 

планетада ауа бар. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Халық 

болжамдары» 

Мақсаты: Жұлдыздарға 

байланысты халық 

болжамдарымен 

таныстыру 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ұзын –қысқа 

көпірлер» 

Мақсаты: Ұзын қысқа 

ұғымын пысықтау. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аспан әлемі» 

(Бейне таспа)                

Мақсаты: аспан әлеміндегі 

планеталармен таныстыру. 

Жұлдыздар арқылы аспан 

әлемін зерттеу 

қызығушылықтарын ояту. 

Аспан әлеміндегі 

планеталарды ажырата 

білуге тәрбиелеу. 

 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Ай мен 

жұлдыздар» 

Мақсаты:  езілген бояуды 

жүргізу арқылы қағаз бетін 

толық бояуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс үстеу 

дағдыларын дамыту. Айдың 

біреу, ал жұлдыздың көп 

екендігін аңғарту. Көп, аз 

ұғымын пысықтау. 

 Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Қайық» 

Мақсаты:алақандарының 

арасында, жазықтықта түзету 

және домалақтау қозғалыстары 

арқылы кесектерді 

жаюэлементтерді қарапайым 

заттарға  біріктіру білігін 

жетілдіру. 

Музыка  

Тақырыбы:  

«Ғарыш әлеміне саяхат» 

Мақсаты: Аспан әлемі – 

ғарыш, ғарыш айлағы – 

Байқоңыр туралы білім беру. 

Музыкалық шығарманың 

қарқынын ажырату. Ойындарға 

қатысып, қимыл – қозғалыс 

бере білу. Әннің мағынасына 

мән беріп ән салу дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:Ғарышқ

а сапар 

Мақсаты:Балаларға 

ғарыш әлемі жайлы 

түсінік беру,ғарыш 

әлемі және оның 

құпия сырларына 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. Қазақтың 

тұңғыш 

ғарышкерлерімен 

таныстыру. Бақылау 

жасау,зерттеу 

жұмыстарын 

жүргізуге үйрету. 

Ғарышкерлерге 

деген құрмет 

сезімдерін 

тәрбиелеу. Өз 

ойларын толық 

жеткізіп,әңгімелеу 

дағдыларын 

пысықтау. 

Еңбексүйгіштікке,та

биғатқа деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу,қоршаған 

ортаны аялай білуге 

тәрбиелеу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наурыз  айы  .Өтпелі тақыры: «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» 

Мақсаты:   Наурыз мерекесі, қазақ халқының салттары мен дәстүрлері, бұл Қазақстан халқының мерекесі екендігі туралы балалардың түсініктерін 

кеңейту. Ауызекі сөйлеуді, зейінді, есті, көргені туралы айта білуді дамыту. Туған өлкеге, қазақ халқының дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу  

- табиғат құбылыстарын бақылау,ауа- райының жағдайларын анықтай білу, табиғаттың маусымдық өзгерістерін анықтауға, табиғатқа қамқорлық 

жасауға ынталандыру. Көктемнің алғашқы мерекесі «8- наурыз Аналар мерекесін» сезіндіру. 

-   –қазақ халқы тұрмысының салт-дәстүрлерімен  ерекшеліктері туралы түсініктер беру, бала тұлғасының рухани-адамгершілік негіздерін 

қалыптастыру, эмоциялар,  сезімдер, ойлауды, қоғамда әлеуметтік бейімделу механизмдерін дамыту, балаларды төзімділікке, ұлттық және дінге 

шыдамдылық рухында тәрбиелеу.  

 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Коммуникация-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Аяқпен алма-кезек 

жеңіл секіруге үйрету.Еденнен 

бір аяқпен екпінмен серпіле 

секіріп,екінші аяққа тұруды 

бекіту.Табан бұлшықеттерін 

нығайту, дамыту.Дұрыс жүруді 

талап ету,дене түзілісін 

қадағалау.Балалардың берілген 

белгіге назар 

аудару,қабылдау,қабілеттерін 

дамыту. 

 

2.Мақсаты:Еденнен екпінмен 

серпіле екі аяқпен жіп  үстінен 

секіруге үйрету. Допты қос 

қолмен бастан асыра жіп арқылы 

лақтыруды үйрету. Балаларды 

секіру, жерге жеңіл түсу 

техникасына жаттықтыру.                       

 

3.Мақсаты: Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

арттырып,байқампаздыққа 

тәрбиелеу 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «8-Нурыз 

ананлар мерекесі» 

Мақсаты: Мерекелік 

көңіл күй сыйлау. Аналар 

мерекесі көктемнің 

алғашқы күні болатыны 

туралы түсінігін 

қалыптастыру. Аналарды 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Орыс тілі Маман 

жоспары бойынша 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Кірпілер» 

Мақсаты: кірпілерді 

салыстыра отырып көп, 

аз, біреу ұғымын 

қалыптастыру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Анама 

арналған орамал»  

Мақсаты: аналар 

мерекесі туралы 

мағлұмат беру. Қағазға 

«қошқармүйіз» «көз» 

оюларын 

орналастыруды үйрету 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аналар 

дың жүрегі» Қ. Мырза 

Әлі.  

Мақсаты: Аналардың 

махаббатын -сезіндіре 

білу. Аналарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Анама гүл» 

Мақсаты: саусақтардың 

икемділігін арттыру: әсемдікті 

сезіне білуге, сурет салуға деген 

қызығушылық сезімін тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Анашым» 

Мақсаты: Балаларға мерекелік 

қуанышты көңіл күй сыйлау. 

Анаға деген сүйіспеншілік 

сезімдерін ән айту арқылы 

жеткізуге баулып, музыканы 

тыңдау дағдысын меңгерту. 

Қимыл қарқынын өзгерте отырып 

қимылдау. Ойындарға, хор айтуға 

қатысу.  
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Гимнастикалық 

қабырғаға өрмелеу және 

көлденең шабақтан дұрыс ұстап, 

төмен түсуді үйрету. Музыкалық 

ырғақты қабылдау, көңілді көңіл 

күй бере білу сезімдерін, мәтін 

мазмұнына сәйкес қимыл жасау; 

қол мен аяқ қимылының 

үйлесімділігін дамыту. Дене 

түзілісін (аяқтарын 

тарсылдатпау, басты төмен 

түсірмеу) бір – бірімен 

соқтығыспауын қадағалау. 

2.Мақсаты: Музыкалық 

ырғақты қабылдау, көңілді көңіл 

күй бере білу сезімдерін, мәтін 

мазмұнына сәйкес қимыл жасау; 

қол мен аяқ қимылының 

үйлесімділігін дамыту. Дене 

түзілісін (аяқтарын 

тарсылдатпау, басты төмен 

түсірмеу) бір – бірімен 

соқтығыспауын қадағалау. 

Ептілікті дамыту. 

3.Мақсаты:Балаларды бір біріне 

соғылмай жүгіруге, белгі 

бойынша қозғалуға үйрету. 

Кеңістікті дұрыс бағдарлауларын 

дамыту 

 

                                

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Мақалдар 

жаттату.» 

Мақсаты: Мақалдарды 

жаттату арқылы мақалдар 

туралы 

түсінігін,байланысты-рып 

сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Сөздік 

қорын кеңейту. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Жаңылтпаштар»  

Мақсаты: Жаңылпаштар 

жаттату арқылы балада 

тілін дамыту, 

жаңылтпаштуралы 

түсінігін, байланыстырып 

сөйлеу түсінігін 

қалыптастыру. Тілін 

дамыту.  

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Ертегілер еліндегі 

ғажайып математика » 

Мақсаты: Әртүрлі 

сезім мүшелерінің 

көмегімен санау 

дағдысын дамытуды 

жалғастыру (көру, есту, 

иіс сезу). 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Әке мен 

бала» Ы.Алтынсарин 

(әңгімесі) 

Мақсатты: 

Ересектермен 

әңгімелесу кезін тыңдау 

және түсініу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Ғажайып ертегі» 

Мақсаты: Балалардың халық 

ауыз әдебиетіне қызығушылығын 

ертегілерге арналған шығармалар 

мен әндерді тыңдату  арқылы 

арттыру.   

Музыкалық сүйемелдеуімен және 

сүйемелдеусіз диапазонында ән 

салу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қуыршақ Сәуленің 

көйлегін безендіреміз» 

Мақсаты: Қыл қаламмен немесе 

немесе саусақ арқылы көйлекті 

дөңгелек пішіндермен 

безендіруге үйрету, негізгі түстер 

туралы білімдерін 

бекіту.саусақтардың  икемділігін 

арттыру,көйлекті әдемі 

әшекейлеу арқылы ой –

қиялдарын дамыту. 

Талғампаздыққа тәрбиелеу. 

     Жапсыру  

Тақырыбы: «Мерекелік 

шарлар»Мақсаты: үстерді 

ажырата білу дағдыларын 

дамыту, ретімен қоюды, 

қайшымен жұмыс 

жасайбілу,саусақтарының 

икемділігін арттыру. 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:  

«Жұмбақтар» 

Мақсаты: 

Жұмбақтарды 

жаттату, шешкізу 

арқылы жұмбақтар 

туралы түсінігн  

қалыптастыру. Сөйлеу 

әдебінің сәйкес 

түрлерін дұрыс 

қолдана білуге 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Аяқпен алма-кезек 

жеңіл секіруге үйрету. Еденнен 

бір аяқпен екпінмен серпіле 

секіріп, екінші аяққа тұруды 

бекіту. Табан бұлшықеттерін 

нығайту, дамыту. Дұрыс жүруді 

талап ету, дене түзілісін 

қадағалау. Балалардың берілген 

белгіге назар аудару. Қабылдау, 

шығармашылық қабілеттерін 

дамыту.      

2.Мақсаты: Құм салынған 

дорбашаны оң және сол қолмен 

еркін қалыпта алға лақтыруды 

үйрету. Аяқпен алма-кезек жеңіл 

секіруге үйрету. Еденнен бір 

аяқпен екпінмен серпіле секіріп, 

екінші аяққа тұруды бекіту. 

Табан бұлшықеттерін нығайту, 

дамыту. Дұрыс жүруді талап ету, 

дене түзілісін қадағалау. 

3.Мақсаты: балаларды ойынның 

шартын бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл қозғалысты 

жасауға дағдыландыру, 

зейіндерін, байқағыштықтарын 

дамыту 

 

 

 

                             

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Тұсау кесу 

дәстүрі»    Мақсаты: 

Дәстүрді көресте отырып 

Ұлттық салт дәстүрімізді 

баланың бойына сіңіру. 

Сөздік қорын молайту. 

Ересектермен әңгімелесу 

кезінде тыңдау және түсіне 

білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Орыс тілі:   Маман 

жоспары бойынша  

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Көкөністермен 

жемістер» 

Мақсаты: дөңгелекті 

сопақшадан ажырата 

білуге үйрету. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Құрақ 

көрпе»            Мақсаты: 

«құрақ» өнерімен 

таныстыру.Қиылған 

бөріктерден құрастырту. 

Ұлттық қол өнерімізді 

дәріптеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бесікке 

салу дәстүрі»  

Мақсаты: Дәстүрді 

көресте отырып Ұлттық 

салт дәстүрімізді 

баланың бойына сіңіру. 

Дәстүрдің пайдалы 

жақтарын түсіндіру. 

Ересектермен 

әңгімелесу кезінде 

тыңдау және түсіне білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қымыз құятын 

торсық» 

Мақсаты: саусақтардың 

икемділігін арттыру. Ұлтық 

тағамымыз қымыз, оны қандай 

ыдысқа құйғандығы туралы 

түсініктерін қалыптасрыру. 

Ұлттық бұйымдарды насихаттау. 

 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: Әжем келді 

ауылдан» 

Мақсаты: Кейіпкерді әңгіме 

бойынша тану дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ұйымдастырылған оқу қызметі 

кезінде үйренген әнді айта 

отырып, сәйкес қимылдарды 

қайталау. Әнді уақытында бастау 

және аяқтау, озып кетпеу немесе 

қалып қоймау, кідірісті сақтау 

дағдыларына үйрету.  Әжеге 

деген  сүйіспеншілік, ізеттілік 

сезімдеріне, құрметтеуге 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Құм салынған 

дорбашаның дұрыс ұшуына 

бағыт беріп, дорбашаның 

астынан қос қолмен, көлденең 

нысанаға лақтыруды; құм 

салынған дорбашаны лақтырған 

соң қолды түзу ұстауды үйрету. 

Уақытты, кеңістікті бағдарлау, 

тепе- теңдік,ырғақты сақтау, 

көзмөлшерді және үйлесімді 

қимыл жасау қабілеттерін 

дамыту.  

2.Мақсаты:Еденге қойылған 

тақтай бойымен төрттағандап, 

алақан мен табанға сүйеніп, 

еңбектеуге үйрету. Көлбеу 

бөрене үстімен жүру; шектелген 

алаң бойынша тепе- теңдік 

сақтай жүруге жаттықтыру. 

Уақытты, кеңістікті бағдарлау, 

тепе- теңдік,ырғақты сақтау, 

көзмөлшерді және үйлесімді 

қимыл жасау қабілеттерін 

дамыту. 

3.Мақсаты: балаларды ойынның 

шартын бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл қозғалысты 

жасауға дағдыландыру, 

зейіндерін, байқағыштықтарын 

дамыту. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Бізге көктем 

келді» сұрақтар-жауаптар. 

 Мақсаты: тәрбиешінің 

сұрақтарына байланысты 

жауаптар 

қайтаруға,сөздерге 

анықтама таңдауға үйрету. 

(қар ериді, күн 

жылытады,құстар ұшып 

келеді) Сұрақ қою 

ынтасын тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:   

«Көктем» Б. Жақып  

Мақсаты: Өлең жолдары 

арқылы, көктемнің 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. Тілдерін 

дамыту. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Көктемгі 

саябақ» 

(кеңістікті  бағдарлау) 

Мақсаты: Өзінің дене 

бөліктерінің орналасуын 

бағдарлау дағдыларын 

бекіту, өзіне тікелей 

жақын кеңістік 

бағыттарын анықтау. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Далада 

не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  тіршілігі, 

шөптесін  өсімдіктер ( 4-

5 түрін), жидектер, 

саңырауқұлақтар туарлы  

білімдерін 

қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

гүлдерін білесің бе?» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Жау –жау жаңбыр»  

Мақсаты: Гуашпен жаңбыр 

тамшыларын салу. Қағаз бетін 

бағдарлай білуді, дағдыларды 

қалыптастыру. Бейнелеу өнері 

әректіне қызығушылық танытуды 

дағдыландыру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Келі мен келсап» 

Мақсаты: Ұлттық дүниелермен 

таныстыру;ермек сазды алақан 

арасына салып айналдыра 

домалақтау, сопақтау, шиыру 

әдістері арқылы мүсіндей білуге 

үйрету. Саусақтың бұлшық 

еттерінің қозғалысын дамыту.  

Музыка  

Тақырыбы: «Шуақты көктем» 

Мақсаты:  

Көктем мезгілі туралы түсінік 

беру; әуенді сезіне білуге баулу.  

Қарапайым музыкалық ырғақты 

ойын қимылдар жасау. әнді бірге 

уақытында бастап және аяқтауға 

дағдыландыру. Ойынға белсене 

қатысуға үйрету,  

ұйымшылдыққа баулу. 

 

 Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Көрікті 

көктем» 

Мақсаты: көктемгі 

күн сәулесінің 

жылуының пайдасы 

туралы түсінік беру. 

Педагогтың 

сұрақтарына жауап 

беріп, талдай білуді 

тәрбиелеу; табиғатты 

қадірлей білуге 

тәрбиелеу; 



 

 

 

 

 

 

Сәуір айы  .Өтпелі тақыры: «Табиғат әлемі» 

Мақсаты:-тірі және өлі табиғат заттары мен құбылыстары, маусымдық өзгерістер, өсімдіктер туралы  білімдерін кеңейтуге; жануарлар, жәндіктер 

мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың қажеттілігі туралы түсініктерін қалыптастыруға; табиғатпен тікелей байланысты тәжірибені игеруге; 

қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және тіршілік ету ортасының маңызын түсінуге бағытталған. тірі және өлі табиғат заттары мен құбылыстары, 

маусымдық өзгерістер, өсімдіктер туралы  білімдерін кеңейтуге; жануарлар, жәндіктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың қажеттілігі 

туралы түсініктерін қалыптастыруға; табиғатпен тікелей байланысты тәжірибені игеруге; қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және тіршілік ету 

ортасының маңызын түсінуге бағытталған. 

    -табиғатта болып жатқан өзгерістер, көктемнің келгені мен жыл құстарының өлкелеріне ұшып келуі, ұя салуы, балапандар басып шығаруы 

туралы түсініктерін қалыптасты экологиялық мәдениет пен шығармашылық ойлауын, қоршаған орта, оның адам үшін маңызы туралы алғашқы 

білімін қалыптастыру, табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қоршаған ортаға ұқыпты, жауапкершілікпен қарауды тәрбиелеу, табиғатта және 

тұрмыста сауатты және қауіпсіздік тәртіп дағдыларына үйрету  

 

 

 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас -2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 

 

 



 

1
 а

п
т
а
 

«
А

я
л

а
й

ы
қ

 г
ү
л

д
ер

д
і 

»
 (

ө
сі

м
д

ік
т
ер

) 

Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Аяқты алға созып, 

аяқты ұшына, өкшеге қоя 

жүруге жаттықтыру. Баяу 

қарқында жүгіру (40 секунд). 

Еденнен бір шеті 20 см 

биіктікке көтерілген көлбеу 

тақтай үстімен жүру. 

Шектелген алаң бойы тепе- 

теңдік сақтап,  тура алға қарап, 

денені түзу ұстап жүруге; 

орында тұрып қосарланып қос 

аяқпен жеңіл секіруге және 

қимылды жұбымен келісе 

орындауды үйрету. 

2.Мақсаты: Аяқты ұшымен, 

өкшемен жүруге жаттықтыру. 

Баяу қарқында жүгіру (40 

секунд). Орында тұрып, 

қосарланып қос аяқпен жеңіл 

секіруге және қимылды 

жұбымен келісе орындауға 

баулу. Допты алға қарай 

домалатуға үйрету. Шектелген 

алаң бойы тепе- теңдік сақтап,  

тура алға қарап, денені түзу 

ұстап жүруге жаттықтыру 

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту.Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қызғалдақ» 

өлеңі Р.Тышқанбаев.    

Мақсаты: Есту зейінін және 

тілдегі дыбыстарды дұрыс 

айту біліктерін жетілдіру. «Ғ», 

«Қ»дыбыстарын анық айтуға 

дағдыландыру.  

Дид.ойын:   «Гүлді тап» 

 

 

Орыс тілі  

Тақырыбы:  

Математика негіздері 

Тақырыбы «Көрікті  

гүлзар» 

Мақсаты: Жасалған 

әрекеттердің көмегімен түрлі 

мәселелерді шешудің 

әдістерін табады. 

Дид-қ ойын: «Гүлдерді 

түсіне қарай жина»  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көрікті  

гүлзар» 

Мақсаты: Жасалған 

әрекеттердің көмегімен түрлі 

мәселелерді шешудің 

әдістерін табады. 

Дид-қ ойын: «Гүлдерді 

түсіне қарай жина»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме гүлдері» 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерімен таныстыру. 

Олардың сабағы, тамыры, 

жапырақтарын ажырата білуге 

дағдыландыру. Баптап күте 

білуге тәрбиелеу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Бақ-бақ гүлі» 

Мақсаты: Бақбақ гүлімен 

таныстыру. Бақбақты 

«дөңгелек)геометриялық 

пішінмен құрастыру. 

Саусақтың ұсақ бұлшық 

еттерініңм қозғалысын 

жетілдіру, тілдерін дамыту. 

Табиғатты аялауғатәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Гүлді жұлма, 

ботам!» 

Мақсаты: Педагогтің түрлі 

гүлдер туралы аспапта 

орындаған әндерді тыңдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Табиғи дауыспен, күш 

түсірмей ән айту дағдыларын 

қалыптастыру. Музыкалық 

қабілеттерін ойындар ойнату 

арқылы жетілдіру, 

қызығушылықтарын арттыру. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: «Аттардың» 

қимылын бейнелей, қолды 

еркін қалыпта ұстап жай, 

шапшаң қарқынмен жүру, 

жүгіру; өздігінен қосарланып 

шеңбер құрып түру, қол 

ұстасып, шеңбер бойымен 

жүру;  Қол мен аяқ  қимылын 

үйлестіре тура шоқырақтап 

шабу. Допты көлденең 

нысанаға кеуде тұсынан екі 

қолмен лақтыруды үйрету. 

Берілген белгіге назар аудару, 

музыка ырғағына сәйкес алақан 

шапалақтау, екі аяқпен бір 

мезгілде кезек- кезек 

тарсылдату, қимылды 

әсерленушілікпен орындау. 

2.Мақсаты:«Аттардың» 

қимылын бейнелей, қолды 

еркін қалыпта ұстап жай, 

шапшаң қарқынмен жүру, 

жүгіру; өздігінен қосарланып 

шеңбер құрып түру, қол 

ұстасып, шеңберді 

тарсылдатпай жүру; Допты 

көлденең нысанаға кеуде 

тұсынан екі қолмен лақтыруды 

үйрету. Шыдамдылыққа 

тәрбиелеу. 

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту.Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қазақстанның 

ғарышкерері»  

Мақсаты: Ғарышкерлер 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Қазақстанның 

ғарышкерлерімен таныстыру. 

Оларды құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Ұшқыш болам»  

тақпақ                                Қ. 

Молдағалиев 

Мақсаты: Өлеңді жаттата 

отырып тілін дамыту. әдеби 

сөйлеуді қалыптастыру. 

Ғарышкерлерге құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ай мен 

жұлдыздар» 

Мақсаты: Біреу және көп, 

үлкен және кіші ұғымдарын 

бекіту. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Тұңғыш қазақ 

ғарышкері» өлеңді жаттату. 

С.Қалиұлы 

Мақсаты: тұңғыш қазақ 

ғарышкері Тоқтар 

Әубакіровпен таныстыру.  

Ғарышкердің еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Ғарышкер 

боламыз» 

Мақсаты: Музыкалық 

қабілеттерін арттыру 

мақсатында, алғаш самғаған 

әлемдік және қазақтандық 

ғарышкерлер туралы әндер 

тыңдатып мағлұмат беріп, 

баулу. 

әнді жеке және топпен айтуға. 

Музыканың сипатына сай би 

қимылдарын орындауға 

қалыптастыру. Кепшік 

сылдырмақ аспабына 

қызығушылықтарын арттыру,  

көтеріңкі көңіл күй сезімін 

ояту.   

Сурет салу 

Тақырыбы: «Зымыран» 

Мақсаты: Зымыранмен 

таныстыру,пішіндер арқылы 

суретті бейнелеуге 

дағдыландыру. Саусақтың 

ұсақ қолмоторикасын дамыту.  

Жапсыру 

Тақырыбы: «Көтемгі гүл» 

Мақсатты: Балаларға 

шаршының бұрыштарын 

дұрыс дөңгелету тәсілімен 

шеңберді кесуге жарты 

шеңберді жіңішке жолақтан 

ашылған және ашылмаған 

гүлдердің суретін салу, 

жапсыруда бір түстің екі 

реңкін қолдану, мұқият 

жапсырудың тәсілдерін 

бекіту. 

 

Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Ғарышқа саяхат» 

(бейне таспамен) 

Мақсаты: 

Ғарышта нелер 

болады 

таныстыру. 

Қиялдауын 

дамыту. Зерттеу 

қызығушылықта 

рын арттыруға 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Биіктіктен еденге 

салынған шеңберге секіріп 

түсуді үйрету. Аяқты- аяққа 

тақай қойып, алға жылжи жүру 

дағдыларын бекіту. Ырғақты 

және жеңіл жүгіру дағдыларын 

дамыту. 

 

  

2.Мақсаты:Алақан мен тізеге 

тіреліп, төрттағандап еңбектеп, 

модуль арқылы аунап өтуді 

үйрету. Аяқты- аяққа тақай 

қойып, алға жылжи жүру 

дағдыларын бекіту. Музыка 

ырғағына сәйкес өз қимылын 

бере білу, қимылды үйлесімді, 

жеңіл жүгіру дағдыларын, иық 

пен аяқтың бұлшықеттерін 

дамыту. 

 

3.Мақсаты: Балаларды 

шыдамды, сабырлы қалыпта 

берілген белгіні орындауға 

үйрету. Ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі бойынша 

қимыл қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. Жүгіру 

дағдыларын дамыту. 

Ептілікке, бірлікке, 

шапшаңдыққа  тәрбиелеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары мен төлдері» 

Мақсаты:Тілдік ойындар мен 

жаттығуларды қолдана 

отырып, балалардың сөздік 

қорларын дамыту және 

байыту.  

Дид-қ ойын: «Не қалай 

дыбыстайды?»  

 

Орыс тілі:   Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Үй 

жануарлары» 

Мақсаты: Үлкен және кіші 

ұғымын бекіту.Жиынтық 

сапасы бойынша әртүрлі 

заттардан тұратындығы 

туралы түсініктерін жетілдіру. 

Дид.ойын:   «Төлдерін ата» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ат қора» 

Мақсаты. Ағаштардан ат 

қора  құрастыруды үйрету, 

пішіндерді пайдалана отырып. 

Қораны ағаштан жасау 

керектігі туралы түсініктерін 

қалыптсатыру. Ұсақ қол 

моторикасын дамыту.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй  

жануарлары қандай?» 

Мақсаты:  Үй 

жануарларының сыртқы 

келбеті, қозғалу және 

қоректену тәсілдері туралы 

түсініктерін кеңейтіп, 

білімдерін бекіту.Дид.ойын: 

«Ненің дауысы?» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қойға су 

құятын астау» 

Мақсаты: пішінді пайдалана 

отырып (тіктөртбұрыш) . 

түстерді ажырата білуді 

қалыптастыру, жанауарларға 

қамқорлыққа тәрбиелеу  

Музыка 

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары мен жабайы 

жануарлары» 

Мақсаты: Қарқынды әннің 

мағынасын түсіне отырып, 

жануарлардың би  

қимылдарын ұқсату. 

Ойындарға, хор айтуға 

қатысу, таныс қимыл 

қозғалыстарды қайталай білу.   
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Алақан мен тізеге 

тіреліп, төрттағандап еңбектеп, 

модуль арқылы аунап өтуді 

бекіту. Музыка ырғағына 

сәйкес жануарлардың жүрісін 

бейнелей жүруге талпындыру. 

Иық пен аяқтың бұлшықеттерін 

дамыту. Дене түзілісін 

қадағалау. 

 

2.Мақсаты: Орташа допты 

бастан асыра жіп арқылы 

лақтыру. Қолды еденге тигіз-

бей, доға астынан өтуге  

үйрету. Алақан мен тізеге 

тіреліп, еңбектеп, модуль 

арқылы аунап өтуді бекіту. 

Музыка ырғағына сәйкес 

жануар-лардың жүрісін 

бейнелей жүруге талпындыру. 

Лақтыру күш екпінін, иық пен 

аяқтың бұлшықеттерін дамыту. 

Дене түзілісін қадағалау. 

3.Мақсаты: Балаларды   қоян 

болып  секіруге,  аңшыдан  

қорғануға  үйрету. Ептілікке, 

бірлікке, шапшаңдыққа  

тәрбиелеу 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Айналамыздағы 

әлем –біздің үйіміз» (бейне 

таспа)               

Мақсаты: адам мен табиғат 

арасындағы мықты байланыс 

туралы ұғымды дамыту. Адам 

табиғатта тіршілік ететіндігі 

туралы түсінікті 

қалыптастыру.табиғатты 

өзінің үйі ретінде ұғынуды 

тәрбиелеу.оның қамын 

ойлау,қорғау, көмек көрсете 

білу. Орманда, табиғатта 

жүріс-тұрыстың ережелерімен 

таныстыру. Қоршаған 

өсімдіктермен жануарлар 

әлеміне қызығушылықты 

дамыту. «болады», 

«болмайды»дегенді, 

«қалаймын», «қаламаймын», 

«жақсы мен жаманды» түсіне 

білуді үйреттту. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Табиғат- Ана» 

Мақсаты: Қоршаған 

өсімдіктермен жануарлар 

әлеміне қызығушылықты 

дамыту. «болады», 

«болмайды»дегенді, 

«қалаймын», «қаламаймын», 

«жақсы мен жаманды» түсіне 

білуді үйреттту. 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Оңтүстік, сол 

түстік, шығыс, батыс» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлауды пысықтау. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Кім қайда 

тұрады?» 

Мақсаты:Жер бетінде 

тіршліктің барлығы кездейсоқ 

емес, заңдылық екенін 

түсіндіру. Балық сусыз, аю 

ормансыз, адамдар табиғатсыз 

өмір сүре алмайтындығын 

түсіндіру. Табиғатта қауіпсз 

жүріп тұрыстың қарапайым 

дағдыларын қалыптастыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Құстар 

сайрайды»  

Мақсаты: кеңістікті 

бағдарлай отырып үзік 

сызықтарды салу дағдыларын 

бекіту,құстар үнін тыңдау 

арқылы қуанышты көңіл күй 

туғызу, оны өз іс әрекетінде 

маңайындағыларға бере 

білугедағдыландыру.құстарға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Астау»  

Мақсаты: астаумен 

таныстыру. Саз балшық, 

ермексаз және оның 

қасиеттері туралы білімдерін 

қалыптастыру, дұрыс қолдану 

біліктерін жетілдіру. 

Мүсіндеудің қарапайым 

тәсілдерін меңгерту. 

Музыка 

Тақырыбы: «Күн, су, ауа 

біздіңжақын достарымыз» 

Мақсаты:  

Музыкалық шығарманы 

эмоциямен қабылдау. 

Аспаптың сүйемелдеумен 

және сүйемелдеусіз ән салу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Күн, су, ауа – адамзаттың 

ортақ үйі, табиғат сыйы, 

олардың тіршіліктегі маңызы 

мен құндылығы туралы 

білімдерін кеңейту 

Қоршаған 

ортамен танысу  

Тақырыбы: 

«Табиғатты 

қорғау 

ережелері» 

Мақсаты: туған 

өлкенің 

табиғатына 

жауапкершілікпен 

және аялап 

қарауға 

үйрету.Табиғатты 

барша 

сұлулығымен 

сақтауға ынталы 

болуға тәрбиелеу. 

 



 

Мамыр айы. Өтпелі тақыры: «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Мақсаты:  балалардың бойында адамгершілік қасиеттерін жақын адамдарына сүйіспеншілік, оларға қамқорлық жасауға ынтасын, өзінің туған 

еліне, қаласына, ауылына құштарлық сезімді, оның тарихына қызығушылықты тәрбиелеу. 

 - Қазақстан халқының тарихына, мәдени мұрасына баулу, тәуелсіз еліміздің басты жетістігі – халықтар арасындағы достық түсінігін қалыптастыру.  

 - өз еліне деген сүйіспеншілікті, қарулы күштер үшін мақтаныш, патриоттық сезімдерін, Отан қорғаушыларына эмоционалдық жағымды қатынасты,  

алғыр, мықты, жігерлі Отан қорғаушыларболуға тәрбиелеу.  

- үйдегі және сырттағы қауіпсіздікті қалыптастыру, жол ережелері туралы түсініктерін кеңейту, қауіпсіздік ережелерін сақтауға тәрбиелеу.  

 

 

 

«Денсаулық»-3 

 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет -0,5 

Орыс тілі- 0,5 

Таным- 2,5 

Математика негіздері- 1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу- 0,5 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: 

Төмпешіктер үстінен тізені 

жоғары көтеріп, еденнен 

екпінмен серпіле, серпілу мен 

қолды сермеу қимылын 

үйлестіре және тепе- теңдік 

сақтап жүруге үйрету. Қимылды 

музыка ырғағына сәйкес орындау 

дағдыла-рын дамыту. Дене 

түзілісі мен басты дұрыс 

ұстауларын қадағалау. 

2.Мақсаты: 

Оң және сол қолмен алысқа 

лақтыруға үйрету. Қимылды 

музыка ырғағына сәйкес өзіндік 

қимыл орындау дағдыларын 

дамыту. Дене түзілісі мен басты 

дұрыс ұстауларын қадағалау. 

 

3.Мақсаты:балаларды ойынның 

шартын бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл қозғалысты 

жасауға дағдыландыру, 

зейіндерін, байқағыштықтарын 

дамыту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Достығымыз жарасқан» 

Мақсаты: Біз бәріміз бір 

тұтас әлем екенімізді, әр 

түрлі ұлт өкілдерін берік 

достық қана біріктіріп 

тұратындығы жайлы 

түсінік беру.өздерінің 

достары жайлы, олардың 

тартымды қылықтары мен 

неліктен өзін 

баурайтындығы жайлы 

айтуға үйрету. Достық 

жайлы мақалдар оқу.  

Дид-қ ойын: «Қай 

ұлттың киімі?»  

 

Орыс тілі 

Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Жалауша» 

Мақсаты: Үшбұрыш 

пен тік төрт бұрышты 

ажыратуды пысықтау  

 

Құрастыру 

Тақырыбы:  

«Мерекелік 

жалаушалар» 

Мақсаты: Ретімен қоя 

білуді, желім мен 

қағазбен жұмыс жасай 

білуді   пысықтау. 

Мерекелік көңіл-күй 

тудыру. Достыққа 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көп 

ұлтты Қазақстан» 

Мақсаты: Қазақстанды 

мекен ететін әр түрлі 

ұлт өкілдерінің өздеріне 

тән мәдениеті бар екені 

жайлы түсініктерін 

кеңейту. әр түрлі ұлт 

өкілдерінің бір біріне 

сеніммен қарап, қарым – 

қатынас жасауына 

жағдай жасау.  

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Достық шаңырағы» 

Мақсаты: Қазақ халқының сәндік-

қоданбалы өнері туралы білімдерін 

кеңейту.2-3 элементтерді түсі мен 

пішіні бойынша ұлттық оюларды ашық 

түстермен кезектестіру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Достық» 

Мақсаты: Әнді орындаған кезде 

әуеннің басталуы мен аяқталуына мән 

беру дағдыларын қалыптастыру. 

Ойындарға, таныс би қимылдарын 

қайталауға баулу. Балаларды достық 

туралы ән тыңдату арқылы 

сезімталдыққа, достыққа, 

бауырмалдыққа тәрбиелеу.   

 

. 

 

 

 



 

2
 а

п
т
а
 

«
Б

е
й

б
іт

ш
іл

ік
 қ

о
р

ғ
а
н

ы
н

д
а
»
 

Дене шынықтыру -3 

1.Мақсаты: 

 Шектелген алаң үстімен денені 

түзу ұстап, тепе- теңдік сақтап 

жүруді пысықтау. Алға қарай 

жылжи отырып қос аяқпен жеңіл 

секіру, белгі бойынша тоқтауды 

үйрету. Музыка ырғағына сәйкес 

жүру, шығармашылық қабілетін, 

табан бұлшықеттерін дамыту. 

2.Мақсаты: Орындықтың 

аяқтарының арасынан еңбектеп 

өтуді үйрету.  Алға қарай жылжи 

отырып қос аяқпен жеңіл секіру, 

белгі бойынша тоқтауды үйрету. 

Музыка ырғағына сәйкес жүру, 

шығармашылық қабілетін, табан 

бұлшықеттерін дамыту. 

3.Мақсаты:балаларды ойынның 

шартын бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл қозғалысты 

жасауға дағдыландыру, 

зейіндерін, байқағыштықтарын 

дамыту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Кім әскерде 

қызмет етеді?» 

І.Мамбетов 

Мақсаты: Тілдік ойындар 

мен жаттығуларды 

қолдана отырып, 

балалардың сөздік қорын 

дамыту және байыту 

дағдыларын бекіту. Сурет 

бойынша әңгіме 

құрастыруға, сөздерді 

көпше және жекеше түрде 

дұрыс айтуларын 

жетілдіру.Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу.  

  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қазақстан 

Республикам менің» Д. 

Әбілев өлеңді жаттату 

Мақсаты: Өзі тұратын 

Республикасы туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Отан сүйгіштікке 

тәрбиелеу. Дыбыстырды 

айта білу дағдыларын 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Сарбаздар» 

Мақсаты: Тәулік 

бөліктерін: таңертең, 

күндіз, кеш,  күндер: 

бүгін, кеше, ертең 

ұғымдарын бекіту. 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар»  

Мақсаты: Балалардың 

әскер туралы білімдерін 

жетілдіріп, олардың 

түрлерімен 

таныстыруды бекіту. 

Отанына деген 

сүйіспеншілікерін 

қалыптастыру. 

  

Музыка 

Тақырыбы: «Достық» 

Музыка  

Тақырыбы: «Солдат болам мен 

ертең!» 

Мақсаты: Ұлы Отан соғысына 

қатысқан батырлармен, олардың ерлігі 

туралы әндетіп айтып, түсінік беру. Ән 

сипатын ұғыну, әннің көңіл күйін бере 

білу. Балаларға арналған тоқылдақ 

аспабына деген қызығушылық сезімін 

қалыптастыру. Балаларды 

сезімталдыққа тәрбиелеу.    

 

Сурет салу 

Тақырыбы«Мерекелік от шашу» 

Мақсаты: Өз ойлары бойынша сурет 

салу, композиция құрастыру. Көлемді 

пішіндерді безендіру.  

 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: «От шашу» 

Мақсаты: Жіңішке жолақтарды 

көлденеңінен қию дағдыларын 

қалыптастыру. Желіммен жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

 

Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Менің отаным 

Қазақстан!» 

Мақсаты: 

Қазақстан 

туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Еліміздің көрікті 

жерлерімен 

таныстыру. 

Отанға деген 

мақтаныш 

сүйгіштікке 

тәрбелеу.  
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты:Қосымша 

тапсырмалар орындап жүгіру, 

қуғыншылардан жалтара қашуға 

үйрету. Музыка ырғағына сәйкес 

таныс би қимылын орындау; 

шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; иық, мойын және аяқ 

бұлшықеттерін дамыту. 

2.Мақсаты:Жүгіру, секіру, 

лақтыру ойын жатттығуларын 

қайталау (балалардың таңдауына 

қарай). Өзара достық қарым-

қатынасқа тәрбиелеу 

3. Мақсаты:балаларды ойынның 

шартын бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл қозғалысты 

жасауға дағдыландыру, 

зейіндерін, байқағыштықтарын 

дамыту. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ас үйдегі 

аласапыран» 

  Мақсаты: Ас үйдегі 

қауіпсіздік туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Үйдегі қауіпсіздік туралы 

түсініктерін дамыту. 

Орыс тілі:    Тақырыбы: 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ас үйдегі 

заттар» 

Мақсаты: ұзындығы 

мен ені бойынша екі 

қарама қарсы және 

бірдей заттарды 

салыстыру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ашық 

аспан» 

Мақсаты: Бейбікшілік 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

аққағазға мақтамен г  

бұлттарды, күнді 

салуды, қағаз бетін 

бағдарлай білуді 

пысықтау. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үйдегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Үйдегі 

қауіпті затармен 

таныстыру. Оларды 

пайдалану ережелерін 

қалыптастыру, ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Бағдаршам» (Заттық 

сурет салу) 

Мақсаты: Дөңгелек пішінді заттарды 

сала отырып, дәстүрлі сурет салудың 

техникасын жетілдіру. Баланың ойлау, 

көру,  қабілеттерін және ұсақ қол 

қимылдарын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Бағдаршам қандай?» 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен үйде жалғызбын» 

Мақсаты:  

Түрлі қарқындағы әндерді тыңдау. 

Дыбыстарды биіктігіне қарай 

ажыратудағдыларын қалыптастыру. 

Музыкалық әннің эмоциясын бере 

білу.  

Балаларға үйдегі қауіпсіздік шаралары 

туралы түсіндіру 
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Дене шынықтыру-3 

1.Мақсаты: Шектелген алаң 

үстімен денені түзу ұстап, тепе- 

теңдік сақтап жүруді пысықтау. 

Алға қарай жылжи отырып қос 

аяқпен жеңіл секіру, белгі 

бойынша тоқтауды үйрету. 

Музыка ырғағына сәйкес жүру, 

шығармашылық қабілетін, табан 

бұлшықеттерін дамыту.  

 

2.Мақсаты Орындықтың 

аяқтарының арасынан еңбектеп 

өтуді үйрету.  Алға қарай жылжи 

отырып қос аяқпен жеңіл секіру, 

белгі бойынша тоқтауды үйрету. 

Музыка ырғағына сәйкес жүру, 

шығармашылық қабілетін, табан 

бұлшық еттерін дамыту 

  

3.Мақсаты: Берілген белгіні 

дұрыс тыңдай білуге, ойын 

ойнағанда қауіпсіздік ережелерін   

сақтай білуге үйрету. Ептілікке, 

алғырлыққа тәрбиелеу. 

 

 

 

  

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы«Көліктер» 

Мақсаты: Заттардың 

бөлшектерін ажыратуға 

және атауға 

үйрету.Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік қорына 

жалпылауыш сөздерді 

түсіну арқылы ендіру. 

Дид-қ ойын: «Көлікті 

аяқта» 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Көңілді 

көліктер  

Мақсаты: Балалардың 

сөйлеу,ойлау,қаблеттерін 

дамыту,сөздік қорларын 

молайту,көлік жайлы 

білімдерін 

қалыптастыру,аттарын,түр

лерін ажырата білуге 

үйрету. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Автотұрақ» 

(геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді:шеңбер, 

шаршы тану және атау. 

Пішіндердің пішінін 

сипап-сезу және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы «Қыстағы 

көліктердің күтімі» 

Мақсаты:Табиғаттағы  

ауа-райының 

жағдайларын бақылау 

және бақылаулардың 

нәтижелелін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіру.Көліктерге 

күтім жасау дағдыларын 

қалыпастыру.  

 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Автобус» 

Мақсаты:Сурет салудың техникалық 

дағдыларын жетілдіру. Суретте ашық 

және солғын түстерді пайдалану. 

Дид-қ ойын: «Ненің дыбысы?» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Көлік дөңгелектері»  

Мақсаты; ермексаз және оның 

қасиеттері туралы білімдерін 

қалыптастыру, дұрыс қолдану 

біліктерін жетілдіру. Алақанның 

арасында,домалату қозғалыстары 

арқылы,Мүсіндеудің қарапайым 

тәсілдерін меңгерту. 

 

Музыка  

«Тақырыбы» 

«Светофор – бағдаршам» 

Мақсаты 

Бағдаршам туралы және олардың 

атқаратын міндеті туралы білімді ән 

тыңдау арқылы қабылдау. Ойындарға, 

хор айтуға, таныс би қимылдарын 

қайталауға қатыстыру 

Қоршаған 

ортамен танысу 

 Тақырыбы: 

"Көліктер» 

Мақсаты: 

Балаларға 

көліктер туралы 

білімін 

қалыптастырып,

ажыратып,айтып  

беруге 

үйрету,әртүрлі 

көлік 

құралдарынан 

түрлі мамандық 

иелері туралы 

білімдерін 

кеңейту.Оларды

ң еңбегін 

бағалауға 

,құрметпен 

қарауға үйрету.  

 



 

 



 

 

 

 



 

2021 – 2022 оқу жылындағы мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытудың білім беру 

үдерісінде қолданылатын өтпелі тақырыптар. 

№ Айлар Өтпелі тақырыптар Апта тақырыптар 

1 Қыркүйек «Балабақша» «Менің балабақшам»            

«Менің сүйікті ойыншықтарым» 

«Біздің табиғат бұрышымыз» 

«Менің отбасым» 

2 Қазан «Қош келдің Алтын 

күз!» 

«Жомарт күз»                               

«Ас атасы – нан»    

«Қазақстанның жыл құстары»   

«Күз сыйы» 

3 Қараша «Дені саудың жаны 

сау» 

«Пайдалы көкөністер»         

«Жеміс бағында»                      

«Өзім туралы.  Менің 

көмекшілерім»                         

«Күн, ауа , су – біздің 

достарымыз» 

4 Желтоқсан «Менің Қазақстаным» «Елін сүйген ел басы»     

«Тәуелсіз Қазақстан»           

«Менің туған өлкем»               

«Қош келдің, Жаңа жыл!» 

5 Қаңтар «Техника және біз» «Электроника әлемі»             

«Біздің үйдегі заттар»                     

« Қуыршақтың ыдыстары»   

«Мамандықтың бәрі жақсы»  

6 Ақпан «Ғажайыптар 

әлемінде» 

«Ертегілер елінде»                

«Театр бізде қонақта»     

«Теңіздер мен Мұхиттар әлемі»   

«Аспан әлемінің планеталары» 

7 Наурыз «Нұр себеле,Ұлыстың 

ұлы күні» 

«Аналар мерекесі»                

«Қазақ халық ауыз әдебиеті бізде 

қонақта»                                 

«Біздің салт - дәстүріміз»                            

«Нұр төккен,гүл көктем» 

8 Сәуір «Табиғат әлемі» «Аялайық гүлдерді» (өсімдіктер)        

«Қазақстанның ғарышкерлері»        

«Жануарлар әлемі»      

«Табиғатты аялайық» 

9 Мамыр «Әрқашан күн 

сөнбесін!» 

«Достық біздің тірегіміз» 

«Бейбітшілік қорғанында» 

«Қауіпсіздік әліпесі»  

«Көліктер» 



 

 


