
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Атырау облысы Білім беру басқармасының  Атырау қаласы білім бөлімінің 

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

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

2020-2021оқу жылындағы перспективалық жоспары. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективалық жоспар 

Қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып: "Балабақша" 

Мақсаты: Балаларға балабақшаны әлеуметтік орта ретінде таныстыру, балабақшаға тәрбиешіге, балаларға деген көтеріңкі көңіл-күй, достық 

қарым-қатынас қалыптастыру.   Міндеттері: Балабақша туралы алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін ойын жағдаяттарын ұйымдастыру. 

Балабақша туралы мағлұмат бере отырып, тілін дамыту. Балабақшадағы қызметкерлерге құрмет көрсетіп, топта тазалық сақтай білуге тәрбиелеу.  

 

Апталық  

тақырып 

«Денсаулық» – 3 

Дене шынықтыру -3 

«Қатынас» - 1  

Сөйлеуді дамыту- 0,5 

Көркем әдебиет- 0,5  

«Таным»-2 

Сенсорика- 0,5 

Құрастыру- 0,5 

Жаратылыстану- 1  

«Шығармашылық»-3 

Мүсіндеу- 0,25 

Жапсыру-0,25  

Музыка – 1,5 

Сурет салу - 1 
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Дене шынықтыру 

Бір қатар тізбекпен баяу және 

жылдам жүруге, қол ұстасып, 

шеңбер құрып тұруға үйрету. 

Мақсаты: Баланың дене 

шынықтыруға деген ынтасын 

қалыптастыру.  

 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы."Қол ұстасып шенбер 

жасау". 

Мақсаты:Балаларды 

дәлдікке,ептілікке баули отырып 

физикалық дамуына әсер ету 

жүгіру, жүру сияқты негізгі 

қимылды жетілдіру.  

 

 

Сөйлеуді дамыту:  

Тақырыбы: "Менің 

тобым" 

Мақсаты: Балаларды 

балабақша топ 

бөлмелерімен таныстыру. 

Бөлмелердің аттарын 

атауды үйрету. Топ 

бөлмесіндегі бұрыштарды 

көрсету. Топ бөлмелерін 

саяхаттау кезінде сұрақтар 

қоя отыра, сөздік қорын 

дамыту. Тазалыққа 

тәрбиелеу.  

Сенсорика 

Тақырыбы:"Балабақшаға 

жол"  

Максаты; Балаларға төрт  

мүмкіндіктің ішінен екі 

берілген түс бойынша ( көк, 

қызыл) затты таңдауға үйрету. 

Заттарды түсі бойынша 

топтастыру іскерлігін бекіту. 

Тіл байлығын жетілдіру, 

берілген тапсырманы аяғына 

дейін жасауға тәрбиелеу.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Менің 

балабақшам. Менің тобым" 

Мақсаты:Балалардың өз 

балабақшаларына деген ыстық 

сезімдерін дамыту, балабақша 

да қызмет істейтін апайларға 

құрмет көрсетіп, топта тазалық 

сақтай білу сияқты әдептілік 

дағдыларын қалыптастыру.  

 

Музыка 

Тақырыбы:Кел балақан 

Мақсаты: Балабақша туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Ырғақты сезінуге, «жай және 

тез», «ақырын және қатты» 

ұғымдарын түсінуге 

дағдыландыру.Үлкендерді 

сыйлауға тәрбиелеу 

 

Музыка 

Тақырыбы:Кел балақан 

Мақсаты: Балабақша туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Ырғақты сезінуге, «жай және 

тез», «ақырын және қатты» 

ұғымдарын түсінуге 

дағдыландыру.Үлкендерді 

сыйлауға тәрбиелеу 

 

  



 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:Алаңның бір шетінен 

екінші шетінен баяу және жылдам 

жүгіруге үйрету.  

Мақсаты:Қол ұстасып шеңбер 

жасай  білуге ,алаңныңбір шетінен 

екінші шетіне баяу және жылдам 

жүгіруге үйрету қимылды ойынға 

қызығушылығын арттыру . 

  Сурет салу 

Тақырыбы: "Қарындаш 

біздің көмекшіміз". 

Мақсаты: Балаларға 

қарындаш туралы түсінік 

беру. Қарындаштың жасалу 

жолдарымен таныстыру. 

Көлденең, тігінен сызықтар 

сызуды үйрету, қағазбен, 

майлы қарындашпен 

таныстырып, жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Бір орында тұрып, қос 

аяқпен секіру. 

Мақсаты: Балаларды белгіленген 

жерге дейін еңбектеу ережелерін 

үйрету.Дене бітімдерінің дұрыс 

қалыптасуын қадағалау.  

   

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:Белгіленген жерге 

дейін еңбектеу. 

Мақсаты.Балаларды белгіленген 

жерге дейін 

еңбектеуге,таяқшалардан аттап 

жүруге үйрету ,жаттығу ережесін 

дұрыс орындауын қадағалау. 

 

Көркем әдебиет:  

Тақырыбы: "Менің 

досым" 

Мақсаты: Балаларға «дос» 

ұғымы туралы түсінік беру. 

Құрдастарымен қарым 

қатынас жасау ережелерін 

сақтауға үйрету, ойында 

және қарым қатынаста 

сыпайлық көрсете алуға 

көмектесу, өзара 

сыйластыққа тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам». «Менің тобым»                         

Мақсаты: Балаларды 

балабақша өмірімен,ондағы 

топ  бөлмелерімен таныстыру. 

Онда кімдер не істейтіні 

туралы ұғындыру. Баланың 

тілін дамытып, сұраққа толық 

жауап беруге сөздің дыбыстық 

құрамын дұрыс айтуға үйрету 

үлкендер еңбегіне құрметпен 

қарап баланы тазалыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 

Жапсыру   

Тақырыбы: «Аслан мен 

Мадинаға арналған бас киім» 

(тақия) 

Мақсаты: Балалардың «дос» 

ұғымы туралы түсініктерін 

бекіту. Өз досына сыйлық 

сыйлау керектігі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Мерекеде достарына сыйлық 

сыйлау керектігі туралы 

түсіндіру. Бас киімнің бір түрі 

тақиямен таныстыру. 

Тақияның жасалу жолдарын 

көрсету. Үшбұрыш 

геометриялық пішінімен 

таныстыру. Қолдың ұсақ 

қимылдарын дамыту. Достық 

сезімге тәрбиелеу.  



 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:Белгіленген жерге 

дейін еңбектеу. 

Мақсаты.Балаларды белгіленген 

жерге дейін еңбектеуге 

,таяқшалардан аттап жүруге үйрету 

,жаттығу ережесін дұрыс 

орындауын қадағалау. 

 

 Құрастыру  

Тақырыбы: "Доптар" 

Мақсаты: Балаларға достың 

адам өмірінде алатын орны 

туралы түсінік беру. Мерекеде 

достарына әртүрлі сыйлықты 

соның ішінде доптыда 

сыйлыққа сыйлауға 

болатынын түсіндіру.Доптың 

жасалу жолдарымен 

таныстыру. Доптың  түрлерін 

көрсету. Балаларды қағазбен 

жұмыс жасауға дағдыларын 

қалыптастыру. Олардың түсін, 

пішінін, көлемін ажырата 

алуға дағдыландыру. Екі 

бөліктен тұратын доптың 

суретін кеңістікте дұрыс 

орналастыра отырып, 

құрастыра білуге үйрету. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Музыка 

Тақырыбы: «Достық және 

мен» Мақсаты: «Дос» және 

«достық» деген ұғымды терең 

жеткізе отырып ,достық 

сезімін 

қалыптастыру.  Музыкаға 

деген ынтасын арттыру, 

музыка әуеніне сәйкес қимыл 

жасай білуге үйрету.Бір- бірін 

сыйлауға, қадірлей білуге 

тәрбиелеу 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Шарлар» 

Мақсаты: Балаларға шар 

туралы түсінік беру. Шардың 

мерекелік безендіруге 

пайдаланатындығы туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Қарындашты үш саусағымен 

дұрыс ұстай отырып, ирек 

сызықтар салу дағдысын 

бекіту. Саусақ икемділіктерін, 

бейнелеу өнеріне деген 

қызығушылықтарын арттыру. 

Балаларды ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Біз біргеміз» 

Мақсаты: Кегельдер 

арасымен допты қос қолымен 

ұстап жүріп өтуге , жіптің 

(биіктігі 30-40см) астынан 

еңбектеп өтуге үйрету. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: « Біз біргеміз» 

Мақсаты: Кегельдер 

арасымен допты қос қолымен 

ұстап жүріп өтуге , жіптің 

(биіктігі 30-40см) астынан 

еңбектеп өтуге үйрету. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: « Допты қос 

қолмен шеңберге лақтыру» 

Мақсаты: Балаларға 

еңбектеп жіптің арасынан 

өтуді қайталату. Допты 

қолмен ұстап шеңберге 

лақтыруды үйрету. Жаттығу 

ережесін дұрыс орындауын 

қадағалау.  

 

Сөйлеуді дамыту:  

Тақырыбы: "Менің 

ойыншықтарым" 

Мақсаты: Балаларға 

ойыншықтар туралы түсінік 

беру. Ойыншықтардың жасалу 

жолдарымен таныстыру. 

Ойыншықтарды сипаттап айтуға 

үйрету. Қандай? сұрағына жауап 

беруге және жалғау, 

жұрнақтарды сөздерге дұрыс 

жалғап айтуға үйрету. 

Ойыншықтарды сындырмай  

ұқыпты ойнауға тәрбиелеу.  

 

Сенсорика 

Тақырыбы:"Менің сүйікті 

ойыншықтарым"  

Мақсаты: Балаларға 

ойыншықтар туралы түсінік 

беру,ойыншықтардың аттарын 

атап ,оларды бір-бірінен 

түсіне,көлеміне қарап ажырата 

білуге үйрету. Ойыншықтарды 

күтіп ұстауға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Менің 

ойыншықтарым" 

Мақсаты: Балалардың 

ойыншықтар туралы 

түсініктерін кеңейту. Өздеріне 

ұнаған ойыншыққа зерттеу 

жүргізуді үйрету. Балалардың 

мінез құлқына қарапайым әдеп 

ережелерін ( 

ойыншықтарымен бөлісу) 

бекіту. Ойын барысында 

ойыншықтарға ұқыптылықпен 

қарауға тәрбиелеу.  

Музыка : 

Тақырыбы: «Көңілді 

сылдырмақтар» 

Мақсаты: Ойыншықтар 

арқылы балалардың музыкаға 

деген сезімдерін ояту «бәсең» 

және «көтеріңкі» дыбыстарды 

айтуға дағдыландыру. 

Ойыншықтарды ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу  

Музыка : 

Тақырыбы: «Көңілді 

сылдырмақтар» 

Мақсаты: Ойыншықтар 

арқылы балалардың музыкаға 

деген сезімдерін ояту «бәсең» 

және «көтеріңкі» дыбыстарды 

айтуға дағдыландыру. 

Ойыншықтарды ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу  

Сурет салу  

Тақырыбы: "Қуыршаққа 

арналған моншақ". 

Мақсаты: Моншақ туралы 

түсінік беру. Моншақтың 

жасалу жолдарымен таныстыру.  

Саусақ немесе бастырма 

арқылы моншақтың суретін 

салуға үйрету. Қолдың ұсақ 

бұлшықеттерін дамыту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Тақтай үстімен 

тепе-теңдікті сақтау» 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай 

білуге дағдыландыру. Допты 

бір-біріне домалату. 

Жылдамдыққа ептілікке 

тәрбиелеу. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Тақтай үстімен 

тепе-теңдікті сақтау» 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай 

білуге дағдыландыру. Допты 

бір-біріне домалату. 

Жылдамдыққа ептілікке 

тәрбиелеу. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Отырып 

(қашықтығы 50-100 см) 

допты бір-біріне лақтыру»  

Мақсаты: Балаларға 

арақашықтықты сақтай 

білуге, кедергілерден аттай 

алуға дағдыландыру. 

Жылдамдыққа ептілікке 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойындарға 

қызығушылыққа тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет:  

Тақырыбы: "Кімге не 

қажет?" 

Мақсаты: Балаларды 

аспаз, дәрігер 

мамандықтарының негізгі 

мамандықтарымен 

таныстыру. Мамандық 

иелерінің атқаратын 

қызметі туралы түсінік 

беру. Аспазшы, дәрігер 

мамандығына қажетті 

құралдарын көрсету. 

Балалардың ойлау, сөйлеу 

қабілеттерін дамыту. 

Мамандық иелеріне деген 

сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.  

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Еңбек 

құралы»  

      (балта) 

Мақсаты:Балалардың 

үлкендердің еңбегі туралы 

білімдерін бекіту. Еңбек 

құралдарының бірі 

балтамен таныстыру. 

Балтаның бөліктерін 

көрсету. Балтаны не үшін 

пайдаланатындығы туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Балтаны құрастыра білуді 

үйрету. Ұқыптылыққа 

тәрбелеу.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Аула 

сыпырушының еңбегі" 

Мақсаты: Аула 

сыпырушының еңбегі 

туралы түсінік беру. Аула 

сыпырушының көмекші 

құралдарымен таныстыру. 

Үлкендерге көмек беру 

керегі туралы түсініктерін 

кеңейту. Адамдардың 

еңбегін құрметтеп, сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Тоқаш» 

Мақсаты: Балаларға балабақшадағы 

аспазшының еңбегімен таныстыру. 

Аспазшының атқаратын қызметін 

көрсету. Балаларды мүсіндеудің жаңа 

материалы ашыған қамырмен 

таныстыру, екі қолымен домалақ шар 

жасауды үйрету. Мүсіндеудің екі 

алақанмен жұмыс істеуден басқа жаңа 

әдіс тәсілдерін жұдырықтармен жұмыс 

істеу, саусақтардың домалақтау, илеу 

тәрізді тәсілдерін үйрету. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Сурет салу   

Тақырыбы: "Түймелер" 

Мақсаты: Балаларға түйме туралы 

түсінік беру. Түймелердің пішіні 

әртүрлі болатыны туралы түсініктерін 

кеңейту. Балаларды берілген бейнедегі 

сызықшаға дөңгелекке ұқсас 

пішіндерді үздіксіз салуға үйрету. 

Қолдың ұсақ бұлшықеттерін дамыту. 

Жұмысын аяғына дейін жеткізуге 

тәрбиелеу.  

Музыка 

Тақырыбы:«Балабақшадағы үлкендер 

еңбегі» 

Мақсаты:Балабақша қызметкерлерінің 

жұмысымен таныстыру. Музыкаға 

деген ынтасын арттыру, музыка 

әуеніне сәйкес қимыл жасай билуге 

дағдыландыру. Үлкендерді сыйлауға 

тәрбиелеу 

 
 



 

 

 

 

 

Перспективалық жоспар 

Қазан  айы 

Өтпелі тақырып: "Менің отбасым" 

Мақсаты: Отабсы туралы түсінік бере отырып, өзінің туысқанына бауырмалдық, сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру.   Міндеттері: Отбасы 

туралы алған білімдерін кеңейтуге ықпал ететін ойын жағдаяттарын ұйымдастыру. Сөйлеу тілдерін дамыту. Отбасы мүшелерінің міндеттерімен 

таныстыра отырып қонақжайлылыққа тәрбиелеу. 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық – 3 

Дене шынықтыру -3 

Қатынас - 1  

Сөйлеуді дамыту- 0,5 

Көркем әдебиет- 0,5  

Таным-2 

Сенсорика- 0,5 

Құрастыру- 0,5 

Жаратылыстану- 1  

Шығармашылық-3 

Мүсіндеу- 0,25 

Жапсыру-0,25  

Музыка – 1,5 

Сурет салу - 1 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ата-ана еңбегі» 

Мақсаты: Допты отырып бір-біріне 

лақтыру. Балаларға арақашықтықты 

сақтай білуге,  кедергілерден аттай 

алуға дағдыландыру. Жылдамдыққа 

ептілікке тәрбиелеу.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ата-ана еңбегі» 

Мақсаты: Допты отырып бір-біріне 

лақтыру. Балаларға арақашықтықты 

сақтай білуге,  кедергілерден аттай 

алуға дағдыландыру. Жылдамдыққа 

ептілікке тәрбиелеу.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Баяу қарқынды өзгерте 

отырып жүгіруге, ұйымшылдыққа 

үйрету., Дұрыс тыныс алуына, дене 

бітімнің дұрыс қалыптасуын 

қадағалау. 

 

 Сөйлеуді дамыту: 

Тақырыбы: «Шалқан» 

ертегісін үстел үсті көрсету. 

Мақсаты: Балаларға 

шалқан ертегісіндегі 

кеіпкерлер туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Ертегідегі кейіпкерлерді 

атауды үйрету. Ертегіні 

үстел үсті театры арқылы 

көрсету. Ертегі желісі 

бойынша сұрақтар қоя 

отыра сөздік қорларын 

дамыту. Ертегі 

кейіпкерлеріне деген 

жанашырлық сезімге 

тәрбиелеу.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:Менің отбасым 

Мақсаты:Балаларға отбасы 

және отбасы мүшелері туралы 

түсінік беру. Отбасындағы 

адамдардың орны туралы 

әңгімелеу. Өздерінің отбасы 

туралы айтуды үйрету. 

Отбасында үлкендерді сыйлап 

кішілерге қамқор болу сияқты 

әдептілік қағидаларын сақтай 

білуге тәрбиелеу.  

Сенсорика 

Тақырыбы "Үлкен-кіші" 

Мақсаты: Үлкен-кіші 

мағынасын түсіндіру. Түсті 

айыруды үйрету қызыл,көк 

заттарды салыстыру үлкендігі  
және түсі жағынан 

ойыншықтарды жақсы көруін 

тәрбиелеу. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Анам менің 

тамаша»  

Мақсаты: Балаларға отбасы 

туралы түсінік беру, өз 

жанұясы туралы әңгімелеуге 

үйрету.Музыка қабілетін 

дамыту, ырғақты қимылдарды 

есте сақтау, қарым қатынас 

дағдыларын дамыту. 

Отбасына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Анам менің 

тамаша»  

Мақсаты: Балаларға отбасы 

туралы түсінік беру, өз 

жанұясы туралы әңгімелеуге 

үйрету.Музыка қабілетін 

дамыту, ырғақты қимылдарды 

есте сақтау, қарым қатынас 

дағдыларын дамыту. 

Отбасына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

 



 

 
   Сурет салу. 

Тақырыбы: «Шалқанға дейін 

тәй-тәй» 

Мақсаты: Қылқаламның 

көмегімен қағазға (дақ) белгі 

салуға үйрету. Бояуды 

ұқыпты пайдалануға 

жаттықтыру. Сурет салуға 

деген қызығушылықтарын 

арттыру. Қолдың ұсақ 

бұлшықеттерін дамыту. 

Ептілікке тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Бір қатармен бір тізені 

жоғары көтеріп жүру» 

Мақсаты: Жаттығуды орындау кезінде 

балалардың икемділігін, жүгіру кезінде 

дұрыс тыныс алуларын, денесінің 

дұрыс қалыптасуын қадағалау. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Бір қатармен бір тізені 

жоғары көтеріп жүру» 

Мақсаты: Жаттығуды орындау кезінде 

балалардың икемділігін, жүгіру кезінде 

дұрыс тыныс алуларын, денесінің 

дұрыс қалыптасуын қадағалау. 

 
Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Допты алға домалату, 

қуып жету» 

Мақсаты: Допты домалатуға және оны 

қуып жетуге үйрету. Жаттығу орындау 

алдында баланың икемділігін 

дайындау. Құм салынған қапшықты 

шеңберге лақтыруға үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Мен 

тұратын үй»  

Мақсаты: Үй және 

отбасы туралы түсінікті 

кеңейту.  Үйдегі 

бөлмелер,  тұрмыс 

тіршілік әрекетін 

ұғынып мейірімділік 

қатынасты тудыру. 

Үйдің түрлерін көрсету. 

Өзінің тұратын үйі 

жайлы әңгімелей білуге 

үйрету. Сұрақтар қоя 

отыра сөздік қорын 

дамыту. Зейінділікке 

тәрбиелеу.   

Құрастыру 

Тақырыбы:Үйлер 

Мақсаты:Балалардың 

үйлер туралы түсініктерін 

кеңейту.  Балаларды 

құрылыс материалдарын 

пайдаланып бір немесе 

көп қабатты үйлерді және 

мұнараларды құрастыра 

білуге үйрету. Құрылыс 

материалдарымен үйдің 

бейнесін құрастыра 

білуді көрсету. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  
Жаратылыстану 

Тақырыбы: Абайла 

балақай! 

Мақсаты:Балаларға 

бағдаршам туралы түсінік 

беру. Бағдаршамның 

атқаратын қызметімен 

таныстыру.Балаларға жолда 

жүру ережесін  менгерту 

дағдысын қалыптастыру.  Іс 

жүзінде жол ережесін 

сақтауға үйрету. Көше 

жағдайындағы кеңістікті 

бағдарлай білу дағдыларын, 

зейіндерін дамыту. 

Балаларды көшеде дұрыс 

жүріп, жол ережесін 

сақтауға тәрбиелеу.   

Жапсыру  

Тақырыбы: «Менің үйім»  

Мақсаты: Балаларға 

өздерінің тұратын көшесі, 

үйі туралы әңгімелей білуді 

үйрету. Үйдің түрлерімен 

таныстыру. Үйдің 

бөліктерін көрсету. 

Балаларға үшбұрыш пен 

шаршы пішіндерінен 

композициялар құрастыра 

білуге үйрету. Түстер 

туралы білімін бекіту. 

Ұқыпты жұмыс жасай 

білуге тәрбиелеу.  

Музыка:  

Тақырыбы: «Мен тұратын 

көше»  

Мақсаты: Балалардың 

мекен-жайы туралы,өздері 

тұратын көшесі туралы 

білімдерін дамыту. Өз 

көшелерін таза ұстауға 

тәрбиелеу.  

 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Үйдің 

терезесіндегі жарықтар" 

Мақсаты:Қылқалам мен   

үзік сызықтарды кеңістікте 

дұрыс орналастыра сызуды 

үйрету. Бояумен жұмыс 

істеу дағдысын 

қалыптастыру сурет салуға 

деген қызғушылықа 

тәрбиелеу 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: « Құм 

салынған қапшықты 

шеңберге лақтыру» 

Мақсаты: Бір сызықтан 

қос аяқпен секіру 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: « Құм 

салынған қапшықты 

шеңберге лақтыру» 

Мақсаты: Бір сызықтан 

қос аяқпен секіру 

 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Бір 

сызықтан қос аяқпен 

секіру» 

Мақсаты: Балаларды бір 

қатармен жүруге үйрету. 

Өз бетінше жасалатын 

қозғалыстың қызметіне 

тұрақты қолдап отыру. 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту.  

 

 

Сөйлеуді дамыту:  

Тақырыбы: «Мен және 

көше» 

Мақсаты: Көше туралы 

түсінік беру. Қоршаған 

ортаға танымдылық, 

қызығушылығын арттыру. 

Көшедегі қауіпсіздік туралы 

әңгімелеу. Өзінің көшесі 

туралы бір екі сөйлем 

құрауға үйрету. Сөздік 

қорын дамыту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.   

 

 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: " Мен және көше" 

Мақсаты : Балаларға көшеде 

жүру ережелеріне сәйкес 

бағдаршамның атқаратын 

қызыметімен таныстыру. 

Бағдаршамның түстерін атауды 

үйрету. Жол белгілерін,көше 

қиылысы ережелері туралы 

білімдерін кеңейту. Көшедегі 

қауіпсіздік ережелерін сақтай 

білуге тәрбиелеу.  

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бауырсақ» ертегісі. 

 Мақсаты: Балаларға бауырсақ 

ертегісін түсіндіру. Ертегідегі 

кейіпкерлерді таныстыру. 

Ертегідегі қауіпсіздік туралы 

түсініктерін кеңейту. Ертегі 

кейіпкерлеріне деген аяушылық 

сезімге тәрбиелеу.  

 

Музыка  

Тақырыбы: «Үйде жалғыз қалғанда» 

Мақсаты: Балаларға үйдегі және көше 

қауіпсіздігі туралы түсініктерін 

қалыптастыру.Ырғақты сезінуге, «жай 

және тез» «ақырын және қатты» 

ұғымдарын түсінуге дағдыландыру. 

Үлкендерді тыңдауға тәрбиелеу.  

 

Музыка  

Тақырыбы: «Үйде жалғыз қалғанда» 

Мақсаты: Балаларға үйдегі және көше 

қауіпсіздігі туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Ырғақты сезінуге, «жай 

және тез» «ақырын және қатты» 

ұғымдарын түсінуге дағдыландыру. 

Үлкендерді тыңдауға тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Машина дөңгелектері» 

Мақсаты: Балаларға машина туралы 

түсінік беру. Машинаның бөліктерімен 

таныстыру. Машинаның жер көлігі 

екендігі туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Машинаның 

дөңгелектерін көрсету. Олардың түсімен 

пішінін атауды үйрету. Жұмыс 

барысында балалардың өз алдына жеке 

әрекет көрсетуімен белсенділігін 

арттыру. Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Саябаққа 

саяхат» 

Мақсаты:  Допты бір-

біріне лақтыру әдістерін 

игеру, түзу және ирек 

жолмен жүруге үйрету.  

Жылдамдыққа, ептілікке 

тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Саябаққа 

саяхат» 

Мақсаты: Допты бір-

біріне лақтыру әдістерін 

игеру, түзу және ирек 

жолмен жүруге үйрету.  

Жылдамдыққа, ептілікке 

тәрбиелеу.   

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Саябаққа 

саяхат» 

Мақсаты: Допты бір-

біріне лақтыру әдістерін 

игеру, түзу және ирек 

жолмен жүруге үйрету.  

Жылдамдыққа, ептілікке 

тәрбиелеу.   

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты: Балаларға күз 

туралы түсінік беру. Күз 

мезгілінде табиғатта болатын 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. Күз молшылық 

айы екендігі туралы 

түсініктерін қалыптастыру.  

Қызыл сары түстерді 

ажыратуға, күздін 

ерекешелігін түсініп сұраққа 

сөзбен, сөйлеммен жауап 

беруге, 3-4 сөйлем құрап 

айтуға дағдыландыру. Сөздік 

қорларын дамыту. Табиғатты 

аялай білуге тәрбиелеу.  

  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Жемістер» 

Мақсаты: Балаларға жемістердің  

түрлерімен таныстыру. Олардың 

бір-бірінен айырмашылығы, түсі, 

пішіні, дәмі арқылы ажырата 

білуге үйрету. Жемістерді 

құрастыра білуін көрсету.  

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Күзгі алаңқайда 

қыдырамыз " 

Мақсаты: Балаларды күз мезгілі 

және оның ерекшеліктерімен 

(жаңбыр,жапырақтар сарғайып 

түседі,жаңбыр жауады т.б.) 

таныстырып сөздік қорын, тілін, 

сұраққа жауап беруге үйрету. 

Табиғат құбылыстарына 

қызығушылығын арттырып, 

әсемдікті сезінуге, сүйіспеншілігін 

қалыптастыру.  

 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Ағаштағы алмалар» 

Мақсаты: Балаларға алма туралы түсінік 

беру. Ермексазды алақан арасына салып 

айналдыра домалақтау арқылы мүсіндей 

білуге үйрету. Тілдерін дамыту, қолдың 

ұсақ бұлшықеттерінің қозғалысын 

жетілдіру. Табиғатты аялауға тәрбиелеу.  

Музыка 

 Тақырыбы: «Күз ырғағы»  

Мақсаты:  Күз мезгілінің ерекшеліктерін 

түсіндіру.Музыка ырғағына баулу, 

ойната отырып көңіл күйін көтеру. 

Қоршаған ортаны аялауға тәрбиелеу. 

 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Жапырақтар түседі". 

Қылқаламмен сурет салуды жалғастыру. 

Қылқаламды дұрыс ұстап еліктеу 

әдісімен бояуға батырып ақ қағазға іздер 

салуға үйрету. Қызыл сары түстерді 

білуін бекіту.Табиғатты сүйе білуге 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                           Перспективалық жоспар 

                                                                                                    Қараша айы 

Өтпелі тақырып: "Дені саудың жаны сау" 

Мақсаты: Баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға, тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайларында қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Міндетті: Балалардың қимыл - қозғалыс тәрбиесін негізгі қимылдарды жетілдіру. Шығармашылық, танымдық және сөйлеу қабілеттерін дамыту. 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық-3  

Дене шынықтыру - 3 

Қатынас 1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет-0,5 

Таным-2 

Сенсорика- 0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1  

Шығармашылық- 3 

Мүсіндеу- 0,25 

Жапсыру- 0,25  

Музыка- 1,5  

Сурет салу - 1 



І-
а
п

т
а
 

П
а
й

д
а
л

ы
 к

ө
к

ө
н

іс
т
ер

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Биіктіктен қос 

аяқпен секіру» (5-8 см) 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай білуге 

үйрету. Дене бітімінің дұрыс 

бітуін қадағалау. Есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Көңілді ойындар 

Мақсаты: Ойнау, ойлау 

қабілеттерін дамыту. Қимыл-

қозғалыстарды орындаған кезде, 

сигналға жауап  қайтаруға 

жаттықтыру, ұқыптылыққа 

үйрету. Көңіл күйлерін арттыру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Биіктіктен қос 

аяқпен секіру. (5-8 см) №18 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай білуге 

үйрету. Дене бітімінің дұрыс 

бітуін қадағалау. Есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

 

 

Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы:"Дәмді 

көкөністер" 

Мақсаты: Балаларға 

көкөністер туралы 

түсінік беру. Көкөністің 

түрлерімен таныстыру. 

Көкөністің адамдарға 

берер пайдасы туралы 

әңгімелеу. Көкөністің 

түсі, пішіні әртүрлі 

болатындығы туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Көкөністерді көрсете 

отырып, түріне , дәміне 

қарай ажыратуды 

үйрету. Сурет бойынша 

әңгімелей білуге үйрету. 

Тазалыққа тәрбиелеу.  

Сенсорика 

Тақырыбы 

"Бақшада не өседі" 

Мақсаты: Көкөністердің 

атын атап,олардың 

түріне,дәміне қарай 

ажыратуға үйрету. 

Көкөністерге байланысты сөз 

қорын байыту (көкөніс 

қышқыл, тәтті,ащы,тұз дәмді 

) Үлкендер еңбегін 

құрметтей білуді 

қалыптастыру  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Бақшада не 

өседі?" 

Мақсаты:Көкөністердін 

атын атап, олардың түріне, 

дәміне қарай ажыратуға 

үйрету.Көкөністерге 

байланысты сөздік қорын 

байыту,(қышқыл,тәтті,ащы)

Үлкендер еңбегін құрметтей 

білуге тәрбиелеу.  

Музыка  

Тақырыбы: Күзгі бақта 

Мақсаты: Балаларға жеміс пен 

көкөністің айырмашылығы туралы 

түсінік беру. Ән арқылы балалардың 

қызығушылықтарын арттыру. 

Тағамдарды қорламауға тәрбиелеу  

Музыка  

Тақырыбы: Күзгі бақта 

Мақсаты: Балаларға жеміс пен 

көкөністің айырмашылығы туралы 

түсінік беру. Ән арқылы балалардың 

қызығушылықтарын арттыру. 

Тағамдарды қорламауға тәрбиелеу.  

 

Сурет салу: 

Тақырыбы: "Үлкен қарбыз" 

Мақсаты:Балаларды қара түсті 

бояумен саусақ әдісі арқылыоя білуін 

қалыптастыру.Бояумен жұмыс 

жасауда ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Кегільдер арасымен 

допты көтеріп жүру 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай білуге, 

допты лақтыруға үйрету. 

Адамгершілік қасиеттерге, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы:"Жемістер 

жыры" 

Мақсаты:Балаларды 

жемістердің түрлерімен 

таныстырып оларды бір-

бірімен түсі,пішіні,дәмі 

арқылы ажыратып білуге 

үйрету. 

Құрастыру 

Тақырыбы:"Пайдалы 

көкөністер" 

Мақсаты:Балаларға 

кеңістікті бағдарлай білуге 

үйрету. Заттың пішіні туралы 

білімдерін жетілдіру. 

Шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Жұмысты ұқыпты,  таза 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Ыдыстағы жемістер 

шырыны» 

Мақсаты: Балалардың жемістер 

туралы түсініктерін бекіту. Дөңгелек 

пішінді заттарды көрсету. Заттарды 

пішіні мен дәмі бойынша ажырата 

білуге үйрету. Балалардың сенсорлық 

сезімдерін дамыту.«бірдей», «әртүрлі» 



Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Допты 50-60 см 

арақашықтықта лақтыру. 

Мақсаты: Балаларға 

арақашықтықты сақтай білуге , 

жүгіру қарқынын өзгертуге 

үйрету. Адамгершілік қасиеттерге, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. Дене 

бітімдерінің дұрыс қалыптасуын 

қадағалау, ойлау қабілетін дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Кегільдер арасымен 

допты көтеріп жүру 

Мақсаты: Балаларды 

арақашықтықты сақтай білуге, 

допты лақтыруға үйрету. 

Адамгершілік қасиеттерге, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 

 

 

 

жасауға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Жемістер" 

Мақсаты:Балалардың 

жемістердің түрлерімен 

таныстырып, олардың түсі , 

пішіні, дәмі арқылы ажырата 

білуге үйрету.Сүйіп жейтін 

жеміс алмамен жақын 

таныстыру.Түстер туралы 

үғымын бекіту,ойлау 

қабілетімен сөздік қорларын 

жетілдіру. 

  

түсініктерімен таныстыру. Ұқыпты 

жұмыс жасай білуге тәрбиелеу.  

 

Музыка 

 Жемістердің адам ағзасына пайдасы 

туралы түсінік беру. Әуеннің 

ырғағына сай басып жүруге, жүгіруге 

дағдыландыру. Балалардан сүйіп 

жейтін жемістерін сұрау. 

 

Сурет салу: 

Тақырыбы:"Базадағы шие" 

Мақсаты:Балаларды шие 

жемісімен таныстыру.Сызылған 

контурдін ішіне бояуды 

қылқаламмен жағуға үйрету.Қызыл 

түсті тануды жалғастырып,баланың 

ұсақ қол моторикасын дамыту.   
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Таяқшадан 

аттап өт" қ/ойыны 

Мақсаты: Ойынға деген 

қызығушылығын арттыру. 

Ойын шартын орындап, 

бастаған ісін аяғына дейін 

жеткізуге тәрбиелеу.  

Дене шынықтыру  

Тақырыбы: Сызықтардың   

жіптердің арасымен (а/қ: 20-

30 см) жүгіру. 
Мақсаты: Балаларды 

сызықтардың, жіптердің 

ортасымен жүгіруге үйрету. 

Бір тізбекпен жүруге, 

жүгіруге дағдыландыру. 

Қимылды ойынды 

қызығушылықпен ойнауға 

тәрбиелеу.  

 Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Таяқшадан 

аттап өт" қ/ойыны 

Мақсаты: Ойынға деген 

қызығушылығын арттыру. 

Ойын шартын орындап, 

бастаған ісін аяғына дейін 

жеткізуге тәрбиелеу.  

Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы:"Әлди-әлди ай " 

Мақсаты: Балаларға 

санамақ айтуда, сөйлеу тілін, 

мазмұнын тақпақпен 

жеткізуде сөздік қорларын 

дамыту. 

 

Сенсорика 

Тақырыбы:" Қуыршақ 

Әйгерімге арналған моншақтар" 

Мақсаты: Балаларға 

қуыршақтың дене бөліктерімен 

таныстыру.  Балаларды өлшемі 

мен түсі бойынша әртүрлі 

геометриялық пішіндерді 

кезектестіруге  үйрету. Жеке 

қызыл, көк түстер туралы 

түсінік беру, ұсақ бөлшектерді 

бауға тағуды орындай отырып, 

ұсақ қол моторикасын дамыту. 

Ойыншықтармен ұқыпты 

ойнауға тәрбиелеу.   

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Менің дене 

мүшелерім" 

Мақсаты:Балалардың өз дене 

мүшелерін (басы,аяғы,қолы 

т.б.)дұрыс атай білуге үйрету. 

Дене мүшелерінің 

қажеттіліктері туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 

 

 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің көмекшілерім» 

Мақсаты: Балаларға адам және дене 

мүшелер туралы түсінік беру. Дене 

мүшелерімізге жаттығу жасап тұру 

өзіміздің денсаулығымызды күту 

туралы айту. Әнді тыңдай отырып, 

сипаттауын дамыту. Дене мүшелерін 

күтуге тәрбиелеу 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің көмекшілерім» 

Балаларға адам және дене мүшелер 

туралы түсінік беру. Дене 

мүшелерімізге жаттығу жасап тұру 

өзіміздің денсаулығымызды күту 

туралы айту. Әнді тыңдай отырып, 

сипаттауын дамыту. Дене мүшелерін 

күтуге тәрбиелеу  

 

Сурет салу:  

Тақырыбы: "Түзу жолмен аяқпен аттап 

келеміз" 

Мақсаты:Саусақпен сурет салуға 

үйрету, сызық қағаз бетіне бір қалыпты 

таңба сияқты бояуды жағу. Сурет салуға 

қызығушылығын арттыру. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Жіптің астынан 

еңбектеп өту. 

Мақсаты: Балаларды 

ұзындығы 30-40 см жіптің 

астынан еңбектеп өтуге 

үйрету. Допты қолмен (оң, 

сол) лақтыруға үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Еденде 

ирелендеп жатқан жіптің 

үстімен жүру. 

Мақсаты: Балаларды бір 

тізбекпен ирелендеп, жүруге, 

жүгіруге үйрету. Қимылды 

ойындарға қызығушылықпен 

ойнауға тәрбиелеу. 

Балалардың өз бетінше 

жасалатын қозғалыстық 

қызметін тұрақты қолдап 

отыру, есте сақтау қабілетін 

дамыту.                                                            

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Жіптің астынан 

еңбектеп өту. 

Мақсаты: Балаларды 

ұзындығы 30-40 см жіптің 

астынан еңбектеп өтуге 

үйрету. Допты қолмен (оң, 

сол) лақтыруға үйрету. 

 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:"Тазалықтың 

досы" 

Мақсаты: Балаларды 

тазалыққа баулу, тазалық 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. Тазалық 

бұйымдарымен таныстыру. 

Сүлгі,сабын сөздерін 

үйрету. Балаларды таза 

жүруге тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы:"Суым -ай, суым". 

Мақсаты:Су және оның маңызы 

туралы білімдерін кеңейту. Су 

тіршілік көзі екенін, пайдасы, 

маңызы, қасиеті туралы 

білімдерін жетілдеру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Су, су менің бетімді жу» 

Мақсаты:Балаларға судың 

қасиеті, адам өмірі үшін, табиғат 

үшін маңызды екендігі туралы 

түсінік беру. Суды қадірлеп 

табиғатты аялай білуге үйрету.  

 

 

 Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Тамшы» 

Мақсаты:Балаларға тамшының 

пайда болу жолдарымен таныстыру. 

Ермексазды пайдалана отырып, 

тамшының жасалу жолдарын көрсету. 

Ұсақ қол моторикасын дамыту. 

Ұқыпты жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу.  

  
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

 

 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Сүлгіні 

әшекейлейміз"(Тығынмен) 

Мақсаты: Сүлгіні тығынмен салып 

сұлбасын әсемдеуге үйрету,тығынды 

дұрыс пайдалана отырып негізгі 

түсімен сурет салуға жұмыстануын 

қалыптастыру. Әсемдікті сезіне 

білуге тәрбиелеу 



 

 

 
 

Перспективалық жоспар 

Желтоқсан айы 

Өтпелі тақырып: "Бізді қоршаған әлем" 

Мақсаты: Табиғат біздің алтын ұямыз, қоршаған ортамыз, тіршілік көзіміз екенін, оларды қорғау, аялау, ардақтау біздің міндетіміз екенін 

түсіндіру.    Міндетті: Табиғат аясында өзін мәдениетті ұстауға, қоршаған ортаны ластамай сақтауға тәрбиелеу. 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық-3  

Дене шыныктыру-3 

Қатынас – 1  

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет – 0,5 

Таным-2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру- 0,5  

Жаратылыстану- 1 

Шығармашылық-3 

Мүсіндеу- 0,25 

Жапсыру- 0,25 

Музыка- 1,5       

Сурет салу - 1 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Шығыршық қос 

аяқпен секіру. 

Мақсаты: Балаларды бір тізбекпен 

ирелеңдеп жатқан жіптің үстімен 

жүруді және жүгіруді орындағанда 

арақашықтықты сақтауын 

қадағалау. Ұйымшылдыққа, 

шыдымдылыққа тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Допты қағып ал" 

Мақсаты: Допты қос қолмен 

лақтырып қағып алуға үйрету. 

Ойынға қызығып қарап, шартын 

дұрыс орындауын қадағалау. Бір-

біріне деген сыйластыққа, бірінен 

соң бірі кезек күтуге тәрбилеу.  

Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы:"Қуыршақ 

қонаққа келді" 

Мақсаты:Балаларға 

ыдыстар мен тағамдардың 

аттарын айтуды үйрету. 

Оларды ажыратуға 

жаттықтыру. Қонак күту 

ережелерімен таныстыру. 

Қонақ жайлылыққа 

тәрбиелеу. 

  

Сенсорика 

Тақырыбы"Қуыршақты

ң жиhаздары" 

Мақсаты: Уй ішіне 

қажетті жиhаздардың 

жеке бөліктерін сөзбен 

дұрыс айтуға дөнгелек 

үстел түсі көк, төрт аяғы 

бар үйрету. Бөлменің 

ішіндегі жиhаздар 

туралы айта білуге 

үйрету, баланың зейін, 

логиқалық ойлауын, 

тілін дамыту.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Бөлме 

Сурет салу 

Тақырыбы:"Құламайтын - қуырщақ" 

Мақсаты: Балаларды сурет салудың 

жаңа әдісі мақталы тығынмен сурет 

салуды жетілдіру.Ұсақ қол моторикасын 

және кеңістікті бағдарлай білуін 

дамыту.Әсемдікті сезінуге тәрбиелеу. 

 
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 



Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Шығыршық қос 

аяқпен секіру. 

Мақсаты: Балаларды бір тізбекпен 

ирелеңдеп жатқан жіптің үстімен 

жүруді және жүгіруді орындағанда 

арақашықтықты сақтауын 

қадағалау. Ұйымшылдыққа, 

шыдымдылыққа тәрбиелеу. 

жиһаздары" 

Мақсаты:Балаларға үй 

жиһаздары және 

олардың қажеттілігі 

туралы түсіндіру. Бөлме 

заттарын ұқыпты,таза 

ұстауға тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Шығыршық ішіне қос 

аяқпен секіру. Кегельдер арасымен 

жүру. 

Мақсаты: Балаларды 

шығыршықтың ішіне қос аяқпен 

секіруге және кегель арасымен 

жүгіруді үйрету. Жаттығуды 

орындағанда арақашықтықты 

сақтауға дағдыландыру. Дене 

бітімдерінің дұрыс қалыптасуын 

қадағалау. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Допты қағып ал" 

Мақсаты: Допты қос қолмен 

лақтырып қағып алуға үйрету. 

Ойынға қызығып қарап, шартын 

дұрыс орындауын қадағалау. Бір-

біріне деген сыйластыққа, бірінен 

соң бірі ке зек күтуге тәрбилеу. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Шығыршық ішіне қос 

аяқпен секіру. Кегельдер арасымен 

жүру. 

Мақсаты: Балаларды 

шығыршықтың ішіне қос аяқпен 

секіруге және кегель арасымен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:"Киімдер 

дүкені" 

Мақсаты: Балаларды киім 

түрлерімен таныстыру,ұл 

мен қыздың киімін ажырата 

білуге үйрету. Бір-екі 

сөздермен сөйлем құратып 

тілдерін 

дамыту.Ұқыптылыққа 

баулу.  

  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Киімдер 

әлемі " 

Мақсаты: Балаларға 

киімдер және олардың 

атаулары жөнінде 

мағлұмат беру. Олардың 

түстерін ажырата білуге 

және тазалыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы: "Киімдер". 

Мақсаты: Киімдер 

туралы түсінік беру. 

Қызыл,сары,көк,жасыл 

түстер туралы білімдерін 

кеңейту. Заттардың 

түсіне қарай келтіруді 

үйрету.  

 

 

 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Малақай» 

Мақсаты:Балаларға бас киімнің бір түрі 

малақай туралы түсінік беру. 

Малақайдың жасалу жолдарын көрсету. 

Малақайдың адамға тигізер пайдасы 

туралы түсініктерін кеңейту. Дене 

мүшелерін заттың орналасуымен 

кеңістіктегі орналасуын сәйкестендіруге, 

осының негізінде бағытын анықтауға 

үйрету. Жұмысты тиянақты аяқтай білуге 

тәрбиелеу.  

Музыка  

Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

Сурет салу 

Тақырыбы:"Сауленің көйлегін 

әшекейлейміз" 

Мақсаты: Саусақпен сурет салу әдісімен 

таныстыру.Балаларды саусақты бояуға 

малып ұсынған пішін бойынша із 

қалдыру. Қызыл түсті тануға үйрету. 

Жұмыс жасауда ұқыптылыққа тәрбиелеу. 



жүгіруді үйрету. Жаттығуды 

орындағанда арақашықтықты 

сақтауға дағдыландыру. Дене 

бітімдерінің дұрыс қалыптасуын 

қадағалау.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Кім баяу 

қимылды" ойын 

Мақсаты: Балаларды жаттығу 

ережелерін толық дұрыс 

орындауға үйрету. Бір-біріне 

кедергі жасамай, арақашықтықты 

сақтауларын қадағалау. 

Қимылды ойындарға 

қызығушылыққа тәрбиелеу. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Кегельдер арасымен 

жүгіру. 5-10 см биіктіктен секіру. 

Мақсаты: Балаларды биіктікке 

секіруді және жаттығуларды 

толық, дұрыс орындауға үйрету. 

Ұйымшылдыққа, шыдамдылыққа 

тәрбиелеу. Дене бітімдерінің 

дұрыс қалыптасуын қадағалау.  

 

Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы:"Үйге қонақ 

шақырамыз " 

Мақсаты:Ыдыстардың 

аттарымен оның қасиетін 

білу, "көп" "аз" ұғымдарын 

қалыптастыру,екі сөзден 

тұратын өтініш "бере 

тұрасыз ба?" т.б. берілген 

сұраққа 3-4 сөзден тұратын 

сөзбен жауап беруге 

үйрету. Қайырымдылыққа 

тәрбиелеу. 

   

Сенсорика 

Тақырыбы: "Қуыршақтың 

ыдыс-аяғын жуамыз" 

Мақсаты: Балаларды 

ыдыс-аяқ түрлері 

(кесе,шәйнек,тәрелке) 

таныстыра отырып белсенді 

сөздік қорын дамыту. 

Баланың ой-өрісін 

дамытып, заттарды 

сипаттап салыстырып айта 

білуге үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Қуыршақтың 

ыдыс аяғын жуамыз " 

Мақсаты: Балаларды ыдыс 

аяқ түрлері кесе, шәйнек, 

тәрелке таныстыра отырып 

белсенді сөздік қорларын 

дамыту. Баланың ой-өрісін 

дамытып, заттарды 

сипаттап салыстырып айта 

Сурет салу 

Тақырыбы : "Жолақты тәрелке " 

Мақсаты:Тәрелке өрнегіне ашық 

сызықшаны жағу, қылқалам темірінің 

шетінен нақты ұстап,түгінің ыңғайына 

қарай бояуды алып, тегіс жағуға үйрету, 

әсемдікке тәрбиелеу. 

 
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

 

 



Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Таяқшадан аттап 

өт" қ/ойыны 

Мақсаты: Ойынға деген 

қызығушылығын арттыру. Ойын 

шартын орындап, бастаған ісін 

аяғына дейін жеткізуге 

тәрбиелеу. 

білуге үйрету. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Аяз ата 

қонақта" Доғаның 

астымен еңбектеу. 

Мақсаты: Балаларды 

биіктіктен секіру және 

жаттығуларды толық 

дұрыс орындауға үйрету. 

Жаттығулар орындағанда 

арақашықтықты сақтауға 

дағдыландыру. Ойлау 

қабілетін арттыру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Аяз ата 

ойындары" 

 Мақсаты: Балаларды 

ойынға түгелдей 

қатыстыру, ойын шартын 

дұрыс түсіндіру. Ойынға 

қызығушылыққа 

тәрбиелеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:"Қысқы 

еңбек " 

Мақсаты:Қыс мезгілінің 

ерекшелегімен қардың 

қасиетімен таныстыру. 

Суретке қарап әңгіме 

құрастыруын 

қалыптастыру. Табиғатқа 

сүйіспеншілікпен 

қарауға тәрбиелеу.   

Құрастыру 

Тақырыбы:"Қар бүршіктері". 

Мақсаты: Балалардың саусақ 

кимыл-козғалыстарын жетілдіру, 

қағазды умаждау арқылы қар 

бүршіктерін жасауға болатынын 

түсіндеру. Табиғат құбылыстары 

жайында қарапайым түсініктер беру, 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:"Қыс келді,алақай!". 

Мақсаты: Балаларды табиғат 

құбылыстарымен қыс мезгілінің 

ерекшеліктермен таныстыру. 

Отбасылық жаңа жыл мерекесі 

туралы түсініктерін нығайту. Аяз ата, 

Ақша қар,шырша,сыйлық сөздерін 

қолдана отырып сөздік қорларын 

молайту. 

 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Қар» 

Мақсаты:Балалардың қыс мезгілі 

туралы түсініктерін кеңейту. Қардың 

қасиеттерімен таныстыру. Ермексазбен 

қардың мүсінін жасауды үйрету. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 
 Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

 

Сурет салу. 

Тақырыбы:"Қарлы қыс". 

Мақсаты:Балаларды қар салуға үйрету. 

Боялған қағаз үстіне ақ нүктемен өрнек 

жасауға, қыл қаламға бояуды жағып 

сурет салу іскерлігін дамыту. 



Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Аяз ата 

қонақта" Доғаның 

астымен еңбектеу. 

Мақсаты: Балаларды 

биіктіктен секіру және 

жаттығуларды толық 

дұрыс орындауға үйрету. 

Жаттығулар орындағанда 

арақашықтықты сақтауға 

дағдыландыру. Ойлау 

қабілетін арттыру. 

 

 

 

 

Перспективалық жоспар 

 Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып: "Біздің кіші достарымыз" 

Мақсаты: Жалпы құстар туралы, олардың тіршілігі мен пайдасы туралы мағлұмат беру. Құстарды қорғауға, қамқоршы болуға, табиғатты сүюге      

тәрбиелеу.      Міндеттері: Балалардың белсенділігін, қызығушылығын, сөздік қорын, ой - өрісін дамыту. 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық- 3  

Дене шыныктыру -3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту- 0,5 

Көркем әдебиет- 0,5 

Таным-2 

Сенсорика-0,5  

Құрастыру- 0,5  

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық -3 

Мүсіндеу- 0,25  

Жапсыру- 0,25  

Музыка- 1,5  

Сурет салу – 1  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Доғаның  астымен 

еңбектеу. Доптарды себетке лақтыру.  

Мақсаты:Балаларды  допты себетке 

лақтыруға үйрету. Жаттығу 

ережелерін,жаттығуларды толық 

орындауға дағдыландыру. Ептілікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Сөйлеу дамыту 

Тақырыбы: «Үй 

құстарына жем 

береміз»  

Мақсаты: Үй құстары, 

олардың пайдасы 

туралы түсінік беру. Үй 

құстарының түстері, 

түрлері, олардың немен 

Сенсорика 

Тақырыбы: «Әтешті 

құрастырамыз» 

Мақсаты: Көлемі бойынша 

сақиналарды таңдай 

отырып, пирамиданы 

жинауға  үйрету, үлкен 

және кішкентай сақинаны 

тапкызу,ұжымдаса әрекет 

Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

Сурет салу 

«Балапандарға арналған жол» 

Мақсаты: Балаларды бірқалыпты үлкен 

қимылмен кез-келген бағытта салуға 



Тақырыбы: Допты себетке лақтыру. 

Еденде жатқан арқан үстімен жүру. 

Мақсаты:Балаларды еденде жатқан 

арқан үстімен жүруге үйрету. Жаттығу 

ережелерін және жаттығуларды толық 

орындауға дағдыландыру. Ептілікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Доғаның  астымен 

еңбектеу. Доптарды себетке лақтыру.  

Мақсаты:Балаларды  допты себетке 

лақтыруға үйрету. Жаттығу 

ережелерін, жаттығуларды толық 

орындауға дағдыландыру. Ептілікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

қоректенетіндігі туралы 

түсініктерін бекіту. 

Сурет бойынша әңгіме 

құрату арқылы ауыз екі 

сөйлеулерін, есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. Балаларды үй 

құстарын қамқорлай 

білуге тәрбиелеу.  

ете отырып пирамиданы 

жинауды орындату, ұсақ 

кол моторикасын жетілдіру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй құстары» 

(тауық, әтеш, балапан) 

Мақсаты:Балаларға үй 

құстарының тіршілігімен 

таныстыру. Үй құстары 

туралы білімдерін кеңейтіп, 

оларды ажыратуға үйрету. 

Ауызша сөйлеу тілін сөздік 

қорын дамыту. Үй 

құстарына қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу.   

үйрету. Қылқаламмен бояуды 

пайдаланып жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру, қолдың қимыл 

қозғалысын дамыту. Ұқыпты жұмыс 

істей білуге тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ілулі тұрған заттарға 

қолын тигізіп секіру» 

Мақсаты: Балаларға ілулі тұрған 

заттарға қолын тигізіп секіруді үйрету. 

Жаттығу ережелерін дұрыс орындауға 

дағдыландыру. Секіре білу 

қабілеттерін дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:«Иреленген жолмен 

жүру» 

Мақсаты: Балаларға иреленген 

жолмен жүруді үйрету. Жаттығу 

ережелерін толық орындауға 

дағдыландыру. Есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Сылдырмақпен 

ойындар» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Үш 

марғау» 

Мақсаты: Балаларды 

шығарманың 

мазмұнымен 

таныстыру, сурет 

арқылы қоршаған 

ортаны танып білуін 

қалыптастыру,баланың 

сөйлеу тілін, қабілетін, 

үлкендердің сұрағына 

жауап беруге үйрету, 

қайырымдылыққа, 

қуанышты сезімге 

тәрбиелеу 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Жасыл шөп» 

Мақсаты:Үй жануарлары 

туралы түсініктерін 

кеңейтіп, олардың түрлерін 

бір-бірінен ажыратуды 

үйрету. Үй жануарларының 

қорегімен таныстыру. 

Қағазбен жұмыс жасауды 

үйрету. Саусақ қимыл 

қозғалыстарын дамыту. 

Жолақ қағаздарды түзу 

қиюға дағдыландыру, шөпті 

жұлуға болмайтынын 

түсіндіру. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Әжемнің 

ауласынада» 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Доппен ойнайтын мысық» 

Мақсаты: Балалардың үй жануарлары 

туралы түсініктерін кеңейту. Үй 

жануарларының түрі мысықпен 

таныстыру. Мысықтың дене бөліктерін 

атауды үйрету. Қалай баптау керектігі 

туралы әңгімелеу. Балалардың заттың 

бірдей екі қасиеті түсімен өлшемін 

ажырата білу іскерліктерін дамыту. 

Жұмыстың жасалу жолдарын көрсету. Үй 

жануарларын аялауға тәрбиелеу.  
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Марғауға арналған түрлі 

түсті шумақ жіп» 

Мақсаты: Қарындашпен жұмыс жасау 

іскерлігін қалыптастыру. Түрлі түсті 

шумақ жіпті қарындашпен салуда, 

қағаздың ортасындағы нүктеден бастап 



Мақсаты: Балаларды ойынға 

қызығушылыққа тәрбиелеу. 

Ұйымшылдықпен ойнап бірін-бірі 

сыйлауға тәрбиелеу. Қимыл 

қозғалыстарды орындаған кезде, 

сигналға жауап қайтаруға жаттықтыру, 

ұқыптылыққа үйрету. 

 

 

 

 

Мақсаты: Үй 

жануарларымен (сиыр, 

ешкі, мысық,ит,тауық,т.б) 

олардың дене мүшелерімен, 

шығаратын дыбыстарымен, 

қоректену тәсілдерімен, 

келтіретін пайдасымен 

таныстыру. Үй 

жануарларына деген 

сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.  

 

 

 

айналдыру әдісін үйрету. Қол қимылын 

жетілдіріп, тілін дамыту сұраққа жауап 

беруге дағдыландыру.Сурет салу 

қызығушылығына тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Орманға саяхат 

Мақсаты: Балаларға допты лақтыруға 

, еңбектеуге  үйрету. Бір-біріне кедергі 

жасамауларын, арақашықтықты 

сақтауларын қадағалау. Қимыл-

қозғалыстарды орындаған кезде 

сигналға жауап қайтаруға жаттықтыру, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Орманға саяхат 

Мақсаты: Балаларды допты 

лақтыруға , еңбектеуге үйрету. Бір-

біріне кедергі жасамауларын, 

арақашықтықты сақтауларын 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Бауырсақ 

ертегісін әңгімелеп 

беру. 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі мазмұнымен 

таныстыру. Бауырсақ 

пен кездескен 

аңдардың көмегін есіне 

сақтап, қойған сұраққа 

сөйлеммен жауап 

беруге дағдыландыру. 

Ертегі кейіпкерлерінің 

жүріс, тұрысын, дауыс 

ырғағын салуды 

Сенсорика 

Тақырыбы: «Қоянға 

арналған жол» 

Мақсаты: Қоян туралы 

түсінік беру. Қоянның 

орманда, үйде мекен 

ететіндігі туралы білімдерін 

бекіту. Қоянның жүрісін 

қимыл қозғалыспен салуды 

үйрету. Қызыл, көк, сары, 

жасыл түстерді ажыратуды 

үйрету. Жол ережесін 

білуге, сақтыққа тәрбиелеу.  

 

Жаратылыстану 

Сурет салу 

Тақырыбы: « Бауырсаққа арналған жол» 

Мақсаты: Қағаз бетіне жолдың кескінін 

бейнелей білуге үйрету. Қолдың ұсақ 

бұлшықеттерін, ойлауды дамыту. 

Қылқаламды оң қолдың үш саусағымен 

дұрыс ұстау, бояуы бар ыдыстың 

ернеуіне артық бояуды іркіп қалдыру 

машықтарын бекіту. Сурет салуға 

ынталы болуға тәрбиелеу.  
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 
Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 



қадағалау. Қимыл-қозғалыстарды 

орындаған кезде сигналға жауап 

қайтаруға жаттықтыру, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

 

Дене шынықтыру  

Тақырыбы: «Қармен ойындар» 

Мақсаты: Қимылды ойынға 

қызығушылықпен қатысуға тәрбиелеу. 

Ойнау, ойлау қабілеттерін дамыту.  

 

 

 

үйрету. Ертегі желісі 

бойынша сұрақтар қоя 

отыра сөздік қорын 

дамыту. Қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу.  

Тақырыбы: «Орманда 

нелер мекендейді» 

Мақсаты: Балаларға 

жабайы жануарлар туралы 

түсінік қалыптастыру, қоян, 

түлкі, аю аттарын атап, 

оларды бір-бірінен 

ажыратып белгілі 

түрлерімен жете 

таныстыру. Баланың сөздік 

қорын молайтып, сұраққа 

жауап беруге ынталандыру. 

Қоршаған әлемдегі 

жануарларға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Түзу бағытта (10-15 см) 

заттарды аттап өту. 

Мақсаты: Балаларды түзу бағытта 

қойылған заттардан аттап өтуге 

үйрету. Іс әрекет қабілеттілігін 

арттыру. Ойнау, ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Допты жоғары лақтыру 

Мақсаты: Балаларға допты жоғары 

лақтыруға үйрету. Іс-әрекет 

қабілеттілігін арттыру. Ойнау, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

 

Дене шынықтыру  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Торғай 

мен мысық» өлең Ертай 

Ашықбаев 

Мақсаты: Өлең есте 

сақтауға , педагогтен 

кейін қайталауға үйрету. 

Сөйлеу мәнері мен дауыс 

ырғағының көркемдігін 

қалыптастыру. 
 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Балапанға 

арналған қоршаулар» 

Мақсаты:Балапанның сырт 

келбетімен, тіршілігімен 

таныстыру. Тұмсығы, 

денесі, көзі, аяғы т.б. 

болатындығы туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Кірпіштің түсін ажырата 

білуге үйрету.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Құстар» 

Мақсаты: Құстар туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Құстарды ажыратып, атай 

білуге, олардың әрекетін 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Құстарға жем шашайық» 

Мақсаты: Ермексазды шымшыып үзіп 

алу әдісін бекіту және домалақ жұмыр 

мүсін туралы мағлұмат беру; 

сазбалшықты алақан арасына салып 

домалатау тәсілдерін үйрету: тілдерін 

дамыту; саусақтың ұсақ бұлшықеттері 

қимылын жетілдіру:құстарға қамқор 

болуға тәрбиелеу. 
  Музыка  
Саз жетекшісінің жоспары бойынша 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Торғайларға жем 

шашамыз» 

Мақсаты: Торғайдың тіршілігімен, дене 

мүшесімен таныстыру. Немен 



Тақырыбы: «Жерде жатқан арқан 

үстімен түзу жүру» 

Мақсаты: Балаларға допты жоғары 

лақтыруға үйрету. Іс әрекет 

қабілеттілігін арттыру. Қимылды 

ойынға қызығушылықпен қатысуға 

тәрбиелеу. Тұлғаның үйлесімді 

дамуын қалыптастыру.   

 

 

 

бақылап: шиқылдайды, 

ұшады, ән салады, шоқиды 

т.б. Құстардың  қоршаған 

ортаға пайдасы туралы 

білімдерін бекіту. Сөздік 

қорын дамытып, сұраққа 

жауап беруге, белсенді 

сөздік мәдениетіне, 

құстарға деген қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу.  

 

 

қоректенетіні туралы білімдерін бекіту. 

Фломастер, қағазбен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру, қағаз бетіне 

нүктелерді түсіруді үйрету. Ойын 

тәсілдері арқылы ой қиялдарын дамыту. 

Құстарға деген сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.  

 

  



Перспективалық жоспар 

Ақпан айы 

Өтпелі тақырып: "Бізді қоршаған әлем" 

Мақсаты: Көлік түрлері жайлы білімдерін қалыптастыру. Атқаратын қызметіне және жүретін ортасына қарай (ауада, жерде, суда) топтастыру. 

Міндеттері: Қоршаған әлемге деген сүйіспеншілік сезімге тәрбиелеу. Қоршаған әлем туралы алған білімдерін кеңейту.  

Апталық  

тақырып 

Денсаулық-3  

Дене шынықтыру -3 

Қатынас-1  

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным-2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану -1  

Шығармашылық-3 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25  

Музыка-1,5 

Сурет салу -1 
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Дене шынықтыру 

Т\бы: Гимнастикалық орындық 

үстімен қолды белге қойып 

жүріп өту.  

Мақсаты: Балаларды 

гимнастикалық орындық үстімен 

жүруге үйрету. Іс қабілеттерін 

арттыру. Қимылды ойынға 

қызығу шылықпен қатысуға 

тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Т\бы: Қойылған заттар арасымен 

еңбектеу  

Мақсаты: Балаларды тепе-

теңдікті сақтай білуге, кедергілер 

ді қозғамай еңбектеп өтуге 

үйрету. Ептілікке баулу. Суыққа 

төзімді, шымыр азамат болуға 

тәрбиелеу. Жаттығу ережелерін 

толық орындауын қадағалау. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Көңілді ойындар 

Мақсаты: Қимылды ойындарға 

қызығушылығын арттыру. Дене 

бітімдерінің  дұрыс қалыптасуын 

қадағалау. Ойлау қабілетін 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Көліктер 

Мақсаты: Балаларға көліктер 

туралы түсінік беру. Көлік 

түрлерімен таныстыру. 

Көліктердің адамдарға 

пайдасы туралы түсініктерін 

бекіту. Сұраққа қысқаша 

жауап беруге дағдыландыру. 

Суреттер арқылы 2-3 сөзден 

тұратын сөйлем құрату 

арқылы сөздік қорын молайту. 

Тазалыққа тәрбиелеу.   

 

 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: Көліктер  

Мақсаты: Көлік құралдарын 

топтастыруға үйрету. 

Заттарды өзгермелі белгілері 

бойынша жинауға 

үйрету;кішкентай 

машинаны-кішкентай 

гаражға, ал үлкен машинаны- 

үлкен гаражға кіргізу 

екендігі туралы түсініктерін 

кеңейту.Көліктерге деген 

сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.  

Жаратылыстану 

Т\бы: Ойыншық көліктерді 

бақылау.Машина, автобус, 

пойыз. 

Мақсаты: Көліктердің 

сыртқы түріне қарай 

ажыратып, олардың негізгі 

бөліктері, кабина, роль, 

дөңгелегі, терезесін атауға, 
оларды бір-бірінен ажыратып 

ойлау қабілетін жетілдіріп, 

сөздік қорын,жалпы 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Машина дөңгелектері» 

Мақсаты: Машинаның дөңгелегін 

тығын арқылы салуға үйрету. Жұмыс 

барысында балалардың өз алдына 

жеке әрекет көрсетуі мен белсенділігін 

дамыту. Қара түсті танып білуін 

жетілдіру. Ойыншықтарды күтіп 

ұстауға, тәрбиелеу.  

Музыка  

Тақырыбы: «Бип – бип машина» 

Мақсаты: Көлік түрлерінің адам 

өміріндегі маңыздылығы туралы 

әңгімелеу,олардың түрлерін 

ажыратуға үйрету. Балалардың 

қызығушылықтарын арттырып,сөздік 

қорларын молайту.  Әуенді есту, 

сезіну қабілеттерін әрі қарай дамыту, 

қарапайым би қимылдарын орындауға 

дағдыландыру. 

Ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу  

Музыка  

Тақырыбы: «Бип – бип машина» 

Мақсаты: Көлік түрлерінің адам 

өміріндегі маңыздылығы туралы 

әңгімелеу,олардың түрлерін 



арттыру. Іс-әрекет  қабілеттерін 

арттыру.  

 

 

 

 

моторикасын дамыту. 

Ойыншықтарға 

сүйіспеншілік пен қарауға 

тәрбиелеу. 

ажыратуға үйрету. Балалардың 

қызығушылықтарын арттырып,сөздік 

қорларын молайту.  Әуенді есту, 

сезіну қабілеттерін әрі қарай дамыту, 

қарапайым би қимылдарын орындауға 

дағдыландыру. 

Ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Бөренелерден аттап 

өту. 

Мақсаты: Балаларды тепе-

теңдікті сақтай білуге, 

кедергілерді қозғамай еңбектеп 

өтуге үйрету. Жаттығу 

ережелерін толық орындауға 

дағдыландыру. Шыдамдылыққа , 

ептілікке тәрбиелеу  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Допты бір-біріне 

еңкейіп тұрып домалату. 

Мақсаты: Балаларды тепе-

теңдікті сақтай білуге, 

кедергілерден қозғамай еңбектеп 

өтуге үйрету. Жаттығу 

ережелерін  толық орындауға 

дағдыландыру. Ұқыптылыққа, 

ептілікке тәрбиелеу 

 

Дене шынықтыру  

Тақырыбы: «Допты жерге ұрып 

алу»  

Мақсаты: Қойылған заттар 

арасымен еңбектеуге, допты бір 

біріне еңкейіп тұрып домалатуға 

үйрету. балаларды тепе теңдікті 

сақтай білуге, кедергілерді 

қозғамай еңбектеп өтуге үйрету.  

Көркем әдебиет 

Т\бы: «Дәрігер Айболит» 

Мақсаты:Балаларды ертегі 

желісімен таныстыру. Ертегі 

желісі бойынша дәрігер 

Айболиттің жасаған істері 

туралы әңгімелеу. Балаларды  

мейірімділікке өзге адамдарға, 

жануарларға қамқорлық жасай 

білуге тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Машина» 

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс материалдарымен 

жұмыс жасауға үйрету, 

олардың түсін, пішінін , 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру, педагогтің 

ұсынған шарты бойынша 

құрылыс материалдарын 

кеңістікте дұрыс 

орналастыра отырып машина 

құрастыра білуге үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Дәрігер» 

Мақсаты: Балаларға дәрігер 

мамандығының не үшін 

қажет екендігін 

түсіндіру.Ойын барысында 

қарапайым сөйлем құрап, 

оны түсініп, қайталай білуге 

үйрету.Дәрігердің еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

 

Жапсыру  

Т\бы: «Аспандағы ұшақтар»  

Мақсаты: Балалардың мамандық 

иелерінің бірі ұшқыш мамандығы 

туралы түсінік беру. Ұшқыштың 

атқаратын қызметін көрсету. Ұшақтың 

жасалу жолдарымен таныстыру. 

Сопақша пішінмен таныстыру, қағаз 

бетінде дайын бейнелерді орналастыру 

іскерліктерін бекіту. Қоршаған ортаға 

оң көзқараспен қарауға тәрбиелеу.  

 

Музыка 

Т\бы: «Мамандықтармен танысайық» 

Мақсаты: Әр түрлі мамандық түрлері 

туралы түсінік беру. Ән-әуенге 

әсерлену қызығушылығын арттыру, 

көпке ілесе қимылдауға, екеуден 

айналуға дағдылану, көтеріңкі көңіл 

күй сыйлау Еңбек адамдарына құрмет 

сезіммен қарауға тәрбиелеу.  

 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Дәрігер құралдарының 

суретін салу» 

Мақсаты: Дәрігер мамандығы туралы 

түсініктерін бекіту. Дәрігер 

мамандығының құралдарымен 

таныстыру. Саусақ қимыл қозғалыс 

икемділігін дамыту, еңбек 

етуге,ұқыпты жұмыс жасауға 

тәрбиелеу 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Гимнастикалық 

таяқшадан секіру. 

Мақсаты: Допты жерге соғып 

ыршытып ұстап алуға, 

гимнастикалық таяқшадан 

секіруге үйрету. Қимылды 

ойындарға қызығушылығын 

арттыру  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Белгіленген жерге 

дейін (2-3м) еңбектеу 

Мақсаты: Балаларды баяу және 

жылдам жүруге үйрету. Ойнау, 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Гимнастикалық 

таяқшадан секіру. 

Мақсаты: Допты жерге соғып 

ыршытып ұстап алуға, 

гимнастикалық таяқшадан 

секіруге үйрету. Қимылды 

ойындарға қызығушылығын 

арттыру  

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қай аспаптың 

дыбысы?» 

Мақсаты: Балаалрға 

музыкалық аспаптардың 

дыбысын білуге үйрету. Есте 

сақтау қабілетерін жетілдіру. 

Музыкаға деген сезімдерін 

ояту. 

 

 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: Сылдырмақ  

Мақсаты: Балаларға берілген 

түс бойынша қызыл, көк 

сылдырмақты таңдауға үйрету, 

пішінімен көлеміне қарай 

топтастыру қабілеттерін 

дамыту. Балаларға 

сылдырмақтың қасиеті туралы 

түсінік беру. Музыкалық 

аспаптарды ұқыпты пайдалана 

білуге тәрбиелеу. 
 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Музыкалық 

аспаптар» 

Мақсаты: Балаларға ұрмалы 

аспаптар түрлері туралы 

мағлұмат бере отырып 

олардың әрқайсысының 

дыбыстарын бір-бірінен 

ажырата білуге үйрету. Түр, 

түсін, қасиетін сипаттай білу 

туралы түсініктерін нығайту. 

Аспапты ойнату арқылы 

музыкаға деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. Аспаптарды 

ұқыпты ұстауға тәрбиелеу.  

 

 

Музыка:  

Тақырыбы:«Барабан» 

Мақсаты: Музыкалық аспаптар туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Музыка 

мен қимылдардың мәнерлігін 

қабылдауға үйрету. Жаттығулардың, 

билердің, ойындардың қабылдауын 

дамыту. Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 

Музыка:  

Тақырыбы:«Барабан» 

Мақсаты: Музыкалық аспаптар туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Музыка 

мен қимылдардың мәнерлігін 

қабылдауға үйрету. Жаттығулардың, 

билердің, ойындардың қабылдауын 

дамыту. Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Сылдырмақ» 

Мақсаты: Балаларың аспаптар туралы 

түсініктерін бекіту. Сылдырмақтың 

пішінімен таныстыру. Тігінен 

сызықтар салуды үйрету. Ұқыпты бояй 

білу дағдыларын қалыптастыру. Қол 

моторикасын дамыту. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Ұзын-қысқа" 

Мақсаты: "Ұзын-қысқа" 

ұғымдарымен таныстыру, 

беттестіру арқылы ұзындықты 

салыстыруға үйрету, заттармен 

тәрбиелік әрекет барысында 

ұзындық туралы білімдерін 

қолдана білуге үйрету. Көз 

мөлшерін, ұсақ қол маторикасын 

дамыту.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Ұзын-қысқа" 

Мақсаты: "Ұзын-қысқа" 

ұғымдарымен таныстыру, 

беттестіру арқылы ұзындықты 

салыстыруға үйрету, заттармен 

тәрбиелік әрекет барысында 

ұзындық туралы білімдерін 

қолдана білуге үйрету. Көз 

мөлшерін, ұсақ қол маторикасын 

дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Ұзын-қысқа" 

Мақсаты: "Ұзын-қысқа" 

ұғымдарымен таныстыру, 

беттестіру арқылы ұзындықты 

салыстыруға үйрету, заттармен 

тәрбиелік әрекет барысында 

ұзындық туралы білімдерін 

қолдана білуге үйрету. Көз 

мөлшерін, ұсақ қол маторикасын 

дамыту.  

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Телефон(өлең) 

Мақсаты:Көркем сөзге деген 

ынталарын дамыту,кейіпкер 

бейнесін сомдау мәнерлі 

дауыс ырғағы арқылы сөйлеу 

көркемдігімен  қабілеттерін 

қалыптастыру, әдептілікке 

тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы: Аққала  

Мақсаты: Балаларға қыс 

мезгілі туралы түсінік беру. 

Қысқы ойындарға қажетті 

құралдарды атау. Үлкен және 

кіші шеңберді  дұрыс 

құрастыру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: "Ұлпа қарлар" 

Мақсаты:  Балаларды 

табиғат құбылыстарымен 

қыс мезгілінің ерекшеліктері 

мен таныстыру. Баланың 

табиғатқа деген 

қызығушылығын арттырып, 

сөздік қорын дамытып, 

сұраққа жауап беру қабілетін 

жетілдіріп, табиғатты сүйе 

білуге тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Аққала» 

Мақсаты: Ақ түсті ермексаздың 

кесегін екі алақанмен домалақтау 

дағдысын пысықтау. Екі бөліктен 

тұратын аққала сомдауды, аққаланың 

бейнесі айқындалу үшін қосымша 

заттарды пайдалануды үйрету. Ойын 

арқылы мүсіндеу дағдыларын ұштау. 

Саусақтың ұсақ бұлшықеттері 

қимылын жетілдіру. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

Сурет салу. 

Тақырыбы: Доптар 

Мақсаты: Балаларға қарапайым 

дөңгелек пішінді саусақпен салуды 

үйрету. Саусақтарының икемділігін 

арттыру.Жасаған жұмыстарына 

қызығушылықпен қарау, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Сиқырлы қар» 

Мақсаты: Балаларды тәжиребе жасау 

арқылы қардың қасиетімен таныстыру. 

Музыка мен қимылдардың мәнерлігін 

қабылдауға үйрету. Жаттығулардың, 

билердің, ойындардың қабылдауын 

дамыту 



 



  

Перспективалық жоспар 

Наурыз айы 

Өтпелі тақырып: " Салттар мен фольклор " 

Мақсаты Қазақ халқының қанына сіңген ізгі адамгершілік қасиеттерінің халықтың салт - дәстүрлерімен сабақтастығын түсіндіру, кейбір халық 

әндерін, мақал - мәтелдерін үйрету                                                                                                                                                                                            

Міндеттері: Қазақтың салт - дәстүрін құрметтеуге тәрбиелеу.  

Апталық  

тақырып 

Денсаулық-3  

Дене шыныктыру -3 

Қатынас -1   

Сөйлеуді дамыту- 0,5 

Көркем әдебиет- 0,5 

Таным-2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру- 0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3 

Мүсіндеу-0,25  

Жапсыру- 0,25 

Музыка – 1,5 

Сурет салу-1  
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 Дене шынықтыру 

Т\бы: Бөренелерден аттап өту. 

Мақсаты: Балаларды тепе-теңдікті 

сақтай білуге, кедергілерді қозғамай 

еңбектеп өтуге үйрету. Жаттығу 

ережелерін толық орындауға 

дағдыландыру. Шыдамдылыққа , 

ептілікке тәрбиелеу  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Белгіленген жерге 

дейін (2-3м) еңбектеу 

Мақсаты: Балаларды баяу және 

жылдам жүруге үйрету. Ойнау, 

ойлау қабілеттерін дамыту.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Бөренелерден аттап 

өту. 

Мақсаты: Балаларды тепе-теңдікті 

сақтай білуге, кедергілерден 

қозғамай еңбектеп өтуге үйрету. 

Сөйлеуді дамыту  

Т\бы: Анамызға не 

сыйлаймыз?  

А. Бақтыгереева  

Мақсаты: Балаларды 

аналар мерекесі туралы 

мағлұмат беру. 

Аналардың отбасында 

атқаратын ролі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Тілдерін дамыту. 

Аналарды құрметтеуге 

тәрбиелеу.  

 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: «Көңілді 

мереке»  

Мақсаты: Аналар мерекесі 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Аналар мерекесінде 

отбасында сыйлықтар 

сыйланып, көңілді мереке 

тойланатындығы туралы 

білімдерін бекіту. Аналар 

мерекесінде тарту ретінде 

сыйланатын сыйлықтармен 

таныстыру. Сыйлықтардың 

түсін, пішінін, көлемін 

ажырата білуге үйрету. 

Аналарға деген 

сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.   

Жаратылыстану 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Түрлі түсті сақиналар» 

Мақсаты: Қол, саусақ қимыл қозғалыс 

икемділігін бейімдей отырып дөңгелек 

пішін салуға үйрету. Бояу түстерін ажырату 

дағдыларын қалыптастыру. Ұқыпты жұмыс 

істеу дағдыларын, кеңістікті бағдарлай білу 

қабілетін дамыту. Сурет салуға 

қызығушылыққа, түстердің үйлесімділігін 

сезіне білуге тәрбиелеу.  

Музыка  

Тақырыбы: «Аяулы анам» 

Мақсаты: Отбасы мүшелерін атауға, білуге 

үйрету, отбасы мүшелеріне деген 

сүйіспеншіліктерін ән айту арқылы 

жеткізуге тырысу. Әнді тыңдап, көңілді, 

көңілсіз екенін әңгімелеу.Әуенге 

байланысты қимыл жасау.Ойынға белсене 

араласуды қадағалау.Үлкендерді 

құрметтеуге тәрбиелеу.  



Жаттығу ережелерін толық 

орындауға дағдыландыру. 

Шыдамдылыққа , ептілікке 

тәрбиелеу  

Тақырыбы: «Аналар 

мерекесі» 

Мақсаты:Балаларға 8- 

наурыз аналардың, 

әжелердің мерекесі екендігі 

туралы түсініктерін бекіту. 

Аналар мерекесі барлық 

отбасында тойланатындығы 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Аналарды сыйлауға, 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу.  

Музыка  

Тақырыбы: «Аяулы анам» 

Мақсаты: Отбасы мүшелерін атауға, білуге 

үйрету, отбасы мүшелеріне деген 

сүйіспеншіліктерін ән айту арқылы 

жеткізуге тырысу. Әнді тыңдап, көңілді, 

көңілсіз екенін әңгімелеу.Әуенге 

байланысты қимыл жасау.Ойынға белсене 

араласуды қадағалау.Үлкендерді 

құрметтеуге тәрбиелеу.  
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Тақырыбы: Допты 1 м 

қашықтықтағы қақпаға домалату. 

Мақсаты: Жуан арқан бойымен бір 

қырындап, адымдай жүруге, негізгі 

қимыл жаттығуларын орындау 

тәртібін үйрету. Спорт ойындарына 

деген қызығушығын арттыру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Кішкентай доппен 

кегельдер арасында ирелеңдеп 

жүгіру. 

Мақсаты: Кішкентай доппен 

кегель аарсынан ирелеңдеп жүруді 

үйрету. Негізгі қимыл жаттығу 

ларын орындау тәртібін үйрету. 

Қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Допты 1 м 

қашықтықтағы қақпаға домалату» 

Мақсаты: Жуан арқан бойымен бір 

қырындап, адымдай жүруге, негізгі 

қимыл жаттығуларын орындау 

Көркем әдебиет 

Т\бы: "Қасқырмен жеті 

лақ" ертегісі. 

Мақсаты:Балаларды 

әдеби кейіпкерлердің 

әрекеттері мен жүріс 

тұрысына талдау 

жасауға, оларға өзара 

мейірімділікті, 

қайырымдылықты 

білдіруге көмектесу, 

қабылданған 

ережелерге сәйкес баға 

беруге үйрету. Ертегі 

кейіпкерлеріне деген 

қамқорлық сезімге 

тәрбиелеу.   

Құрастыру 

Тақырыбы: «Бауырсақ» 

Мақсаты: Ертегі желісін 

түсіндіру. Ертегі желісі 

бойынша әңгімелеу. 

Кейіпкерлерді атауды 

олардың жүріс, тұрысын, 

дауысын салуды көрсету. 

Балалардың саусақ қимыл 

қозғалыстарын дамыту.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Үш аю 

ертегісі» 

Мақсаты: Ертегіні 

түсіндіру, балаларға аңдар 

туралы олардың тіршілігі 

жөнінде түсінік беру.Оның 

ішінде аюмен 

таныстыру.Олар не үшін 

жабайы аңдар қатарына 

жататын түсіндіру. Аңдарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Бауырсақ» 

Мақсаты:Балаларға «бауырсақ» ертегісінің 

желісімен таныстыру. Бауырсақ ертегісінің 

кейіпкерлерінің жүріс тұрысын көрсету. 

Ертегі желісі бойынша әңгімелеу. 

Бауырсақтың пішінін, түсін атауды үйрету. 

Қағаз бетіне дұрыс орналастыра білуді 

үйрету. Ертегі кейіпкерлеріне деген 

аяушылық сезімге тәрбиелеу.  

 Сурет салу. 

Тақырыбы: «Балыққа арналған шөптер» 

Мақсаты: Балаларды шөп сала білуін 

жетілдіру. Қылқаламды дұрыс ұстап 

бояумен салуын дамыту.Тіршілікке жақсы 

көз қараспен қарауға тәрбиелеу 

Музыка   

Тақырыбы: «Ертегілер еліне саяхат» 

Мақсаты:Ертегі кейіпкерлері туралы 

білімдерін кеңейту. Әуенді есту, сезіну 

қабілеттерін әрі қарай дамыту.Ертегілер 

арқылы балаларды адамгершілікке, 

мейірімділікке және адалдыққа, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 



тәртібін үйрету. Спорт ойындарына 

деген қызығушығын арттыру. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы:Жолмен жалаушаларға 

дейін еңбектеу. 

Мақсаты:Жаттығуларды орындау. 

Жолмен жалаушаға дейін 

еңбектеуді үйрету. Ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. Жүгіру кезінде дұрыс 

тыныс алуларын қадағалау. Дене 

бітімдерін дұрыс, тік ұстауларын 

дамыту.  

Дене шынықтыру  

Тақырыбы: Түзу сызық үстімен 

аяқ ұшымен жүру. 

Мақсаты: Жаттығуларды орындау 

алдына балалардың икемділігін 

дайындау. Жүгіру кезінде дұрыс 

тыныс алуларын қадағалау.Дене 

бітімдерін дұрыс, тік ұстауларын 

дамыту.  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: "Көңілді поезд" ойыны 

Мақсаты: Ойынның мақсатын 

орындауға үйрету. Тәрбиеші 

белгісіне қарап ойынды 

жалғастыруын қадағалау. 

Қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.. 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Қонаққа 

бізді шақырады» 

Мақсаты:Балаларға 

әже туралы, әженің 

отбасында атқаратын 

ролі туралы түсініктер 

беру. Әженің ауылы 

туралы түсініктерін 

кеңейту. Әженің 

қонақжайлылығы 

туралы білімдерін 

бекіту. Қонақ күту 

ережелерімен 

таныстыру. Сұрақтар 

қоя отыра сөздік қорын 

дамыту. 

Қонақжайлылыққа 

тәрбиелеу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: Қақпақтар 

Мақсаты: Балалар бір 

уақытта екі түсті 

салыстырып және 

топтастыруға үирету. Сары 

және жасыл түсті бекіту. 

Қолдың кішкентай 

бөліктерін және қозғалысты 

жетілдіру. Ойыншықтарды 

ұкыпты ұстауға тәрбиелеу.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Наурыз келді» 

Мақсаты:Наурыз мерекесі 

туралы білімдерін бекіту. 

Наурыз мерекесінің бүкіл 

қазақ халқы болып 

тойлайтындығы туралы 

түсініктерін кеңейту. Салт 

дәстүрлерімен таныстыру. 

Қонақжайлылыққа 

тәрбиелеу.  

 

 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Дәмді бауырсақ» 

Мақсаты: Балалрды қылқаламмен 

дөңгелектеп бояуды үйрету. Сары түсті 

және дөңгелек пішінді білуін бекіту. 

Қолдың ұсақ бұлшықеттерін дамыту. 

Жұмысты аяғына дейін жеткізе білуге 

тәрбиелеу.  

Музыка  

Тақырыбы: « Наурыз жыл басы» 

Мақсаты: Наурыз мерекесі туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Әнді тыңдауға 

және әуенге жеңіл қозғалуға, шеңбер 

бойымен тұруға, жүруге дағдыландыру. 

Дәстүрлерді қастерлей білуге тәрбиелеу. 

 

 

 

Музыка  

Тақырыбы: « Наурыз жыл басы» 

Мақсаты: Наурыз мерекесі туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Әнді тыңдауға 

және әуенге жеңіл қозғалуға, шеңбер 

бойымен тұруға, жүруге дағдыландыру. 

Дәстүрлерді қастерлей білуге тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы:«10  см биіктікке 

көтеріле өрмелеу» 

Мақсаты: Биікке көтеріле 

өрмелеуді үйрету. Ұйымшылдыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Жаттығуларды орындау алдында 

балалардың икемділігін дайындау  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Допты қос- қолдап 

торға лақтыру» 

 Мақсаты: Допты қос қолмен зорға 

лақтыруды үйрету. Жүгіру кезінде 

дұрыс тыныс алуларын қадағалау. 

Дене бітімдерін дұрыс, тік 

ұстауларын дамыту. Іс-әрекет 

қабілеттерін арттыру.  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «10  см биіктікке 

көтеріле өрмелеу» 

Мақсаты: Биікке көтеріле 

өрмелеуді үйрету. Ұйымшылдыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Жаттығуларды орындау алдында 

балалардың икемділігін дайындау. 

 

Көркем әдебиет 

Т\бы: «Қонаққа 

келіңдер» 

Мақсаты:Қ.Баянбаев 

өлең шумағын оқып 

түсіндіру, балаларды 

қазақтың салт-дәстүрі 

мен таныстыру.Өлең 

шумағы бойынша 

сұрақтар қоя отыра 

сөздік қорын дамыту. 

Өлеңді жаттауға 

үйрету. Салт 

дәстүрлерді сақтай 

білуге тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Бауырсақ»  

Мақсаты: Қазақтың 

тағамдарымен таныстыру. 

Бауырсақ жасалу жолдарын 

көрсету. Балалардың саусақ 

қимыл қозғалыстарын 

жетілдіру, қағазды умаждау 

арқылы белгілі бір затты 

жасауға болатынын 

түсіндіру. Қағазбен ұқыпты 

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу.   

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Ас атасы –Нан 

Мақсаты: Балаларға нанды 

басқа тағамдарға қарағанда 

көп қолданатынын түсіндіру. 

Нанның қайдан келетіндігі 

туралы білімдерін бекіту. 

Нанның қасиетімен 

таныстырып, нанның қимын 

жерге тастамай, оны 

қастерлей білуге тәрбиелеу.  

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «» 

Мақсаты:Балаларды қамырмен жұмыс 

жасауға үйрету. Балалардың ой өрісін 

арттыру мақсатында ермексаздың кішкене 

бөлігін алақанмен тікесінен қимылдату 

арқылы домалақ пішін жасауды, саусақпен 

жай ғана басуды үйрету. Балалардың ойлау 

қабілетін арттыру. Ұсақ бөлшектермен 

жұмыс жасауға үйрету. Сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.  

  

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Дәмді бауырсақ» 

Мақсаты: Балаларды қылқаламмен 

дөңгелектеп бояуды үйрету.Сары түсті және 

дөңгелек пішінді салуды көрсету.Суретті 

ұқыпты бояй білуге тәрбиелеу.  

 

Музыка:  

Тақырыбы: «Ұлттық тағамдар» 

Мақсаты:Балаларға наурыз мерекесінде 

жасалатын ұлттық тағамдары туралы түсінік 

беру. Әуенді есту, сезіну, ән айту 

қабілеттерін әрі қарай дамыту. Тағамдарды 

қадірлеуге тәрбиелеу 

 



  



Перспективалық жоспар 

Сәуір айы 

Өтпелі тақырып: "Табиғат әлемі" 

Мақсаты: Балалардың табиғат жайлы ұғымдарын тиянақтау, табиғатта болатын таңғажайып құбылыстарды бақылай білуге үйрету.  

Міндеттері: Табиғатты сүюге, аялауға, оған қамқор бола білуге тәрбиелеу. 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық -3 

Дене шынықтыру-3  

Қатынас -1  

Сөйлеуді дамыт-0,5  

Көркем әдебиет – 0,5  

Таным-2 

Сенсорика-0,5  

Құрастыру-0,5  

Жаратылыстану-1  

Шығармашылық-3  

Мүсіндеу-0,25  

Жапсыру-0,25 

Музыка -1,5  

Сурет салу-1   
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Дене шынықтыру 

Т\бы: Допты қос қолмен торға 

лақтыру. Кішкене қапшықты төбесіне 

қойып, тақтай үстімен жүруді үйрету. 

Мақсаты: Ойынға деген 

қызығушылығын арттыру. 

Жаттығу ережесін дұрыс 

орындауын қадағалау. 

Дене шынықтыру 

Т\бы: Кішкене қапшықты төбесіне 

қойып, тақтай үстімен жүруді үйрету. 

Мақсаты: Кішкене қапшықты 

төбесіне қойып, тақтай үстімен 

жүруді үйрету.Ойынға деген 

қызығушылығын арт тыру. 

Жаттығу ережесін дұрыс 

орындауын қадағалау  

Дене шынықтыру 

Т\бы: Допты қос қолмен торға 

лақтыру. Кішкене қапшықты 

төбесіне қойып, тақтай үсті мен 

жүруді үйрету. 

Мақсаты: Ойынға деген 

қызығушылығын арттыру. 
Жаттығу ережесін дұрыс орындауын 

қадағалау.  

Сөйлеу дамыту 

Т\бы: «Көрікті көктем»  

Мақсаты:Көктем мезгілі 

туралы түсінік беру. 

Көктем мезгіліндегі 

табиғат ерекшеліктері 

мен таныстыру. ( күн 

жарқырайды, шөптер, 

жасыл жапырақтар, қар 

жоқ т.б.) Сурет бойынша 

әңгімелей білу туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Белсенді сөздік қорын 

қалыптастыру. Көру 

арқылы есте сақтауына 

әсемдікті сезіне білуге 

тәрбиелеу.    

Сенсорика 

Т\бы: «Ұшатын көбелектер» 

Мақсаты: Заттардың түстері 

жайлы білімдерін,заттарды 

түстері бойынша іріктеу  

ептілігін бекіту, ұсақ қол 

моторикасын дамыту. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көктем келді» 

Мақсаты:Көктем 

табиғатының ерекшелігін 

ұғындыру. Көктем мезгілінде 

қоршаған ортадағы 

өзгерістерді айтуды үйрету. 

Тірі табиғат пен өлі табиғат 

иесінің көктем мезгіліндегі 

тіршіліктерін сурет бойынша 

көрсету. Табиғатқа 

сүйіспеншілікпен қарауға 

тәрбиелеу.  

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Әжемнің орама жіптері» 

Мақсаты: Қарандашпен жұмыс жасау 

біліктілігін қалыптастырып жетілдіру. 

Шумақ жіпті түрлі түсті қарындашпен 

дөңгелектеп, қағаздың ортасындағы 

нүктеден айналдырып салуға үйрету.Қол 

қимылын дамыту.Сурет салу ынтасына 

тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы:«Гүлдер» 

Мақсаты: Өсімдіктер туралы түсінік беру. 

Дала гүлдері мен үй гүлдерін салыстыру. 

Тірі және жасанды гүлдерді ажырату.  

 

Музыка  

Тақырыбы:«Гүлдер» 

Мақсаты: Өсімдіктер туралы түсінік беру. 

Дала гүлдері мен үй гүлдерін салыстыру. 

Тірі және жасанды гүлдерді ажырату.  
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Дене шынықтыру 

Т\бы: «Шеңбер бойымен жүгіру»  

Мақсаты: Балаларды шеңбер 

бойымен айнала жүгіруге және 

жаттығу кезінде арақашықтықты 

сақтай білуге үйрету. Бір-біріне 

кедергі жасамауын қадағалау. 

Жаттығу ережесін дұрыс 

орындауға үйрету. Есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін арттыру. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Құм салынған 

қапшықты 50 см жоғарырақ 

қойылған жәшікке лақтыру. 

Мақсаты: Балаларды құм 

салынған қапшықты жоғары 

қойылған жәшікке лақтыруға жән 

жаттығу кезінде арақашықтықты 

сақтай білуге үйрету. Бір-біріне 

сыйластық қарым-қатынасқа 

тәрбиелеу. Жаттығу ережесін 

дұрыс орындауға үйрету. Есте 

сақтау, ойлау қабілеттерін арттыру  

 

Дене шынықтыру  

Т\бы: «Сылдырмаққа дейін жет» 

Мақсаты: Балалардың ойынға 

қызығып қарап, шартын дұрыс 

орындауға қадағалау. Бір біріне 

деген сыйластыққа, бірінен соң 

бірі кезек күтуге тәрбиелеу. Есте 

сақтау, ойлау қабілеттерін 

арттыру.  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Көрікті 

ағаштар. 

Мақсаты:Көктемгі 

табиғатты бақылатып, 

оның ерекшелігін 

түсіну.Күннің жылуы 

ағаштарға, күннің 

жылуы, жарық керек 

екендігі түсіндіру. 

Табиғатты аялау керек 

екендігін ұғындыру.  

Құрастыру 

Тақырыбы: Үстел және 

орындық. 

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс материалдарымен 

жұмыс жасауға үйрету , 

олардың түсін ,пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру, педагогтің 

ұсынған шарты бойынша 

құрылыс материалдарын 

кеңістікте дұрыс 

ораналастыра отырып үстел 

мен орындықты құрастыра 

білуге үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Көрікті 

ағаштар 

Мақсаты: Көктемгі 

табиғатты бақылатып, оның 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

Табиғатты аялай білуге 

баулу. 

 

 

 Жапсыру  

Тақырыбы:«Ағаш жапырақтары» 

Мақсаты: Балаларға жапырақтар туралы 

түсінік беру. Жапырақтардың пішіндерін, 

түстерін айтуды үйрету. Пішіндері әртүрлі 

болатындығы туралы түсініктерін кеңейту. 

Жапырақты қағаз бетіне орналастыра білу 

дағдыларын қалыптастыру. Табиғатқа деген 

сүйіспеншілік сезімге тәрбиелеу.   

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Ағаштар» 

Мақсаты: Ағаштардың құрылысымен 

таныстыру. ( тамыры, діңі, бұтағы, 

жапырақтары сабағы, гүлі). Ағаштардың 

түстерін атауды үйрету. Тік сызықтарды, 

вертикалды сызықтарды сызуды үйрету. 

Қағаз бетіне кеңістікте сақтауды үйрету. 

Жұмысты ұқыпты жасауға тәрбиелеу. 

Музыка : 

Тақырыбы: «Бау – бақшада, бақтарда» 

Ағаштардың пайдасы туралы әңгімелеу. 

Балалардың есту қабілетін дамыту. Музыка 

әуенімен үй жануарларының қимылдарын 

байланыстыра қимыл жасауға 

үйрету.Табиғатты аялауға тәрбиелеу 
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Дене шынықтыру 

Т\бы: «Таяқшалар арасымен қос 

аяқпен секіру» 

Мақсаты: Балаларды құм 

салынған қапшықты жәшікке 

лақтыру және  таяқшалар 

арасымен қос аяқпен секіру 

кезіндегі қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға үйрету. Ұжыммен 

ұйымшыл болуға тәрбиелеу. 

Кеңістікті бағдарлай білуге 

дағдыландыру. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Еденде ирелеңдеп 

жатқан жіптің үстімен жүру» 

Мақсаты: Балаларды таяқшалар 

арасымен қос аяқпен секіру және  

ирелеңдеп жатқан жіптің үстімен 

жүру кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға үйрету.  

 

Дене шынықтыру  

Тақырыбы:«Спорттық ойындар» 

Мақсаты: Балаларды спорттық 

ойындарға баулу. Намысшылдық -

қа тәрбиелеу. Жүгіру кезінде 

дұрыс тыныс алуларын, дене 

бітімдерін тік ұстауларын 

қадағалау, дұрыс қалыптасуын 

дамыту.  

Сөйлеуді дамыту 

Т\бы: «Алтын балық» 

Мақсаты: Балаларды 

ертегінің мазмұнымен 

таныстыру. Ертегідегі 

кейіпкерлер туралы 

түсінік беру. Ертегі 

кейіпкерлерінің іс 

қимылдарын көрсету. 

Ертегі желісі бойынша 

әңгімелей білуге үйрету. 

Сөздік қорын дамыту. 

Көркем әдебиетке 

қызығушылығын 

арттыру. Қамқорлыққа 

тәрбиелеу.  

Сенсорика 

Т\бы: «Суым-ай ,суым» 

Мақсаты: Кейбір 

материалдар мен судың 

қасиеті тәжриебелі түрде 

балаларды матадан,  қағаздан 

резенкеден жасалған кейбір 

заттардың қасиеттерімен 

таныстыру, судың 

ерекшеліктерімен 

таныстыру.     Материалды  

тануға және атауға,заттарды 

салыстыруға үйрету. 

Шығармашылық қаблетті, 

қиялды дамыту.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышындағы тіршілік»  

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы аквариумдағы 

балықтарды бақылату 

арқылы олардың сырлары 

мен тіршілігі туралы түсінік 

беру.Олардың тыныс алуы, 

қоректенуі, тіршілік ету 

орталарымен таныстыру. 

Қамқорлыққа тәрбиелеу.  

 

 

Музыка 

Музыка жетекшінің жоспары бойынша. 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Аквариум және оның 

тұрғындары» 

Мақсаты: Аквариум, оның тұрғындары 

және аквариумды безендіру туралы түсінік 

беру.Модельдеуге деген қызығушылықты 

дамыту. Ермексасзды басу және жағу 

дағдысын бекіту. Су асты әлемінің 

бейнесіне эмоционалды жауап беру. 

Сурет салу: 

Тақырыбы: «Толқындар мен кемелер» 

Мақсаты:Көктем мезгілінің ерекшеліктері 

мен таныстыру, қылқаламмен ирек 

сызықтар сызуды жалғастырып, ұқыпты 

бояуды үйрету.Ұқыпты жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру, жыл 

мезгілдеріне деген сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Аласа, ұзын 

орындық үстінде еңбектеу» 

Мақсаты: Балаларды  ирек жіптің 

үстімен жүру және еңбектеу 

кезіндегі қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға үйрету. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Кішкентай допты 

себетке оң және сол қолдарымен 

лақтыру» 

Мақсаты: Балаларды 

гимнастикалық орындық үстімен 

еңбектеу және доптарды оң және 

сол қолдармен лақтыру кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерін сақтауға 

үйрету.Ұжыммен ұйымшыл блуға 

тәрбиелеу. Жаттығу ережелерін 

дұрыс орындауларын қадағалау. 

Кеңстікті бағдарлай білуге 

дағдыландыру.  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Еденде ирелеңдеп 

жатқан жіптің үстімен жүру» 

Мақсаты: Балаларды таяқшалар 

арасымен қос аяқпен секіру және  

ирелеңдеп жатқан жіптің үстімен 

жүру кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға үйрету.  

 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Құмырсқа 

мен көгершін» 

Мақсаты:Балаларды 

әдеби кейіпкерлердің 

әрекеттері мен жүріс-

тұрысын талдауға, 

құмырсқаның еңбек 

қорлығын, көгершіннің 

бейбітшілік құсы екенін 

айтып түсіндіру, сөздік 

жұмыстар жүргізу. 

Ертегі желісі бойынша 

сұрақтар қоя отыра 

сөздік қорын дамыту. 

Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.   

Құрастыру 

Тақырыбы:Жәндіктер әлемі 

Мақсаты: Ара , құмырсқа 

өзіндік ерекшеліктерімен 

таныстыру. Балдың 

денсаулыққа пайдасы 

туралы, құмырсқаның 

еңбекқорлық қасиетін 

түсіндіру. Жәндіктерге деген 

қамқорлық сезімдерін 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көбелектер» 

Мақсаты: Балаларды 

жәндіктердің түрі 

көбелекпен таныстыру. 

Көбелектің дене құрылысын 

түр түсіне, қимыл 

қозғалысына деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қамқорлық 

сезімдерін ояту.  

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Қоңыздар»  

Мақсаты:Діңгекшені айналдыру арқылы 

қоңызды және басынан мұртшаларын созу 

арқылы  мүсіндеуге үйрету. Балалардың 

мүсіндеуге қызығушылығын тудыру.  

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Құмырсқаның илеуі» 

Мақсаты: Құмырсқа туралы түсінік беру. 

Құмырсқаның тіршілігімен таныстыру. 

Құмырсқаның илеуін көрсету. Бояумен 

жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру, 

жәндіктерге деген қамқорлық сезімдерін 

ояту. Ұқыпты жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу.  

 

Музыка:  

Тақырыбы: «Жәндіктер әлемі»  

Мақсаты:Балалардың табиғат әлеміне 

деген қызығушылығын арттыру. Би 

қимылдарын әуенге сай қозғалуды 

қадағалау.Жәндіктерді қорғап, оларға 

қамқор болуға баулу 

  



                                                                                              

Перспективалық жоспар 

Мамыр  айы 

Өтпелі тақырып: " Мен және қоршаған орта " 

Мақсаты: Экологиялық мәдениетпен шығармашылық ойлауын, қоршаған орта, оның адам үшін маңызы туралы алғашқы білімін қалыптастыру,    табиғатқа 

сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қоршаған ортаға ұқыпты,  жауапкершілікпен қарауды тәрбиелеу, табиғатта,тұрмыста сауатты және  қауіпсіздік тәртіп дағдыларына 

үйрету 

Апталық  

тақырып 

Денсаулық -3 

Дене шынықтыру-3  

Қатынас -1  

Сөйлеуді дамыт-0,5  

Көркем әдебиет – 0,5  

Таным-2 

Сенсорика-0,5  

Құрастыру-0,5  

Жаратылыстану-1  

Шығармашылық-3  

Мүсіндеу-0,25  

Жапсыру-0,25 

Музыка -1,5  

Сурет салу-1   
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Дене шынықтыру 

Т\бы: Допты домалату, оны қуып 

жетіп ұстау.  

Мақсаты: Балаларды допты алға 

домалату және оны қуып жетіп ұстау 

тәртібін  толық, дұрыс орындауға 

үйрету. Бір-біріне кедергі 

жасамауларын қадағалау. Қимыл-

қозғалыстарды орындаған кезде 

сигналға жауап қайтаруға 

жаттықтыру.  

Дене шынықтыру 

Т\бы: Құм салынған қапшықты 60 

см қашықтықта шеңберге лақтыру.  

Мақсаты: Балаларды 

құмқапшықты шеңберге лақтыру 

жаттығуының тәртібін толық, 

дұрыс орындауға үйрету.  

Дене шынықтыру 

Т\бы: Допты домалату, оны қуып 

жетіп ұстау.  

Мақсаты: Балаларды допты алға 

домалату және оны қуып жетіп ұстау 

тәртібін  толық, дұрыс орындауға 

үйрету.Бір-біріне кедергі жасамау -

ларын қадағалау. Қимыл-

қозғалыстарды орындаған кезде 

сигналға жауап қайтаруға 

жаттықтыру. 

 Сөйлеуді дамыту  

Т\бы: Бөлме өсімдігі  

(фикус) 

Мақсаты : Бөлме 

өсімдіктерінің бөліктерін 

дұрыс ажыратуға , әр 

түрлі өсімдіктерді 

салыстыруға; баланың 

сөйлеу тілі ; фикус, 

жапырақ, үлкен сабақты 

білуге, бөлме өсімдігіне 

су қажет екендігін 

түсіндіру.Гүлдерге 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

 

Сенсорика 

Тақырыбы: Бақ гүлі  

Мақсаты: Бақбақ гүлді 

құрастырып үйрету,тілін 

дамыту,неге ұқсайтынын 

сұрау. Өсімдіктерге жақсы 

қарым-қатынас жасауға 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Гүлдер» 

Мақсаты: Балаларды 

қызғалдақ гүлімен 

таныстыру. Оның сабағы мен 

гүлі туралы түсінік беру. 

Қызғалдақтың басқа 

гүлдерден ерекшелігін 

ұғындыру. Қоршаған 

әлемдегі әсемдікті сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы : Гүлдер өсіп тұр. 

Мақсаты: Түрлі түстерді қолдана отырып, 

сурет салуға үйрету. Шеңберлер мен 

гүлдерді салу, қолдың бұлшық еттерін 

дамыту. Сурет салуға деген 

қызығушылықтарын арттыру. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

Музыка: 

Тақырыбы:«Гүлдер біздің сәніміз» 

Мақсаты:Гүлдердің  түрлерімен  таныстыру 

Гүлдердің  түр,түстерін  ажырата  білуге  ба

улу. Өсімдіктерді      

күту  ережелерімен  таныстыру. 

Музыканы тыңдап, сезініп, шаттана білуге, 

қуана білуге баулу. Гүлдер мен өсімдіктерге 

қамқорлық көрсетуге, күтуге тәрбиелеу. 

Музыка: 

Тақырыбы:«Гүлдер біздің сәніміз» 

Мақсаты:Гүлдердің  түрлерімен  таныстыру 

Гүлдердің  түр,түстерін  ажырата  білуге  ба

улу. Өсімдіктерді      

күту  ережелерімен  таныстыру. 

Музыканы тыңдап, сезініп, шаттана білуге, 

қуана білуге баулу. Гүлдер мен өсімдіктерге 

қамқорлық көрсетуге, күтуге тәрбиелеу. 
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Дене шынықтыру 

Т\бы:"Құстар ұшып келді" 

Мақсаты:Гимнастикалық 

тақтаймен жүру, соңынан 

еденнің үстінде төрттағандап 

белгілі нысанға 2 доғаға дейін 

еңбектеп астынан өту.  

Дене шынықтыру 

Т\бы: «Құм салынған қапшықты 

50 см жоғарырақ қойылған 

жәшікке лақтыру» 

Мақсаты: Балаларды құм 

салынған қапшықты жоғары 

қойылған жәшікке лақтыруға 

жән жаттығу кезінде 

арақашықтықты сақтай білуге 

үйрету. Бір-біріне сыйластық 

қарым-қатынасқа тәрбиелеу. 

Жаттығу ережесін дұрыс 

орындауға үйрету. Есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін арттыру. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Допты 1 м 

қашықтықтағы қақпаға домалату. 

Мақсаты: Жуан арқан бойымен 

бір қырындап, адымдай жүруге, 

негізгі қимыл жаттығуларын 

орындау тәртібін үйрету. Спорт 

ойындарына деген қызығушығын 

арттыру. 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Жаз келді» 

Мақсаты: Жазғы табиғат 

ерекшелігін, ауа райының 

өзгерісін көре білуге және 

сипаттауға үйрету. Тілдік 

қорын дамыту. Табиғатты 

аялай білуге тәрбиелеу.    

Құрастыру 

Тақырыбы: «Бақбақ» 

Мақсаты : Балаларды қағазбен 

жұмыс жасауға үйрету, саусақ 

қимыл қозғалыстарын дамыту. 

Бақбақ гүлін жасай білуге 

қызығушылықтарын арттыру. 

гүлдерді жұлмауға, күтіп 

баптауға, қамқорлық жасай 

білуге тәрбиелеу. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ағаш және оның 

бөліктері» 

Мақсаты: Балалардың назарын 

ағаштың негізгі бөліктеріне 

аудару ( діңі, бұтақтары, 

жапырақтары). Ағаштың 

түрлерін көрсету. Қалай баптау 

керектігі туралы түсініктерін 

кеңейту. Ағаштарды аялауға 

тәрбиелеу.  

 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Бұтақтағы бүршіктер» 

Мақсаты:Көктем мезгіліндегі 

табиғатта болатын өзгерістер туралы 

білімдерін бекіту. Ағаштын 

бүршіктерімен таныстыру. 

Бүршіктерді қағаз бетіне дұрыс 

орналастыруды үйрету. Ұсақ қол 

моторикасын дамыту. Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

  

Музыка: 

Тақырыбы:«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: 4 жыл мезгілі туралы 

әңгімелеу. Музыканы тыңдау, есте 

сақтау, әнді айту, дауыстың биік және 

төмен ырғақтарын дамыту. Табиғатты 

аялауға тәрбиелеу  

 

Сурет салу. 

Тақырыбы: Егістіктегі бақбақтар 

Мақсаты: Балаларды егістіктегі өсіп 

тұрған бақбақ гүлінің пішінін, 

әдемілігін сурет арқылы жеткізуге 

үйрету,бояумен жұмыс істеу, 

біліктілігін жетілдіру. Қолдың ұсақ 

бұлшықеттерін дамыту. Жұмысты 

аяғына дейін жеткізе білуге тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Қабырғадағы 

гимнастикалық баспалдаққа 

өрмелеу» 

Мақсаты: Гимнастикалық 

баспалдаққа өрмелеп шығып, 

түсуге үйрету.Денсаулығы 

шымыр, мықты азамат болуға 

тәрбиелеу. Ойынға деген 

қызығушылықтырын арттыру. 

Есте сақтау, ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Еденде созылып 

жатқан арқан үстінде бір 

қырымен жүру. 

Мақсаты:  Еденде созылып 

жатқан арқан үстінде бір 

қырымен жүру кезінде  кедергі 

жасамауларын, арақашықтықты 

сақтауларын қадағалау. Жаттығу 

ережесін дұрыс орындауға 

дағдыландыру  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:"Шеңберге тұрамыз" 

Мақсаты: Ойынға деген  

қызығушылықтарын арттыру. 

Ойын шартын дұрыс 

орындауларын, бір-біріне кедергі 

келтірмеун қадағалау. Есте 

сақтау, ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Шуақты күн» 

Мақсаты: Балалар 

өміріндегі әр түрлі 

өзгерістерге мән беруге , 

бақылауға көргенін айта 

білуге үйрету. Күннің 

адамдарға, қоршаған ортаға 

пайдасы туралы білімдерін 

бекіту.  

 

Сенсорика 

Тақырыбы:«Күндегі 

дөңгелек» 

Мақсаты;Түстерге сүйене 

отырып заттарды таңдауды, 

суреттерін көрсетіп,сөзбен 

түсіндіру. Түс және форманы 

қайталау. Есте сақтауын, 

ойлауын дамыту, мейірімді 

болуға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қуыршақпен 

серуенге шығамыз» 

Мақсаты: Көктемнің соңғы 

күндерінің ерекшелігін 

ұғындыру.Сурет бойынша ұл 

және қыз бала киімдерін 

ажыратып,атай білуге үйрету. 

Киімдерге ұқыптылықпен 

қарау,бір-біріне көмек беруге 

тәрбиелеу. 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Түрлі түсті сақиналар» 

Мақсат: Қол саусақ қимыл-қозғалыс 

икемділігін бейімдей отырып,дөңгелек 

пішін салуға үйрету,бояу түстерін 

ажырыту,дағдыларын қалыптастыру, 

ұқыпты жұмыс істеу дағдыларын 

сурет салуға қызығушылықтарын, 

әсемдікті сезіне білуге тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

Музыка:  

Т\бы: «Жақсылық жасай білейік» 

Балаларға жақсылық пен жамандық 

туралы түсінік беру.Ән салу дағдысын 

дамыту.Жақсылық жасауға тәрбиелеу.  

 

 

 

 

Музыка:  

Т\бы: «Жақсылық жасай білейік» 

Балаларға жақсылық пен жамандық 

туралы түсінік беру.Ән салу дағдысын 

дамыту.Жақсылық жасауға тәрбиелеу.  
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Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Құмырсқалар" 

Мақсаты: Жүру, жүгіру 

бағытын өзгерту. Көлбеу 

тақтайдың үстімен жүруге 

жаттықтыру.  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Орманға саяхат" 

Мақсаты: Гимнастикалық 

тақтаймен жүру, соңынан 

еденнің ұстінде төртағандап 

белгілі нысанға 2 доғаға дейін 

еңбектеп астынан өтуге 

жаттықтыру.  

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: "Құмырсқалар" 

Мақсаты: Жүру, жүгіру 

бағытын өзгерту. Көлбеу 

тақтайдың үстімен жүруге 

жаттықтыру.  

 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Жаз келді.  

Мақсаты:Табиғатты 

бақылай отырып, жаз 

мезгілінің негізгі 

ерекшеліктерін таныстыру. 

Жазғы мезгілдегі 

суреттерді көрсете отыра 

әңгіме құрауға үйрету. 

Сөздік қорын дамыту. 

Табиғатқа деген 

сүйіспеншілік сезімге 

тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көбелектер» 

Мақсаты:Балаларға жаз мезгілі 

туралы түсінік беру. Балаларды 

қағазбен жұмыс жасауға 

үйрету, саусақ қимыл 

қозғалыстарын дамыту, көбелек 

қиындыларын дұрыс  

орналастыруға дағдыландыру, 

табиғатты аялауға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жаз» 

Мақсаты: Табиғатты бақылай 

отырып, жаз мезгілінің негізгі 

ерекшеліктерін таныстыру, 

баланың сөздік қорын молайту, 

назар аудару, сұраққа жауап 

беру, табиғатқа 

сүйіспеншілікпен қарауға 

тәрбиелеу.  

 

 

 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Доптар» 

Мақсаты:Балаларға доптың жасалу 

жолдарымен таныстыру. Ермексазды 

шымшып алу әдісі , домалақ, жұмыр 

мүсін туралы мағлұмат беру. 

Ермексазды алақан арасына салып 

домалақтау тәсілдерін меңгеру. 

Тілдерін дамыту. Саусақтың ұсақ 

бұлшықеттерінің қимылын жетілдіру, 

ойыншықтармен ұқыпты ойнауға 

тәрбиелеу.  

 

Сурет салу. 

Тақырыбы: «Құмырсқаның илеуі» 

Мақсаты: Бояумен жұмыс жасау 

дағдыларын жетілдіру, жәндіктерге 

деген қамқорлық сезімдерін ояту. 

Қолдың ұсақ бұлшықеттерін дамыту. 

Жұмысты аяғына дейін жеткізе білуге 

тәрбиелеу.  

 

Музыка:  

Тақырыбы: Жаз келеді алақай! 

Мақсаты: Әнді орындауға баулу. 

Құстардың сайраған дыбысын тыңдау. 

Би қимылдарын әуенге сай қозғалуды 

қадағалау.Ойын барысын тыңдап, 

белсене араласу. 

 

 

 

 


