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Перспективалық  жоспар 



Мектепалды  даярлық  «Айгөлек» тобы 

(Қыркүйек І апта) 

Өтпелі тақырып: «Отбасы  және  балабақша» 

Апта тақырыбы: Балабақша.Білім  күні 

Мақсаты: Балабақша өмірімен таныстыру. Өзін-өзі тану ,өзін қоршаған ортадағы адамдарды суреттей  білуге үйрету. Балаларға Білім күні мерекесінің мән - мағынасын ұғындыру. 

Балаларды ересектермен және балалармен еркін қарым-қатынас жасау,тыңдау  және тілді түсіну дағдыларын қалыптастыру.Қоршаған орта жайлы  білімдерін,ұғымдарды қалыптастыру 

барысында сөздік қорды байыту және дамыту. денсаулық сақтау технологиясын   қолданып,  ойындар  мен  жаттығулар  арқылы  денешынықтыруға  қызығушылықты, қауіпсіз  мінез – 

құлық  незіздерін  қалыптастыру. Ересектермен және  балалармен еркін  қарым – қатынас жасау  дағдыларын  қалыптастыру,  

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5  

 

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2  

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

 

 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты: Түрлі қарқында бір 

қатармен, 

аяқтың ұшымен, өкшемен 

жүру жаттығуларын. 

Желке тұсына топты қойып 

жүру.Отбасы туралы 

санамақтар айту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен қолға зат ұстап, тепе-

теңдік  ұстап жүру. 

2.Желке тұсына допты қою 

жүру. 

 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:Бүгілген  тізені 

жоғары көтеріп, жартылай 

отыруды үйрету..Музыка 

ырғағына сәйкес қимыл-

жасауға үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен қолды белде ұстап 

жүру. 

2.Допты қос қолмен  ұстап 

кеуде тұсына қойып жүру. 

Сауат   ашу негіздері 

Тақырыбы: «Біздің айналадағы 

дыбыстар»  

Мақсаты: «Дыбыс» термині туралы 

бастапқы түсініктерін 

қалыптастыру,сөздің дыбыстық 

құрылымымен таныстыру,алдағы 

сауат ашу негіздеріне үйрету үшін 

талдау әрекеттерін 

қалыптастыру,сөздегі дыбыстардың 

нақты 

артикуляциясын,интонациялық 

мәнерлілігін қалыптастыру. Сауат   

ашу негіздері 

Тақырыбы: «Дауысты және 

дауыссыз дыбыстар»   

Мақсаты: Дауысты және дауыссыз 

дыбыстардың негізгі 

ерекшеліктерімен танысты 

ру,дыбыстық талдау әрекетінің 

бастапқы қалпы туралы түсінік 

беру(қызыл түсті текше-дауысты,көк 

түсті текше-дауыссыз) . Дыбыстарды 

дұрыс айтуға дағдыларын жетілдіру. 

Дыбыстардың  нақты 

артикуляциясын, интонациялық  

мәнерлігін  қалыптастыру. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы:«Балабақшадағы  

алғашқы күн» 

Мақсаты:Өз отбасы туралы әңгіме 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Менің тату жанұям» 

Мақсаты:Өз отбасы туралы әңгіме 

құрастыра айтуды, сұрақтарға 

толық жауап беруді 

қалыптастыру.Өз жанұясындағы 

адамдармен жақсы қарым – қатынас 

жасай білуге дағдыландыру, 

отбасына деген мейірім сезімдеріне, 

үлкендерге құрмет көрсетуге 

тәрбиелеу. Жанұядағы өзінен  кіші 

туыстарына қамқор бола білуге 

үйрету . 

 Математика негіздері  

Тақырыбы:Біреу-көп.  

Мақсаты:Балалармен отбасы 

туралы сұрай отырып "Анамызға  

көмектесейік" ойыны-тапсырма 

арқылы заттарды ортақ 

қасиеттеріне қарай топтай білуге 

үйрету, бір жеке затты тауып 

көрсету, бір элементтен тұратын 

жиын туралы түсінік қалыптастыру                                

Берілген тапсырмалармен жұмыс 

істеу қабілетін арттыру,балалардың  

талқылау қабілетін дамыту. 

Балаларды  зейінді  болуға  

тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Біздің 

балабақша» 

Мақсаты: Балаларға үйдің 

түрлі болатынын, үшбұрыш 

пен шаршыдан қарапайым  

мүсіндеу әдісін үйрету. 

Балабақаша үйлерінің түрлерін 

салыстырып, олардың 

айырмашылық 

тарын ажырата білуге баулу. 

Шатырдың пішінін (трапеция, 

үшбұрыш) туралы түсініктерін 

бекіту.  Жасалған еңбегін 

қосымша бейнелермен 

толықтыра білу ептілігін 

дамыту.  Нақты пішіндермен 

толықтыра білуге 

дағдыландыру.  

Сурет  салу 

Тақырыбы:Алғашқы 

қоңырау. 

Мақсаты: Балаларға 

балабақша туралы мәлімет бере 

отырып, Білім күніне тоқталу. 

Оның бала өміріндегі қандай 

маңызы бар мереке екендігін 

түсіндіру. Балаларға 

қоңыраудың суретін сала 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Өзін-өзі тану 

әлеміне саяхат».  

Мақсаты:Өзін-өзі тану пәні 

туралы түсінік алғашқы түсінік 

беру. Өзін-өзі тану пәні туралы 

түсінік бере отырып, өзін-өзі 

тануға қызығушылықтарын 

артыру.Өзін және өзгелерді 

тануға тәрбиелеу.  

Шаттық  шеңбері. Әңгімелесу. 

Ойын  «Белсенділік  

жаттығуы», дәптермен  жұмыс. 

Дәйек  сөз,сергіту  сәті. 

Тыныштық  сәті. Ғажайып  

сөздер. Қортындылау. 

Жүректен  жүрекке. Атамның  

өсиеті. 

Қоршаған  ортамен  танысу 

Тақырыбы:Біздің 

балабақша. 

Мақсаты: Татулық ұғымын 

қалыптастырып,   

өз сезім дерін жеткізе білуге 

үйрету. Топ бала 

ларына мейірімді болуға  

тәрбиелеу. Туыстарына деген 

сүйіспеншілік сезімдерін 

арттыру. Балабақша 

тақырыбында 

ғы мүсіндеу техникасын 



 

3.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты: Музыка ырғағына 

сәйкес қимыл жасауға үйрету 

және жеңіл жүгіртуге үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Желке тұсына допты қойып 

жүру. 

2.Допты қос қолмен ұстап 

кеуде түсына қойып жүру. 

 

құрастыра айтуды, сұрақтарға толық 

жауап беруді үйрету. Сөздік 

қорларын дамытып, қарым – 

қатыныс жасауға қажетті  сөздерді  

қолдану  және  түсіну,  оларды  

сөйлеуде  белсенді  қолдану  

дағдыларын  қалыптастыру. 

Отбасына  деген мейірім сезімдеріне, 

үлкендер 

ге құрмет көрсетуге тәрбиелеу. 

Дыбыстарды дұрыс айтуға 

дағдыландыру. «Менің жанұям» 

Е.Өтетілеуовтың өлеңін мнемокесте 

әдісі арқылы жаттату.  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Балабақша» 

Мақсаты:Балабақшаның орны 

ерекше қызық болатынын 

ұғындыру.Балабақшаның  әр балаға 

қуаныш, ұмытылмас әсер 

сыйлайтынын түсіндіру.Балалар 

дың эстетикалық талғамын,қиялын 

дамыту. эмоционалды – бейнелік 

мазмұнын  қабылдауға, баяндау 

сипатын сезінуге  баулу. 

 

 Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

білуге үйрету. Қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға 

дағдыландыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Сырмақ 

өрнегі.Геометриялық 

пішіндер. 

Мақсаты:Балаларға қазақ 

халқының ою-өрнек түрлеріне 

сипаттама беру. 

шығармашылық қабілетін 

дамыту.Ою-өрнек арқылы 

балалардың ой-өрісін, білімін 

жан-жақты дамыту, 

халқымыздың асыл мұраларын, 

салт-дәстүрін, өнерін құрмет 

теуге тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

меңгерту. 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Қыркүйек ІІ апта.) 

Өтпелі тақырып: «Отбасы  және  балабақша» 

Апта тақырыбы: Отбасы  құндылықтары. 



Мақсаты:. Балалардың отбасы, жанұя туралы білімдерін шыңдай түсе, отбасы құндылықтарының маңызын дәріптеу.Балалардың  естес ақтау, ойлау қабілеттерін, тіл байлығын, өз 

беттерінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, ептілікке, өз ойын жеткізе білуге, отбасы  құндылықтарын сыйлауға тәрбиелеу. 

  1. Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көңілді доп» 

Мақсаты: Заттарды аттап, 

заттар арасымен; қолды түрлі 

қалыпта ұстау; нұсқаушының 

белгісімен тоқтауды 

үйрету.Қимылды ойындарға 

қызығушылықтарын арттырып 

балалармен бірлесе ойнау.  

Негізгі қимылдар: 

1.Допты екі тізесінің арасына 

қыстырып, белгіленген  жерге 

дейін жүру. 

2.Бір-біріне доп лақтыру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көңілді доп». 

Мақсаты: Қозғалысын 

бағытын өзгертіп, шашырап, 

заттар арасымен;адымдап алға 

қарай жүру;жүгіруді 

алмастырып  жүруге 

үйрету.Музыка ырғағына 

Негізгі қимылдар: 

1.Секіртпемен еркін секіру. 

2.Гимнастикалық орындық 

үстінен еңбектеу. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы:   «Валеология  

еліне  саяхат. 

 Мақсаты:Дәрігер        Салауат  

біздің  мейірімді  досымыз» 

 "Валеология" ғылымы туралы,  

қауіпсіз мінез-құлық  ұғымдары  

туралы  түсініктерін  

қалыптастыру. 

Адам  ауырмай,  дәрі  ішпей 

жақсы  өмір  сүру  үшін не 

қажет  екенін  таныстыру. 

 Салауатты  өмір  салтын, өзінің  

және  айналасындағы 

адамдардың  денсаулығын  

сақтау  әдістерін  меңгерту. 

Өз  денсаулығына,  өзге  

          Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Әжесін қайсысы 

жақсы көреді?»(әңгіме) 

Мақсаты:Отбасының туыстық 

қарым-қатынасы, қонақжайлыққа 

үйрету,әдептілік ережелеріне 

баулу.Жанұя мүшелерін сыйлауға 

тәрбиелеу. Тілдің дыбысталу 

мәдениетін тәрбиелеу. Ауызша сөйлеу  

тілінде грамматикалық 

категорияларды, байланыстырып, 

әңгіме құрастыруға, үйренген жаңа 

сөздерді қолдана білуге жаттықтыру. 

«Туған күн 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Буын,Сөз»  

Мақсаты: «Буын» және «Сөз» 

терминдері туралы бастапқы 

түсініктерін қалыптастыру,сөздік 

қорларын жаңа сөздермен 

толықтыру,суретті сөздің сызбасымен 

біріктіре білуге үйрету,әр сөзде қанша 

буын бар екенін анықтай білудің 

бастапқы дағдыларын қалыптастыру.  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Буын.Екпін»   

Мақсаты: Сөзді буынға бөлу,,сөздегі 

буын санын және орналасу ретін 

анықтау,буындағы дауысты дыбысқа 

екпін түсіре білуге жаттықтыру. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы: «Әкесі мен балалары» 

(оқу) 

Мақсаты:Отбасы туралы,  өзі 

отбасында тұлға екені және отбасын 

мүшелерінің өз орны ерекше екені 

туралы түсініктерін кеңейту.  Сурет 

бойынша әңгіменің мазмұнын 

мәнерлеп жеткізу. Көркем 

шығарманы тыңдауға деген 

қызығушылығын арттыру және оның 

мазмұнын түсіне огтырып әңгімені 

аяқтауға дағдыландыру. Татулыққа, 

доытыққа тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Заттарды ортақ 

қасиетіне қарай топтарға 

біріктіру. 

Мақсаты:Адам өміріне қажетті 

тұрмыстық заттар туралы білімдерін 

жетілдіру. Заттардың адам 

өміріндегі маңызын түсіндіру. 

заттарды ортақ қасиеттеріне қарай 

топтай білуге үйрету                                

Балаларды заттар тобының 

жиынның ортақ белгілерін тауып, 

заттарды белгілі бір қасиетіне қарай 

үлкен,кіші деген топтарға біріктіре 

алуға үйрету, Заттардың топтастыра 

білу дағдыларын арттыру. 

Тұрмысттық заттарды  қолдану 

кезінде қауіпсіздік ережелерін 

сақтау. Тұрмыстық заттарды күтіп 

ұстауға тәрбиелеу. 

    Құрастыру                         

Тақырыбы:«Менің үйім». 

Мақсаты:Құрылыс 

материалдарынан өз үйін 

құрастыру,ойлануға,өздігінен 

шығармашылықпен әрекет етуге 

баулу, құрастыру дағдыларын 

қалыптастыру,өз үй-іші,отбасына 

деген сүйіспеншілік сезімдерге 

тәрбиелеу.Әр адам баласының өз 

жеке үйлері туралы мағлұмат беру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бізге қонақтар келді 

немесе біз қонақта 

мыз» 

Мақсаты:Балаларды сыпайылық  

ережелерімен таныстыру.Сәлемдесу 

сөздерін бекіту. Дастарқан 

басындағы мінез – құлық, мәдени – 

гигеналық дағдыларын 

қалыптастыру. Жасы үлкен адамдар 

мен  өз  құрдастарына құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Шәй ішуге 

арналған кесе. 

Мақсаты: Балаларға Отбасы 

және оның құндылықтары 

туралы мәлімет бере отырып, 

отбасындағы ауызбір 

шілік, шәй ішуге арналған 

кесені ұқыпты мүсіндеуге 

үйрету. 

          

Жапсыру 

Тақырыбы:Атамның 

қалпағы. 

Мақсаты: Балаларға отбасы 

туралы мәлімет бере отырып, 

өздерінің отбасыларындағы 

аталарының қалпағын әдемілеп 

жапсыра білуге үйрету. 

Қағазбен және қайшымен 

жұмыс жасауға дағдыландыру. 

  

Сурет  салу 

Тақырыбы:Менің анам. 

Мақсаты: Балаларға Отбасы 

және оның құндылықтары 

туралы мәлімет бере отырып, өз 

анасының портретін сала білуге 

үйрету. Портретті қалай салу 

керек екендігі туралы мәлімет 

беріп өту, жұмыс барысын 

ұқыпты орындауға үйрету. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Адам болам 

десеңіз. 

Мақсаты: «Адамгерші 

лік», « жақсы адам» 

ұғымдарының мағынасын 

түсіндіру.Адамгершілік 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Бала бойындағы жақсы 

қасиеттерін дамытуға ықпал 

ету.жақсылық жасай білуге 

тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. 

Әңгімелесу. «Айна»  

ертегісі. Ойын «Мен  

қандаймын» «Өзіммен  

өзім»  Дәйек  сөз, сергіту  

сәті. Тыныштық  сәті. 

Ғажайып 

сөздер. Қортындылау.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



адамдарға құрметпен  қарау  

сезімін  тәрбиелеу. 

              

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

                                                                  

 

 

Өтпелі тақырып : «Отбасы  және  балабақша» (Қыркүйек ІІІ апта) 

Апта тақырыбы: «Мен  адаммын». 

Мақсаты: Балалардың айналасындағы  адамдармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын  қалыптастыру. Отбасы жайлы,отбасы мүшелерінің түсінігімен таныстыруды 

жалғастыру,Тілдерін дамыту. Ой өрісін дамыта отырып, сөздік қорын байыту.Үлкендерді сыйлай білуге үйрету. Инабаттылық пен адамгершілікке тәрбиелеу. Балалардың 

қызығушылықтарын арттыру, үлкендердің еңбегін бағалап,құрметтеуге тәрбиелеу. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Бізге не 

қажет» 

Мақсаты: Бір қатармен, 

шашырап, жұптасып, түрлі 

қарқында;заттарды 

аттп;бір сызыққа қойылған 

заттар арасымен 

«жыланша» 

ирнлеңдепжүгіру 

дағдыларын үйрету. 

 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

орындықтың үстімен 

заттарды аттап жүру. 

2.Тақтайша, жіп, заттардан 

секіру (биіктігі 15см) 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Бізге не 

қажет» 

Мақсаты: Кедергілерден 

өту арқылы;табиғи 

жағдайларда кедергілерден 

өту арқылы;түрлі 

жылдамдықпен-баяу, 

жылдам, орташа 

қарқынмен 1,5-2 мин 

жүгіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Басқа дорбаша қойып, 

арқан үстінен жүру. 

2.Еңбектеу,биіктігі 40 см 

           Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөзбен танысайық» 

Мақсаты: Сөз туралы түсінік беруді 

жалғастыру. Сөзді анық, ашып 

айтуға үйрету. Әр сөздің  айтылу 

мәнерін, мағынасын түсіндіру. 

Сөздердің ұзынды-қысқалы 

ғын қолмен өлшеп айыра білуге 

үйрету. 

 Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөйлем»  

Мақсаты: Ауызша сөйлем 

құрастыру дағдыларын жетілдіру, 

берілген сөзге сөйлем құрастыра 

білуге 

үйрету,талдау,салыстыру, 

жалпылау,ақпаратты жүйелеу 

дің қарапайым тәсілдерімен 

таныстыру,тыңдалған материалды 

мазмұндай білуге үйрету, «Сөйлем» 

және «Сөйлем сызбасы» терминдері  

туралы түсінік қалыптастыру. 

Сөйлеуді  дамыту. 

Тақырыбы:«Менің досым» 

Мақсаты:Өз досы туралы әңгіме 

құрастыра айтуды, сұрақтарға 

тақырыпқа толық жауап беруді 

үйрету. Сөздік, үлкендерге құрмет 

көрсетуге тәрбиелеу. 

     

    Көркем әдебиет 

«Жақсы мен жаман» өленің жаттау

  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Адам – табиғаттың  

бір бөлігі» 

Мақсаты:Адам-табиғаттың 

ажырамасы бір бөлігі екендігі туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Адамның 

сезім мүшелерінің табиғаттың танып 

білудегі ролі туралы түсінік беру. 

Балалардың тілін дамыту, қиялдарын  

байыту. Балалардың ұқыптылыққа, 

тазалыққа тәрбиелеу.  Денсаулығын 

сақтауға деген ниеттерін дамыту 

арқылы күз мезгілінде айнала қандай 

түсте, болатыны және жапырақтардың 

түсі қандай болатыны туралы түсінік 

беру.  

Суреттерді көрсете  отырып, көлеміне 

қарай ажыратуды  үйрету. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:1 саны және цифры.2 

саны және цифры. 

Мақсаты: а) 2-ге дейін санау 

қабілетін күшейту; реттік санау 

дағдысын қалыптастыру;                                  

ә) геометриялық фигуралардың 

атаулары туралы білімін пысықтау; 

талдау және салыстыра алу қабілетін 

арттыру; б) реттілікті сақтай білуге 

тәрбиелеу.                       

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Оюланған 

табақша. 

Мақсаты: Балаларға Отбасы 

және оның құндылықтары 

туралы мәлімет бере отырып, 

дастарханды мүсіндей білуге 

үйрету. Қазақтың дастарханы, 

қонақ күту рәсімі туралы 

түсініктерін жетілдіру. Іс-әрекет 

барысында өз ойын толық 

жеткізе әңгімелеу арқылы тілін 

дамыту.Ой –қиялын ұштауға 

ықпал ету. Әдемі дастарханды 

әшекейлеу арқылы көркемдік 

талғамын қалыптастыру. 

Әсемдікті, сұлулықты сезіне 

білуге тәрбиелеу. Жұмыс 

барысын ұқыпты орындауға 

үйрету. 

Сурет  салу. 

Тақырыбы:Менің портретім 

Мақсаты: Балаларға портрет 

жанры жөнінде мәлімет бере 

отырып, өз бейнесін әдемі сала 

білуге үйрету. Ұқыптылыққа 

баулу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Көшедегі көліктер. 

Мақсаты: Балаларға көліктер 

туралы түсінік беру. Олардың 

түрлерін танып атауға үйрету. 

Көліктердің нақтылы атқаратын 

 Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Мен қандай 

баламын» 

Мақсаты: «Адамгерші 

лік»,» жақсы адам» 

ұғымдарының мағынасын 

түсіндіру. Адамгершілік туралы 

түсініктерін кеңейту. Бала 

бойындағы жақсы қасиеттерін 

дамытуға ықпал ету. –

Жақсылық жасай білуге 

тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. Әңгімелесу. 

«Айна»  ертегісі. Ойын «Мен  

қандаймын» «Өзіммен  өзім»  

Дәйек  сөз, сергіту  сәті. 

Тыныштық  сәті. Ғажайып 

сөздер. Қортындылау.   

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы: «Мен  адаммын». 

Мақсаты:Адамның 

денсаулығы қоршаған ортаның 

жағдайы мен өздерінің іс-

әрекеттеріне байланысты екенін 

түсіндіру. Адамардың 

табиғатқа зиян келтіретін 

әрекеттерін бағалай ілуге 

дағдыландыру. Экологиялық 

мәдениетке тәрбиелеу. 



доға астынан еңбектеп өту. 

3.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Бізге не 

қажет» 

Мақсаты: Жүру,жүгіру 

дағдыларын 

бекіту.Музыка арқылы 

қимылдар жасау.Күз 

туралы түсінік беру. 

Ойындар ойнату. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тақтайша, жіп, заттардан 

секіру (биіктігі 15см) 

2.Еңбектеу, биіктігі 40 см 

доға астынан еңбектеп өту.  

Балаларды дауыс ырғағымен 

мәнерлей оқи отырып, логикалық 

екпінмен, үзілістермен жаттауға, 

балалардың өлең мазмұнына 

деген қатынасын беруге, тілдік 

бейнелілігін сезінуге баулу 

          

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

қызметі жайлы балалардың 

білімдерін кеңейту. Балаларға 

геометриялық фигуралардың 

көмегімен аппликацияны 

орындауды үйрету. 

Тіктөртбұрыш фигураларды 

дұрыс қиюды 

дағдыландыру.Жұмысқа қажетті 

пішінді таңдай білуге балаларды 

үйрету. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка. 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Отбасы  және  балабақша» (Қыркүйек ІҮ апта) 

Апта тақырыбы: «Табиғат  бұрышы». 

Мақсаты: Табиғат бұрышындағы (балықтар) өсімдіктер туралы түсінік беру.Өсімдіктердің келтіретін пайдасы және оларды қорғау жөніндегі білімдерін кеңейту,оларға қамқорлық 

жасауға баулу.Табиғатты қорғау, еңбексүйгіштікке, мұқият болуға тәрбиелеу. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жапырақ жинау» 

Мақсаты:Бір орында тұрыа алға 

қарай 3-4м.қашықтыққа жылжу 

арқылы секіру;тізенің арасына 

қапшықты қапшықты қысып,қос 

аяқтап,түзу 

бағытта(арақашықтағы 6м)секіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Теріс қарап,заттарды аттап жүру. 

2.Гимнастикалық қабырғаға түрлі 

тәсілдермен сатыны аттамай өрмелеу. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: ««Жапырақ 

жинау»Мақсаты:Қос аяқтап заттар 

арасымен (арақашықтығы 4м)оң және 

сол аяқтарымен кезектесіп заттар 

арасымен (арақашықтығы 3м)орнынан 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Хабарлы 

сөйлем» 

 Мақсаты: Хабарлы жай 

сөйлеммен таныстыру. 

Хабарлы сөйлемнің тыныс 

белгісімен мағынасын  

түсіндіру.  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сұраулы 

сөйлем»  

Мақсаты: Сұраулы 

сөйлеммен таныстыру. 

Сұраулы сөйлемнің тыныс 

белгісімен айтылу мағынасын 

түсіндіру.   

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Күз»              

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме өсімдіктері»                            

Мақсаты: Бөлме өсімдіктер 

туралы түсінік беру. Гүлдердің 

атауларын, сырт келбетін, жеке 

бөлшек атауларын дұрыс айтуын , 

оларды баптап, күту ережелерімен 

таныстыру. Өсінді отырғызу 

жолын көрсетіп, табиғатты 

аялауға, сүюге үйрету. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:3 саны және цифры.4 

саны және цифры. 

 Мақсаты: Балалардан  "Үш  

торай" ертегісін сұрай  және  

суреттен  көрсету  арқылы  саната  

отырып, 3 санын  қайталап,  

пысықтау,  меңгерту.Торайлардың  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Түймедеқ гүлі. 

Мақсаты: Балаларға табиғат 

бұрышы және  гүлдер туралы 

толық мәлімет беріп өту. 

Олардың ерекшеліктері мен 

әртүрліліктеріне тоқталу. 

Гүлдер күтімі туралы мәлімет 

беру.  Ермексаз арқылы 

тақтайша немесе әйнек бетіне  

жағу әдісі арқылы әдемі гүл 

бейнесін жасау. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Аквариум 

дағы балықтар. 

Мақсаты: Балаларға табиғат 

бұрышы жөнінде мәлімет бере 

отырып, аквариумдағы 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Менің есімім» 

Мақсаты: Әрбір баланың 

қайталанбайтын жеке тұлға 

екендігін ұғындыру. Адамның 

есімі, оның адамға қандай 

міндеттер жүктейтіні туралы 

түсінік беру. Өзін-өзі тануға 

деген қызығушылықтарын 

арттыру. Өзара жағымды қарым-

қатынасқа тәрбиелеу. 

Тыныштық  сәті.Ойын  жаттығу. 

«Мадақтау» Сергіту  сәті. 

Дәптермен  жұмыс. Дәйек  сөз.  

Жүректен  жүрекке. 

 



биіктікке секіру;жіптен, сызықтан 

секіру;оң және сол аяғын 

кезектестіріп,биіктіктен;20 см.дейінгі 

биіктіктегі зат үстінен секіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Орнынан ұзындыққа секіру.(80см-

ден кем емес).2,3-4м 

арақашықтықтан допты тік нысанаға 

иықтан асырып, оң, сол қолымен 

лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  негіздері  

Тақырыбы:«Біздің  жасыл  

достарымыз» 

Мақсаты: Бөлме  өсімдіктерін  күту  

туралы  түсініктерін  күтуге  арналған  

құрал-жабдықтарды  қолдану  

икемділіктерін  қалыптастыру. Есте  

сақтау  қабілеттерін  

қалыптастыру.Ұсақ қол  қимылдарын  

жетілдіру.  Сыпайылыққа,өз  

денсаулықтарын  күтіп, 

қауіпсіздіктерін  қамтамасыз  ете  

білуге, дұрыс шешім  қабылдауға, 

қоршаған  ортаға  қамқорлық  жасауға  

тәрбиелеу 

Мақсаты: Табиғаттың күз 

мезгіліндегі өзгерістері жайлы 

бейнелеу арқылы балалардың 

білімдерін кеңейту. 

Балалардың логикалық ойлау 

қабілетін дамыту. Күзгі 

табиғаттың әсемдігін сезіне 

білуге және оны қорғауға 

тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы:  «Менде  батыл  

гүлмін» өлеңі 

Мақсаты: Бөлме өсімдіктері 

туралы түсінік беру. Гүлдің 

атауларын, сырт келбетін, 

жеке бөлшек атауларын 

дұрыс айтуын, оларды баптап 

күту ережелерімен 

таныстыру.  

Өсінді отырғызу жолын 

көрсетіп,табиғатты аялау 

ға,сүюге тәрбиелеу. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

үйлерін  неден жасағанын  сұрап,  

білімдерін  жетілдіру.Балалардың 

назарын үйдің қабырғала 

рына аударып, неше  қабырға  бар  

екенін  сұрай  отырып,4 саны және 

цифрымен таныстыру, цифр мен 

заттың санын сәйкестендіруді 

үйрету, заттарды санауға 

машықтан 

дыру, 4 цифрын тануды және 

дұрыс суреттеуді үйрету.   

Құрастыру 

Тақырыбы:«Гүл» 

композициясын құрастыру.   

Мақсаты:  Гүл композициясына 

толық түсінік беру.Табиғи 

материалдардан гүл құрастыру 

және оның жасалуын түсіндіру. 

Білімділік: Гүл композиция 

түрлеріне сипаттама беру. 

Дамытушылық: Ойлауды 

танымдық қабілеттерін 

дамыту.Тәрбиелік: 

Тазалыққа, ұқыптылыққа 

дағдыландыру, көркемдік 

талғамды, икемділікті 

қалыптастыру, инабат 

тылыққа тәрбиелеу. 

балықтарға тоқталу. Олардың 

тіршілік әрекетін бақылау.  

Аквариумдағы балықтар 

бейнесін жапсыруға үйрету. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Құм терапиясы 

Мақсаты: Балаларға табиғат 

бұрышы жөнінде толық мәлімет 

бере отырып, құм терапиясына 

тоқталу. Құм терапиясы арқылы  

әдемі суреттер салуға үйрету. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : Бізді қоршаған әлем  (Қазан І апта.) 

Апта тақырыбы: «Дала, бақша,дәрілік,емдік  қасиеттері бөлме гүлдері» 



Мақсаты: Өсімдіктердің түрлерін атауға, тануға үйрету. Өсімдіктердің   күнделікті ортадағы  қажеттілігі мен өсіп дамуының байланысын балаларға түсіндіріп бекіту. Гүлдерді күтіп 

баптауға, әдемілікке, сұлулыққа деген сезім ояту арқылы табиғатты қорғай білуге тәрбиелеу. Табиғат әлеміне танымдық қызығушылықты, тірі табиғат нысандарына жанашырлық сезімді 

қалыптастыру. Қоршаған ортаны бейнелі қабылдай біліп,шығармашылық қабілеттерін,эстетикалық қызығушылықтарын арттыру.Қоршаған ортамен таныстыру негізінде әлеуметтік 

дағдыларын дамытып,табиғаттағы  өсімдіктердің  қалай жетіліп өсіп дамуы туралы түсініктерін жалғастыру.Шығармашылық, танымдық және сөйлеу қабілеттерін дене шынықтырудың 

түрлі нысандарында дамыту. Қоршаған орта жайлы білімдерін,ұғымдарды қалыптастыру барысында сөздік қорды байыту. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5  

 

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2 

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5  

Дене  шынықтыру Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Лепті сөйлем» 

Мақсаты: Лепті жай сөйлеммен 

таныстыру. Лепті сөйлемнің 

тыныс белгісімен айтылу 

мағынасын түсіндіру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Дыбыс және әріп» 

Мақсаты: Сөздердің дыбысталу 

формаларын ажырата білуге 

үйрету,дыбыс және әріп өзара 

айырмашылығы туралы түсінікті 

қалыптастыру,дыбыстарды және 

олардың әріппен белгіленуімен 

салыстыра білуге үйрету. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырықтар» 

Мақсаты: Балаларға арналған 

жазушылармен таныстыруды 

жалғастыру Өлеңмен танысу 

және оны жаттау. Мәнерлеп 

айтуға, дұрыс дыбыстауға баулу. 

Жыл мезгілдерімен және табиғат 

құбылстарымен 

таныстыру.Табиғат 

құбылыстарын 

бақылау.Табиғатқа деген 

сүйіспеншілік.Әңгімеде 

кездескен сөздерді есте сақтау.   

Көркем әдебиет Тақырыбы: 

«Раушан» өлеңін жаттау. 

Оразахын Асқар  

Мақсаты: Гүлдердің түрлерімен 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Дәрілік өсімдіктер» 

Мақсаты:Өз жерінде өсетін 

дәрілік өсімдіктерін таныстыру. 

Дәрілік  өсімдіктерді емдеуге 

қолданудың қарапайым тәсілдерін 

таныстыру. Өсімдіктер туралы 

білімдерін әрі қарай дамыту. Білім 

көкжиектерін кеңейту. 

Өсімдіктерді қорғауға деген 

тілектерін арттыру 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 5,6 сандары және 

цифрлары. 

Мақсаты: а) 5,6 сандарымен және 

цифрларымен таныстыру; цифр 

мен заттың санын сәйкестендіруді 

үйрету; заттарды санау және реттік 

санау қабілетін ұштау; 5,6 

цифрларын тану және дұрыс 

бейнелеуге үйрету;                                    

ә) балалардың зейіні мен 

логикалық ойлау қабілетін дамыту;                                                       

б) эстетикалық тәрбие беру 

Балалардың  ойлау қабілеттерін  

дамыту. 

Дәптерді  таза  ұстауға, 

тапсырманы  мұқият  орындауға  

тәрбиелеу.  

Жапсыру 

Тақырыбы: Гүлдер. 

Мақсаты: Балаларға  гүлдері 

туралы толық мәлімет беріп өту. 

Олардың ерекшеліктері мен 

әртүрліліктеріне тоқталу. Әдемі 

гүлді жапсыруға үйрету. 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау. 

  

  Мүсіндеу 

Тақырыбы:Алоэ гүлі. 

Мақсаты:Балаларға дәрілік 

шөптер туралы түсінік беру. 

Алоэ гүлінің емдік  қасиетін 

туралы мағлұмат 

беру.Балалардың сөздік қорын, 

байланыстырып сөйлеуге 

дағдыландыру балалардың 

бірнеше бөліктен тұратын 

заттарды біріктіріп мүсіндей алу 

дағдыларын қалыптастыру; 

оларға мазмұн беру; 

мүсіндеуге деген қызығу 

шылық арттыру. 

Ұқыптылыққа баулу. 

      Сурет салу 

Тақырыбы:  Бөлме гүлдері. 

Мақсаты:Балаларға табиғат 

бұрышы және бөлме гүлдері 

туралы толық мәлімет беріп өту. 

Олардың ерекшеліктері мен 

әртүрліліктеріне тоқталу. Әдемі 

гүлдің суретін салуға үйрету. 

Музыка 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:«Менің туған күнім » 

Мақсаты: Жақсылық, қуаныш 

ұғымдары туралы түсінік 

беру.Туған күн қуанышы, туған 

күн әр адамның сүйікті мерекесі 

екенін, туған күнде айтылатын 

баталар, туған күн тойлары 

отбасының дәстүріне айналғанын 

түсіндіру. Өзара сыйластық, 

сүйіспеншілік сезімдерін дамыту. 

Сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері.  Әңгімелесу. 

«Туған  күн» дәптермен  жұмыс. 

Дәйек  сөз. Сергіту  сәті. 

Тыныштық  сәті. Ғажайып  сөздер. 

Ойын. «Қуаныш  сыйлау. 

Қортындылау. Жүректен  жүрекке. 

Қоршаған  ортамен  танысу  

Тақырыбы: «Дәрілік шөптер 

әлеміне саяхаты»   

 Мақсаты:Өсімдіктер   әлемі  

туралы  білімдерін  жетіл 

діру. Табиғатты  қорғай  білуге  

тәрбиелеу. Табиғаттың  әсемдігін  

тамашалай  білуге үйрету  

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Гүлдер» 

Мақсаты:Лақтыру, қағып 

алу,домалату,қос қолмен допты 

жоғары, жіптің үстінен 

лақтыру,допты еденнен 

ыршытып жо,ары лақтырып қос 

қолмен қағып алуды үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстінде аралары екі адымнан 

доптардан аттап жүру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Гүлдер» 

Мақсаты:Допты бір қатарға 

қойылған заттар арасымен 

домалату.допты қабырғаға 

ұрып және еденнен ыршытып 

қос қолымен қағып алу;2-2,5м  

арақашықтағы нысанаға допты, 

дәлдеп лақтыруды үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық орындық 

үстімен әр қадам сайын допты 

алдынан қолдан-қолға 

ауыстыра жүру. 

2.Допты қос қолмен жоғары 

лақтырып, қайтақағып алып, 

алға жүру.  

3.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Гүлдер» 

Мақсаты:Лақтыру, қағып 

алу,нысанаға допты дәлдеп 



лақтыруды үйретуді 

жалғастыру.Қызықты ойындар 

ойнату. 

Негізгі қимылдар: 

1.Алға қарай бір аяқтан екінші 

аяққа ауысып отырып секіру. 

2.Допты қос қолмен жоғары 

лақтырып, қайта қағып алып, 

алға жүру. 

 

таныстыру. Гүлдердің түр-

түстерін ажырата білуге баулу. 
Сөздік қорын молайту, өлеңді 

жаттай отырып, 

тілдік белсенділік қызметін 

арттыру.Гүлдер мен өсімдіктерге 

қамқорлық көрсетуге, күтуге, 

сүйіспен 

шілікке тәрбиелеу. 
Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

                                                                        

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Бізді қоршаған әлем»  (Қазан ІІ апта) 

Апта тақырыбы:«Орманда  не  өседі?» (саңырауқұлақтар,жидектер) 

Мақсаты: Орманды  өсімдіктер  мен жануарлар  мекені   ретінде түсінік  беру.Балаларда  орманда мекендейтіндердің  бір-біріне қоректік байланыс бағыныштылығы  бар  екендігі  туралы 

түсініктерін қалыптастыру. Балаларды жеміс түрлерін айыра білуге үйрету, жеміс - жидектерде кездесетін дәрумендерімен таныстыру.Балаларға өсімдіктерді жұлмауға дағдыландыру. 

Табиғатқа  деген  қызығушылығын  арттыру. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар» 

Мақсаты:Допты  

ек і қолмен бір-біріне 

(арақашықтығы 1,5-2м) 

басынана асыра 

лақтыру;допты екі қолмен 

заттар арасымен  жүгіру. 

(арақаш.4м.);алға қарай 

жылжып қос қолмен допты 

лақтырып, қайта қағып алу 

(арақаш.4-5м) 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен жеңіл 

жүгіру,орындықтың аяғында 

Сауат  ашу    негіздері   

Тақырыбы:« А а дыбысы және 

әрпі»  

Мақсаты: А дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөздегі дыбыстардың 

(дауысты дауыссыз ,жуан,жіңішке) 

ажыратып дұрыс дыбыстау. 

Суретті кітаптардан ақпаратты 

табу.Сөз,сөйлем  сызбасын  

құру.Жазу жолын жол аралық 

кеңістікті жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап әріп 

элементтерін жазу.  

Сауат  ашу  негіздері     

Тақырыбы:« Н н дыбысы мен 

әрпі. 

Мақсаты:  Н дыбысы және әрпімен 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 7,8,9 сандары  мен  

цифрлары. 

Мақсаты: Күз  тартуы  жемістер 

мен  көкөністерді  көрсету және  

оларды саната  отырып, тура  санау  

біліктілігін  дамыту. 

7,8,9 сандары мен цифрларымен 

таныстыру, цифрмен заттың 

саннын сәйкестендіре білуге 

үйрету, заттарды санауға 

машықтандыру. 

Ұқыпты бояуға,дәптерді  таза  

үстауға  тәрбиелеу 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Саңырауқұлақтар  

мен  жидектер» 

Сурет салу.  

Тақырыбы: Саңырауқұлақ 

Мақсаты: Балаларға ормандағы 

жидектер, 

саңырауқұлақтар  туралы мәлімет 

бере отырып, саңырауқұлақ  

бейнесін трафарет (бастырма)  

арқылы  салуға үйрету. 

Ұқыптылыққа баулу. 

Мүсіндеу.   

Тақырыбы: Саңырауқұлақ 

тар. 

Мақсаты:Балаларға ормандағы 

саңырауқұлақтар туралы мәлімет 

бере отырып, оларды ермексаз 

арқылы мүсіндеуге үйрету. себетке 

жинап көрсету. Ұқыптылықты, 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Менің 

сезімдерім»                     

Мақсаты:Адамның сезімдері, 

оның адамға тигізетін әсері 

туралы түсінік беру.адамның 

сезімдірі туралы әңгімелесу. 

Бала бойындағы жақсы 

қасиеттерін дамыту. 

Сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

.Шаттық  шеңбері.Әңгімелесу. 

«Әдептілік  әдемі» Қимылды  

ойын  «Көкбар» «Сахналау  

Жақсы  көңіл  күй  сыйлаймыз» 

Ғажайып  сөздер. Қортындылау 



қолды алға 

созып,отыру,тұру,белгіленген 

орынға секіріп түсу. 

2. Гимнастикалық орындық 

үстінен етпетінен 

жатып,қолымен тартыла 

жылжуды үйрету. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар» 

Мақсаты:Лақтыру, қағып 

алу,домалату,нысанаға дәлдеп 

лақтыру дағдыларын үйретуді 

бекіту.ЖДЖ дұрыс 

орындауларын қадағалау. 

Негізгі қимылдар: 

1.Екі аяқпен алға секіру,2-3м 

қашықтықта жүру,Тізбек 

бойынша допты қос қолмен 

төменнен лақтырып,қолды 

шапалақтап,допты қағып алу. 

2.Алақан бейнеленген суретті 

алақанмен басып, еңбектеп 

жүру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы:Өсімдіктерге 

қалай күтім жасау қажет» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы өсмдіктер 

туралы білімдерін бекіту, 

оларды ажыратып атауға 

үйрету.Күтім жасауға 

тәрбиелеу. Танымдық  

қызығушылықтарын. Дұрыс  

сөйлеу  қабілеттерін  арттыру. 

Айналадағы  қоршаған  

ортамен  өз  денсаулығына  

қамқорлық  жасай  білуге  

тәрбиелеу. 

таныстыру. Тілдің дыбыстарын естіп 

қабылдау,оларды сөздер ішінен  

 

С 

С 

бөлу және сөзсіз жеке айту. Сөзді 

буынға бөлу, сөздегі буын санын 

және орналасу ретін анықтау.Жазу 

жолын, жоларалық кеңістікті,жол 

дың жоғарғы және төменгі сызығын 

сақтап, әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақырыбы:«Ең тәтті дүние?» 

(ертегі) 

Мақсаты: Кейіпкердің іс әрекетін 

дәлелдеу, шығармашылық қабілетін 

жетілдіру Адамгершілікке, 

білімділікке тәрбиелеу. Еңбекке 

баулу. Үлкенді сыйлауға тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Орман  өсімдіктері» 

Мақсаты:Ормандағы өсімдік 

түрлерімен таныстыру. Орманның 

пайдасын баяндау, орман   

шаруашылығы туралы баяндай 

отырып, орманды апатты 

жағдайлардан қорғауға шақыру. Ерік 

- жігер эмоициясын, сөйлеу, ойлау 

қабілеттерін дамыту                                 

Орыс  тіл                         

Маман  жоспары  бойынша                        

Мақсаты: Балалардың адам 

өмірінде жазық даланың 

маңыздылығы туралы түсініктерін 

анықтау. Жазық даланың өсімдік 

әлемінің әр қилы екендігін көрсету 

(далада не өседі). 

Құрастыру  

Тақырыбы:«Жапырақтар»                           

Мақсаты:Әртүрлі  пішінді  

жапырақтардан,жануарлар  

құрастырып шығару. Балалар 

ға жабайы  мәдени өсімдік 

тер туралы түсінік беру. 

«Өсімдік шаруашылығы» сөзін 

 түсіндіру.Балалардың   

өсімдіктердің  адам  өмірі  үшін 

 маңызын  өз  бетінше  ойлау 

 қабілетін  дамыту. 

балаларға өсімдіктердің  маңызы, 

көптүрлілігі  жайлы түсіндіріп, 

олардың  дүние 

танымдық көзқарасын 

 қалыптастыру, өсімдіктерді 

 қорғауға тәрбиелеу. 

 

 

тазалықты сақтауға баулу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Күз. 

Мақсаты:Түрлі түсті қағаздардан 

өз қалаулары бойынша 

жапсырулар жасауға 

үйрету.(саңырау 

құлақ,жапырақ,қарбыз) Балаларға 

ормандағы жидектер, 

саңырауқұлақтар  туралы мәлімет 

бере отырып,  саңырауқұлақ 

бейнесін  жапсыруға үйретуү. 

Тазалыққа баулу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» (Қазан ІІІ апта) 

                                                                               Апта тақырыбы: «Ағаштар мен бұталар. Қызыл кітапқа енген өсімдіктер».  

Мақсаты: Табиғатты қорғау мақсатында құрылған қорықтар, «Қызыл кітап» туралы түсініктерін дамыту. Қоршаған орта жайлы білімдерін, ұғымдарды және экологиялық мәдениет 

негіздерін қалыптастыру барысында сөздік қорды байыту және дамыту.Қоршаған ортаға эстетикалық қызығушылықтарын арттыру.Табиғатқа деген сүйіспеншілікке, қамқорлық 

қатынасқа, табиғатты сақтауға жауапкершілік сезімдерін тәрбиелеу.Өсімдіктердің өсіп-дамуы және өсімдіктердің өсіп, өнуіне қамқорлық таныту.Табиғат жағдайларында қауіпсіздік мінез-

құлық дағдыларына жаттықтыру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:« Л л дыбысы мен 

әрпі»  

Мақсаты: Л дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөздегі дыбыстардың 

(дауысты дауыссыз ,жуан,жіңішке) 

ажыратып дұрыс дыбыстау. 

Суретті кітаптардан ақпаратты 

табу.Сөз,сөйлем  сызбасын  

құру.Жазу жолын жол аралық 

кеңістікті жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап әріп 

элементтерін жазу. Жазуға қолдарын 

жаттықтыру.Т әрпінің баспа түрімен 

танысып жазу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:« Р р дыбысы мен әрпі  

Мақсаты: Р дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөздегі дыбыстардың 

(дауысты дауыссыз ,жуан,жіңішке) 

ажыратып дұрыс дыбыстау.Суретті 

кітаптардан ақпаратты 

табу.Сөз,сөйлем  сызбасын  

құру.Жазу жолын жол аралық 

кеңістікті жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап әріп 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қызыл  кітапқа  

енген  өсімдіктер» 

Мақсаты:Қызыл  кітапқа  енген  

өсімдіктермен  таныстыру.Арша  

ағашы  және  оның  қасиеттерімен  

таныстыру.Өсімдіктер  туралы  

білімдерін  кеңейту. Табиғатқа 

қамқорлықпен қарауға, оны 

аялауға тәрбиелеу;  

Математика негіздері 

Тақырыбы: 10 саны. 

Мақсаты:Заттар жұбы туралы 

түсінік беру, заттарды 

жұптастырып оларға сипаттама 

беруді үйрету, 10 цифрын жазуды 

үйрету, сан және цифр 

терминдерін ажырата білуге 

үйрету.Заттарды санау олардың 

атаулары мен ретін анықтау 

сандарды жазу дағдысын бекіту 

Табиғатты  қорғауға  тәрбиелеу. 

  

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Жаңбырлы күн»  

Мақсаты:Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай отырып, өз 

сезімдерін бейнелей білуге үйрету. 

Жаңбыр тамшыларын қағаз 

бетіндегі жазықтықты дұрыс 

пайдалана отырып түсіруге 

жаттықтыру. Бейнелеген заттарын 

музыка әуенімен қимыл-

қозғалыста үйлестіре білуге 

бағыттау, ептілік пен 

жинақылыққа тәрбиелеу. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: Қаңбақ шал мен 

түлкі. 

Мақсаты: «Қаңбақ шал» 

ертегісінің мазмұнымен 

таныстыру, шығармашылық 

қасиеттерін дамыту.Адам мен 

жануарларды мүсіндеу тәсілін 

үйрету.Таза, ұқыпты мүсіндеуге 

тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы: Алтын күз. 

Мақсаты: Ағаштар туралы 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Менің сезімдерім» 

Мақсаты: Адамның 

сезімдері,оның адамға тигізетін 

туралы түсінік беру.Адамның 

сезімдері туралы әңгімелесу.бала 

бойындағы жақсы қасиеттерін 

дамыту. Сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. Әңгімелесу. 

«Жәй  ғана  әжей» Дәйексөз. 

Сергіту  сәті. «Сәлем  берем  

үлкенге» Тыныштық  сәті. Ойын  

жаттығу. «Мен  қамқор  

боламын»» Мадақтау. Сергіту  

сәті. Дәптермен  жұмыс. 

Қоршаған ортамен танысу  

Тақырыбы:Қызыл кітіап. 

Мақсаты:Балаларды  «Қызыл 

кітап» туралы түсіндіру, 

өсімдіктердің жойылып кету 

себебі, оны қорғау жолымен 

таныстыру. Өз елінің  

өсімдіктердің қорғау үшін 

адамдар не істеу керектігі туралы 

білімдерін дамыту. Туған жер 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жемістер» 

Мақсаты: Еңбектеу және 

өрмелеу.Биіктігі 40см. 

Болатын жіптің астынан 

қолды еденге 

тигізбей,жанымен 

еңбектеу;гимнастикалық 

орындық үстінде ішпен, 

арқаға қапшық қойып 

еңбектеуді үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Еңкейтілген тақтай үстінде 

кедергі биіктігі 10 см 

тақтайшаларды аттап жүгіру. 

2.Арқаға дорбаны іліп алып, 

гимнастикалық орындық 

үстінде жүгіру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жемістер» 

Мақсаты: Көлбеу 

басқышпен өрмелеп 

гимнастикалық қабырғаға 

өтіп, сатыдан ұстай отырып 

қайта түсу; 

Гимнастикалық орындық 



астынан еңбектеуді көрсетіп 

 Негізгі қимылдар: 

1. Заттар арқылы оң және сол 

бүйірмен және екі аяқпен 

алға қарай секіру. 

2. Қолды жерге тигізбей 

(биіктігі 30-40 см) жіптің 

астынан 

3.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жемістер» 

Мақсаты: Доға астымен 

еңбектеу (биіктігі 50 см); 

доғаның астымен қолына 

допты ұстап еңбектеуді 

(биіктігі  см); үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1. Қолды жерге тигізбей 

(биіктігі 30-40см) жіптің 

астынан еңбектеп өту. 

2. Арқаға дорбаны іліп алып, 

гимнастикалық орындық 

үстінде жүгіру. 

элементтерін жазу. 

Балаларды адамгершілік сезімге 

тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қызғалдақ»  өсімдігі  

туралы  әңгімелеу және   

бейнетаспадан   тамашалату. 

Мақсаты:Сиреп  бара  жатқан  

өсімдіктер  туралы  түсінік  беру  

арқылы  қызғалдақ  гүлінің  

қасиеттерімен    таныстыру  және  

қорғау  сезімдерін  тәрбиелеу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Күз бояуы» 

Мақсаты: Балалардың күз туралы 

түсінігін кеңейтіп, жыл мезгілінің 

ерекшеліктерін айтуға 

үйрету.Тілдерін дамытып, ой-өрісін 

кеңейту, сөздік қорын молайту. 

Балаларды табиғатты аялауға, 

әсемдікті көре білуге, сезінуге 

тәрбиелеу. 

 

 

Орыс тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

мәлімет бере отырып, терек 

бұталары жайлы айтып өту, 

ағаштарды өзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты  бір-бірінен 

ажыратып, «Алтын күз» тақырыбы 

бойынша жапсыруларын таза, 

ұқыпты жапсыруға тәрбиелеу. 

 

Музыка. 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка. 

Маман  жоспары  бойынша  

табиғатына деген 

жауапкершілікке, өсімдіктерге 

қайырымды болуға тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып:  «Бізді қоршаған әлем« (Қазан ІV апта) 

                                                                                   Апта тақырыбы: «Берекелі Алтын  күз»  (Ас  атасы-нан). 



Мақсаты: Дән тұқымымен танысу,бидайдан нан жасалынатынын айта отырып,дастарханға жеткенге дейінгі істелетін еңбек мазмұнымен,қолданылатын техникалардың аттарымен, 

диханшылардың еңбегімен таныстыру.Үлкендердің еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу.Балалардың  ақыл-ой белсенділігін арттыру.Өлең,мақал-мәтелдер арқылы тіл байлығын 

жетілдіру.Берілген тапсырманы орындауға,еңбекқорлыққа,нақыл сөздердің тәрбиелік мәнін түсінуге талпындыру. Ойын белсенділігін дамыту,шыдамды болуға,  тәрбиелеу. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жапырақ 

жинау» 

Мақсаты:Көлбеу басқышқа 

шығу,доғаның астымен 

төрттағандапдопты басымен 

итеріп, еңбетеу,кедергілер 

арасынан және шеңбердің 

шетіне тигізбей оң және сол 

бүйірімен топталып, 

шеңбердің ішінен өту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Ирелеңдеп жүгіру. (10 

метрден 3 рет). 

2.Жай, бір аяқтан екінші аяққа 

кезектестіре секіре жүгіру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жапырақ 

жинау» 

Мақсаты:Балаларды әр 

бұрышта шыр айнала 

бұрылып,жүру,саптан бір-

бірден жан-жаққа 

тарау.Аяқтың ұшымен, 

өкшемен, белгі бойынша шыр 

айнала бұрылып 

ж.ржүру.Заттардың арасынан 

шашырай 2 минутқа дейін 

жүгіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен допты оң және сол 

жаққа  жерге соға қос қолмен  

қағып ала жүру. 

2.Бір қолмен дорбашаны 

төменненшығыршыққа 

лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

ережелері   

Тақырыбы: «Азық-  

түліктер.  Дәрумендер». 

Күз -  жомарт,  берекелі  

мезгіл  екені  туралы  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Р р дыбысы мен 

әрпі  

Мақсаты: Р дыбысы және 

әрпімен таныстыру.Сөздегі  

дыбыстардың (дауысты 

дауыссыз ,жуан,жіңішке) 

ажыратып дұрыс дыбыс 

тау.Суретті кітаптардан 

ақпаратты табу.Сөз,сөйлем  

сызбасын  құру.Жазу жолын жол 

аралық кеңістікті жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын 

сақтап әріп элементтерін жазу. 

Балаларды адамгершілік сезімге 

тәрбиелеу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Дыбыстық 

талдау» 

Мақсаты: Өткен дыбыс 

тармен әріптерден құрал 

ған сөздерге дыбыстық талдау 

жасау, сөздерді буынға бөліп 

айту. Дауыс 

ты және дауыссыз дыбыс 

тарды ажырату. 

Сөйлеуді  дамыту. 

Тақырыбы: «Қорыққанға қос 

көрінеді» (ертегі) 

Мақсаты: Ертегіні соңына дейін 

тыңдауға үйрету. Балалардың 

сөйлеу шеберлігін, сөздік 

қорларын дамыту; баланы 

өжеттілікке, батырлыққа 

тәрбиелеу.  

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы: «Ас  атасы-нан» 

Мақсаты:Нанның  адам  үшін  

маңыздылығын  

түсіндіру.Нанның  бидайдан  

жасалатыны  туралы  түсінік  

беру.Бақылағыштығын  қиялын  

дамыту. «Нан  дастарханға  

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Ас атасы-нан» 

Мақсаты:  Балаларға ас атасы-

нан екендігін,нанның адам 

өміріндегі ең маңызды ас 

екендігін, оның оңай жолмен 

келмейтіндігін ұғындыру. 

Нанның қалай дастарқанға 

келетінін айтып оған көптеген 

адамдар еңбек еткендігін 

түсіндіру.Дүниетанымын, 

Ой-өрісін,еңбекқорлы 

ғын,адамгершілігін ояту және 

дамыту.Бидайдан жасалған 
өнімдерді қадір 

леуге,қастерлеуге,нанды 

даярлайтын адамдарға деген 

құрмет сезімдерін, 

үлкендердің еңбегін құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Заттарды өлшемі 

бойынша салыстыру. 

Мақсаты:Күз  мезгілі  туралы 

білімдерін жетілдіру. Балаларды 

заттарды салыстыруға үйрету. 

«Қаншалықты артық немесе 

кем?» деген сұраққа жауап бере 

алу. Кеңестік туралы түсініктерін 

дамыту; ойлау қабілеттерін 

жетілдіру. Ұқыпты жұмыс 

жасауға тәрбиелеу Балалардың 

логикалық ойлау қабілетін 

дамыту.Зейінді  болуға  

тәрбиелеу. 

Құрастыру:  

Тақырыбы:«Жүк  машинасы» 

Мақсаты:Геометриялық  

пішіндерден  жүк  машина 

сын  құрастыру.Ауыл  

шаруашылық  машинала 

рының  ролі  туралы  түсінік  

беру. 

Сурет  салу  

Тақырыбы: Бидай 

масақтары.  

Мақсаты: Балаларға күз 

мезгілінің ерекшеліктері 

туралы түсінік беру,  бидай 

масақтары туралы мәлімет 

бере отырып, бидай 

масақтарының суретін салуға 

үйрету. 

Мүсіндеу.  

Тақырыбы:Балаларға ұннан 

жасалатын тағамдар жайында 

қарапайым түсініктер беру; 

-домаланған пішінді екі 

алақанның арасына салып, 

жалпақтау тәсілін пайдалана 

отырып, нанды мүсіндеуді 

үйрету; 

-мүсіндеу, іскерлік 

дағдыларын қалыптастыру; 

-ұқыптылыққа тәрбиелеу; 

-қол икемділігін дамыту. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

Көкөністер,жемістер-күз 

сыйлықтары. 
Мақсаты: Көкөністер мен 

жемістер туралы түсініктерін 

кеңейту. 

Іскерлік дағдыларын дамыта 

отырып, түрлі түсті 

қиындыларын пайдалану 

арқылы күз 

сыйлықтарын(көкөністер мен 

жемістерді) дайындау. 

Танымдық қабілетін дамыту. 

Музыка. 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка. 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Мен қамқор 

баламын» 

Мақсаты:Қамқорлық 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретіндегі мәнін 

ашу.Жасаған қамқорлығы, 

көмегі ешқашан ізсіз 

кетпейтінін, қайта соның бәрі 

өздеріне жақсылық болып 

оралатынын 

үйрету.Қамқорлық жасай білу 

дағдыларын дамыту.Бір біріне 

үнемі қамқор болуға 

тәрбиелеу.  

Шаттық  шеңбері Әңгімелесу. 

«Мен  осындай  адаммын!» 

Тыныштық  сәті. 

Қорындылау.  Жүректен  

жүрекке. 



түсініктерін 

қалыптастыру.Пайдалы  азық-

түліктер  мен  дәрумендер  ( 

көкөністер  мен  жемістердің  

адам  ағзасына  пайдасы) және  

салауатты  тамақтанудың  

маңызы  туралы  білімдерін  

жетілдіру. 

Өз ағзасын күтуге 

тәрбиелеу 

қалай  келді» әңгімесін  оқып  

беру. 

 

 

Орыс тілі  

Маман  жоспары  бойынша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Табиғат  әлемі» (Қараша І апта.) 

                                                                            Апта тақырыбы:Құстар біздің досымыз.Қыстайтын, жыл құстары.  

Мақсаты: Қыстап қалатын және жыл құстары туралы жалпы түсінік қалыптастыру; олардың қысқы  тіршілігі  маңызды белгілері бойынша ажырата білуге үйрету. Балалардың қыс 

мезгілінде құстарға қамқорлық жасауға белсендігін арттыру. Сөздік қорын молайту.Балаларға адамгершілікке табиғатты қорғауға тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5   

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2  

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

  

Денс  шынықтыру Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: О о дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: О дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Тілдің дыбыстарын 

естіп, қабылдау, оларды сөздер 

ішіннен бөлу және сөзсіз айту. 

Сөздегі дыбыстардың (дауысты 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қыстап қалатын 

құстар және жыл құстары» 

Мақсаты:Қыстап қалатын құстар 

және жыл құстары туралы жалпы 

түсініктерін қалыптатыру, оларды 

маңызды белгілері бойынша  

Сурет  салу   

Тақырыбы:Тоқылдақ 

Мақсаты: Құстардың сыртқы 

келбеті туралы түсінік 

қалыптастыру, сыртқы реңінің, 

пішіні мен бөліктері  

шамасының әртүрлілігіне 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:«Мен осындай 

баламын» 

Мақсаты:Жақсы қасиеттер 

туралы қарапайым түсінік 

беру.Адамның жақсы қасиеттері 

туралы түсініктерін 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Біз құстармыз » 

Мақсаты:Тізбекті тізені 

жоғары көтере адымдап жүруге 

және тапсырманы дұрыс 

орындауға үйрету.Жүгіріп 



келіп, ұзындыққа секіруді 

үйрету. Шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты қос қолдап заттар 

арасымен алып жүру. 

(арақашықтығы 4м) 

2.Доғаның астымен 

төрттағандап допты басымен 

итеріп еңбектеу. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Біз құстармыз » 

Мақсаты:Бір қатар сапқа 

тұру,қолды шетке соза сап 

түзеу.Аяқты аяққа тақап қойып, 

алға, жан-жаққа жүру.Тізені 

жоғары көтере екі санды 

сабалай жай жүгіруді жүрумен 

алмастыру. 

 Негізгі қимылдар: 

1.1-3 гимнастикалық орындық 

үстімен әр қадам сайын қар 

кесегін артынан қолдан қолға 

ауыстыра жүру. 

3.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: « Біз құстармыз » 

Мақсаты:Аяқты аяққа тақап 

,жан-жаққа  жүру.тізені жоғары 

көтере екі санды сабалай жай 

жүгіруді жүрумен нақты 

алмастыру.Құстар туралы 

нақты түсінік беру.Жүгіріп 

келіп, ұзындыққа секіруді 

үйрету. 

 Негізгі қимылдар : 

1.Доғаның астымен 

төрттағандап допты басымен 

итеріп еңбектеу. 

2.Секіру. 

дауыссыз , жуан, жіңішке) ажыратып 

дұрыс дыбыстау. Суретті 

кітаптардан ақпаратты табу. 

Сөз,сөйлем  сызбасын  құру. Жазу 

жолын жол аралық кеңістікті 

жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап әріп элементтерін 

жазу. Тәрбиешінің сұрақтарына 

толық,анық жауап беру.                             

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: О о дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: О дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Тілдің дыбыстарын 

естіп, қабылдау, оларды сөздер 

ішіннен бөлу және сөзсіз айту. 

Сөздегі дыбыстардың (дауысты 

дауыссыз , жуан, жіңішке) ажыратып 

дұрыс дыбыстау. Суретті 

кітаптардан ақпаратты табу. 

Сөз,сөйлем  сызбасын  құру. Жазу 

жолын жол аралық кеңістікті 

жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап әріп элементтерін 

жазу. Тәрбиешінің сұрақтарына 

толық,анық жауап беру.                            

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Өрмекші,құмырсқа, 

және 

қарлығаш»(мысал)Мақсаты:«Өрм

екші,құмырсқа және қарлығаш» 

әңгімесін мазмұны бойынша 

әңгімелеп айтуды үйрету,әңгімні 

тындата отырып,бала қимылын 

дамыту,балаларды еңбекқорлыққа, 

ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу. 

Сөздік қорын молайту,сөйлеу тілін 

дамыту, 

шығармашылыққа баулу. 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Қотыр  торғай» 

ертегісі.Мақсаты:  Балаларға  ертегі  

кейіпкерлерінің, жағымды-

жағымсыз  рекшеліктері  туралы  

түсінік  бере  отырып  ертегіні  

әңгімелеп  жеткізу. Балалардың  

сөздік  қорын  дамыту. 

ажырата білуге үйрету. Балалардың 

құстардың жылы жаққа ұшып кету 

себептері туралы түсініктерін 

тереңдету.  Құстарды қыстап 

қалатын, жылы жаққа ұшып кететін 

құстарға бөліп жіктей алу білімдерін 

кеңейту. Құстарға деген 

сүйіспеншіліктерін арттыру, қыста 

оларға қамқорлық жасауға деген 

құштарлықтарының артуына жағдай 

жасау.   

Математика негіздері 

Тақырыбы:Ұзындық.шарт 

ты өлшеуішті пайдаланып, 

заттарды ұзындығына  

қарай салыстыру. 

Мақсаты: Балаларды шартты 

өлшеуіштердің көмегімен 

ұзындықты өлшеу туралы 

түсініктерін қалыптастыру.Санның 

шартты өлшеуіштің мөлшеріне 

байланысты екендігі туралы 

түсіндіру,геометриялық пішіндерді 

бір-бірінен ажыратып, білімдерін 

бекіту,өз беттерінше жұмыс істеу 

дағдыларын арттыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

қарамастан барлық құстардың  

өзара ұқсас болып келетін 

түсіндіру.; тоқылдаққа тән 

ерекшеліктерді бейнелей білуге 

үйрету. Құстарды қорғауға, 

оларға қамқор болуға 

тәрбиелеу.                     

Мүсіндеу. Тақырыбы:Сәнқой 

әтеш. 

 Мақсаты: Балаларға құстар 

туралы түсінік бере отырып, 

олардың дене тұрқына мән 

беру.  Әтеш құсының дене 

ерекшеліктерін қарап отырып, 

ермексаз арқылы мүсіндей 

білуге үйрету. Ұқыптылыққа 

баулу. Құстарға деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу.                          

Жапсыру 

Тақырыбы: Ыдыстағы 

жемістер. 

Мақсаты: Балаларға жеміс-

жидектер туралы түсініктерін 

нақтылау ыдысқа жеміс-

жидектерді дұрыс орналастыра 

білуді үйрету, жемістермен 

жидектер туралы, олардың 

пайдасы туралы әңгімелеп 

беру,ұқыпты жұмыс істеуге, 

жұмысты мұқият орындауға 

тәрбиелеу. 

Аппликация дағдыларын 

қалыптастыру; кеңістікті 

бағдарлай білуге тәрбиелеу.  

 Музыка.                           

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка.                           Маман  

жоспары  бойынша 

 

кеңейту.Бойларындағы жақсы 

қасиеттерін дамыту. 

Адамгершілікке тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. «Өзіммен  

өзім»  Әңгімелесу. "Бес  сау«ақ"  

Дәйексөз.  Ойын. «Татту  тәтті  

отбасы» Дәптермен  жұмыс. 

Ғажайып  сөзлдер. 

Қортындылау. Жүректен  

жүрекке. 

Қоршаған  ортамен 

таныстыру. 

Тақырыбы:«Құстар қысқа 

қалай дайындалады?» 

Мақсаты:Жыл мезгілдері: қыс 

белгілері туралы білімдерін 

тереңдету. Байланыстырып 

сөйлеу, жыл мезгілдерінің 

ерекшеліктерін сипаттай алуды 

дамыту. Құстардың қысқа қалай 

дайындалатыны туралы түсінік 

беру. Табиғатты сүюге, қорғауға 

тәрбиелеу.  



Орыс  тілі                           Маман  

жоспары  бойынша  
 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Табиғат  әлемі» (Қараша ІІ апта.) 

Апта тақырыбы:Үй жануарлары. Өсу жолдары, тіршілік мекені, пайдасы мен күтімі. 

Мақсаты: Балаларға үй жануарлары туралы білімдерін толықтыру, олардың пайдасы маңызы, туралы түсінік беру. Олардың түрлерін бір – бірінен ажыратуға, бізге тигізер пайдасын 

айтып, ұлттық тәрбие негізінде  еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, экологиялық тәрбие беру. Үй жануарларына қамқорлық жасау. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5  

 

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2 

 

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Т т дыбысы мен 

әрпі. 

 Мақсаты: Т дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тілдің 

дыбыстарын естіп, қабылдау, 

оларды сөздер ішіннен бөлу және 

сөзсіз айту.Сөздегі дыбыстардың 

(дауысты дауыссыз ,жуан, 

жіңішке)ажыратып дұрыс 

дыбыстау. Сөз,сөйлем  сызбасын  

құру.Жазу жолын жол аралық 

кеңістікті жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап әріп 

элементтерін жазу.  

Сауат  ашу негіздері 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Дөңгелек. 

Шаршы. 

Тіктөртбұрыш.Үшбұрыш. 

Мақсаты: Заттарды  бірнеше  

қасиеттері  бойынша  табуға  

үйрету;заттардың  биіктіктерін  

салыстыруға  жаттықтыру.  

Логикалық  ойлауын  және  зейінін  

дамыту.Балалардың  

зейінін логикалық ойлау қабілетін 

дамыту. 

Ұқыптылыққа,шыдамдылыққа   

Тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы: Үй  жануарларына  

Сурет  салу  

Тақырыбы:  Бота 

Мақсаты: Балаларға үй 

жануарлары туралы мәлімет 

бере отырып, түйе баласы  

ботаның суретін салуға және 

оны бояуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Туған өлке, үй жануарларын 

қорғай білуге үйрету.                        

Жапсыру 

Тақырыбы: «Бұйра  

қошақан» 

Мақсаты: Үй жануар 

ларымен таныстыруды одан әрі 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Менің 

туыстарым» 

Мақсаты: Өзара сыйластық 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретіндегі мәнін 

түсіндіру.Туыс, туысқан ұғымы 

жайлы  түсінік беру.Туыстар бір 

түбірден өскен ағаштың 

бұтақтары тәрізді екенін, 

туыстармен қалай қарым қатынас 

жасау керектігін 

үйрету.Туыстарға деген 

сыйластық қарым қатынастарын 

дамыту, өзара сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

1.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Өз үйіңді тап» 

Мақсаты:Балаларға бір орында 

айнала тұруды үйрету.Арқан жіп 

үстінен тура және бір қырымен 

жүруді жаттықтыру.Балалардан 

үйді немен тұрғызатыны туралы 

сұрау.Өз ойларын толық 

жеткізуге мүмкіндік беру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Ирелеңдеп жүгіру. (10 м ден 3 

рет). 

2.Жай, бір аяқтан екінші аяққа 

кезектестіре секіре жүгіру. 

2.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Өз үйіңді тап» 



 Мақсаты:Балаларды әр  

бұрышта шыр айнала бұрылып 

жүру,саптан  бір-бірден жан-

жаққа тарау.Аяқтың ұшымен, 

өкшемен, белгі бойынша айнала 

бұрылып жүру.Заттардың 

арасынан шашырай 2 мин. дейін 

жүгіру.Кубиктерден үй жасап 

үйрету.  

Негізгі қимылдар : 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен оң және сол жаққа жерге 

соға қос қолмен қағып ала жүру. 

2.Бір қолмен дорбашаны 

төменнен шығыршыққа лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  негіздері 

Тақырыбы: Үй  жануарлары  

және  оны  күтіп  бағу 

Мақсаты: Балалардың  үй  

жануарлары  және  оларды  күту  

туралы  білімдерін  жүйелеу  

және  қорыту. 

Танып  білуге  деген  

қызығушылықтарын   арттыру; 

байланыстырып  сөйлеу  

қабілеттерін  дамыту, сөздік  

қорларын  байыту. Өз  

денсаулығын  күтуге, үй  

жануарларына  қамқорлық  

жасау. 

Тақырыбы: У дыбысы мен 

әрпі. 

Мақсаты: У дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөз, сөйлем 

сызбасын оқу. Жазу жолын жол 

аралық кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын 

сақтап әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы:«Ақсақ 

құлан»(аңыз) 

Мақсаты: Аңыз мазмұнын 

түсініп, тыңдауға деген 

сүйіспеншілігін артыру. Аңыз 

оқиғасы арқылы балаларды 

жанашырлық, мейірімділік 

сезімдерін қалыптастыру. Күй 

өнері құдіретін сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы:«Үй  жануарлары» 

Мақсаты:Балаларға үй 

жануарлары туралы білімдерін 

толықтыру, олардың пайдасы 

маңызы, туралы түсінік беру. 

Олардың түрлерін бір – бірінен 

ажыратуға, 

айтқандай зейін қойып тыңдауға 

үйрету көзделіп үй 

жануарларына байланысты 

тақпақтар мен мақал мәтелдер 

айтқызу сұрақ – жауап, жұмбақ 

шешу арқылы тіл байлықтарын 

дамытумен бірге олардың бізге 

тигізер пайдасын айтып, ұлттық 

тәрбие негізін еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, экологиялық тәрбие 

беру қарастырылады.  

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

арналған  қоршау. 

Мақсаты: Жануарлардың  өсу  

жолдары  туралы  түсінік  

беру.Оларды  күту  туралы  мәлімет  

беру  арқылы, кірпіштерді  көлеміне  

қарай  орналастыра  білуге  үйрету. 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: Үй жануарлары. 

Түйе, ешкі. 

Мақсаты:Үй жануарлары түйе, 

сиыр,ешкі,жылқы, 

есек туралы түсініктерін кеңейте 

отырып, түйемен 

таныстыру,олардың тіршілік әрекеті 

туралы ұғымдарын кеңейту.Жан 

уарлардың тіршілігі адам 

ның қамқорлығына, күті 

міне зәру екендігі туралы ұғымды 

қалыптастыра отырып 

дамыту.Балалар ды жануарларға 

қамқор 

лықпен қарауға тәрбиелеу  

жалғастыру. Балаларға ақ түсті 

майлық қағазды қолдана білуге 

үйрету. Жұлмалау,орау әдіс-

тәсілдерін меңгерту. 

Тілдерін дамыту. Саусақтың 

ұсақ бұл 

шық еттерінің қозғалы 

сын жетілдіру.Үй 

жануарларына қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: Ит-адамның 

досы 

Мақсаты: Балаларға үй 

жануарлары туралы түсінік 

бере отырып, олардың адам 

өміріндегі рөлі туралы  

мағлұмат беру.  Ит туралы 

түсінік бере отырып, 

ермексаздан итті мүсіндеуге 

үйрету.  Басы, денесі, аяқтарын 

мүсіндеп, біріктіру.  Тазалыққа 

баулу. 

 

Музыка.                           Маман 

жоспары  бойынша 

Музыка.                           Маман 

жоспары  бойынша  

Дәйексөз. Сергіту  сәті. Ойын.  

«Достық  неден  басталды, 

достыққа  не   жарасады?» 

Дәптермен  жұмыс. Тыныштық  

сәті. Шығармашылық  ұжымдық  

жұмыс. «Достық  шеңбері» 

Ғажайып  сөздер. Қортындылау.  

Жүректен  жүрекке.   

                                                                                                                        

 

 

                                                                      

                                                       



 

Өтпелі тақырып : «Табиғат  әлемі» (Қараша ІІІ апта.) 

Апта тақырыбы:Жабайы жануарлар әлемі. Жануарлар қысқа қалай дайындалады?                                                                                                                                                           Әр түрлі 

мезгілдегі тіршілік кезеңі. 

Мақсаты: Әр аңның атын, балаларын ажыратып дұрыс атауға, жаттықтыру және олардың тіршілік ететін ортасы туралы түсініктерін бекіту. Жабайы аңдардың жыл мезгілдеріне қарай 

тіршілік сипатының өзгеруі туралы білімді нақтылау,балалардың ой – өрісін дамыту. Балалардың аңдарға деген сүйіспеншілік сезімдерін арттырып, оларға қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу. Жыл мезгілдеріне қарай жануарлардың тіршілік сипатының өзгеруі туралы білімді нақтылау. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: У дыбысы мен әрпі. 

Мақсаты: У дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөз, сөйлем сызбасын 

оқу. Жазу жолын жол аралық 

кеңістікті, жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап әріп 

элементтерін жазу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ш дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ш дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөзді буынға 

бөлу, сөздегі буын санның және 

орналасу ретін анықтау. Ш дыбысы 

дауыссыз дыбыс екенің түсіндіру. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақырыбы:«Түлкі мен қоян» 

ертегі. 

Мақсаты:Орманда мекендейтін 

жануарлар туралы әңгімелеу. 

(тиін,қасқыр,түлкі,қоян т.б) Ертегі 

мазмұнын айтуға, дыбыстық талдау 

жасауға үйрету, ауыз екі 

сөйлеулерін дамыту, сұраққа жауап 

беру қабілеттерін дамыту;сұраққа 

жауап беру қабілеттерін 

дамыту.балаларды 

батырлыққа,өжеттілікке тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Ақымақ қасқыр»  

Мақсаты:Балаларға ертегіні 

тыңдата отырып мазмұнын 

түсіндіру. Ертегіні тыңдай білуге, 

өз түсінігін жүйелі айта білуге 

баулу. Ертегідегі жағымсыз 

кейіпкердің бейнесін сурет арқылы 

көрсете отырып, қасқырды-ақымақ, 

ал қой, ешкінің үй жануары екенін 

айтып дүниетанымын кеңейту. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Дөңгелек және 

сопақша. 

Мақсаты:Геометриялық 

пішіндерді ажырата білуге, 

оларға ұқсас заттарды таба 

білуге, пішіні ұқсас заттарды 

топтай білуге, пішіндерден 

бейне құрастыра білуге, 

түстерін айта білуге үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Жануарлар 

қалай қыстап шығады? 

Мақсаты:Жыл мезгілінің 

ауысуына қарай жануарлардың 

дайындығын түсіндіру; 

жыл мезгілінің ауысуына 

жануарлар қалай 

дайындалатынын түсіндіру, 

кейбір жануарлар қыста неге 

ұйқыға кетеді, құстардың күзде 

оңтүстікке ұшып кетуі, ал 

жануарлардың кейбіреулері 

қысқа азық қорын дайындауы 

сияқты түсініктерді 

қалыптастыру; зерттеу 

дағдыларын белсендендіру,  

Мүсіндеу.  

Тақырыбы:  Тиін жаңғақ 

кеміреді. 

Мақсаты:Тиін,тиіннің тіршілігі 

туралы  түсінік беру,тиіннің 

мүсінін жасай білуге, дене 

бөліктерін біріктіріп 

қосу,шымшып қысу, дөңес 

тәсілдерін үйрету, саусақ 

моторикасын жақсарту.  Ұқыпты 

жұмыс істеуге, тазалыққа 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу   

Тақырыбы: Түлкі 

Мақсаты:  Қарапайым қимыл 

мен дене тұрқын бейнелеу 

арқылы жануарлардың суретіне 

мәнерлілік бере білуді  және 

түрлі сызықтар, бастырып салу, 

қарайту, қатты   қылқаламмен 

жұмыс жасау дағдыларын 

жетілдіру.  Түлкі суретін алуға 

үйрету.  Ұқыптылыққа баулу                       

Жапсыру  

Тақырыбы:  Түлкі 

Мақсаты:Балаларға жабайы 

жануарлар туралы мәлімет бере 

отырып, түлкі бейнесін түрлі 

түсті қағаздарды пайдалану 

арқылы жапсыра білуге үйрету. 

Ұқыптылыққа баулу. 

Жануарларға деген қамқорлыққа 

тәрбиелеу.                      

 

Музыка 

 Маман  жоспары  бойынша                        

 

Музыка 

 Маман  жоспары  бойынша                        

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Отбасылық 

мерекелер» 

Мақсаты: Отбасы құндылығы 

туралы түсініктерін кеңейте отырып, 

отбасылық мерекелер туралы 

түсіндіру.Жаңа жыл мерекесі 

отбасылық мерекелердің бірі екенін 

білдіру.Адамдар бір-біріне бақыт, 

денсаулық, сүйіспеншілік тілейтінін, 

жаңа жыл күні тілеген тілектері мен 

ой армандары орындалатынын 

әңгімелеу.Қуанышты көңіл күй 

сыйлау дағдыларын 

қалыптастыру.Отбасы мүшелеріне 

деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы:«Жабайы жануарлар» 

Мақсаты:Жабайы  аңдар  туралы  

түсініктерін  кеңейту, тереңдету. 

Олардың  түрлерін  бір – бірінен 

ажыратуға  дене  мүшелерін  дұрыс  

айта  білуге  үйрету. Жұмбақтар  

шешу  арқылы  ойлау,  қиялдау  

қабілеттерін  арттыру. Бұғы  

мүйізінің  пайдасы  туралы  айту  

сөздік  қорын  жетілдіру. Есте  

сақтау  қабілеттерін  дамыту. 

сұрақтарға  толық жауап  беруге  

үйрету. Аңдарды  қроға  тәрбиелеу. 

1.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Ұқсасын тап» 

Мақсаты:Жүру барысында 

жұптасып,қайта сапқа 

тұру.Конькиші жүрісін 

имитациялау.Адымдап 

жүру.1,5-2 мин.Жұптасып 

түрлі (баяу, тез, 

орта)жылдамдықпен тоқтамай 

жүгіруге жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар : 

1.Жүгіріп келіп, 

жылдамдыққа секіру. (биіктігі 

30-40 см.) 

2.Сақина лақтырып, таяққа 

тигізу. 

2.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Ұқсасын тап» 

Мақсаты:Зал бойы аяқтың 

ұшымен,өкшемен жүру,сапқа 

тұру, бір саптан үш сапқа 

тұру,қолды алға  созып сап 

түзеу, шашырап ирелеңдеп, 

белгі бойынша бастаушыны 

ауыстыра жүгіруге 

жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар : 

1.Тепе-теңдік сақтап,бір жағы 

көтеріңкі гимнастикалық 

тақтай  үстімен аяқты –аяққа 

тақап қойып жүру. 

2.Допты бір-біріне қос 

қолымен лақтыру. 

3.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «  » 

Мақсаты:Теледидиар, 

телефон,газет-журналдың 

көрнекіліктерін көрсетіп 

балаларға қазіргі  заманға 



байланысты құралдарына 

жеке-жеке тоқталып, түсінік 

беру.Саптізбекпен жүргізіп  

 Қатарға тұрғызу.,жалпы 

дамыту жаттығуларын 

орындау. 

Негізгі қимылдар : 

1.Арқаға дорбаны іліп алып, 

гимнастикалық орындық 

стімен еңбектеу 

2.Допты бір-біріне қос 

қолымен басынан асыра  

лақтыру. 

Ойын арқылы ойлау, зейінін 

дамыту. Көркем әдебиетке деген 

қызығушылықтарын арттыру.  

Орыс  тілі 

 Маман  жоспары  бойынша                         

  

 

 

 

  

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Табиғат  әлемі» (Қараша ІVапта.) 

Апта тақырыбы: Су қойма мекендеушілері 

Мақсаты: Балаларға су туралы түсінік беру және судың қажеттілігін, оның адамның, құстың, жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігіндегі маңызы туралы түсіндіру. Судың табиғатта баға 

жетпес сыйы екенін айту, түсініктерін қалыптастырып дамыту. Су қойма мекендеушілерінің сан алуандығы, олардың тіршілігі туралы түсінік беру. Қоршаған ортаны қорғауға, суды 

ластамауға, суды үнемдей білуге, ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ш дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты:Ш дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөзді 

буынға бөлу, сөздегі буын 

санның және орналасу ретін 

анықтау. Ш дыбысы дауыссыз 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қазақстанның  өзен-

көлін мекендейтін балықтар» 

Мақсаты:Қазақстан өзен-көлдерін  

мекендейтін  балық түрлерімен 

таныстыру. Балықтың құрылысы, 

оның тіршілігі туралы білім беру. 

Балаларды туған жерінің 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: Қолтырауын 

Мақсаты: Балаларға су қойма 

мекендеушілері туралы түсінік 

бере отырып, қолтырауын 

бейнесін ермексаздан жасауға 

үйрету. Ермексазды, ширату, есу 

тәсілдерін пайдалану. Тіршілік 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Отбасындағы 

қуаныш »  

Мақсаты: Бақыт, қуаныш 

құндылықтарының мәнін 

түсіндіру.Отбасында үйлесімді 

қарым қатынас жасауға, оларды  

жақсы көруге, сыйлауға, 

Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Сылдырлайды 

мөлдір су» 

Мақсаты:Табиғат аясына 

балаларды серуенге 

шығару.денені түзу ұстап, 

еркін жүру, жүгіру;үш қатар 

сап құрып,қолда алға соза сап 



түзеу;жыланша ирелеңдеп 

бағдарсы жүру; орта қарқында 

(30сек)белгі бойынша жүру, 

жүруді жүгірумен 

алмастыруды 

жаттықтыру.Көтеріңкі 

қойылған заттың үстімен 

жүруді, шахмат тәрізді 

қойылып, заттар үстінен қос 

аяқпен секіруді,допты қос 

қолмен себетке лақтыруды 

үйрету. Ептілік қимыл 

белсенділігін дамыту. 

Негізгі қимылдар : 

1.Көтеріңкі қойылған заттың 

үстімен жүру. 

2.Шахмат тәрізді қойылып, 

заттар үстінен қос аяқтап 

секіру. 

2.Дене   шынықтыру 

Тақырыбы: «Сылдырлайды 

мөлдір су » 

Мақсаты:3 метр жерге дейін 

көзді жұмып, жүруге,қолды 

жан-жаққа соза шеңбер құрып 

тұруға;ұзын  «жыланша» 

ирелеңдеп жүруге,белгі 

бойынша жартылай отыру,тез 

тұрып, жүгіруді жалғастыруға 

жаттықтыру,музыкаға сәйкес 

бейнелі қимылдарды жасап 

көрсетуді үйрету.Су тураы 

санамақтарды айтқызу. 

Негізгі қимылдар : 

1.Оң және сол аяқты 

кезектестіре секіру. 

2.Тізерлеп тұрып допты бір-

біріне қос қолмен басынан 

асыра лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы: Судың, 

тазасы.дерттің қазасы.  

 Мақсаты: Судың адам 

өміріндегі маңыздылығын 

түсіндіру. Сабақтың 

дыбыс екенің түсіндіру.  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Дыбыстық талдау. 

Мақсаты: Дыбыстық 

құрылымы әр түрлі үш-төрт 

дыбыстан тұратын сөздерге 

дыбыстық талдау 

жасауға,дыбыстардың айтылу 

және дыбысталу ерекшеліктерін 

талдауға үйрету,сөздердегі 

дауысты және дауыссыз 

дыбыстар 

ды ажырата білуді дамыту. 

Сөйлеуді  дамыту                   

Тақырыбы: «Қысқа 

дайындық» (ертегі)   

Мақсаты:Балалар қамқорлық 

сезімдерін тәрбиелеу. Жылдың 

төрт мезгілі туралы түсінік 

беру.Қыс мезгіліндегі табиғатта 

болатын ерекшеліктер туралы 

түсіндіре отырып,адамның 

қысқы еңбегі жайлы білімдерін 

толықтыру. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы:«Алтын балық» 

(ертегіні оқу, талдау) 

Мақсаты: Балалардың тілін 

дамыту, сөйлеу мәдениеті мен ой 

- өрісін, дүниетанымын 

жетілдіру. Балаларды 

адамгершілікке баулу, ойын 

нақты тапқыр сөйлеуге, ақылды, 

салмақты ой айтуға баулу. 

Баланың қиялын есте сақтауын 

шығармашылық қабілетін 

дамыту, ойдан әңгіме, ертегі 

шығарып  

Орыс  тілі 

Маман  жосары  бойынша   

құндылығымен таныстыруды 

жалғастыру. Балықтар туралы 

білімдерін әрі қарай дамыту. 

Табиғатты сүюге, қорғауға, судың 

адам өміріндегі  маңыздылығын 

түсінуге тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Шар,текше, 

цилиндр.  

Мақсаты: Балаларға 

Текше,шар,цилиндр туралы түсінік 

беру.Ойлау қабілеттерін жетілдіру. 

Фигуралар туралы алған білімдерін 

бекіту.Ұқыпты жұмыс жасауға 

тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы:  «Су асты әлемі» 

Мақсаты: Су асты әлемі туралы 

білімдерін тереңдету. Балықтар 

жайлы мағлұмат 

беру.Балықтар,сегізаяқ,тасбақа 

бейнесін қиып, су асты әлемін 

құрастыруда ұқыпты жұмыс істеу 

іскерліктерін қдамыту.Жұмысты 

бірлесіп істеуге, бір-біріне 

көмектесуге, ұқыптылыққа баулу.Су 

асты әлемінің тіршілік  иелеріне 

сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу. 

иелерін қомқорлауға 

үйретуайтуға дағдыландыру. 

Баланың әлеуметтік және 

эмоционалдық дамуына жағдай 

жасап, әр баланың жеке дара 

әртістік, шығармашылық 

қасиеттерін ес - кере отырып, 

өзін қоршаған ортаға, адамдарға, 

құрбыларына, өзіне деген қарым 

- қатынас мәдениетін 

қалыптастыру.  

Сурет  салу   

Тақырыбы:  Балықтар 

Мақсаты:  Балаларға балықтар 

туралы мәлімет бере отырып, 

олардың алуан түрлілігіне назар 

аударту. Су астындағы балық 

бейнесін  салып, ұқыпты бояй 

білуге үйрету.                       

Жапсыру 

Тақырыбы:  Көлшікте 

Мақсаты:  Балаларға су 

қоймалары, су қоймалары 

ның мекендеушілері туралы 

түсіндіре отырып, көл бетіндегі 

тіршілік  иелерін, көлшікті 

жапсыра білуге үйрету. 

Ұқыптылық 

қа баулу.                     

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша                        

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша                        

құрметтеуге,оларға көмектесуге 

үйрету.Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық,жанашыр сезімдерін 

дамыту.Отбасындағы өзара 

сыйластыққа тәрбиелеу. 
 

Әңгімелесу.Дәйексөз. Ойын. 

«Менің досым» 

Дәптермен  жұмыс. Ғажайып  

сөздер.  

Сергіту  сәті. Тыныштық сәті. 

Қортындылау.   

Жүректен  жүрекке. 

 

 

 

 «Табиғат және адам» 

Мақсаты: Табиғат пен адамның 

үйлесімділігі туралы түсініктерін 

бекіту.Табиғат-барлық адамның 

ортақ үйі, табиғаттың қуаныш 

сыйлайтынын, біз табиғатқа 

қамқор болатынымыз туралы 

үйрету.Табиғатқа деген қамқор 

қарым-қатынас дағдысын 

дамыту.Тазылыққа, ізгілікке 

тәрбиелеу.  

  



міндеттері: - Суды үнемдеуге 

баулу.  

- Судың табиғаттағы орнын 

түсіндіре отырып, табиғатты 

сүюге, қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Менің  Қазақстаным» (Желтоқсан І апта.) 

Апта тақырыбы:Елін сүйген-елбасы 

Мақсаты: Балалар бойында Отанға деген сүйіспеншілікті, өз халқының, елінің тарихына терең бойлай отырып, дүниетанымын кеңейту. Қоғамға дұрыс көзқарасын қалыптастырып, 

сыншыл көзқарас жетілдіру.Тарихты зерттей алу қасиеттерін ашу. Қазақстан Республикасы туралы ойларын қалыптастыру, Елорда Астана оның көрікті жерлері жайлы білімдерін кеңейту, 

қаланың тарихын білу, қала туралы білімдерін тиянақтау, тіл байлығын, ой өрісін, грамматикалық тұлғада жүйелі сөйлеуге, елімізді, қаламызды сүюге баулу, қаланың көрікті жерлері мен 

тарихи ескерткіштерін аялауға, мақтаныш тұту.Баланың ізгілік қасиетін дамыту. Ойын арқылы балалардың ой - өрісін, қимылын ұштау. Отанға, туған жерге деген сүйіспеншілігін 

арттыру, өз елін, отанын сүйетін патриот болуға тәрбиелеу. 

 

 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері-0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5   

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2 

 

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

 

 



1.Дене шынықтыру 

Тақырыбы:Киімдер 

Мақсаты: Жіпті екі қолға 

кезек-кезек ауыстыра 

ұстап, кең адыммен 

жүруге жаттықтыру.Жүру 

барысында сапқа тұру,2-3 

сап құрып тұру:аяқты түзу 

алға сермей, кең адыммен 

жүгіру, кеңістікті 

бағдарлай білуге 

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты түзу алға сермей, 

кең адыммен жүгіру, жеңіл 

жүгіру. 

2.Жеңіл секіру аяқ 

ұшымен. 

2.Дене шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты: Дене 

сымбаттылығын 

қалыптастыру мақсатында 

жұмыс жасау.еденде 

созылып жатқан арқан 

үстімен бір 

қарқынмен(өкше арқан 

үстінде, аяқ ұшы 

еденде)жүруді 

үйрету.Қолды жоғары 

шетіне тигізбей, оң және 

сол жақ бүйірімен 

шығыршықтан. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қолды жоғары шетіне 

тигізбей, оң және сол жақ 

бүйірімен шығыршықтан 

өту. 

2.Адымдап жүру. 

3.Дене шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Жыл 

мезгіліндегі киімдерді 

ойша киіп іс-қимыл 

жасау.Жылдам 

қимылдауға 

үйрету.Музыкаға сәйкес 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: С дыбысы мен әрпі  

Мақсаты: С дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөзді буынға бөлу. 

Сөздегі буын саның және орналасу 

ретін анықтау. Сөз, сөйлем 

сызбасын құру. Жазу жолын жол 

аралық, кеңістікті, жолдың жоғарғы 

және төменгі сызығын сақтап, әріп 

элемент 

терін жазу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: Ы дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ы дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Жаңа ы дыбысы және 

оның әріп таңбасымен 

таныстыру.Сөз/ 

сөйлем сызбасын құру және  оқу.  

Берілген суреттерден  ақпаратты 

табу.  Сөздегі дыбыстарды, олардың  

түрлерін дыбыстау. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Ұлы Отаным»(өлең) 

Мақсаты:Туған елге мақтаныш 

сезімдерін тәрбиелеу.  Тәуелсіздік 

күні туралы түсінік беру. Отанға  

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.Тәуелсіз болу-өз  

еркімен өмір сүру деген сөзі  айтып 

түсіндіру. Қазақстандық әр 

азаматтың ұнаған мектепте, жоғарғы 

оқу орнында білім алуға, қалаған 

мамандығын таңдауға,сүйікті ісімен 

айналысуға, ауырып қалса емделуге, 

демалуға, спортпен айналысуға және 

де басқа да көптеген нәрсені өздері 

тағдап алуға құқығы бар екендігі 

ұғындыру. Қазақстан көп ұлтты 

мемлекет екендігі,елімізде 16-17 

желтоқсан –Тәуелсіз күні болып 

белгіленгені туралы мәлімет беру. 

Ермек Өтетілеуұлы «Отан» өлеңін 

оқып түсіндіру.  өлең жолдарын 

орынды қолданып,мәнерлеп оқу 

тәсілдерін меңгерту. 

Көркем әдебиет 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Үсті-асты.Ішінде-

сыртында.Алдында-артында.Оң жақ-

сол жақ. 

Мақсаты: Балаларды кеңістік 

ұғымымен таныстыру.Заттардың өзара 

орналасуын орнын ажырата білуге 

үйрету. Балалардың кеңістік туралы 

түсініктерін дамыту (солға, оңға, 

астында, үстінде, маңында және т.б. 

сөздерді пайдалануға үйрету. Анықтау 

арқылы салыстыра білу, ұғымдарды 

саналы меңгерту. Танымдық әрекетін 

жетілдіру. Ойын тілін дамыту. 

 Жаратылыстану                          

«Астана-махаббатым  менің»  

Мақсаты:Астана  қаласының  тарихы  

туралы  түсінік  беру.Үлкенді  сыйлау,  

Отанды  сүю, Елжандылыққа  

тәрбиелеу.Көркем,мәнді  сөйлеу  

дағдыларын  қалыптастыру.  

       Жапсыру 

Тақырыбы:Қазақ 

қыздарының ұлттық киімі.   

Мақсаты:  Балаларға Қазақ 

халқының тарихы туралы сыр 

шерте отырып, олардың 

байырғы тұрмыс-салтымен 

таныстыру. Ұлттық киімдерін 

ұқыпты жапсыра білуге үйрету. 

Мүсіндеу  

Тақырыбы:Тостаған.   

Мақсаты:  Балаларға қазақ 

халқының тарихы, әдет-ғұрпы 

мен салт дәстүрі туралы 

мәлімет бере отырып, халық 

өнерінің сарыны бойынша 

өрнек жасауды үйрету.  Өрнек 

салудың симметрия  ырғақ, 

кезіктіру,ою пішіндерінің 

орналасуы арқылы заттың 

пішінін көрсету, сәндік 

құрастыру икемділіктерін 

дамыту.Эстетикалық тәрбие 

беру. 

Сурет  салу  

Тақырыбы:  Бәйтерек 

Мақсаты:  Балаларға бәйтерек 

туралы  мағлұмат беру. Оның 

шығу тарихына тоқтала 

отырып, балаларға өз еліміз, өз 

тарихымыз  туралы айтып өту. 

Бас қаламыздың көрікті өзіндік 

тарихы бар Бәйтерек кешенінің 

суретін салуға үйрету.     

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша   

Өзін  өзі  тану 

Тақырыбы: «Достық неден 

басталады?» 

Мақсаты: «Дос», «Достық» 

құндылығы туралы түсінік 

беру.Достарға деген мейірімді 

қарым-қатынасқа үйрету.Достаса 

білуге тәрбиелеу. Достық неден 

басталатынын түсіндіру. 

Қоршаға ортамен танысу 

Тақырыбы: «Қызыл кітап» 

жануарды қалай қорғайды. 

Мақсаты:Қызыл кітап туралы 

алғашқы ұғымдарын 

қалыптастыру.Қызыл кітапқа 

енген құлан жануарларының 

жылқы жануарына ұқсас 

белгілерімен ерекешлігін 

айту.Жабайы жануарларға деген 

қамқорлығын ояту. 

 



қимылдар жасау. 

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты түзу алға 

сермей,кең адыммен 

жүгіру, жеңіл жүгіру. 

2.Жеңіл секіру аяқ 

ұшыммен. 

 

 

 

 

 

  

Тақырыбы: «Мен Қазақстан 

азаматымын» (әңгіме) 

Мақсаты:Балалардың Қазақстан 

Республикасы туралы білімдерін 

кеңейту. Қазақстан 

Республикасының рәміздерін, 

тұңғыш президентін, мемлекеттік тіл 

туралы білімдерін бекіту. Қазақстан 

азаматы болу үшін қажетті 

құжаттардың болуы керектігін 

түсіндіру. Қазақтан азаматын басқа 

республика азаматтарынан ажырата 

білуге үйрету. Мақал – мәтелдердің 

астарлы мағынасын түсіне білу 

қабілеттерін дамыту. Ел азаматы 

атағына лайықты, елінің патриоты 

болуға тәрбиелеу.                                

Орыс  тілі                                         

Маман  жоспары  бойынша  
 

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                            

 

Өтпелі тақырып : «Менің  Қазақстаным» (Желтоқсан ІІ апта.) 

Апта тақырыбы: «Менің  туған   өлкем» 

Мақсаты: Туған өлке туралы түсінік беру. Өз туған өлкемізді танып білуге, жақсы көруге, өз еліне, туған өлкеге деген сүйіспеншіліктерін, патриоттық сезімге тәрбиелеу.Отбасында туған 

жерге деген сүйіспеншілігі  сезімін ,ақыл-ойын ,есте сақтау қабілетін дамыту. 

Туған жердің табиғатын сүюге,адамгершілікке,отанға деген сүйіспеншілігін арттырып тәрбиелеу. 



1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты:Жүруді жүгірумен 

алмастыру;бір қатар саптан 

бірнеше қатар сапқа 

тұру;қолды созу арқылы 

арақашықтықты сақтау, екі 

шеңбер бойы, аяқтың ұшымен 

бір-біріне қарама-қарсы жеңіл 

жүгіру. 

Допты қос қолдап алға қарай 

алып жүруге;арқан 

баспалдақпен түрлі 

тәсілдермен өрмелеуге. 

Негізгі қимылдар: 

1.Екі шеңбер бойы, аяқтың 

ұшымен бір-біріне қарама-

қарсы жеңіл жүгіру. 

2.Жүгіріп келіп биіктіктегі 

затқа қолды жеткізе секіру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты: Жүгіру барысында 

бір саптан 3 қатар сапқа 

тұруды; 

Тәрбиешінің белгісі бойынша 

қолды түрлі қалыпта ұстап 

жүруды, басқа қимыл 

түрлерімен алмастыра жүгіру 

(секіру, жүрелей отыру, 

тоқтау т.б) үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Басқа дорбаша қойып 

гимнастикалық орындық 

үстімен жүру. 

2.Ұзын секіртпеден  қос 

аяқтап секіру. 

 Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы: Біз- Қазақстан  

Республикасының  

салауатты  азаматтарымыз. 

Мақсаты: Ай,  апта  күндері  

туралы  сұрай  отырып,  

желтоқсан  айындағы  мереке  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Д  дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Д дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөзді буынға бөлу, сөздегі 

буын санын және орналасу ретін 

анықтау. Сұрақтарға жауап беріп 

берілген сурет бойынша әңгіме 

құрастыру.   

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Д  дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Д дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөзді буынға бөлу, сөздегі 

буын санын және орналасу ретін 

анықтау. Сұрақтарға жауап беріп 

берілген сурет бойынша әңгіме 

құрастыру.   

 

 

Көркем  әдебиет 

Таұқырыбы: «Тәуелсіз  Қазақстан» 

Мақсаты:Балаларды Отан  сүюге, 

Қазақстан Республикасының  

рәміздерін  қастерлеуге, еліне, туған  

жерге  деген  сүйспеншіліктерін  

арттыру  мақсатында  олардың  сөздік  

қорларын  көбейтіп, коммуникативтік 

қызығушылықтарын  арттыру 

 

Сөйлеуді  дамыту   

Тақырыбы:«Қазақстан – менің туған 

өлкем» 

Мақсаты: Қазақстан Республикасы 

туралы білімдерін одан әрі 

жалғастыру. Өз туған өлкемізді танып 

білуге, жақсы көруге, өз еліне, туған 

өлкеге деген сүйіспеншіліктерін,  

патриоттық сезімге 

тәрбиелеу.Балаларды  

туған өлкесі Қазақстанның 

табиғатының сұлулы 

ғымен таныстыру. 

тәрбиелеу. 

 

Орыс  тілі                                      

Маман  жоспары  бойынша 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: Қағаз бетінде 

бағдарлау. 

Мақсаты: Арнайы құрылған 

кеңістік жағдайларында 

бағдарлауға және қойылған шарт 

бойынша өз орнын анықтауға 

үйрету. Саусақ қимылдарын 

дамыту.  

 Балалардың зейінін, сөйлеу және 

дәптерде бағдарлау қабілетін 

дамыту; 

 Жинақылыққа тәрбиелеу 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Менің Отаным  - 

Қазақстан» 

Мақсаты:Отан деген сөздің 

мағынасын түсіндіру. өзінің Отаны 

турулы әңгімелеп айтуға үйрету, 

зейіндерін дамыту. Туған жерін 

сүюге тәрбиелеу.әсемдікке, 

әдемілікке, қарым-қатынас жасай 

білуге тәрбиелеу; 

Құрастыру  
Тақырыбы: «Кітапша» 

Мақсаты: кітап туралы білімдерін 

бекіту,кітаптың пайдасы туралы 

айту. Кітапша құрастыруда пішінді 

дұрыс таңдауға үйрету,қағазды қос 

бүктеу арқылы кітапша жасай 

білуге үйрету,ұқыпты жұмыс 

жасай білуге тәрбиелеу.   

Мүсіндеу.  

Тақырыбы:  Оюлы сырмақ. 

Мақсаты: Ермексазбен 

жұмыс істеудің қарапайым 

тәсілдерін пайдаланып, 

мүсіндеу. 

Сырмақтағы өрнектің 

туындау тарихы, ою-өрнектің 

негізгі элементтері, 

сырмақтағы әртүрлі өрнектер 

туралы және олардың түстері 

туралы түсіндіру. 

Тазалыққа баулу. 

Ұқыптылыққа үйрету. 

Сурет  салу  

Тақырыбы:  Менің қалам. 

Мақсаты:  Балаларға 

өздерінің сүйікті қаласы 

Атырау туралы мәлімет бере 

отырып, өзінің сүйікті 

ғимаратын салуға үйрету. Өз 

беттерінше жұмыс жасауға 

дағдыландыру. Ұқыптылыққа 

баулу. 

Жапсыру 

 Тақырыбы: Жаңа  үйлер. 

Мақсаты:  Балаларға туған 

жер, туған өлке ұғымын 

түсіндіру. Өз туған қалалары 

туралы м әлімет бере отырып, 

көп қабатты үйді жапсыра 

білуге үйрету. Ұқыптылыққа, 

эстетикалық талғамға 

тәрбиелеу. 

Музыка   

Маман  жоспары  бойынша 

 Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Адал дос» 

Мақсаты: «Адалдық», «адал 

дос» туралы түсініктерін 

кеңейту.Адалдық қасиеттерін 

дамыту.Адал дос болуға 

тәрбиелеу.Адал дос сөзінің мән-

мағынасын түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚР-ның  тәуелсізді  күнімен  

таныстыру. ҚР-ның  

әнұранын  айтқызу  және  

қолды  қайда  қойғанын  

сұрай  отырып, адам 

ағзасының  маңызды  мүшесі  

жүрекпен  таныстыру,  оның  

қызметі туралы  түсінік  

қалыптастыру. 

Дүниетанымын  кеңейту, 

айналаға  сүйіспеншілікпен  

қарауға  дағдыландыру. 

Өзінің  және  жақын  

адамдарының денсаулығына  

құндылық  тұрғысынан  

қарауға  тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                   

 

                                                                                                      

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Менің  Қазақстаным» (Желтоқсан ІІІ апта.) 

Апта тақырыбы:«Тәуелсіз Қазақстан» 

Мақсаты: Балаларды отаншылдыққа, туған жерін сүюге, мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, мемлекеттік тілін құрметтеуге, өз елінің тарихын сыйлауға үйрету, балаларды патриоттық 

рухта тәрбиелеу. Балаларға тәуелсіздік күні туралы толық мәлімет беру.   

Ұлттық тілді жақсы меңгеруге, ұлтжандылық сезімді қалыптастыру.Отанды сүюге, батылдыққа тәрбиелеу. Патриоттық сезімдерін ояту. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты:Бастаушаны 

ауыстыра отырып қарқынды 

өзгерте оңға, солға 

жүгіру;бір қатардан екі 

қатарға тұру, қайта кері 

тұру.Өкшеден аяқтың 

ұшына ауыса, баяу белгі 

бойынша секіре бұрылып 

жүгіруге, табиғат 

құбылыстарын би 

қимылдарымен орындауға 

жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тізерлеп тұрып, допты 

бір-біріне қос қолмен 

басынан асыра лақтыру.  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: М дыбысы мен әрпі  

Мақсаты: М дыбысы және әрпімен 

таныстыру. С өз, сөйлем сызбасын 

оқу. Берілген мысалдар арқылы  М 

дыбысын  ажыратады, М әрпінің 

баспа түрін  табады. 

Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 

жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап, әріп элементтерін 

жазу. 

 Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: М дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: М дыбысы және әрпімен 

таныстыру. С өз, сөйлем сызбасын 

оқу. Берілген мысалдар арқылы  М 

дыбысын  ажыратады, М әрпінің 

баспа түрін табады. 

Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Тәуелсіздік  

тұғырым» Мақсаты:Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігі  

туралы  түсінік  беру. 

Тәуелсіздік  оңай  жолмен  

келмегені  туралы  мағұлмат  

беру.Өз  еліне  деген  патриоттық  

сезімдерін ояту. 

Математика анегіздері 

Тақырыбы:Кеше,бүгін,ертең,бү

рсігүні. 

Таңертең,күндіз,кеш,түн. 

Мақсаты: Балаларға өз еркімен 

орындайтын тапсырма беріп, 

өткен сабақтарда танысқан 

сандарға талдау жасату. 

Таңертен, күндіз, кеш, түн, бүгін, 

кеше, ертең, бүрсігүні күндерге 

Жапсыру 

Тақырыбы: Сәукеле. 

Мақсаты: Қазақтың ұлттық 

бас киімі атауларын 

ажыратуға үйрету, ұлттық 

өнерімен таныстыру. 

Сәукелені өрнектермен 

әшекейлеуді үйрету. Тілдерін 

дамыту. Саусақтың бұлшық 

еттерінің қозғалысын 

жетілдіру. Эстетикалық 

талғамдарын қалып 

тастыру. Қазақтың өнеріне 

қызығушы 

лығын тудыру. Отанға деген 

сүйіспеншілік 

терін тәрбиелеу.  

Мүсіндеу  

Тақырыбы:  Қуаныш 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Достық бірлікте» 
 Мақсаты: «Достық» , «бірлік» 

құндылықтарын мәнін түсінуге 

ықпал ету.Қамқорлық, бірлік 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Достық қарым-қатынас 

дағдыларын дамыту.Айнала 

қоршаған ортаға мейірімді болуға 

тәрбиелеу. 

Қоршаған  орта мен  танысу 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Үй жануарларын 

(қой,ешкі,жылқы, 

сиыр,есек,ит,шошқа, мысық) күту 

туралы түсінік бере 

отырып,ауылшаруашылығының,ма

ңызы мен пайдасы туралы түсінік 

беру; жануарлардың адам 



Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты:Бір қатар сапқа 

тұру, 1-2-3 реттік санау, 

аяқты аяққа қойып түзелу 

(реттік сан бойынша); 

4 метр қашықтықты көзді 

жұмып өту.Музыкалық 

белгі бойынша қимыл 

бағытын өзгерте жүгіру.Қос 

аяқтап алға қарай жылжи 

секіру.Түрлі 

жүрулер:байсалды адымдап, 

аяқтан аяққа ауыса 

секіре,маршпен жүруге 

жаттықтыру.Тірі табиғат 

туралы айту, түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қос аяқтап аяқтың оң 

бүйірімен,одан соң 180 

градусқа бұрылып, сол 

бүйірімен секіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты:Қос аяқтап алға 

қарай жылжи секіру.Түрлі 

жүрулер:байсалды адымдап, 

аяқтан аяққа ауыса секіре, 

маршпен жүруге 

жаттықтыру.Тірі табиғат 

туралы айту, 

түсіндіру.Табиғат 

құбылыстарын би 

қимылдарымен орындауға 

жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қолды ауыстыра отырып, 

гимнастикалық орындық 

үстімен допты домалату. 

жолдың жоғарғы 

және төменгі сызығын сақтап, әріп 

элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту                   

Тақырыбы:  «Қалсын апам 

қуанып» (өлең)                  

Мақсаты: Бала бойында адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру мақсатында 

білімге деген қызығушы 

лығын артыру. Балалардың  сөйлеу 

мәнері, ән- би арқылы ой- өрісін 

дамыту, үлкенді құрметтеуге, ата- 

ананы сыйлауға, өнерді дәріптеуге 

тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Кім күшті»  ертегісі  

(мазмұнын оқу) 

Балалардың  зейінін  аударып,  

ертегіге  деген  қызығушылығын  

арттыру.  оның  мазмұны, мағнасын  

түсініп,  өз  ойымен жеткізе  білуге  

үйрету. Ойын қиялын ұштастыра  

білуге  кейіпкерлерді өздігінен  

ажырата білуге  үйрету. 

Орыс  тілі                                       

Маман  жоспары  бойынша     

 

 

түсінік беру.Балалардың зейінін, 

сөйлеу және дәптерде бағдарлау 

қабілетін дамыту.  

мысықпен ойнап жүр. 

Мақсаты:  Балалардың  

ермексаздан ширату әдісін 

жетілдіру.Алақан арасында 

конус және цилиндр тәрізді 

пішіндерді есу, 

домалақтау,созу  

сияқты әдіс-тәсілдерін үйрету. 

Сурет  салу Тақырыбы:  

Менің Отаным-Қазақстан 

Мақсаты:  Табиғаттың, өмір 

құбылыстарының қарапайым 

көріністерін суретте бейнелей 

білуді үйрету. Сурет салуға 

деген қызығушы 

лықтарын арттыру. Отанын, 

туған елін сүюге тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

өміріндегі маңызын 

түсіндіру,еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу,танымдық 

қызығушылықтарын арттыру. 

 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс қызығы» 

Мақсаты:Бір қатар сапқа тұру, 1-

2-3 реттік санау, аяқты аяққа 

қойып түзелу (реттік сан 

бойынша); 

4 метр қашықтықты көзді жұмып 

өту.Музыкалық белгі бойынша 

қимыл бағытын өзгерте жүгіру.Қос 

аяқтап алға қарай жылжи 

секіру.Түрлі жүрулер:байсалды 

адымдап, аяқтан аяққа ауыса 

секіре,маршпен жүруге 

жаттықтыру.Тірі табиғат туралы 

айту, түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қос аяқтап аяқтың оң 

бүйірімен,одан соң 180 градусқа 

бұрылып, сол бүйірімен секіру. 

Мүсіндеу  

Тақырыбы:  Қуаныш мысықпен 

ойнап жүр. 

Мақсаты:  Балалардың  

ермексаздан ширату әдісін 

жетілдіру.Алақан арасында конус 

және цилиндр тәрізді пішіндерді 

есу, 

домалақтау,созу  

сияқты әдіс-тәсілдерін үйрету.  

 

Өтпелі тақырып : «Менің  Қазақстаным» (Желтоқсан ІV апта.) 

Апта тақырыбы:«Қош келдің, жаңа жыл!» 



Мақсаты: Қыс туралы түсінік беру. Сурет бойынша әңгіме құруға үйртуді жалғастыру. Балалардың айтылған ойды тыңдауға, әңгімеге араласып, сұрауға және сұраққа жауап беру білігін 

дамыту. Табиғаттағы маусымдық өзгерістер қыс, мезгілінде табиғатты бақылау дағдыларын дамыту. Қыс мезгіліндегі ауа райының жағдайларын бақылау және бақылаулардың 

нәтижелерін табиғат күнтізбесіне белгілеу дағдыларын жетілдіру. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Шырша 

шамдары» 

Мақсаты:Тізбекте бір бірден 

жүру.Өздігінен 1-2 шеңберге 

тұру.Тізені бүге,жартылай 

отырып жүру.Тапсырмаларды 

орындай, «жыланша» ирелеңдеп 

заттардың арасымен 

жүгіру.Музыка ырғағына сәйкес 

өздігінен мерекелік билердің 

қарапайым қимылдарын 

орындауға 

Негізгі қимылдар: 

1.Тақтай үстімен қырынан жүру 

кезінде денені дұрыс ұстап, тепе-

теңдік сақтау. 

2.Биіктіктен секіру. 

2.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Шырша 

шамдары» 

Мақсаты:Тізені бүкпей, аяқты 

түзу, нық басып жүру. 

«Жыланша» ирелеңдеп 

жүгіру.Жұптасып тұру, қайта 

сапқа тұру.Жай жүгіруден 

жүруге ауысу.Гимнастикалық 

тақтай үстімен қырынан жүру 

кезінде денені дұрыс ұстап,тепе-

теңдік сақтау, баяу жүгіруді 

Негізгі қимылдар: 

1.Шектеулі зат үстімен (тақтай 

үстімен) адымдап, аяқтың 

ұшымен жүру. 

2.Арақашықтығы 40 см 

шығыршықтан келесі 

3.Дене шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Музыка ырғағына 

сәйкес өздігінен мерекелік 

билердің қарапайым 

қимылдарын орындауға 

жаттықтыру.Гимнастикалық 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Қ дыбысы  мен 

әрпі       

 Мақсаты: Қ дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Суреттер 

бойынша тапсырмадағы 

сұрақтарға жауап беріп, әңгіме 

құрастыру.Жазу жолына Қ 

әрпінің элементтерін жазу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Қ дыбысы  мен 

әрпі       

Мақсаты: Қ дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сурет 

тер бойынша тапсырмадағы 

сұрақтарға жауап беріп, әңгіме 

құрастыру.Жазу  

жолына Қ әрпінің элементтерін 

жазу. 

Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы:Қыс.(өлең) 

Мақсаты: Балалардың қыс 

мезгілі және оның ерекшеліктері 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Қысқы табиғат көрінісі, қысқы 

ойын түрлерін атау. Қоршаған 

ортаға деген сүйіспеншілігін 

арттыру. Балаларды табиғатты 

аялай білуге, қамқорлыққа 

тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет   

Тақырыбы: «Жаңа жыл келді» 

(өлеңді жаттау) 

Мақсаты:Өлеңді мәнерлеп оқып, 

мазмұ 

нын ашу; балаларға табиғат 

көріністерін сипаттап, қыс 

қызықтарын айтқызып үйрету; 

сөздік қорларын молайту; 

балалардың мерекелік көңіл 

күйлерін көтере отырып жаттату. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Алақай, қыс 

келді!» 

Мақсаты:Балалардың қыс 

мезгілі туралы білімдерін 

тиянақтау, 

жыл мезгілдеріне байла 

нысты өзгерістерді бақылап 

ажырата білуге,  

қысқы табиғат көрінісін, 

қысқы ойын түрлерін  

әңгімелеп айту арқылы 

байланыстырып сөйле 

уге үйрету.Қоршаған ортаға 

деген сүйіспен 

шілігін арттыру.Қыс 

мезгіліндегі мерекелер жайлы 

білімдерін кеңей 

ту.Сурет бойынша әңгіме 

құрастыру арқылы ойла 

қабілетін,сөйлеу тілін 

дамыту,сөздік қорларын 

нығайту. 

Эстетикалық тәрбие беру  

Математика негіздері 

Тақырыбы:Апта күндері. 

Мақсаты: Балаларға жыл 

мезгілдерін, апта күндерін 

таныстыра отырып, жыл 

мезгіл 

дерінің ерекшеліктері жайлы 

түсіндіру. Ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін қалыптастыру. 

Алға қойған мақсатқа жетуге 

ойшылдыққа,  шапшаңдыққа  

және  тиянақтылықа  

тәрбиелеу.  

Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің 

Астанам». 

Мақсаты:Топтағы  ірі 

құрылыс материал 

дарынан өз ойларынан  

Мүсіндеу  

Тақырыбы:  Тиін мен қоян. 

Мақсаты: Балаларды, бөлікті 

қосып, оларды біріктіруге, 

оңай заттарды мүсіндеуге, 

оларды бөлшекетермен 

толықтыруға (тұмсық, көздер, 

құлақтар, кішкене табан) 

үйрету. Ермексазды 

алақанның арасында айналма 

қимылдармен жазу дағдысын 

жетілдіру. 

Балаларға ермексазбен жұмыс 

жасау дағды 

ларын  қадағалау. 

Сурет  салу  

Тақырыбы: Аққала  

Мақсаты: Балалардың қыс 

мезгілі туралы, қыс 

мезгіліндегі ойындар туралы 

түсініктерін кеңейту.Сурет 

салуға деген қызығушылықта 

рын,оқу қызметінде 

белсенділік көрсетуге, 

ұқыптылыққа табиғатты 

сүюге тәрбиелеу.Зейін, 

ойлау қабілеттерін,түйсі 

гін дамыту. 

 Жапсыру 

 Тақырыбы:  

Ойыншықтармен 

безендірілген шырша. 

Мақсаты:  Жаңа жыл, 

шырша, шырша 

ойыншықтары туралы жалпы 

түсінік беру; әртүрлі 

пішіндерді қию және бір 

ұшын үшкірлеп бүктеп қию 

іскерліктерін шыңдау, 

тақпақтар, өлеңдер айтқызып 

тілін, сөздік қорларын 

дамыту; шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға 

Өзін-өзі  тану  

Тақырыбы:  «Достық әлемі» 

Мақсаты: «Достық» ұғымы 

,оның құндылық ретіндегі мәнін 

түсінді 

ру. Достық,татулық, бірлік 

ұғымдарын түсін 

діру. Өзара татулық сезімдерін 

дамыту. Дос 

тықты қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

1.Шаттық шеңбері. 

2. Әңгімелелеу: «Атасының 

ақылы» 

3.Дәйек сөз: «Адам достығымен 

күшті» 

4.ойын: «Достық неден 

басталады,достыққа не 

жарасады?» 

5.Тыныштық сәті. 

6.Ұжымдық жұмыс: «Достық 

шеңбері» 

7.Ғажайып сөздер. 

8.Қортынды. 



тақтай үстімен қырынан жүру 

кезінде денені дұрыс ұстап, тепе-

теңдік сақтау, баяу жүгіруді 

бекіту, жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Арақашықтығы 40 см 

шығыршықтан келесі 

шығыршыққа бір аяқпен және 

қос аяқпен секіру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы: «Менің  жүрегім» 

Мақсаты:Ай,  апта  күндері  

туралы  сұрай  отырып,  

желтоқсан  айындағы  мереке  

ҚР-ның  тәуелсізді  күнімен  

таныстыру. ҚР-ның  әнұранын  

айтқызу  және  қолды  қайда  

қойғанын  сұрай  отырып, адам 

ағзасының  маңызды  мүшесі  

жүрекпен  таныстыру,  оның  

қызметі туралы  түсінік  

қалыптастыру. 

Дүниетанымын  кеңейту, 

айналаға  сүйіспеншілікпен  

қарауға  дағдыландыру. 

Өзінің  және  жақын  

адамдарының денсаулығына  

құндылық  тұрғысынан  қарауға  

тәрбиелеу. 

құрылыс жасай білуге бағыт 

беру,өздері жасаған 

құрылыстарын әңгімелеп 

айтып беру және ойын іс-

әрекетінде жасалған 

құрылысты талдау 

жасау,бірлесіп еңбек ету 

арқылы  ұжымдық еңбек 

нәтижесіне жете білуге,өзара 

түсіністікке тәрбиелеу.Өз 

Отаны Қазақстанның әсем 

қаласы Астана туралы терең 

түсінік қалыптастыру. 

тәрбиелеу. 

 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

 

Өтпелі тақырып : «Дені саудың жаны сау» (Қаңтар І апта.) 

Апта тақырыбы:«Бәрі  мен  жайлы» 

Мақсаты:Балалардың күн ережесі туралы білімдерін кеңейту.Денені шынықтырудың әр түрлі жолдарымен таныстыру және оның адам денсаулығына тигізер әсері жөнінде мағлұмат беру. 

Өзі және өзінің жағдайы, көңіл күйі туралы түсініктерін кеңейту. Өзінің дене мүшелері (қол, аяқ, бас, көз, құлақ т.б.), олардыңатқаратын қызметі туралы түсініп,айтып беруге үйрету. Өзіне 

деген сенімділігін нығайтып, құрметі мен дербестігін арттыру. Тақырыпқа байланысты қойылған сұрақтарға жауап беру дағдыларын дамыту. Өзіне-өзі қызмет етудің қарапайым 

дағдыларына тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5  

 

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2 

 

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  

танысу-0,5 

  



Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс құстарына 

қамқорлық» 

Мақсаты:Саптібектен 

(құстар қалай ұшады) екі қолды 

жанға созып тепе-теңдік сақтап 

жүру,  

жүгірумен алмастыру.Қыста 

қыстап қалатын құстарға 

қамқорлық жасау керектігін 

түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.3 метр қашықтықтан дорбашаны 

себетке лақтыру. 

2.Қырынан қойылған сатының 

тақтайшалары арасынан еңбектеп 

өту. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс құстарына 

қамқорлық» 

Мақсаты:Саптағы бір қатардан екі 

қатарға қайта сап түзеп 

тұру.Қолды желке тұсында ұстап 

жүру.Қашықтыққа 

жүгіру.Құстарға қамқорлық жасау 

керектігін айтып түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қысқа секіртпемен алға қарай 

қос аяқтап секіру (арақаш.8м.) 

2.Допты қабырғаға ұрып,еденнен 

ыршыған допты қолмен қағып 

алу(10 рет) 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс құстарына 

қамқорлық» 

Мақсаты:Саптібектен(құс 

тар қалай ұшады)екі қолды жанға 

созып тепе-теңдік сақтап 

жүру,жүгірумен, 

алмастыру.Қолды желке тұсында 

ұстап жүру.Қашықтыққа жүгіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қыранан қойылған сатының 

тақтайшалары арасынан еңбектеп 

өту. 

 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөздік диктант 

Мақсаты: Өткен дыбыстарды қайталап 

сөздік диктант жазу. Балалардың есте 

сақтау қабілетін дамыту. Таза ұқыпты 

жазуға үйрету.,жазу бетін 

бағдарлау,жазу жолын,жоларалық 

кеңістікті ажырату,әріп элементтерін 

жазуға үйрету. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: К дыбысы мен әрпі  

Мақсаты: К дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөз, сөйлем сызбасын оқу.  

Суретті кітаптардан ақпаратты 

табу(сурет арқылы).  Сөз, сөйлем 

сызбасын құру. Сөйлем сызбасының 

соңына тиістітыныс белгілерін қою: 

нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Қаңтар» (өлең) 

Мақсаты: Өлеңмен таныстыру, 

қыс мезгілі туралы әңгімелеу. 

Өлең мазмұнын түсіне отырып, жаттауға 

үйрету. Балалардың тіл байлығын,ой-

өрісін кеңейту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Дене  мүшелер  дауы» 

Мақсаты: Дене мүшелерін атауға 

қажеттілігін түсінуге үйрету. 

Есте сақтау қабілетін дамыту. 

Адамның негізгі дене мүшелерін және 

олардың атқаратын қызметін 

атау.Ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көзді  қалай  күту  

керек»? 

Мақсаты:Балалардың  дене  

мүшелері  туралы  түсінікте 

рін  қалыптастыру.Көзді  күту  

ережелерімен  таныс 

тыру.Кеңістікті  бағдарлай   

білу, көзді  жұмып  қозғалта  білу  

іскерлігін  дамыту.Өз  

денсаулығын  сақтауға, дұрыс  

тамақтануға  тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Ауыр.Жеңіл. 

Мақсаты: Заттың салмағы және 

оны өлшеу туралы түсінік 

қалыптастыру; заттарды «ауыр - 

жеңіл» сөздерін пайдалана отырып 

салыстыруды үйрету; заттарды 

қолмен салыстырып, олардың 

салмағын көлеміне қарай 

анықтауды үйрету;заттың 

кеңістіктегі орнын сипаттау 

қабілетін дамыту бағытындағы 

жұмысы жалғастыру; баланың 

зейінін, ойлау және сөйлеу 

қабілетін дамыту б) ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Олардың салмағын анықтау үшін 

заттарды өлшеу тәсілдерімен 

таныстыру;  

Жапсыру 

Тақырыбы: Қыс.Аққала. 

 Мақсаты: Дайындаған 

шағын және ірі бөлшек 

терді орналастырып 

жабыстыруын 

көрсету.Балаларға шеңбер 

және сопақ пішіндерді алу 

үшін бұрыштарды 

дөңгелектеп кесуге, 

композицияны құруға 

үйретуді жалғастыру. 

  Мүсіндеу  

Тақырыбы:  Шанада 

отырған бала. 

Мақсаты:  Балаларға спорт 

денсаулық кепілі екенін 

түсіндіру. Қыс кезіндегі 

ойын түрлерімен таныстыра 

отырып, шананы мүсіндеуге 

үйрету. Тазалыққа баулу 

Сурет салу 

Тақырыбы:  Әдемі қолғап. 

Мақсаты:  Балаларға өздері 

туралы және денсаулық 

тақырыбында әңгімелесе 

отырырып, қыс кезінде 

күтініп,денсаулқытарын 

қадағалауға үйрету. 

Ұқыптылыққа баули 

отырып, қолғаптың суретін 

салуға үйрету 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Сәлемдесе 

білемін. 

Мақсаты:Балаларға 

сәлемдесу амандасу туралы 

түсінік беру.Балаларды 

сәлемдесе білуге 

үйрету.балалар бойындағы  

жақсы қасиеттері 

дамыту.Әдептілікке 

тәрбиелеу. 

 

 

Қоршаған  ортамен  

танысу 

Тақырыбы: "Мен және 

мені қоршаған орта" 

Мақсаты: балаларды туған 

жерге, қоршаған ортаға, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін арттыру. 

Өлі және тірі табиғатпен 

таныстыру. Құстар мен 

өсімдіктерді, жануарларды 

қорғауға және қамқорлық 

жасай білуге, 

ұйымшылдыққа, 

мейірімділікке тәрбиелеу. 

 

  



                                                                                                          

 

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» (Қаңтар ІІ апта.) 

Апта тақырыбы:«Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» 

Мақсаты: Балалардың дұрыс тамақтану туралы білімдерін жүйелеу, кеңейту және дәрумендер туралы түсінік беру.Балалардың ойлау, есте сақтау, салыстыру және таным белсенділігін 

арттыру.Тазалық гигиенасын сақтау, тазалыққа баулу. Тамақ ішіп отырғанда сөйлемеуге, үстел басында өзің ұстай білуге тәрбиелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс қызығы» 

Мақсаты:Балаларды бір қатармен 

жүру және жүгіруге, еденнен күш 

алып, қос аяпен секіруге, бір 

орыннан секіргенде жерге жұмсақ 

түсуге жаттықтыру; тіреу ауданы 

кішірек жерлермен тепе-теңдікті 

сақтап жүруге үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдік жаттығулары екі 

сызықтың арасымен жүру және 

жүгіру. 

2.Секіру-оңға бұрылып, айналып 

бір рында қос аяқтап секіру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Қыс қызығы» 

Мақсаты:Еденнен қатты серпілуге 

және жоғары секірген соң жерге 

тізені сәл бүгіп түсуге 

үйрету;допты домалатуға 

жаттықтыру; ойындарға 

қызығушылықтарын тәрбиелеу. 

Негізгі қимылдар: 

1.Секіру-қос аяқтап бір орында 

секіру, биікте тұрған затқа жетуге 

тырысу. 

2.Бір-біріне доп домалату. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  негіздері 

Тақырыбы: «Дұрыс тамақтану – 

денсаулық кепілі» 

Мақсаты: Дені сау болып өсуі 

үшін дұрыс қоректену керектігін 

түсіндіру; 

Адам денсаулығының 

қымбаттылығын түсіну, 

дәрумендер туралы білімдерін 

кеңейту; 

Балалардың өз пікірлерін тыңдай 

отырып, қосымша мәліметтер бере 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: К дыбысы мен әрпі  

 Мақсаты: К дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөз, сөйлем сызбасын оқу.  

Суретті кітаптар 

дан ақпаратты табу(сурет арқылы).  Сөз, 

сөйлем сызбасын құру. Сөйлем 

сызбасының соңына тиістітыныс 

белгілерін қою: нүкте, сұрақ белгісі, леп 

белгісі. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Е дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Е дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Құрамында е дыбысы бар 

сөздерді талдау, олар 

ды ажырата білуді үйрету. Е дыбысы 

мен әрпімен таныстыру. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. 

Дәрумендер»  

Мақсаты: Балаларға көкөністер мен 

жеміс жидектердің адам денсаулығына 

пайдасы жайлы түсіндіру. Олардың 

құрамы дәрумендерге бай екендігін, 

тұмау мен суық тию ауруына 

шалдықпаудағы күресудің жолы екенін 

көрсету. Ойлау қабілетін дамыту, сөйлеу 

кезінде сөзді анық айтқызу, мәнер 

лі айтып жаттықтыру және еңбекке 

баулу.Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Дәрумендер» 

Мақсаты: Өлеңді жаттау және сөздік 

қорларын молайту 

Қойылған сұрақтарға толық жауап 

беруге , өз ойларын еркін жеткізе білуге 

дағдыландыру. 

  

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Дәрумендер 

әлеміне саяхат» 

Мақсаты:Балаларға жемістердің, 

көкөністердің дәруменге бай 

екенін, денсаулыққа пайдасын 

түсіндіру, баланың тілін 

дамыту.Балаларға жемістер 

дің, көкөністердің дәрумен 

ге бай екенін, денсаулыққа 

пайдасын түсіндіру.  

Математиа негіздері 

Тақырыбы:Заттарды 

салмағына қарай салыстыру. 

Мақсаты: Заттың салмағы және 

оны өлшеу туралы түсінік 

қалыптастыру; заттарды «ауыр - 

жеңіл» сөздерін пайдалана 

отырып салыстыруды үйрету; 

заттарды қолмен салыстырып, 

олардың салмағын көлеміне қарай 

анықтауды үйрету;заттың 

кеңістіктегі орнын сипаттау 

қабілетін дамыту бағытындағы 

жұмысы жалғастыру; баланың 

зейінін, ойлау және сөйлеу 

қабілетін дамыту б) ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Олардың салмағын анықтау үшін 

заттарды өлшеу тәсілдерімен 

таныстыру; 

Құрастыру 

Тақырыбы:  Дәрумендер бағы 

Мақсаты: Әр түстегі және 

пішіндегі бөлшектерден қағазды 

бүктеу, домалақтау тәсілдерін 

қолдана отырып үлгі бойынша 

түрлі жемістерді құрастыру. 

Балалардың шығармашылығын 

дамыта отырып, бастаған 

Жапсыру 

Тақырыбы:Жолақта 

ғы ою. Басқұр.  

 Мақсаты: Басқұрды қиып 

алып, әшекелеуді 

үйрету.Халық өнерінің 

сарынымен қағаз бетіне 

геометриялық пішіндерін 

өрнек құрастыра білуді 

үйрету.Симетрия, 

қайталау,ырғақ,кезектестіру 

әдістері арқылы өрнек 

салудын негізгі ережелерін 

ескере отырып,сәндік 

құрастыру,композиция 

зандары туралы түсініктерін 

артыру. 

Түстердің үйлесімділігі 

туралы түсінік беру арқылы 

эстетикалық тәрбие беру.  

Мүсіндеу  

Тақырыбы: Қызанақ пен 

алма» 

Мақсаты: Балалардың 

дәрумендер туралы 

білімдерін 

жалғастыру,мүсіндеу 

ге қабілетін,қызы 

ғушылығын арттыру. 

Сурет салу 

Тақырыбы:Мандариндер 

мен апельсиндер 

Мақсаты:  Балаларға 

дәрумендер туралы түсінік 

бере отырып, олардың 

пайдасы туралы айту. 

Дәрумендері бар  жемістерді 

естеріне түсіре отырып, 

апельсиндер мен 

мандариндер суретін салып, 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:Жақсылыққа 

жақсылық» 

Мақсаты: Өзара достық, 

жақсылық ұғымдары 

туралы түсінік 

беру.Өздерінің қандай 

екендіктерін, бойларында 

қандай құнды қасиеттердің 

бар екенін түсіндіру. 

Айналасындағыларға, өзіне 

қайтып оралатыны туралы 

әңгімелеу.Үлкендермен, 

құрбылармен сыйластық 

қарым қатынас мәдениетін 

дамыту.Достықты қадірлей 

білуге тәрбиелеу. Шаттық  

шеңбері. «Өзіммен  өзім» 

Әңгімелесу. «Менің  

арманым» Дәйексөз» 

Дәптермен  жұмыс. 

Ғажайып  

сөздер.Қортындылау. 

Жүректен  жүрекке  



отырып 

денсаулық құндылығы, дұрыс 

тамақтану туралы түсініктерін 

кеңейту.Денсаулықтың адам 

өміріндегі маңыздылығын 

түсіндіру, дұрыс тамақтана білуге 

тәрбиелеу. 

 

 

жұмыстарын ұқыпты аяқтай 

білуге дағдыландыру. 

  

оны әдемі етіп, бояуға, 

ұқыпты жұмыс жасауға 

баулу.  

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Дені саудың жаны сау» (Қаңтар ІІІ апта.) 

Апта тақырбы: «Өз-өзіңді қорғай біл». 

Мақсаты: Балаларға мақсат қоюдың маңыздылығын ұғындыра отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу.Балаларға өз мұраттарына жету жолдарының мәнін түсіндіре отырып, 

жауапкершілік қасиеті туралы түсінік беру. Өзін – өзі жетілдіру арқылы болашаққа дағдылындыра отырып, адам бойындағы еңбекбекқорлық қасиеттерге баулу.Балаларды жауапкершілік, 

еңбекқорлық, сенімділікке тәрбиелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:«Бағдаршам» 

Мақсаты:Балаларды 

шашыраңқы жүгіруге,бір 

қатармен және бағдаршам 

белгілеріне тоқтап жүруге 

жаттықтыру,ұжымда ойнай 

білуге тәрбиелеу,допты жоғары 

лақтырып, оны екі қолмен алу 

дағдыларын дамыту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты бір біріне  екі қолмен 

домалату.  

2.Арқанның астымен жүру 

.(биіктігі 50 см) 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:«Бағдаршам» 

Мақсаты:Жүру мен жүгіру 

кезінде нұсқаушының белгісі 

бойынша тоқтауды және 

бағдаршам түстерін 

ажыратуды,арқанның астымен 

топталып жүруді үйрету; 

ауданы кіші жермен жүргенде 

тепе-теңдік сақтауға 

жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Топпен арқанның астымен 

өту(еденге қолдарын тигізбей).  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ұ дыбысы мен 

әрпі       

Мақсаты: Ұ дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөз, 

сөйлем сызбасын құру.Сөйлем 

сызбасының соңына тиісті 

тыныс белгілерін қою: нүкте, 

сұрақ белгісі, леп белгісі. Жазу 

жолын, жоларалық кеңістікті, 

жолдың жоғар 

ғы және төменгі сызығын 

сақтап, әріп элементтерін жазу. 

 Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:Дыбыстық талдау 

Мақсаты: Дыбыстық 

құрылымы әр түрлі үш-төрт 

дыбыстан тұратын сөздерге 

дыбыстық талдау 

жасауға,дыбыстардың айтылу 

және дыбысталу ерекшеліктерін 

талдауға үйрету,сөздердегі 

дауысты және дауыссыз 

дыбыстар 

ды ажырата білуді дамыту. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Шаштараз» 

өлеңі 

Мақсаты: Дені  сау,  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «От бізге дос па, 

қас па?» 

Мақсаты:Оттың пайдасы мен 

зияны туралы білімдерін 

кеңейту, өрт кезіндегі 

қауіпсіздік ережесімен 

таныстыру. Өз іс-әрекетін 

қорытындылау, шешім 

шығару, логикалық пікір айту 

дағдыларын дамыту. Өрт 

сөндірушілер қызметін 

құрметтеуге, қырағы, ұқыпты 

болуға тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Бүтін және 

бөлік. 

Мақсаты: Сөйлеу тілдерін 

және ойлауларын дамыту; 

Балалардың кеңістіктік қиялы 

мен сөйлеу қабілетін, зейінін 

дамыту;Сұраққа толық, дұрыс 

жауап беруге 

үйрету.Эстетикалық тәрбие 

беру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Кілемді 

безендірейік. 

Мақсаты: Ою-өрнекті сызып 

қию негізгі бөлшекке 

жапсыруды үйрету.Ою-өрнек 

туралы түсінік беру.Қазақ 

халқының ою-өрнек түрлеріне 

сипаттама беру.Ою-өрнектің 

тілін түсіндіру, сырына мән 

беру арқылы  балалардың 

шығармашылық қабілетін 

халқымыздың асыл 

мұраларын, салт-дәстүрін, 

өнерін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қайшы, желіммен жұмыс 

жасау дағдыларын одан әрі 

қалыптастыру.Жұмыс жасау 

кезінде ұқыптылыққа, 

тазалыққа баулу.Қайшымен 

жұмыс жасау ережелерін 

сақтау. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Сауле құстарға 

жем беруде. 

Мақсаты: Ермексазды 

шымшып үзіп алу әдісін 

бекіту және домалақ, жұмыр 

мүсін туралы мағлұмат беру; 

Өзін - өзі  тану 

Тақырыбы: Түсінісу мен кешіруді 

үйренеміз. 

Мақсаты:Кешірім, өзара  

түсіністік туралы түсінік 

терін кеңейту.Кешірім, түсінісу 

сөздерінің мағынасын түсіндіру. 

Күнделікті өмірде кешіре алу, кешірім 

сұрай білу өте маңызды екені туралы 

үйрету. Балаларды жақсы қасиеттерін 

дамыту. Өзара сенім мен түсіністікке 

тәрбиелеу 

 

Қоршаған ортамен танысу  

Тақырыбы:Ауа-райы 

Мақсаты:Ауа  райы  туралы  түсінік  

беру.Ерте  заманда  ауа  райын  алдын  

ала   бақылап, мал  жандарын  түрлі  

апаттардан  аман  сақтау  үшін  ерте  

қамданғандары  туралы  әңгімелеу.Ал  

қазір  интернет  дамыған  заман  

болғандықтан  үйде  отырып  білуге  

болатынын  түсіндіру 



2.Еденге қойылған тақтайдың 

үстімен аяқтың ұшымен жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:«Бағдаршам» 

Мақсаты:Бағдаршам 

белгілеріне тоқтап 

жүруді,түстерді ажырата білуді 

уйрету.Жол ередесі бойынша 

түсінік беру.Музыка ырғағымен 

қимылдар жасау. 

Негізгі қимылдар: 

1.Еденге қойылған тақтайдың 

үстімен аяқтың ұшымен жүру. 

денсаулығы  мықты  азамат  

болуға  тәрбиелеу. Сурет  

арқылы  байланыс 

тырып  сөйлеу  дағдыла 

рын қалыптастыру. Сөздік  

қорларын  молайту 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қолғап» ертегісі. 

Мақсаты;Ертегі  арқылы  

балаларға  қолғаптың  қандай  

пайдасы  бар  екенін  түсіндіру. 

Қолғап  қолды  суықтан  

қорғайтынын  түсіндіру. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

ермексазды алақан арасына 

салып домалақтау тәсілдерін 

үйрету;тілдерін дамыту; 

саусақтың ұсақ бұлшықеттері 

қимылын жетілдіру; үй 

құстарына қамқор болуға 

тәрбиелеу; 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі 

Мақсаты: Балаларға өздерін 

қорғай білуге үйрету 

мақсатында  өрт қауіпсіздігі 

ережелерін сақтай білуге 

үйрету.  Жалын суретін 

салуға, және одан қорғана 

білуге дағдыландыру. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Дені саудың жаны сау» (Қаңтар ІV апта.) 

Апта тақырыбы: Спорт -денсаулық кепілі. 

Мақсаты: Балаларды салауатты өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелеу, жеке бас гигиенасын сақтауға, дұрыс тамақтануға,  дене шынықтыру мен спортпен шұғылдануға, жаман 

әдеттерден сақтандыру.Жас бүлдіршіндерді жаман әдеттерден аулақ болып, өскен ортадан тек қана жақсы әдеттерді  бойына сіңіруге баулу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:«Тұрмыстық 

заттар» 

Мақсаты:Балаларға тепе-

теңдікті сақтауды 

үйрету,еденнен қатты серпілуге 

және тізені сәл бүгіп алға қарай 

түсуге жаттықтыру.Ойынға 

қызығушылықтарын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдікті сақтау 

гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен жүру.  

2.Қоян аяқтап алға қозғалып 

секіру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ү дыбысы мен 

әрпі       

 Мақсаты: Ү дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөз, 

сөйлем сызбасын оқу. Суретті 

кітаптардан ақпаратты табу 

(сурет арқылы). 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: І дыбысы мен 

әрпі       

 Мақсаты: І дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөйлеу 

барысында  дауыс ырғағын 

сақтап, вербальды емес қарым 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Спорт денсаулық 

кепілі» Мақсаты:Балаларды  

спортқа  деген қызығушы 

лықтарын  арттыру. Спорт  

тақырыбындағы  сөздерді  

таныстыра  отырып, өз  ойын 

еркін  айта  білуге  меңгерту. 

Тақырыпқа  сай    тапсырмаларды  

орындата  отырып, диалогті  

сөйлеу  дағдыларын  дамыту. 

Спорт-денсаулық  кепілі  деген  

сөздің  мағынасын  түсіндіру  

арқылы  спортқа  деген  

сүйіспеншілігін  арттыру. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Сәндік тілімше. 

Мақсаты: Негізгі түстер 

арқылы түрлі түсті 

ермексаздан кемпірқосақ 

мүсіндеу. Ермексаздан түрлі-

түсті таспалар жасап, олардан 

кемпірқосақ құрастыру 

Жапсыру 

Тақырыбы:Қыс қызықтары.  

Мақсаты: Қыс мезгілінің 

табиғи ерекшеліктерін 

меңгерту. Балаларды сурет 

бойынша әңгіме құрауға 

баулу. Балалардың ойлау 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Бәрі де татулықтан 

басталады» 

Мақсаты:Отбасы 

,сүйіспеншілік, татулық ұғымдары 

туралы түсініктерін 

кеңейту.отбасындағы татулық туралы 

түсінік беру.Отбасындағы өзара 

сыйластық, өзара түсіністіктерінің 

қалыптасуына ықпал ету.Туған,өскен 

үйде тату болуға тәрбиелеу.  



Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:«Тұрмыстық 

заттар» 

Мақсаты: Балаларды жүру мен 

жүгіруден кейін қатардағы 

өздерінің орындарын табуға 

уйрету,ұжымда ойнауға 

тәрбиелеу,құрсаудан құрсауға 

секіргенде аяқты сәл бүгіп 

түсуге жаттықтыру,бір біріне 

доп домалату жіне қозғалыс 

бағытын дәл өзгерту 

дағдыларын бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Секіру- құрсаудан құрсауға 

қос аяқтап секіру.  

2.Допты бір біріне домалату. 

 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы: «Тыныс  алу  

мүшелері. Мұрын. Өкпе» 

Мақсаты: Тыныс  алу  

мүшелерінің  қызметі, тыныс  

алу  үрдісі, ауа  мен  оның  

қасиеттері  туралы  жалпы  

түсінік  беру. Салауатты  өмір  

салтын  сақтауға  ұмтылдыру,  

қызығушылы 

қтарын  арттыру. Тыныс  алу  

мүшелеріне, бүкіл  ағзасына  

күтім  жасауға  тәрбиелеу. 

қатынас  құралдарын  ым 

ишара, қимыл сөздерді 

кешіріңіз, тыңдаңызшы т.б 

қолдану. Жазу бетін бағдарлау 

жазу жолын, жоларалық 

кеңістікті ажырату, тор көз 

дәптер 

ге кең сызықтар, әріп 

элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Қыс» 

өлеңі 

Мақсаты: Қыс мезгілі туралы 

түсініктерін кеңейту. Өзіне 

тән ерекшеліктерін ажырата 

білуге, өз ойын толық жеткізе 

білуге үйрету. Қысқы 

ойындарға қажетті 

құралдарды атау. Табиғатты 

аялауға, әсемдікті сезініп, 

көре білуге тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет   

Тақырыбы: «Екі  аяз» 

(литва  халқық ертегісі) 

Балаларды ертегі тыңдауға, 

оның мазмұнын айтып беруге 

үйрету. Өз ойларын жеткізе 

білуге баулу. Ертегідегі 

кейіпкерлердің істерін 

слыстыра талдауға үйрету. 

Балалардың халық 

ертегілеріне сүйіспеншілігін 

ояту. Әдебиетке шынайы 

қызығушылықты тәрбиелеу. 

 Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша   

Математика негіздері 

Тақырыбы:Артық,кем,тең. 

Мақсаты: «Артық», «кем», «тең» 

түсініктерімен таныстыру; заттар, 

суреттер жиыны бойынша 

салыстыруға үйрету; Зейіндерін, 

салыстыра алу дағдыларын, 

математикалық ұғымдарын, ойын 

дамыту. Бұрынғы алған білімдерін 

жетілдіру. Өзара достық қарым - 

қатынасқа тәрбиелеу.Балалардың 

зейіні мен логикалық ойлау 

қабілетін дамыту.Жинақылы 

ққа тәрбиелеу. 

Құрастыру. 

Тақырыбы:Мен дойбы ойнауды 

үйренемін.  

Мақсаты.Өз ойы бойынша түрлі 

материалдардан құрастырып шығу 

жұмыс барысында жұмыс орнын,  

құралдарын ретке келтіру.   

қабілеттерін дамыту. 

Балаларға аққала туралы 

мағлұмат бере отырып, аққала 

суретін жапсыруды үйрету. 

Сурет  салу  

Тақырыбы:Секіргіш. 

Мақсаты: Балаларға спорт 

туралы мәлімет бере отырып, 

спорттың денсаулық-кепілі 

екендігін түсіндіру. Спорттық 

ойын түрлерін таныстыра 

отырып, секіргіштің суретін 

салуға үйрету. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша  

 

                                                                                   
 
 
 

Өтпелі тақырып : «Мен және қоршаған орта» (Ақпан І апта.) 
Апта тақырыбы: Ғажайыптар әлемі ( өлі табиғат құбылыстары) 

Мақсаты: Балалардың «Өлі және тірі табиғат» тақырыбында білімдерін тереңдету, қоршаған орта жайлы танымдық әрекет шындау. Балалардың ақыл - ойын, түсінігін, білімін, табиғат 

туралы білімін, қызығушылығын зейінін дамыту. Балаларды адамгершілікке, өз ойын толық жеткізе білуге, табиғатты аялай білуге, табиғат байлығын қорғауға, қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу. Сандарды санау, салыстыру, геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту, ойлау қабілеттерін, қиялын, есте сақтап түсіну, сұрақтарға толық жауап беру дағдысын 



қалыптастыру. Балалардың білімге деген қызығушылығын арттыру, бірлікке, татулыққа тәрбиелеу. Баланың тілін, сөздік қорын,ойлау қабілетін, сөйлеу мәнерін қалыптастыруда ертегі 

желісіне сүйене отырып,сұраққа жауап беруге қызығушылықтарын арттыру,достыққа тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5   

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2  

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

  

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Ауылға саяхат» 

Мақсаты:Үйренген 

дағдыларын қайталату, 

ептілікке тәрбиелеу, 

балалардың бір қатармен жүру 

дағдыларын бекіту.Ауылға 

саяхат жасап қазақтың 

тұрмысымен танысу 

Негізгі қимылдар: 

1.Түзу бағытта допты 

домалату. 

2.Арқанның астымен жүру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ауылға саяхат» 

Мақсаты:Балаларға жүру мен 

жүгіруден кейін өздерінің 

орындарын табуды үйрету, 

доғаның астымен тепе-теңдік 

сақтап және қолдарын еденге 

тигізбей өтуге жаттықтыру. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу, 

бірігіп ойнауға 

қызығушылықтарын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Доғаның астымен өту. 

2.Тепе-теңдік сақтау-тақтайдың 

үстімен жүру. 

3.Доптардың арасымен қос 

аяқтап секіру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ауылға саяхат» 

Мақсаты:Доғаның астымен 

тепе-теңдік сақтап және 

қолдарын еденге тигізбей өтуге 

жаттықтыру.Қазақстан несімен 

ерекше екенін айтып түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдік сақтау-тақтайдың 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: И дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: И дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тыңдалған 

материал негізінде қарапайым 

сұрақтарға жауап қайтарады. 

Сөздегі дыбыстарды, олардың 

түрлерін (дауысты, дауыссыз, 

жуан және жіңішке дауыстылар) 

ажыратады. Қарапайым 

сұрақтарға жауап қайтару. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Й дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Й дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тілдің 

дыбыстарын естіп қабылдау, 

оларды сөздер ішінен бөлу және 

сөзсіз жеке айту. Жазу жолын, 

жоларалық кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын 

сақтап, әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Күшік пен 

мысық»(ертегі)Мақсаты: 

Балаларды ертегіні рөлдерге 

бөліп айтуға, сөздерді буынға 

бөлуге үйрету. Дауыс 

көркемділігін дамыту 

балаларды үй жануарларын 

қорғай білуге тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Арайлы  күнде  

қонақта» 

Мақсаты:Аспан  әлемі  туралы  

түсініктерін  жетілдіру, 

сұрақтарға  екі-үш  сөзден 

сөйлем  құрастырып  жауап  

Жаратылыстану 

«Су тіршілік көзі» 

Мақсаты:Су өмір нәрі туралы 

түсініктерін кеңейту. Судың 

адамзат тіршілігіндегі маңызы 

туралы түсініктерін нақтылау; 

судың қасиеттерін таныстыру. 

Суды ұқыпты пайдалана және 

өз денсалығын күте білуге 

тәрбиелеу. 

Судың физикалық 

қасиеттерімен балаларды 

таныстыру, оның табиғаттағы 

алатын орны: сараптау, 

салыстыру, танымдық 

тапсырмаларды орындау және 

қорытынды жасай білуде 

зейінін, байқағыш  қабілеттерін 

дамыту.   Табиғатты сүйе 

білуге суды үнемдей білуге 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 10 көлемінде 

тура және кері санау. 

Мақсаты: 10-ға дейінгі сандық 

және реттік санау дағдысын 

жетілдіру; балалардың зейіні 

мен логикалық ойлау қабілетін 

дамыту; Әдептілікке үйрету.  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Қуыршақтың 

сүлгісі 

Мақсаты: Мүсіндеудің 

қарапайым әдіс- тәсілдерін одан 

әрі жалғастыру. 

Бала саусағының бұлшық еттері 

жан-жақты жетілуге, түрлі 

бұйымдар жасауға 

икемділіктерін арттыру. 

Сүлгі жасап,оны үлгі бойынша 

немесе өз қалауларымен 

безендіруге үйрету.Балаларды 

тазалыққа, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Жапсыру 

Тақырыбы:Алдар көсенің 

тоны. 

Мақсаты: Алдаркөсе туралы  

«Сиқырлы тон» ертегісін 

естеріне түсіріп,шапан мен 

оюды қиып, жапсыру тәсілдерін 

орындау.Қайшы, желіммен 

жұмыс жасау дағдыларын 

қалыптастыру,тапсырманы 

шығармашылықпен орындауға 

тәрбиелеу. 

Жұмыс жасау кезінде 

ұқыптылыққа, тазалыққа баулу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Өзен. 

Мақсаты: Балаларды өлі 

табиғат әлемімен  таныстыра  

отырып, олардың 

ерекшеліктерін атап көрсету. 

Табиғат құбылыстарын  суретін 

сала білуге үйрету. Өзеннің 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Қонақ келсе- 

қуаныш» 

Мақсаты: «Қонақжайлы 

лық» ұғымы туралы түсінік беру. 

Қонақ, қонақжайлылық туралы түсінік 

беру. Жағымды қарым-қатынас 

дағдыларын дамыту. Әдептілікке 

тәрбиелеу.  

Тақырыбы: «Жабайы 

жануарлардың қысқы тіршілігі» 

Мақсаты: Жабайы аңдардың қысқы 

тіршілігі туралы түсініктерін кеңейту. 

Қыс мезгілінің құбылыстары мен 

қысқы табиғаттың ерекшеліктері 

туралы білімдерін нығайту, балаларды 

жабайы аңдардың қысқы өмірімен 

таныстыру, өмір сүру жолдары туралы 

мағлұмат беру. (Олардың сыртқы 

бейнесін, қайда мекендейтінін, немен 

қоректенетінін айту) 

Сурет бойынша толық сөйлем 

құрастыру, сұраққа жауап бергізу 

арқылы ойлау қабілеттерін дамыту. 

Жануарларға қамқорлық жасау 

керектігін ұғындыру. 

 



үстімен жүру. 

2.Доптардың арасымен қос 

аяқтап секіру. 

  

беруді  үйрету. Сөздік  

қорынойлау  қабілеттерін, 

бақылағыштығын  дамыту  

арқылы  ертегі  желісін   диск  

бойынша  тыңдату  және  

мультфильм  арқылы  

тамашалат. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

суретін екі сызық салу арқылы 

бейнелей білуге үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Мен және қоршаған орта» (Ақпан ІІ  апта.) 

Апта тақырыбы:Көліктер. ЖЖЕ-сақта! 

Мақсаты:Жолда , көшелерде қауіп –қатерлерден сақтану жолдарын түсіндіру.Қоғамдық және жеке көліктердегі тәртіп сақтау заңдылықтары туралы түсініктерін дамыту.Жолда жүру 

ережесі туралы білімдерін толықтыру, іс-жүзінде асыра 

білуге үйрету. Тәртіптілікке,сақ болуға,көшеде өздерін дұрыс ұстап жүруге тәрбиелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Мен спортшы 

баламын» 

Мақсаты:Заттардың арасымен 

жүрумен жүгіруге, қозғалыс 

бағытын өзгертуге, қос аяқтап 

секіруге 

жаттықтыру.Ұжымшылдыққа 

тәрбиелеу, тепе-теңдік сақтау 

дағдыларын бекіту.Балаларды 

салауатты өмір салтын ұстану 

тәрбиелеу. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдік-гимнастикалық ұзын 

орындықтардың үстіне екі адым 

сайын қойылған текшелерден аттап 

жүру. 

2.Қос аяқтап секіру. 

2.Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Мен спортшы 

баламын» 

Мақсаты:Балаларды қолдарынан 

ұстап, шеңбер жасай жүру мен 

жүгіруге, допты бір-біріне 

лақтыруға жаттықтыру.Секіріп 

жерге аяқты сәл бүгіп түсуді 

үйретуді жалғастыру.Отбасын 

сыйлауға тәрбиелеу, ойынға 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөздік диктант 

Мақсаты: Өткен дыбыстарды 

қайталап сөздік диктант жазу. 

Балалардың есте сақтау қабілетін 

дамыту. Таза ұқыпты жазуға үйрету. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ғ дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ғ дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөйлеу барысында дауыс 

ырғағын сақтап, вербалды емес қарым-

қатынас құралдарын (ым-ишара, 

қимыл), сөздерді (кешіріңіз, 

тыңдаңызшы! және т.б.) қолдану.Сөз, 

сөйлем 

сызбасын құру. Сөйлем сызбасының 

соңына тиісті тыныс белгілерін қою: 

нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі. Жазу 

жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, 

әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Кім ақылды?» (әңгіме) 

Мақсаты: Сюжет бойынша әңгіме 

құрастыра білуге,жанұясындағы қарым 

қатынасты түсіндіруге үйрету. 

Көркем   әдебиет 

Тақырыбы: «Теміржол 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жаяу жүргінші 

ережелері» 

Мақсаты:Балаларға  жол 

ережесі, жол белгілері туралы 

білім беруді жалғастыру.  Жол 

белгілерінің қауіпсіздік 

сақтаудағы маңызды ақпарат 

екенін саналарына жеткізу. 

Көшедегі тәртіп ережесін қатаң 

сақтауға, жолда зейінді болу 

дағдыларын бойларына сіңіру. 

Қоршаған ортаға мән бере 

қарауға, байқағыштыққа, 

тәртіптілікке  баулу 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Заттар тобын 

салыстыру және санау. 

Мақсаты: Цифр мен заттың 

санын сәйкестендіруді үйрету; 

сандық және реттік санау;  

Цифрларды тану және дұрыс 

бейнелеу; Балалардың зейіні 

мен есте сақтау қабілетін 

дамыту; Бір-біріне көмек 

көрсетуге дайын тұруға 

тәрбиелеу. 

Құрастыру  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Бағдаршам» 

Мақсаты:Көшедегі 

қауіпсіздік туралы түсінік  

беру. Ермек 

сазды пайдалана отырып, 

бағдаршамды мүсіндеуге 

үйрету. Жұмыс барысында 

да қауіпсіздік ережелерді 

сақтап отыруға  үйрету. 

Жапсыру  

Тақырыбы: «Жаяу 

жүргінші ережелері»5к 

Балаларды жолда жүру 

ережесі 

мен таныстыру. Жол 

ережесінің белгілерін есте 

сақтауға, білуге оны 

бұлжытпай орын 

дауға, сақтыққа тәрби 

елеу. Балаларды бір – біріне 

көмек көрсете білуге, 

зейінді, ұқыпты болуға 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Жол белгілер 

Мақсаты:Балаларға жолда 

жүру ережелері мен көліктер 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Мен 

көмекшімін» 

Мақсаты:Көмек, көмектесу 

адамгершілік ұғымдарының 

мәнін ашу.Көмектесу 

ұғымдары туралы түсінік 

беру.Үлкендерге, өзімізден 

кішілерге, бір-бірімізге қалай 

көмектесетініміз туралы 

әңгімелесу. Бір-біріне 

көмектесе білу дағдыларын 

қалыптастыру. бір-біріне 

көмектесе білуге тәрбиелеу.  



қызығушылықтарын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.5-6 арқаннан қос аяқтап секіру. 

2.Бір біріне 1,5 м қашықтықтан, 

қолдарын төмен ұстап доп 

лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  негіздері. 

Тақырыбы: Мен көшедемін 

.Жолда жүру ережесі. 

Мақсаты:Балалардың жолда жүру 

ережесін меңгерту дағдысын 

қалыптастыру.Жол  

ережесін сақтауға үйрету. 

Бағдаршамның атқаратын қызметін 

таныстыру.Жаяу 

жүргіншілер»,бағдаршам 

белгілерін түсіну.«Жаяу 

жүргіншілер», бағдаршам 

белгілерін түсіну. 

 

 

бағдаршамы» (жаттау) 

Мақсаты:Көліктер туралы 

түсініктерін кеңейту. Темір жол көлігі 

пойызбен таныстыру. Көліктің 

атқаратын қызметі туралы мағлұмат 

беру. Көркем шығарманы сызба 

көмегімен жаттатуға үйрету. Өлең 

сөздерін естеріне сақтап, мәнеріне 

келтіре, жатқа айта білуге 

қалыптастыру. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Балаларды көліктің 

түрлерімен таныстыру. 

Жүк көлігі жіне оның маңызы 

туралы ұғым 

қалыптастыру. Көліктердің жеке 

бөліктерімен таныстыру. 

 Әр көліктің пайдасын айта 

отырып,еңбекқорлыққа баулу. 

  

туралы мәлімет беру. Жол 

қауіпсіздік ережелерін 

сақтау. Жол белгілерін 

үйрету. Белгілердің суретін 

сала білуге үйрету. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Мен және қоршаған орта» (Ақпан ІІІ апта.) 

Апта тақырыбы: Техника және біз.Электроника әлемі.  

Мақсаты:Байланыс қызметі түрлерімен таныстырып олардың атауларын меңгерту.Балалардың жас шамасына қарай компьютер туралы қарапайым түсінік беру, оны пайдалану 

ережелерімен таныстыру, бастаған ісін аяғына дейін тыңғылықты аяқтауға, зейінді, шыдамды болуға тәрбиелеу.Адамдардың пайдалы іс-әрекеттерін бағалап, оған құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. Қарапайым ақпарат көздерін қолдану дағдыларын жетілдіру. Ересектермен әңгімелесу, телехабар, компьютерлік ақпараттар және олардың мазмұнына қызығушылығын 

қалыптастыру, арттыру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы:Жабайы 

жануарлар. 

Мақсаты:Балаларды қозғалыс 

бағыттарын өзгертіп жүру мен 

жүгіруге жаттықтыру, допты 

жерге ұрып, оны екі қолмен 

қағып алуды үйрету, еңбектеп 

жүру дағдысын бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ғ дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Ғ дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөйлеу 

барысында дауыс ырғағын 

сақтап, вербалды емес қарым-

қатынас құралдарын (ым-

ишара, қимыл), сөздерді 

(кешіріңіз, тыңдаңызшы! және 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Компьютер 

әлемінде» 

Мақсаты:Балаларды 

компьютердің бөліктерімен 

таныстыру. Қазіргі заман 

технологиясының жетістіктері 

мен адам еңбегін жеңілдетуге 

арналған құралдар туралы 

білімдерін кеңейту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Зообақ 

Мақсаты: Әдемі түйенің 

мүсінін ермексазбен жасай білу 

әдіс-тәсілдерді үйрету.есу, 

шымшып 

созу, домалақтау әдістерін 

меңгеру ептіліктерін, түстерді 

дәл таңдай білу арқылы ұсақ 

қол қимылдарын дамыту. 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:   «Мен шыншыл баламын» 

Мақсаты:Адалдық,шыншыл 

Дық қасиеттері туралы түсінік беру. 

Балалар бойындағы жақсы қасиеттерді 

дамыту. Шыншылдыққа, адалдыққа 

тәрбиелеу. 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы: Байланыс құралдары. 

Мақсаты:Байланыс қызметі түрлерімен 



1.Допты жерге лақтырып, оны 

екі қолмен қағып алу. 

2.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен өрмелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: Жабайы 

жануарлар. 

Мақсаты:Балаларды бір 

бірінің қолдарынан ұстап, 

шеңбер жасай жүру мен 

жүгіруге жаттықтыру, 

нұсқаушының белгісі бойынша 

аялдама жасап, жүру мен 

жүгіруді қайталау. Тепе-

теңдікті сақтап жүруді бекіту, 

етбетінен жүруді үйрету. 

Жабайы жануарлардың жүрісін 

салу. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен ішпен 

жорғалау. 

2.Тепе-теңдікті сақтау-

гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен 

текшелерді аттап жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: Жабайы 

жануарлар. 

Мақсаты: Музыка ырғағымен 

жабайы жануарлардың жүрісін 

салу.Балаларың көңіл күйлерін 

көтеру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдікті сақтау-

гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен 

текшелерді аттап жүру.  

т.б.) қолдану.Сөз, сөйлем 

сызбасын құру. Сөйлем 

сызбасының соңына тиісті 

тыныс белгілерін қою: нүкте, 

сұрақ белгісі, леп белгісі. Жазу 

жолын, жоларалық кеңістікті, 

жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап, әріп 

элементтерін жазу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Г дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Г дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөздегі 

дыбыстарды, олардың 

түрлерін ( 

е жіңішке дауыстылар) 

ажыратып, дұрыс 

дыбыстау.Сөйлеу бары 

сында дауыс ырғағын 

сақтап,вербалды емес қарым-

қатынас құрал 

дарын (ымишара,қимыл), 

сөздерді (кешіріңіз, 

тыңдаңызшы! және т.б.) 

қолдану. Сөйлем сызбасының 

соңына тиісті тыныс 

белгілерін қою: нүкте, сұрақ 

белгісі, леп белгісі. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Су 

торғайы»(әңгіме). 

Мақсаты: Әңгімені оқып, 

сұраққа жауап беруге үйрету, 

шығармашы 

лығын, дыбыстарды дұрыс айта 

білуін дамыту, құстарға 

қамқорлық жасау мен қорғауға 

тәрбиелеу. 

Балалардың қыстайтын құстар 

туралы түсініктерін кеңейту, 

білімдерін бекіту. 

құстар туралы ой - өрістерін, 

танымдық қабілеттерін дамыту. 

Құстарды қорғауға, қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Компьютердің пайдасы  және 

зияны туралы әңгімелеу, 

қауіпсіздік ережелерін сақтауға 

баулу, мамандардығ еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Заттың бірнеше 

тең бөліктері 

Мақсаты: «бүтін және 

бөліктер» терминін енгізу, 

бөліктерден бүтінді 

құрастыруға, бүтінді бөліктерге 

бөлуге үйрену; бүтіннің тең 

бөліктерінің атауымен (жарты, 

ширек) таныстыру; сандарды 

салыстыру дағдыларын 

қалыптастыруды 

жалғастыру;Сөйлеу тілдерін 

және ойлауларын 

дамыту;Балалардың зейіні мен 

логикалық ойлау қабілетін 

дамыту; 

 

үй жануарларына күтім 

жасауға, қамқорлық болуға 

тәрбиелеу, еңбекке баулу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Тақия 

Мақсаты: Түрлі-түсті қағазды 

екі бүктеп, баскиім 

бөліктерінің, 

бейнеленген оюдың суретін 

салып,оларды қиып 

алып,жапсыруға үйрету.Дұрыс 

қию тәсілдерін меңгерту. 

Саусақтың ұсақ бұлшық 

еттерінің қозғалысын 

жетілдіру. Қайырылымдылыққа 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Компьютер 

Мақсаты:  Қарапайым ақпарат 

көздерін қолдану дағдыларын 

жетілдіру. Ересектермен 

әңгімелесу, телехабар, 

компьютерлік ақпараттар және 

олардың мазмұнына 

қызығушылығын 

қалыптастыру, арттыру. 

Балалардың ойлау қабілеттерін 

ойын арқылы туындату және 

тұлға дамыту. Компьютер 

суретін салуға үйрету. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

таныстырып, олардың атауларын меңгерту. 

Адамдардың пайдалы іс әрекеттерін 

бағалап, оған құрметпен қарауға тәрбиелеу. 

Қауіпсіз  ережелерін  сақтауға 

 



Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Үш  аю»  

ертегісі 

Мақсаты:Тұрмысқа қажетті 

заттардың неге арналғанын 

және қолдану ережелері туралы 

білімдерін кеңейту. Тұрмыстық 

техниканың құрылыстарымен 

таныстыру арқылы 

бақылағыштығын дамыту. 

Ертегіні  тыңдауға деген 

қызығушылығын арттыру және 

оның мазмұнын түсінуге 

дағдыландыру. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Мен және қоршаған орта» (Ақпан ІV апта.) 

Апта тақырыбы:Пайдалы қазбалар. 

Мақсаты: Кенді пайдалы қазбалардың түрлерімен таныстыру, олардың адамға тигізетін пайдасы мен зиянын түсіндіру. Пайдалы қазбалардың кен орындары, шартты белгілері, өндіру 

әдісі жайлы түсінік беру.Балаларды пайдалы қазбалар түрлерін ажырата білуге баулу, логикалық ой - өрісін дамыту, ізденушілік қабілеттерін арттыру.Еліміздің қазба - байлықтарын 

мақтан ете отырып,қорғап, сақтай білуге баулу, өз еліне, жеріне, Отанына деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көңілді поезд» 

Мақсаты:Балаларды тіреу 

ауданы кішірек жермен жүру 

кезіндегі тепе теңдікті 

сақтауды үйрету, ойында 

жолдастық сезімге тәрбиелеу, 

кедергілерден секіруге 

жаттықтыру.Жолаушылар 

туралы және көліктер туралы 

айту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдік жаттығулары. 

2.Ирелеңдеп заттар арасымен 

жүру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ң дыбысы мен әрпі . 

Мақсаты: Ң дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Тілдің дыбыстарын естіп 

қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу 

және сөзсіз жекеайту.Сөздегі 

дыбыстарды, олардың түрлерін 

(дауысты, дауыссыз, жуан және 

жіңішке дауыстылар) ажыратып,дұрыс 

дыбыстау Сөйлеу барысында дауыс 

ырғағын сақтап, вербалды емес қарым-

қатынас құралдарын (ым-ишара, 

қимыл), сөздерді 

(кешіріңіз, тыңдаңызшы! және т.б.) 

қолдану. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

байлықтары, пайдалы 

қазбалар» 

Мақсаты:Пайдалы 

қазбалардың халық 

шаруашылығына қажеттілігін 

ұғындыру және білімдерін 

толықтыру. .Өз елімізде 

алынып жатқан 

қазбалар,Пайдалы 

қазбалардың  қажеттіліктерін 

түсіндіру. Пайдалы 

қазбаларды үнемдеу , 

қолдану туралы алғашқы 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Шаңғымен 

сырғанау. 

Мақсаты: Балаларға спорт 

денсаулық кепілі екенін 

түсіндіру. Қыс кезіндегі ойын 

түрлерімен таныстыра 

отырып, шаңғы теуіп жүрген 

баланы мүсіндеуге  үйрету. 

Тазалыққа баулу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Мұнай сорғысы. 

Мақсаты:Балаларға 

мұнай және газ кен 

орындарында пайдала 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Мен елімнің 

азаматымын»                      

Мақсаты:Балаларға туған өлке 

туралы мәлімет беру.Туған 

ауылдың, өлкенің табиғатын, 

қалаларын, көлдері мен өзендерін 

білуге жаттықтыру. Туған өлкеге 

деген сүіспеншілік сезімдерін 

дамыту.  Балаларды  

елжандылыққа тәрбиелеу; 

Шаттық  шеңбері. Әңгімелесу. 

«Бірлік». Дәйексөз.. Тыныштық  

сәті. Ойын  «Көпір» Дәптермен 

жұмыс. Ғажайып  сөздер. 



Дене шынықтыру. 

Тақырыбы: «Көңілді поезд» 

Мақсаты:Балаларды орнында 

жұппен үйрету, ұзын 

орындықтан секіргенде жерге 

аяқты сәл бүгіп түсуге 

жаттықтыру, мергендігін 

дамыта отырып, допты 

домалату дағдысын бекіту. 

Пойыз. 

Негізгі қимылдар: 

1.Орындықтан секіру. 

2.Кедергілер арасымен допты 

домалату. 

Қауіпсіздік мінез-құлық 

ережелері  

Тақырыбы: Қауіпсіз 

дік мектебі. Бейтаныс 

адамдармен тілдесу ережесі. 

Мақсаты: Ауа райы 

ның өзгеру жағдайына сәйкес 

қауіпсіздік ереж 

есін білу.Таныс емес жағдайда 

өзін-өзі ұстау ережесін түсіну . 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ө дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ө дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөйлем сызбасының 

соңына тиісті тыныс белгілерін қою: 

нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Атырауым-мұнайлы 

астанам» 

Мақсаты: Балаларға еліміздің 

мұнайлы  қаласы - Атырау туралы 

мәлімет беру,ой өрісін 

дамыту.Еліне,жеріне,Отанына деген 

сүйіспеншіліктерін артты 

ру. Сурет бойынша мәтін құрас 

тырып, Атырау тарихын әңгіме 

леу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы: «Шахтер»  өлеңі 

Мақсаты:Өлеңді  оқи  отырып Өлең 

шұмақтарын жаттау, сөздік қорларын 

молайту. Пайдалы  қазбалардың   

пайдасын  сезіне білуге тәрбиелеу. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

түсініктерін қалыптастыру: 

туған елдің байлықтарына 

деген  сүйіспеншілік 

қабілеттерін арттыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Қарапай 

ым мысалдарды және 

есептерді шығару. 

Мақсаты: Балаларға 

есептермен мысалдарды 

шығаруға үйрету, есеп 

теу қабілеттерін жетілді 

ру, түстерді және геомет 

риялық фигураларды 

ажырату.Ауызша есеп 

арқылы көру және есту 

қаблетін дамыту, сөздік 

қорын молайту, зейінін және 

ілтипатын қалыптастыру, 

қолдың ұсақ моторикасын 

дамыту. 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Біз тұратын 

қала» (сурет бойынша 

әңгіме құрау) 

Мақсаты: Сөз және сөз 

ұйқастарынан құрылған 

ойындарға 

қызығушылықтарын арттыру. 

Қаланың көрікті орындарын 

ретімен сипаттап, әңгіме 

құрастыра білуге үйрету. Өз 

мекеніне, қаласына деген 

сүйіспеншілік сезімін 

тәрбиелеу. 

натын,мұнай сорғысы туралы 

мәлімет беру. 

Тілдерін,шығармашылық 

ойларын дамыту. Саусақтың 

ұсақ бұлшық еттерінің 

қозғалысын жетілдіру. 

Сурет  салу Тақырыбы: 

Көмір 

Мақсаты:Балаларға пайдалы 

қазбалар тура 

лы түсінік беру.Олардың   

адам өміріндегі маңызы 

туралы, Қазақстанның 

пайдалы қазбалары туралы 

айту. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Қортындылау.  Жүректен  жүрекке. 

 

 

  

 

 

Өтпелі тақырып : «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» (Наурыз І апта.) 

Апта тақырыбы: Қазақстан халқының салт-дәстүрлері. 

Мақсаты: Балаларға қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыру.Баланың бойына адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру,халық өнегесін үйрету.Ата-

анамен тығыз байланыс жасау арқылы ортақ тәрбиеге жұмылдыру. Туған елдің салт -дәстүрлерімен таныстыру. Бесік жыры, тұсау кесу, бесікке бөлеу дәстүрлері туралы түсінік беру.Салт 

-дәстүрлерге қызығушылықтарын ояту. Еліміздің салт -дәстүрі туралы білімдерін дамыту.Туған халқының дәстүрлеріне деген мақтаныш сезімдерін тудыру. Елінің салт дәстүрін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 



0,5 Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

Құрастыру-0,5   Жапсыру1 

Музыка -2  

  

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Анама гүл» 

Мақсаты:Балаларды бір 

қатармен жүру мен 

жүгіруге,еңбектеп жүруге 

үйрету,ұжымда ойнауға 

қызығушылықтарын тәрбиелеу 

,жолдасы лақтыған допты 

қағып алуға 

жаттықтыру.Мереклік 

балаларға көңіл күй сыйлау 

музыкамен қимылдар жасау. 

Негізгі қимылдар: 

1.1,5 қашықтықтан бі-біріне 

доп лақтыру. 

2.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен еңбектеп 

жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Анама гүл» 

Мақсаты:Балаларды бір 

қатардан жұппен тұруға 

ауыстыру, қатарда өз орнын 

табуға,еңбектеп жүргенде 

тақтайдан дұрыс ұстауды 

үйрету.Тепе теңдіктерін сақтап 

жүруге жаттықтару.Балалар 

мен мерекелік ойындар ойнау. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық тақтаның 

жоғарғы жағына өрмелеу. 

2.Тепе теңдік сақтау-

гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Анама 

гүл»Мақсаты: Мерекелік 

балаларға көңіл күй сыйлау 

музыкамен қималдар 

жасау.Жалпы дамыту 

жаттығуын орындау. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық тақтаның 

жоғарғы жағына өрмелеу . 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: З дыбысы мен әрпі. 

Мақсаты: З дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөздегі дыбыстарды, 

олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, 

жуан және жіңішке дауыстылар) 

ажыратып, дұрыс дыбыстау. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: З дыбысы мен әрпі. 

Мақсаты: З дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөздегі дыбыстарды, 

олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, 

жуан және жіңішке дауыстылар) 

ажыратып, дұрыс дыбыстау. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Жайлауда» 

Мақсаты:Қазақ халқының тұрмыстық 

тіршілігіндегі төрт-түлік туралы 

мағлұмат беру. Тұрмыстық заттармен 

таныстыру. Көне ыдыстардың кәзіргі 

қолданыстағы ыдыстармен салыстыру. 

Бұрынғы бабаларымыз  (ертеде әр 

түрлі материалдардан мықты теріден 

,ағаштан,саздан 

сүйектен,шойын,шыны,керамика т.б) 

жасалғаны,ал қазіргі ыдыстағы 

өзгерістерін байқау (әйнектен, 

пластмассадан) тәжірибе жасап 

салыстыру. 

Пайдалығы мен сапасы туралы 

әңгімелеу.Сурет арқылы ауызша әңгіме 

құрастыру, қазіргі заманғы қайсысы 

ыңғайлығы салыстырмалы түрде қол 

жеткізу. 

Көркем  әдебиет  

Тақырыбы: «Наурыз»  ертегісі. 

Мақсаты: Кейіпкерлердің 

ерекшеліктерін беру үшін мәнерлілік 

құралдарын қолдануға үйрету.Өз ойын 

айта білу, басқалардың пікірін тыңдай 

білуге тәрбиелеу. 

Әдептілікке  сыпайылыққа  тәрбиелеу. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қазақ 

халқының салт – дәстүрлері. 

Мақсаты:Балаларға 

халқымыздың игі дәстүрлерін, 

ізгі - қасиеттерін, инабат 

тылық, іскерлік дағдыларын, 

салт - дәстүрлерді бойларына 

сіңіру, рухани – адамгер 

шілік қағидаларды ұстануға 

үйрету арқылы дұрыс әрекет 

құндылығының мәнін ашу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Шартты өлшем. 

Мақсаты: Ұзындық туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру;заттардың 

ұзындығын бір-біріне салу 

арқылы және 

шартты өлшемнің көмегімен 

өлшеуді үйрету. Шартты 

өлшеуіштердің көмегімен 

ұзындықты өлшеу туралы 

балалардың түсініктерін 

қалыптас 

тыру.Балалардың кеңістіктік 

қиялы мен сөйлеу қабілетін 

зейінін дамыту.Көктемнің 

 алғашқы айымен таныстыру; 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

Еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Дастархан 

Мақсаты: Ұлттық 

бұйымдарды құрметтей білуге 

тәрбиелеу.Ұлттық тағылымын 

дамыту. Балаларға қазақ 

халқының тарихы, әдет-ғұрпы 

мен салт дәстүрі туралы 

мәлімет бере отырып, халық 

өнерінің сарыны бойынша 

өрнек жасауды үйрету.  Өрнек 

салудың симметрия , ырғақ, 

кезіктіру,ою пішіндерінің 

орналасуы арқылы заттың 

пішінін көрсету, сәндік 

құрастыру икемділіктерін 

дамыту.Эстетикалық тәрбие 

беру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Етікті 

әшекейлейміз. 

Мақсаты:Балаларға Қазақ 

халқының тарихы туралы сыр 

шерте отырып, олардың 

байырғы тұрмыс-салтымен 

таныстыру.  Қазақ халқының 

ұлттық киімдері туралы түсінік 

бере отырып, ұлттық салт-

дәстүрді құрметтеуге, ұлттық 

киімдерді ажырата білуге 

үйрету.Етік  туралы толық 

мәлімет беру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Киіз үй 

Мақсаты:Балаларды киіз үй 

құрлысымен 

таныстыру.Баланың сөздік 

қорын молайту арқылы, салт – 

дәстүр туралы ұғымдарын 

қалыптастыру.  Балалардың 

бойына ата – мұра 

құндылықтарын қастерлеуге 

салт – дәстүрді біліп – үйренуге 

тәрбиелеу. 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Менің отбасым» 

Мақсаты: «Отбасы 

құндылығының маңыздылығын 

ашу.Отбасы туралы түсініктерін 

кеңейту.Отбасына деген 

жағымды қарым-қатынастарын 

дамыту.Отбасына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

«Менің  отаным»  Дәйексөз.  

Сергіту  сәті.  Дәптермен  жұмыс. 

«Сүйем  сені  туған  өлкем»  

Ғажайып  сөздер. Қортындылау. 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы Наурыз-көктем 

мерекесі. 

Мақсаты:Балаларды ұлттық 

Наурыз мерекессімен ,қазақ 

халқының салт-дәстүрімен 

таныстыру.Халақымыздың салт-

дәстүрлерімен әңгімелеп беру 

арқылы есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.Мейірімді,қонақжай 

болуға баулу. 

 

  



2. Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен еңбектеп 

жүру. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!»  (Наурыз  ІІ  апта) 

Апта тақырыбы: Қазақ халық ауыз әдебиеті бізде қонақта. 

Мақсаты: Балаларға халық ауыз әдебиетінен  үйретуге,онда оқыған ертегі , әңгіме мазмұнын жүйелі байланыстарын әңгімелеп береуге үйрету , ертегі мазмұнында кездесетін 

кейіпкерлердің іс-әрекетіне сай оброзды сөздер мен диологтарды кейбір өлең шумақтарын бұлжытпай жатқа айта білуге,талап тілектерді білдіретін сөздерге дауыс екпінін дұрыс қойып 

мәнерін айта білуге тәрбиелеу.Балалардың мәдениетті сөйлеуін және тілдік қатынастық дамуын қамтамасыз ету. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Балықтар» 

Мақсаты: Балаларды 

заттардың арасымен оларға 

тимей жүру мен жүгіруге 

жаттықтыру, бір қалыпты тепе 

теңдікті сақтауды 

қалыптастыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Арқаның үстімен жүру. 

2.Арқаның оң және сол жағына 

алға жылжып қос аяқтап 

секіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Балықтар» 

Мақсаты:Балаларды алдыңғы 

жүогізушіні ауыстырып 

жүруге,бір біріне доп 

лақтыруға және секіруге 

жаттықтыру.Ұжымшылдыққа 

тәрбиелеу,шашыраңқы жүру 

мен жүгіруге дағдыларын 

бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстінен секіру. 

2.2 м  қашықтықтан бір біріне 

доп лақтыру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы:«Тамақтану  

Мақсаты:Тамақтану  

мәдениеті»"Отбасы", 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөздік диктант 

Мақсаты:Өткен дыбыстарды 

қайталап сөздік диктант жазу. 

Балалардың есте сақтау қабілетін 

дамыту. Таза ұқыпты жазуға 

үйрету.Өткен дыбыстарды қайталап 

сөздік диктант жазу. Балалардың 

есте сақтау қабілетін дамыту. Таза 

ұқыпты жазуға үйрету. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ә дыбысы  мен әрпі 

Мақсаты: Ә дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөйлеу барысында 

дауыс ырғағын сақтап, вербалды 

емес қарым-қатынас құралдарын 

(ым-ишара, қимыл) сөздерді 

(кешіріңіз, тыңдаңызшы! және т.б.) 

қолдану. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Наурыз-көктем 

мерекесі» 

Мақсаты: Балалардың жыл 

мезгілдері туралы түсінігін, Наурыз 

мерекесі туралы білімдерін кеңейту. 

Көктем туралы жалпы шолу. Наурыз 

айында тойланатын мерекелерге, 

Наурыз мерекесі туралы түсінік беру 

және оның қалай тойланатынына  

тоқталу. Наурыз көже қалай 

жасалатынын айту.Балалардың 

ойлау қабілеттерін арттырып, 

тілдерін дамыту. 

Жаратылыстану Тақырыбы: 

«Бізге қонақтар келді немесе біз 

қонақтамыз» 

Мақсаты:Балаларды сыпайылық  

ережеле 

рімен таныстыру. 

Сәлемдесу сөздерін бекіту. 

Дастарқан басындағы мінез – 

құлық, мәдени – гигеналық 

дағдыларын қалыптастыру. Жасы 

үлкен адамдар мен  өз  

құрдастарына құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Ұзын-қысқа,биік-

аласа,кең-тар,қалың-жұқа.тең 

заттар. 

Мақсаты: Заттардыдың биіктігі 

мен қалыңдығы 

туралы түсінік қалыптастыру және 

оларды салыстыруды 

үйрету,заттарды көзбен,бірінің 

үстіне бірін қою,бастыру арқылы 

салыстыру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ғажайып  сарай» 

Мақсаты: Балалар  үлкен,ұсақ  

ағаш  бөліктерінен  және  өз  

қалаулары  бойынша, басқа  

материалдарды  пайдаланып, 

өздерінің  ойдан  құрастырған  

ертегідегі  басты  кейіпкерлерге  

арнап Ғажайып  сарай»  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Қазақ биі. 

Мақсаты: Мүсіндеу 

жұмысында қолданылатын 

материалдармен, 

құралдармен 

таныстырып,мүсіндеудің 

негізгі: жұмсарту, созу, 

құрастыру, жаю, тегістеу, 

жалпақтау, домалақтау 

тәсілдерін жұмыс барысында 

қолдану. Қазақ биін билеп 

жүрген қыздың мүсінін 

жасауға үйрету. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Көктем 

Мақсаты: Жыл мезгілдері 

жайлы түсіндіру.Жыл мезгілі 

көктем жайлы ойларын 

дамыту.Көктемгі пейзажды 

жапсыру,сурет салу және 

қию тәсілдерін жалғастыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Қоян 

бауырсақпен кездесті 

Мақсаты:  Балаларға халық 

ауыз әдебиеті жанрларымен 

таныстыру. Ертегіні тыңдай 

білуге, халық ауыз әдебиетін 

құрметтеуге, ондағы 

жағымды кейіпкерлердің 

жақсы жақтарын үйренуге 

баулу. Бауырсақ ертегісінің 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:Менің сүйікті 

балабақшам 

Мақсаты: Құрмет пен 

сүйіспеншілік сезімдеріне 

тәрбиелеу.Балабақшадағы 

сыйластық туралы түсініктерін 

кеңейту.Ұжымдық қарым-қатынас 

дағдыларын дамыту.Өзара 

сыйластыққа тәрбиелеу.  



"отбасындағы  қуаныштар" 

туралы  түсініктерін  кеңейту. 

Балалардың  азық- түлік  пен  

оның  адам  өміріндегі маңызы,  

"салауатты  дұрыс  тамақтану"  

туралы  білімдерін  бекіту. 

Эстетикалық  талғамдарын 

арттыру. 

Өзінің  және  өзгенің 

денсаулығына  құндылық  

ретінде  қарауға тәрбиелеу. 

Балалардың отаншылдық сезімдерін 

арттырып, сал-дәстүрге деген 

қызығушылықтарын ояту, қазақ 

халқының әдет-ғұрыпын, салт –

дәстүрін білуге тәрбиелеу; 

Халықтық салт – дәстүрді 

құрметтеуге баулу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы: «Киіз үй мен 

ағаш үй» Ы.Алтынсарин 

(әңгімелеу) 

Мақсаты:Ы. Алтынсаринмен, оның 

шығармаларымен 

таныстыру.Шығарманы 

оқып беру арқылы мазмұнын 

айтқызу.  Тыңдай, әңгімелей білу 

іскерліктері қалыптастыру. 

Әңгімелеп бере білуге, диалог 

сөздерді мәнеріне келтіре 

айта білуге дағдыландыру.  

Шыншылдыққа, әділдікке, еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

  

құрастырту. 

 

желісінің суретін салуға 

үйрету. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!»   (Наурыз  ІІІ  апта) 

Апта тақырыбы: Өнер көзі – халықта(қолданбалы өнер, ұлттық киімдер, ұлттық бұйымдары т.б) 

Мақсаты: Балалардың  бойларына ұлттық  салт-дәстүрді, ұлттық рухты сіңіру арқылы  жақсы қасиеттерді үйреніп, адамгершілік  сезімін  дамыту. Балаларға ұлттық бұйымдардың адам 

өміріндегі маңызын айту, ұлттық өнер ерекшеліктерін сезіну, қабілеттерінің қалыптасуына ықпал ету.Сәндік қолданбалы өнер түрлерімен таныстыру,баланың ой –қиялын дамыту, сәндік 

бұйымдарды дұрыс бейнелеуге баулу.Балаларды ұлттық салт – дәстүрді дәріптеуге, отанды сүюге, ұлттық өнердің ерекшеліктерін сезінуге, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

1.Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қазақтың төл 

мерекесі» 

Мақсаты:Балаларды алдыңғы 

ойыншыны ауыстырып тізені 

жоғарғы көтеріп жүруге 

жаттықтыру,гимнастикалық 

ұзын орындықтың үстімен 

жүргенде тепе теңдікті 

сақтауға, дене жаттығуларын 

үнемі жасауға дағдыландыру, 

арқанның астымен жүру 

дағдыларын бекіту. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ж дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Ж дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөзде 

гі дыбыстарды, олардың 

түрлерін (дауысты, дауыс 

сыз, жуан және жіңішке 

дауыстылар) ажыратып, дұрыс 

дыбыстау. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: П дыбысы мен 

әрпі 

Жаратылыстану Тақырыбы: 

«Наурыз» 

Мақсаты:Ұлттық мерекелер мен 

дәстүрлердің мерекелену себебі 

туралы балалардың білімдерін 

қорыту және кеңейту. Өз ата – 

бабаларының мәдени – рухани 

мұраларын түсіндіру, құрметтеуге 

тәрбиелеу. Наурыз мерекесі қалай 

тойланатыны жөнінде әңгімелеу 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Геометриялық 

фигуралар және денелер. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Наурыз 

мерекесіне келген балалар. 

Мақсаты:Балалар 

дың жыл мезгілдері туралы 

түсінігін, Наурыз мерекесі 

туралы білімдерін кеңейту. 

Халықтық салт – дәстүрді 

құрметтеуге баулу. Киімдегі 

адам пішінінің мүшесін 

айыруға үйрету (бас, етегі кең 

көйлек, қолы). Пропорция 

сақтай отырып қыздың басын, 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Наурыз-жақсылық 

бастауы. 

Мақсаты: Жақсылық, үйлесімділік 

құндылықтарының мәнін 

ашу.Наурыз жыл басы, береке-

бірліктін, ізгілік пен татулықтың, 

қайырымдылық пен кешірімділіктің, 

бауырмалдылықтың мерекесі екенін 

түсіндіру.Жақсы қарым 

қатынастарын дамыту.Ұлттық салт-

дәстүрлі  қадірлей білуге тәрбиелеу. 

Әңгімелесу. «Балабақша» Дәйексөз.  



Негізгі қимылдар: 

1.Арқанның астына жанымен 

кіру. 

2.Ұзын орындықтың үстімен 

тізені көтеріп жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Балаларды 

заттардың арасымен жүру және 

жүгіруге, білеушеден аттап 

жүруге жаттықтыру, бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу, 

нұсқаушының белгісі бойынша 

әрекет ету дағдысын бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1. Тепе теңдікті сақтау-

Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен жүру. 

2.Секіру-биіктіктен секіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Қазақтың төл 

мерекесі» 

Мақсаты:Мерекеге 

байланысты балалардың көңіл-

күйлерін көтеру.Музыка 

арқылы іс-қимыл 

жасау.Ұлттық ойындар ойнату. 

Негізгі қимылдар: 

1. Секіру-биіктіктен секіру. 

2.Ұзын орындықтың үстімен 

тізені көтеріп жүру. 

 

Мақсаты: П дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөздегі 

дыбыстарды, олардың 

түрлерін(дауысты, дауыс 

сыз, жуан және жіңішке 

дауыстылар)  ажыратып, дұрыс 

дыбыстау. Суретті кітаптардан 

ақпаратты табу(сурет арқылы) 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Біз де ойнаймыз» 

ертегі 

Мақсаты:Адаммен табиғаттың 

байланысы туралы түсінік беру. 

Табиғат құбылыстары туралы 

ұғымдарын кеңейту. Өлі 

табиғатпен тірі табиғаттың 

байланысы. 

Өзен көл бетіндегі мұз 

ерігені,күн жылыгна 

бастағаны,күннің жылыну 

себебінен қар еріп,суға 

айналғаны туралы эксперимент-

тәжірибе жасау. Балалардың ой-

қиялын дамыту, табиғаттың 

сұлулығын сезіне 

білуге,қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу, 

салыстырмалы түрде 

қол жеткізу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Үш  қыз» 

Мақсаты: Балаларға ертегіні 

оқып, таныстыру арқылы ойлау 

қабілеттерін  дамыту. Ертегінің 

мазмұнын түсініп, ертегі 

кейіпкерлерінің мінез-құлқына 

баға бере отырып, өз ойларын  

жеткізе  білу. Сол түсініктерін  

көрсете білуге дағдыландыру. 

Адалдыққа  шыншылдыққа  

тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

Мақсаты: Балаларға көлемді 

денелер: шар, текше, цилиндр, 

пирамида туралы түсінік беру. 

Геометриялық фигуралар жайлы 

білетін білімін қайталай отырып 

шеңбер, шаршы, тік төртбұрыш, 

төртбұрыш, бұрыш» деген ұғымды 

айта, ажырата білуге үйрету; 

Қоршаған ортада сәйкес пішіндегі 

заттарды табуға үйрету. Ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін және сөйлеуге 

дағдыландыру. Ойын арқылы 

танымдық қабілеттерін, логикалық 

ой-өрістерін дамыту. Тапсырманы 

ұқыпты, таза орындауға тәрбиелеу. 

  

бас киімін, ұзын көйлегін 

мүсіндеп үйрету. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Аққайыңдағы 

қараторғай ұясы. 

Мақсаты: Балаларды құс 

түрлерімен 

таныстыру;геометриялық 

пішіндерді ажыратуды 

үйрету, геометриялық 

пішіндерден (үшбұрыш, 

төртбұрыш, дөңгелек) 

қараторғайдың ұясын 

құрастыруды үйрету. Тілдерін 

дамыту. Саусақтың ұсақ 

бұлшық еттерінің қозғалысын 

жетілдіру. Құстарды аялау 

және құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Сәукеле 

Мақсаты:  Ұлттық бас 

киімдер жайлы мағлұмат беру 

және сәукеленің 

ерекшеліктері жайлы айту. 

Ұлттық өнерге деген 

қызығушылық 

тарын арттыру.  Қазақ 

халқының дәстүріне 

құрметпен қарау сезіміне 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Тыныштық  сәті.  Ойын. 

«Балабақшада  не  үйренеді» Сергіту  

сәті. Ғажайып  

сөздер.Қортындылау.Жүректен  

жүрекке. 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы:Қазақ 

тың ұлттық бұйымдарымен 

таныстыру. 

Мақсаты:Халқымыздың қайнар көзі 

– қазақтың ұлттық бұйымдары 

туралы ұғымды бала жадына кең, 

бай, мағыналы көлемде түсінік бере 

отырып, олардың шығу, жасалу, 

қолданылу тарихы туралы сыр 

шерту. 

Балалардың ұлттық бұйымға деген 

қызығушылығын, сана - сезімін, 

ынта - жігерін арттыру. 

Балаларға саналы сұлулық 

бейнесінде көркем дүниені меңгерте 

отырып, дәстүрлі шеберлік өнерді 

қадірлеп, қастерлей білуге 

баулу. 

 

 

 



 

Өтпелі тақырып : «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні!» (Наурыз  ІV  апта) 

Апта тақырыбы:  Наурыз келді, табиғат оянды. 

Мақсаты: Балаларға көктем туралы түсініктерін қалыптастыру.Балалардың білім-біліктілігін, танымдылығын, көктем мезгілінің ерекшеліктерін есте сақтап, әңгімелеп айтуға 

үйрету.Сөздік қорын, ақыл-ойын, сөйлеу мәдениеттілігін және қоршаған ортаны танып білуге деген білімін дамыту.Табиғаттың сұлулығын бағалай білуге, құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Туған күн» 

Мақсаты: Балаларды жүріп 

бара жатып нұсқаушының 

белгісі бойынша 

тапсырмаларды орындауға 

жаттықтыру, дене 

жаттығуларына 

қызығушылықтарын 

тәрбиелеу, заттың 

айналасымен допты 

домалатуды, құрсаудан 

құрсауға секіру дағдыларын 

бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1.Секіру-құрсаудан құрсауға. 

2.Заттардың арасымен допты 

домалату. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Туған күн» 

Мақсаты:Балаларды 

заттардың арасымен 

шашыраңқы жүру мен 

жүгіруге  жаттықтыру, бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу,допты екі 

қолмен қағып алуды үйретуді 

жалғастыру.Бір біріне тілек 

айтып үйрету.Отбасылық 

мерекені сезіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-біріне доп лақтыру. 

2.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен 

еңбектеп жүру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы: «Менің денем» 

Мақсаты:Дене мүшелері 

туралы алған білімдерін 

жетілдіру.Тері, тырнақ және 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: П дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: П дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөздегі 

дыбыстарды, олардың 

түрлерін 

(дауысты, дауыссыз, жуан 

және жіңішке дауыстылар)  

ажыратып, дұрыс дыбыстау. 

Суретті кітаптардан 

ақпаратты табу(сурет арқылы) 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Б дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Б дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тілдің 

дыбыстарын естіп қабылдау, 

оларды сөздер ішінен бөлу 

және сөзсіз жеке айту.  

Сөздегі дыбыстарды, олардың 

түрлерін (дауысты, дауыссыз, 

жуан және жіңішке 

дауыстылар) ажыратып, 

дұрыс дыбыстау.  Жазу 

жолын, жоларалық кеңістікті, 

жолдың жоғарғы және 

төменгі сызығын сақтап, әріп 

элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы:« Табиғат 

оянды, көктем келді.  

Мақсаты: Балаларға көктем 

туралы түсінік 

терін қалыптастыру. 

Балалардың білім-біліктілігін, 

таным 

дылығын, көктем мезгілінің 

ерекшелік 

терін есте сақтап, әңгі 

Жаратылыстану Тақырыбы: 

«Көктем келді!» 

Көктем мезгілінің белгілері туралы 

білімдерін тереңдету. Осы мезгілге 

тән маусымдық құбылыстармен 

таныстыру. Көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін теңеу сөздерді 

қолданып сипаттай алу дағдыларын 

дамыту.Табиғатты сүюге, қорғауға 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Геометриялық 

пішіндегі заттар. 

Мақсаты: Геометриялық пішіндер 

туралы білімдерін кеңейту, 

геометриялық пішіндерден бейнелер 

құра білуді жетілдіру. 

Санау дағдыларын дамыту. 

Балаларға өздеріне таныс дөңгелек 

және шаршы, үшбұрыш сияқты 

геометриялық пішіндерді бір бірінен 

ажырата білуге үйрету. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көп  қабатты  үй» 

Мақсаты:Балаларды үлгі бойынша 

көпқабатты үй жасауға,үйлерді түрлі 

кескін мен түрлі қабатты етіп 

салуға,құрылыс детальдарын берік 

етіп өзара біріктіруге 

үйрету.Танымдық 

қызығушылықтарын 

арттыру.Еңбекті бағалай білуге 

тәрбиелеу.Балаларды біріккен  

ұжымдық құрылыс 

жүргізуге,бөліктерді жасауға өзара 

бөлісіп алуға үйрету.Жұмыс істеу 

икемділіктерін арттыру.Отбасында 

еңбексүйгіштікке,ұжымда өздерін 

дұрыс ұстай білуге 

тәрбиелеу.Болашақта құрылысшы 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Торсықтар 

Мақсаты: Торсықты 

мүсіндеудегі технологияға 

назар аударту. Сәндік 

қолданбалы өнер туындылары 

ұрпақтан-ұрпаққа берілетіні, 

қалыптасқан ұлттық салт-

дәстүр негізінде құрылатыны 

туралы түсінік қалыптастыру, 

эстетикалық талғамды 

дамыту. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Көктемгі 

табиғат. 

Мақсаты: Балалардың 

көктемгі табиғат туралы 

түсініктерін кеңейту, көктемгі 

табиғат құбылыстарын,өлі 

табиғат пен тірі табиғат 

байланысын ұғындыру.Түрлі-

түсті қағаздардан  «Көктемгі 

табиғат» тақырыбына 

жапсыру жұмыстарын 

жасау.Балалардың 

шығармашылық қабілетін, 

тілін дамыту, жүйелі сөйлеуге 

үйрету. 

Құстарға, ағаштарға, 

өсімдіктерге қамқор болуға 

тәрбиелеу, пәнге деген 

қызығушылығын арттыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Көктем келді 

алақай!» 

Мақсаты: Көктем мезгілінің 

табиғат құбылысын бейнелеп 

салу. 

Көктем мезгілі жайлы 

білімдерін толықтыру. 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Менің туыстарым. 

Мақсаты:Өзара сыйластық ұғымының 

адамгершілік құндылық ретіндегі мәнін 

түсіндіру. 

Туыс,туысқан ұғымы жайлы түсінік 

беру.Туыстарға деген сыйластық 

қарым-қатынастарын дамыту.Өзара 

сыйластыққа тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. Өзіммен  өзім. 

Әңгімелесу. «Табиғат-Ана» Дәйексөз. 

Тыныштық  сәті. Ойын. «Табиғатпен  

сырласу» Дәптермен  жұмыс. 

Қортындылау. Жүректен  жүрекке. 



шаш туралы жалпы түсінік 

беру. Терінің құрылысымен, 

оның атқаратын қызметімен 

таныстыру. Өз дене 

мүшелеріне күтім жасауға 

дағдыландыру. 

  

мелеп айтуға үйрету. 

Балалардың сөздік қорын, 

ақыл-ойын, сөйлеу 

мәдениеттілі 

гін және қоршаған ортаны 

танып білуге деген білімін 

дамыту. 

Табиғаттың сұлулы 

ғын бағалай білуге, құстарға 

қамқор болуға тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы:«Табиғат  ана» 

Мақсаты:Өлеңді тыңдай, 

суреттей білу  қабілеттерін 

жетілдіру. Өлең сөздерін 

естеріне сақтап, мәнеріне 

келтіре, жатқа айта білуге 

қалыптастыру. Балаларды 

табиғат ана туралы өз 

ойларын айтып жеткізуге 

дағдыландыру. Табиғатты  

аялай  білуге, құрметтеуге, 

адамгершілікке, имандылыққа 

тәрбиелеу. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

мамандығының қызметін түсіндіру. Талғампаздықпен түстерді 

таңдай алу қабілеттерін 

дамыту. 

Тапсырманы таза және 

түстерді дұрыс таңдауға 

тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

Өтпелі тақырып : «Біз еңбекқор баламыз» (Сәуір  І  апта) 

Апта тақырыбы:  Мамандықтың бәрі жақсы. 

Мақсаты: Балаларға түрлі мамандықтар туралы түсінік беру арқылы, мамандықтар жайлы жалпы ұғым қалыптастыру.Балаларды әрқилы мамандықтарға сын тұрғысынан қарап, ойлау 

қабілетін, өрісін кеңейту.Балаларға мамандықтардың пайдалы жақтарын айта отырып, олардың бәрі адам мүддесі, қоғам мен халыққа қызмет етуші екендігін түсіндіріп, жалпы 

мамандыққа және оны игеріп ел игілігі үшін еңбек етіп жүрген маман адамдарға деген құрметтеу, ардақтау және мақтаныш ете білу сезіміне тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері-0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5   

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2  

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

 

 



Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көктем келді» 

Мақсаты:Балаларды 

қозғалыс бағытын өзгертіп 

жүру дағдысын бекіту, 

ұжымда ойнауды тәрбиелеу; 

шашыраңқы жүру және 

жүгіруге гимнастикалық 

тақтайдың үстіне өрмелеуге 

жаттықтыру.Көктем туралы 

қысқаша түсінік беру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық тақтаның 

үстімен еңбектеп жүру. 

2.Тізені жоғары көтеріп, 

қолды жанына ұстап 

доптардан аттап жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көктем келді» 

Мақсаты: Балаларды шеңбер 

жасай жүру мен жүгіруге 

шашыраңқы жүгіргенде 

бағытын өзгертуге, арқаннан 

аттап жүруге жабдықтыру, 

бірігіп ойнауға, жолдастық 

сезімге тәрбиелеу; 

гимнастикалық орындық 

үстімен жүру және жүгіру 

дағдыларын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық орындық 

үстімен жүру мен жүгіру 

2. 4-5 арқаннан  секіріп өту. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Көктем келді» 

Мақсаты:Әдемі әуенмен 

балалардың көңіл күйлерін 

көтеріп іс-қимылдар жасату 

(жүру, жүгіру, секіру, тоқтау 

т.б.) 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық тақтаның 

үстімен еңбектеп жүру. 

2. Тізені жоғары көтеріп, 

қолды жанына ұстап 

доптардан аттап жүру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Х дыбысы мен әрпі 

Һ дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Х дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Сөздегі 

дыбыстарды, олардың 

түрлерін(дауысты, дауыссыз, жуан 

және жіңішке дауыс 

ылар) ажыратып, дұрыс 

дыбыстау.Һ дыбысы және әрпімен 

таныстыру. Сөйлеу барысында 

дауыс ырғағын сақтап, вербалды 

емес қарым-қатынас құралдарын 

(ым-ишара, қимыл), сөздерді 

(кешіріңіз, тыңдаңызшы! және 

т.б.) қолдану. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: В дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: В дыбысы және оның 

әріп таңбасымен тан 

ыстыру. Сөйлеу барысында дауыс 

ырғағын сақтап, вербалды емес 

қарым-қатынас құралдарын (ым-

ишара, қимыл), сөздерді 

(кешіріңіз, тыңдаңызшы! және 

т.б.) қолдану.   Суретті 

кітаптардан ақпаратты табу (сурет 

арқылы)  Жазу бетін бағдарлау, 

жазу жолын, жоларалық кеңістікті 

ажырату, тор көз дәптерге кең 

сызықтар, әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Жақан Смақовтың 

«Мен ғарышкер боламын» 

өлең(хрестомат.88 бет) 

Мақсаты:Жер ғаламшары,  бүкіл 

әлем, ғарыш туралы балалардың 

түсініктерін кеңейту.    Ғарыш 

айлағын алғаш ашушылармен 

таныстыру. Ерен еңбек иелерін  

құрметеуге, өз еліне деген 

мақтаныш сезімін оятуға 

тәрбиелеу. Тұңғыш ғарышкерлер 

туралы мағлұмат 

беру.планетарий,астроном,телеско

п деген ұғымдармен таныстыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:Маман иелері. 

Мақсаты:«Барлық мамандық 

қажет, барлық  мамандық  

маңызды» 

Мамандық түрлері, олардың 

атқаратын қызметі, қоғамға 

келтіретін пайдасы туралы айта 

алу дағдыларын арттыру. Барлық 

мамандықтың қажет екендігін 

ұғындыру. Маман иелерінің 

еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Мамандық таңдауға деген алғашқы 

қызығушылық 

тарын қалыптастыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Не неге ұқсайды? 

Мақсаты: Айналасына  қарап 

геометриялық пішіндерге ұқсас 

заттарды табу, оларға талдау жасай 

білуді  игерту. Геометриялық 

фигуралар шеңбер, сопақша 

,үшбұрыш, шаршы, 

тіктөртбұрыштар, геометриялық 

денелер шар, текше, цилиндрлерді 

ажыратып,дұрыс атау. Көрнекілік 

негізінде қарапайым мысалдар мен 

тапсырмаларды шешу.  

Қиялдарын, сөйлеу тілдерін 

дамыту; 

  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Түрлі-түсті 

көбелектер. 

Мақсаты: Түрлі-түсті 

ермексаздардан, көбелек 

бейнесін ұқыпты құрастырып, 

орналас 

тыру. Көбелектер жайлы 

білімін толықтыру. Ақыл-

ойын,тілін дамыту,саусақ 

бұлшық еттерінің жұмысын 

жақсарту.Еңбексүйгіш 

тікке, ептілікке баулу 

Жапсыру 

Тақырыбы:Қуыршақ 

ты киіндірейік. 

Мақсаты: Балаларды 

ойыншық қуыршақтың киімін 

қиюға үйретуді жалғастыру, 

қол-қимыл әрекеттерінің 

қозғалғыштығын дамыту, таза 

жұмыс істей білуге тәрбиелеу. 

Бейнелеу өнеріне деген 

қызығушылықтарын арттыра 

отырып, шығармашылық 

шабыттарын дамыту. Өзіндік 

ерекшелігін көрсете білуге 

баулу. Желімді дұрыс 

пайдалана білу, ұқыпты 

жағуға, ұшымен қатты баспау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Суретшінің 

құралдары. 

Мақсаты:  Балаларды 

мамандық түрлерімен 

таныстыру. Әр мамандық 

иесін құрметтей білуге 

үйрету. Әр мамандықтың 

өзіне тән ерекшеліктерін айту. 

Маман иелерінің 

құралдарымен таныстыру. 

Суретші мамандығы туралы 

толық мәлімет беру 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Мен табиғаттың 

бөлшегімін. 

Мақсаты: «Табиғат» 

құндылығының маңыздылығы 

туралы түсінік беру. 

Табиғат пен адамдар арасындағы 

байланысты түсіндіру. 

Табиғатқа деген танымдық 

қызығушы 

лықтарын дамыту. 

Табиғатқа қамқор 

лықпен қарауға тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері. Өзіммен  өзім   

Ойын. «Не  болар  еді?» 

Дәптермен  жұмыс. Қортындылау. 

Жүректен  жүрекке. 

Қоршаған  ортамен  таныстыру. 

Тақырыбы: Кім болам? 

Мамандықтар. 

Мақсаты:Балалардың ойлау 

қабілетін дамыта отырып, болашақ 

мамандыққа байланысты ұғымын 

тереңдету. Мамандық түрлерімен 

таныстыру. Сурет бойынша әңгіме 

құрастыруға, жұмбақ шешуге, ойлау, 

сөйлеу қабілетін 

дамыту.қызығушылықтарын 

арттыру, үлкендердің еңбегін 

бағалап, құрметтеуге тәрбиелеу. 



Драма 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ақылды лақ» 

ертегісін балаларға  аудио 

арқылы тыңдату. 

Мақсаты: Балаларды ертегіні 

зейін қойып, аяғына дейін 

тыңдауға үйрету. Тәрбиешінің 

сұрақтарына анық жауап беруге, 

бірінің - бірі жауабын тыңдауға, өз 

- өздеріне сенімділікке, 

кейіпкерлерге деген мейірімділік, 

аяушылық сезімге тәрбиелеу. 

Орыс тілі 

Маман  жоспары  бойынша  

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Біз еңбекқор баламыз» (Сәуір  ІІ  апта) 

Апта тақырыбы: Адам және ғарыш. 



Мақсаты: Балаларға ғарыш әлемі зымыран,ұшақ жайлы түсінік беру, ғарыш әлемі және оның құпия сырларына деген қызығушылықтарын қалыптастыру.Адамдардың ғарыш әлеміне 

жасаған алғашқы сапарлары туралы түсінік бере отырып, қазақтың тұңғыш ғарышкерлерімен таныстыру. Ғарышкерлерге деген құрмет сезімдерін, Отанын, елін, жерін сүюге, адалдыққа, 

батылдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Таным белсенділігін дамыту. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Ғарышкер» 

Мақсаты:Балаларда жұппен 

жүру, тізелерін көтеріп жүгіру 

дағдыларын бекіту, орыннан 

тұрып ұзындыққа секіруде 

бастапқы қалыпта дұрыс 

тұруды үйрету, 

жауапкершілікке 

тәрбиелеу,тордан 

қапшықтарды асырып 

лақтыруға жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Орынынан ұзындыққа секіру. 

2.Қапшықтарды арқаннан 

асыра лақтыру. 

2.Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Ғарышкер» 

Мақсаты:Балаларды шеңбер 

жасай жүру мен жүгіруге  

жаттықтыру дене шынықтыру  

сабағына, бірігіп ойнауға 

қызығушылықтарын тәрбиелеу, 

гимнастикалық баспалдақпен 

жүру, еденге қойылған 

тақтамен жүру,6-8 арқаннан 

секіру дағдыларын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық баспалдаққа 

өрмелеу 

2.Тепе-теңдік сақтау-еденге 

қойылған тақтаның үстімен 

жүгіру. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

негіздері 

Тақырыбы:Сезім мүшелері. 

Мақсаты: Адамның дене 

құрылысын білу. Дұрыс дене 

бітімін сақтаудың негізгі 

ережелерін білу және қолдану. 

 

  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ф дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Ф дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тілдің 

дыбыстарын естіп қабыл 

дау, оларды сөздер ішінен бөлу 

және сөзсіз жеке айту.  Сөздегі 

дыбыстарды, олар 

дың түрлерін (дауысты, 

дауыссыз, жуан және жіңішке 

дауыстылар) ажы 

ратып, дұрыс дыбыстау. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Я дыбысы мен 

әрпі . 

Мақсаты: Я дыбысы және 

әрпімен таныстыру. Тілдің 

дыбыстарын естіп қабыл 

дау, оларды сөздер ішінен бөлу 

және сөзсіз жеке айту.  Сөздегі 

дыбыстарды, олар 

дың түрлерін (дауысты, 

дауыссыз, жуан және жіңішке 

дауыстылар) ажыратып, дұрыс 

дыбыстау. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Ғарыш әлеміне 

саяхат» 

Мақсаты: Ғарыш,ғарышкерлер 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Балаларға  ғарыш, ғарыштық 

ұшулар, Байқоңыр ғарыш айлағы 

туралы  түсінік беру. 

Қазақстанның тұңғыш 

ғарышкерлері туралы түсінік 

бере отырып, балалардың ғарыш 

әлеміне  қызығушылығын 

арттыру;байланыстырып 

сөйлеуін, көркемдік талғамын, 

шығармашы 

лық қабілетін арттыру, ғажайып 

саяхат арқылы балалар 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ғарыш күні». 

Мақсаты:Балаларды қаһарман  

ғарышкер мамандығы мен 

таныстыру.Ғарышты  меңгерудің 

адам өміріндегі мән маңызын 

ашу. Білімқұмарлықты, 

шыдымдылық пен зейінді 

дамыту . Түрлі мамандық иелерін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Ғарышкер ағалармен  ғарыш 

киімдерімен танысу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Кім қайда тұрады? 

Мақсаты: Айналадағы 

заттардың орналасуын жоғары, 

төмен,оң ,сол жақ 

түсіндіру.Балалар дың танымдық 

қабілеттерін арттыру,ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту, 

кеңістікті қабылдауын дамыту, 

сөздік қорын 

дамыту.Ұқыптылыққа, мақсатқа 

жете білуге, өз ойларын жеткізе 

білуге машықтандыру. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ағаштар» 

Мақсаты: Балаларға шаршы 

қағаздарды қиғаш және тең екі 

бөлікке бүктеуді үйрету. Олар 

дың қолданылуы туралы түсінік 

беру,логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту,саусақта 

рының икемділіктерін арт 

тыру,ағаштар туралы білімде 

рін толықтыру,ағаштарға 

қамқорлық жасай білуге 

тәрбиелеу.  

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Зымыран 

Мақсаты: Балаларға 

ғарыш,зымыран,ұшақ туралы 

түсінік беру. Зымыран ол  көк 

аспан әлеміне  ұшатын көлік түрі 

деп айтсақта болады. 

Зымыранмен ұшатын адамдарды 

ғарышкерлер деп атайды.   

 

Жапсыру 

Тақырыбы:Ғажайып ғарыш. 

Мақсаты:Балаларға 

ғарышкерлер күні туралы 

мәлімет бере отырып, Қазақстан 

ғарышкерлері туралы айту.  

Ғарыш туралы әңгімелесу.  

Зымыран туралы түсінік беру. 

Әдемілеп зымыран  жапсырмалап 

жасай білуге үйрету. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Ғарыш және 

зымыран. 

Мақсаты:  Балаларға 

ғарышкерлер күні туралы 

мәлімет бере отырып, Қазақстан 

ғарышкерлері туралы айту.  

Ғарыш туралы әңгімелесу.  

Ұқыптылыққа баулу. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Өнердің ғажайып 

әлемі. 

Мақсаты: «Өнер» құндылығы 

туралы түсіндіру, өнерге деген 

қызығушы 

лығын арттыру. Өнердің ғажайып 

түрлерін білу. 

Шаттық  шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  

қалай  көмектесе  аламын?» 

Дәптермен  жұмыс. 



қиялдарын шыңдау, Ұжыммен 

бірлесіп әрекет жасауға 

тәрбиелеу, құрмет сезімдерін 

тәрбиелеу. 

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы:«Тұңғыш 

ғарышкер». 

С. Қалиев  (оқу, талдау) 

Мақсаты:Планетарий, астроном, 

телескоп деген ұғымдарымен 

таныстыру. Ғарыш әлемі жайлы 

түсініктерін кеңейту. 12 сәуір – 

ғарышкерлік күні туралы және 

тұңғыш ғарышкерлер туралы 

мәлімет беру. «Ұшқыш», 

«Ғарышкер» сөздерін ажыратып, 

орнымен қолдана білуге үйрету. 

Отанын, елін, ел азаматын сүюге, 

сыйлауға, мақтан тұтуға, одан 

өнеге алуға тәрбиелеу. 

 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Біз еңбекқор баламыз» (Сәуір  ІІІ  апта) 

Апта тақырыбы: Табиғаттың гүлденуі . 

Мақсаты: Балалардың қоршаған ортаға деген махаббат құндылықтары жайлы түсініктерін кеңейту.Шығармашылық қабілеттерін, жақсылық жасай білу іскерліктерін, ойлау қабілетін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізе білуге дағдыландыру.Табиғатты қорғауға, елін, жерін сүюге, мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелеу,экологиялық тәрбие беру, Табиғат-Анаға сүйіспеншілікпен 

қарауға жетелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көкөністер 

мен жемістер» 

Мақсаты:Балаларды 

шашыраңқы бір қатармен 

жүру мен жүгіруге, 

заттардан секіруге 

жаттықтыру.Дене 

жаттығуларына 

қызығушылықтарын 

тәрбиелеу, енсіз тақтамен 

жүру және жүгіруде тепе 

теңдікті сақтауды үйретуді 

жалғастыру.Көкөністер мен 

жемістер денсаулыққа 

пайдалы екенін айтып 

түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Енсіз тақтаның үстімен 

жүру  және жүгіру. 

2. Кедергілерден қос аяқтап 

секіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Көкөністер 

мен жемістер» 

Мақсаты:Балаларды бір 

бірінің қолдарынан ұстап 

шеңбер жасай жүру мен 

жүгіруге, шашыраңұы жүру 

мен жүгіруге 

жаттықтару.Орнынан  тұрып 

ұзындыққа секіруде 

бастапқы қалыпта дұрыс 

тұру дағдысын бекіту, 

қапшықтарды горизонталь 

нысанаға лақтыру 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ю дыбысы 

Мақсаты: Ю дыбысы және 

оның әріп таңбасы 

мен таныстыру. Балаларды "ю" 

дыбысы бар сөз, сөй 

лем ойлап табуына көніл бөлу, 

олардың сөздік қоры 

на мән беріп,байланыс 

тырып сөйлеуге үйрету, 

ұғымталдыққа тәрбилеу. 

Дидактикалық матери 

алдарды пайдаланып 

балалардын ойлау қабілетін, 

қиялын зейінін дамыту 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Щ дыбысы мен 

әрпі 

Мақсаты: Щ дыбысы және оның 

әріп таңбасымен 

таныстыру. Сөйлеу барысы 

нда дауыс ырғағын сақтап, 

вербалды емес қарым-қатынас 

құралдарын (ым-ишара, қимыл), 

сөздерді (кешіріңіз, 

тыңдаңызшы! және т.б.) қолдану.   

Сурет 

ті кітаптардан ақпаратты табу 

(сурет арқылы) 

 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Күн,ай және 

қораз» (ертегі) 

Мақсаты: Көктем мезгілі туралы 

білімдерін тиянақтау. 

Балалардың тілдік қатынас жасау 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:Жарық қайдан 

шығады? 

Мақсаты: Тақырыпты зейін  

қойып  түсініп , мазмұнын  түсіне  

білуге  үйрету, жарық ұғымымен 

таныстыру, мазмұны  бойынша  

қойылған  сұрақтарға  жауап  

беруге  ынталарын  арттыру.  

Жарық шашатын нысандарды 

атау: от, Күн, шам. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Қағаз бетінде 

бағдарлау. 

Мақсаты: Айналадағы 

заттардың орналасуын үстінде, 

астында түсіндіру. 

Балалардың танымдық 

қабілеттерін арттыру,ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін кеңістікті 

қабылдауын дамыту. 

Ұқыптылыққа, мақсатқа жете 

білуге, өз ойларын жеткізе білуге 

машықтандыру. Көз 

мөлшерлерін, логикалық 

ойлауларын дамыту. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Мысық жіппен 

ойна жүр. 

Мақсаты: Саусақ арқылы 

жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ермексаздың түсін ажырата 

білу, саусақ бұлшық еттерінің 

қимыл қозғалысын дамыту. 

Тазалыққа, ұқыптылыққа, 

еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Гүл салынған 

құмыра. 

Мақсаты: Қағазды бірнеше 

бүктеу арқылы қию әдісіне 

жаттықтыру, затқа қарап 

жапсыру дағдыларын қалыптас 

тыру; қол бұлшық еттерін 

дамыту, математикалық 

ұғымдарын бекіту, сұлулықты 

сезіне білуге, әсемдікке 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Көрікті көктем. 

Мақсаты: Көктем мезгілі 

туралы түсініктерін жетілдіру, 

көргендерін бейнелеу іс-әрекеті 

арқылы  қағаз бетіне түсіре 

юілуге дағдыландыру, 

ептіліктерін дамыту, бояу 

түстерін таңдап,алмастыра 

қолдануға үйрету., бояумен 

жұмыс істеу іскерліктерін 

дамыту.  Табиғат сұлулығын 

сезінуге,эстетикалық 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:Отба 

сындағы сүйіспен 

шілік. 

Мақсаты: Балаларға “отбасындағы 

сүйіспеншілік” ұғымы туралы түсінік 

беру. Әке, шеше, ата, тегі туралы 

ұғымдарын кеңейту. 

Балалардың ойлау дағдысын 

қалыптастыру, жүйелі сөйлеуге 

үйрету, пәнге қызығушылығын 

арттыру, шығарма 

шылық әрекетін дамыту.Сыйластық 

қа, мейірімділікке, татулыққа, 

қамқорлық 

қа тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  қалай  

көмектесе  аламын?» Дәптермен  

жұмыс. 

Қоршаған ортамен танысу.  

Тақырыбы: Табиғат - біздің 

досымыз»  

Мақсаты: Балаларға 

табиғат,тіршілік,корша 

ған орта арасында байланыс жайлы  

түсініктерін қалыптастыру, балаларға 

өлі және тірі табиғат жөнінде 

мағлұмат беру, табиғатқа сүйіспенш 

ілікпен қарауға, қадірлей білу және 

қамқорлық жасай білуге үйрету. 

Балалардың ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

  



дағдыларын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Орнынан ұзындыққа 

секіру. 

2.Қапшықтарды көлденең 

нысанаға лақтыру. 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: «Көкөністер 

мен жемістер» 

Мақсаты:Көкөністер мен 

жемістерде дәрумендер көп 

болатынын айту және 

денсаулыққа пайдалы екенін 

айтып түсіндіру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қапшықтарды көлденең 

нысанаға лақтыру. 

 

дағдыларын, халық ауыз әдебиеті 

шығармаларына дамыту. 

Балаларды ертегі мазмұнын 

айтуға, сахналауға 

үйрету,татулыққа, достыққа 

тәрбиелеу. Ертегі мазмұны 

арқылы адал достыққа тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Мақта қыз бен 

мысық. 

Мақсаты:  Ілікпе сөзбен 

фразаларда тыныс алуды реттеу. 

Дыбыстарды түрлі екпінде анық 

және дұрыс 

айту.Энтонацияларды ажырата 

алу және оларды дұрыс айтуға 

тәрбиелеу. 

 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

қабылдауға тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Біз еңбекқор баламыз» (Сәуір  ІV  апта) 

Апта тақырыбы: Біз жас зерттеушілерміз.Қызықты тәжірибелер. 

Мақсаты: Балалардың оқу қызметіне қызығушылығын арттыру, білім дағдыларын,бақылау, зерттеу қабілеттерін дамыту. Шапшаңдыққа, ұқыптылыққа баулу.Су туралы мағлұмат беру, 

тәжірибе жасау арқылы судың қасиеттерімен таныстыру. Табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін, қызығушылықтарын арттыра отырып, табиғаттың әдемі сұлулығын көре білуге және оған 

қамқор болуға тәрбиелеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Елорда Астана» 

Мақсаты:Балаларды 

нұсқаушының белгісі бойынша 

тоқтап шашыраңқы және 

шеңбер жасай жүру мен 

жүгіруге, еңбектеп жүруге 

жаттықтыру, бірге ойнауға 

тәрбиелеу, қапшықтарды 

алысқа лақтыру, қатты сермеу 

дағдыларын арттыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қапшықтарды алысқа 

лақтыру. 

2.Гимнастикалық ұзын 

орындық үстімен еңбектеу. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Елорда Астана» 

Мақсаты:Балаларды жұппен 

жүру мен жүгіру дағдысын 

бекіту дене жаттығуларына 

қызығушылықтарын тәрбиелеу, 

гимнастикалық қабырғаға 

шығуды үйретуді жалғастыру, 

тіреу ауданы шектеулі жермен 

жүруге жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Тепе-теңдік сақтау-тақтаның 

үстімен жүру. 

2.Құрсаудан құрсауға қос 

аяқтап секіру. 

3.Гимнастикалық қабырғаға 

өрмелеу. 

Қауіпсіз  мінез  құлық  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Сөздік диктант 

Мақсаты: Өткен дыбыстарды 

қайталап сөздік диктант жазу. 

Балалардың есте сақтау қабілетін 

дамыту. Таза ұқыпты жазуға 

үйрету. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ë дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ë дыбысы және оның 

әріп таңбасымен таныстыру. 

Сөздегі дыбы 

тарды, олардың түрлерін (дауысты, 

дауыссыз, жуан және жіңішке 

дауыстылар) ажыратып, дұрыс 

дыбыстау. Сөйлеу барысында 

дауыс ырғағын сақтап, вербалды 

емес қарым-қатынас құрал 

дары, сөздерді (кешіріңіз, 

тыңдаңызшы! және т.б.) 

қолдану.Суретті кітаптардан 

ақпаратты табу. 

 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Қасқыр мен 

түлкі»(ертегі) 

Мақсаты: Ертегі мазмұнын 

баяндап әңгімелеуге, берілген 

сұрақтарға толық жауап беруге 

үйрету. Сөздік қорын молайту, 

сөйлеу мәдениетін, ойлау 

қыбілеттерін дамыту. Қоршаған 

ортаға мейірімді болуға тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бақ бақ» 

Мақсаты: Көктем гүлдерімен 

таныстыру, бақбақ гүлі туралы 

түсінік беру. Түған елінің 

табиғатына, гүлдері мен 

өсімдіктеріне қамқорлық 

көрсетуге, сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Жыл мезгілдері. 

Мақсаты: Балалардың ақыл ойын 

,ойлау қабілетттерін дамыту. 

Суреттер бойынша әңгімелеп 

,тақпақ айту барысында сөздік 

қорларын молайту.Әр мезгілдің 

ерекшеліктерін білу.есте сақтау, 

шығармашылық қабілеттерін, 

қызығушы 

лықтарын арттыру. 

Құрастыру  

Тақырыбы: Мен санап 

үйренемін. 

Мақсаты: Заттар 

дың қолданылу аясы мен құрылуы 

арасындағы байланысты орнату. 

Өз ойларынан әртүрлі материал 

дарды пайдаланып құрасты 

ра алу.Өзінің шығармашы 

лық жұмысының нәтижесін 

сипаттау және бағалау. 

Жұмыс барысында жұмыс орнын, 

құралдарын ретке келтіру 

Материалдармен және 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Ыдыс. 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктері туралы түсінік 

беру.Ермексаз 

ды дұрыс қолдану, 

ширатуға,сопақшаны созуға 

үйрету.Мүсін 

деуге деген 

қызығушылықты арттыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Мереке 

лік жалаушалар. 

Мақсаты: Қоршаған орта 

туралы түсінік 

терін кеңейту:Қайшы 

мен және желіммен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгерту 

және бекіту:эстети 

калық қабылдауды 

дамыту:қазақтын өнеріне 

қызығушы 

лығын тудыру.Тілдерін 

дамыту.Саусақтың ұсақ 

бұлшық еттерінің 

қозғалысын 

жетілдіру.Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Жаңбыр 

лы күн. 

Мақсаты:Балаларға табиғат 

құбылыстарын бақылай 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: Туған жерімді 

сүйемін. 

Мақсаты: Балалардың туған 

жер,отан туралы түсініктерін 

кеңейту,өз елін,туған жерін 

сүюге,патриоттық сезімге тәрбиелеу, 

отансүйгіштік сезімін 

қалыптастыру,рухани 

адамгершілікке тәрбиелеу.Шаттық  

шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  

қалай  көмектесе  аламын?» 

Дәптермен  жұмыс.  



негіздері 

Тақырыбы: Бейтаныс 

адамдармен тілдесу ережесі. 

Мақсаты: Ауа райы 

ның өзгеру жағдайына сәйкес 

қауіпсіздік ережесін 

білу.Таныс емес жағдайда өзін-

өзі ұстау ережесін түсіну. 

Тақырыбы: «Алтын сақа» 

ертегісін тыңдау. 

Мақсаты: Балаларды ертегі 

кейіпкерлерінің қылықтарын 

бағалауға үйрету. Ертегілер 

оқиғасын реттілікпен  

орындау.Түрлі эмоцияларды  

жеткізу үшін дауыс ырғағын 

білдіру.Есті, ойлауды, сөйлеуді 

дамыту. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

құралдармен жұмыс жасау кезінде 

техникалық қауіпсіздік ережелерін 

сақтау. 

 

 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге 

үйрету,жаңбыр тамшыларын 

қағаз бетіндегі жазықтықты 

дұрыс пайдаланып түсіруге 

жаттықтыру.  Жинақылыққа 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Әрқашан күн сөнбесін» (Мамыр  І  апта) 

Апта тақырыбы: Достық біздің тірегіміз (халықтар достығы 

Мақсаты: Балалардың көп ұлтты Қазақстан халқының татулықпен ,бірлікпен өмір сүріп жатқаны жайлы танымдық ойларын 

дамытып , өзге ұлт өкілдерін құрметтей білуге тәрбиелеу. Көпұлтты Қазақстан Республикасының халықтар достығы – еліміздің бірлігінің кепілдігі екендігін таныту. Әр халықтың өнері, 

оның рухани байлығының негізін баланың жүрегіне өз ұлтының тілін, дінін сақтауға тәрбиелеу. 

 «Денсаулық» - 3 

Дене шынықтыру-2,5  

Қауіпсіз мінез-құлық негіздері-

0,5 

«Қатынас»-5 

Сауат  ашу негіздері-2 

Сөйлеуді  дамыту-1  

Көркем әдебиет -1 

Орыс тілі-1  

 «Таным»-2,5 

Математика негіздері -1 

Жаратылыстану-1 

Құрастыру-0,5   

«Шығармашылық»-5 

Сурет салу-1 

Мүсіндеу-1 

Жапсыру1 

Музыка -2  

«Әлеумет»-1,5 

Өзін  өзі  тану-1 

Қоршаған  ортамен  танысу-0,5 

 

 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Балаларды 

шашыраңқы жүгіруге, жұппен 

жүгіруге,орнынан үзындыққа 

секіруге жаттықтыру,тепе 

теңдікті  сақтап жүруді 

үйретуді жалғастыру,ептілікке , 

батылдыққа тәрбиелеу. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Э дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Э дыбысы және оның 

әріп таңбасымен таныстыра келіп, 

балаларды  э дыбысы бар сөз, 

сөйлем ойлап табуына көңіл бөлу. 

Олардың сөздік қорына мән беріп, 

байланыстырып сөйлеуге үйрету, 

ұғымталдыққа тәрбиелеу. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ц дыбысы мен әрпі 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Сен табиғатқа 

қандай 

пайдалы іс-әрекет жасадың? 

Мақсаты:  Табиғатқа зиян 

келтіруі ықтимал жағдаяттар мен 

іс-әрекеттерді атау 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Тәулік 

уақыты,апта күндері, оқиға 

тізбегі. 

Мүсіндеу Тақырыбы:Ауыл. 

Мақсаты: Сурет бойынша 

әңгімелей отырып,жайлау, киіз 

үй туралы мәлімет беру; ұлттық 

ою-өрнекті түсіндей білуге 

үйрету. Балалардың ойлау 

қабілетін, қиялын дамыту. 

Ұқыптылыққа,ұлттық өнерді 

бағалай білуге үйрету 

Жапсыру 

Тақырыбы:Отшашу. 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Мен Отанымды 

сүйемін» 

Мақсаты:  «отан» құндылығы 

туралы түсініктерін кеңейту. Отан 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Патриоттық сезімдерін дамыту. 

Отанын сүюге тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  

қалай  көмектесе  аламын?» 



таяқшалардан аттау. 

2.Орнынан ұзындыққа сенкіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Балаларды ойын 

жүргізушіні ауыстырып жүру 

мен жүгіруге,орнынан 

ұзындыққа секіруді,жерге 

аяқты сәл бүгіп түсуге 

жаттықтыру,дене 

жаттығуларына дұрыс ұқарауға 

тәрбиелеу.Бір-біпіне доп 

лақтыруды жалғастыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Орнынан ұзындыққа арқан 

аттап секіру. 

2.Бір-біріне доп лақтыру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: 

Мақсаты:Балаларды 

батылдыққа және 

Отанын,жерін сатпауға 

тәрбиелеу.Патриоттық 

сезімдерін ояту.Жеңіс күніне 

құттықтау айту ата-бабаларға 

бас йіп рахмет айтып 1 мин 

үнсіздікпен еске алу. 

Негізгі қимылдар: 

1. Орнынан ұзындыққа секіру. 

2.Бір-біріне доп лақтыру. 

 

 

 

Мақсаты: Ц  дыбысы және оның 

әріп таңбасымен таныстыру. 

Сөздегі дыбыстарды, олардың 

түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан 

және жіңішке дауыстылар) 

ажыратып, дұрыс дыбыстау. 

Сөйлеу барысында дауыс ырғағын 

сақтауды үйрету. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Менің атам» 

Мақсаты: Балалардың отбасы 

туралы түсініктерін жалғастыру, өз 

жанұясы туралы әңгімелеуге 

үйрету. Ойын арқылы есте сақтау 

қабілетін, қарым қатынас 

дағдыларын, сөздік қорын 

байытып және тіл байлығын 

дамыту. Отбасына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Жыл басына 

таласқан хайуанаттар» туралы 

ертегіні айтып беру. 

Мақсаты: Ертегіні айта отырып 

рөлмен  ойнау, диолог сөздерді 

мәнеріне келтіре айта білуге, ойын 

арқылы есте сақтау қабілеттерін 

дамыту және сөздік қорларын 

молайтып, байланыстыра сөйлеуге 

үйрету. Ертегі мазмұны арқылы 

еңбек сүйгіштікке, адал достыққа 

тәрбиелей отырып жаңа 

технологияны игерту. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

Мақсаты: Жалпы уақыт 

өлшеуіштері туралы бағдар беру. 

Төрт жыл мезгілі, ай, апта 

күндері, күндізгі, түнгі мезгілді 

қамтитын 24 сағаттың да уақыт 

өлшеуіштері екендігіне мағлұмат 

беру.Уақытты бағдарлай білу 

қабілеттерін 

дамыту.Зейіндерін,байқағыштық

тарын,өз бетінше жұмыс істей 

білу дағдыларын дамыту. 

 

Мақсаты: Балаларды түрлі-

түсті қағаздарды дұрыс 

пайдаланып жапсыруға жаттық 

тыру. Мерекені қуанышпен 

қарсы алу арқылы эмоциялық 

көңіл күйлерін көтеру. 

Жұлдызшалар арқылы 

отшашудың жапсыру.Қоршаған 

ортаны бақылап, оның 

өзгерістерін байқай білуге 

үйрету. Ұқыпты жұмыс жасауға, 

өз өлкесіне сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Бейбітшілік құсы. 

Мақсаты:  Балаларға 

бейбітшілік туралы мәлімет 

беру. Достық,ынтымақтастық 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Өзге ұлт 

өкілдерін сыйлауға, достастыққа 

баулу. Бейбітшілік құсы туралы 

айту. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Дәптермен  жұмыс. 

Қоршаған ортамен танысу  

Тақырыбы: Достық мерекесі 
 Мақсаты: Балаларға Қазақстан 

халқы Ассамблеясы туралы түсінік 

беру, Тәуелсіз еліміз туралы 

білімдерін толықтыру.Көпұлт 

ты республикамызда татулық, достық 

орын алғандығын, суретте берілген 

қазақ, орыс, өзбек, татар  халқының 

ұлттық киімінің ерекшелігін айтып, 

достық, ынтымақ сөздерінің 

маңыздылығын түсіндіру, сәйкес 

түспен бояуды үйрету.  

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Әрқашан күн сөнбесін» (Мамыр  ІІ  апта) 

Апта тақырыбы:Отан қорғаушылар (ҚР әскері) 



Мақсаты: Балаларды 7-мамыр Отан  қорғаушылыр күні туралы түсініктерін кеңейту. Балалардың бойында батырлық, жігерлік қасиеттерді қалыптастыру.Балалардың бойында 

адамгершілік-рухани құндылықтарды қалыптастыру,ел қорғаудың ардақты міндет екендігін түсіндіру арқылы Қазақстан Республикасы әскері туралы түсініктерін кеңейту.Ұлы Отан 

соғысы жылдарындағы ел қорғаған  жауынгерлермен ерліктері туралы білімдерін жетілдіру.  

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Шабан 

доздар» 

Мақсаты:Балаларды 

тапсырманы орындай отырып 

бір қатармен жүру мен 

жүгіруге  жаттықтыру, 

салауатты өмір салтын 

ұстануға 

тәрбиелеу,гимнастикалық 

қабырғаға өрмелеуді үйретуді 

жалғастыру, гимнастикалық 

орындық үстімен аяқтың 

ұшымен жүргенде тепе теңдікті 

сақсау  дағдысын бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1. Бір жағынан басқа жағына 

аусып және бірде бір таяқшаны 

тастамай гимнастикалық 

өрмелеу. 

2.Тепе-теңдік сақтау- аяқмен 

ұшымен гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен жүру. 

3.Заттардың арасымен қос 

аяқтап секіру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Шабан 

доздар» 

Мақсаты:Балаларды тіреу 

ауданы уішірек жермен 

жүргенде тепе теңдік сақтауға 

үйрету,ұжымдылыққа 

тәрбиелеу,кедергілерден аттап 

секіруге жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1. Тепе теңдік сақтау түзу 

қойылған арқанның үстімен 

жүру. 

2.Білеушілерден секіру 

ҚМҚН  

Тақырыбы: Қауіпсіздік 

мектебі. Қауіпті жануарлар. 

Мақсаты: Жәндіктер және 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Ч дыбысы мен әрпі 

Мақсаты: Ч дыбысы және оның әріп 

таңбасымен таныс 

тыру. Сөз, сөйлем сызбасын құру, 

оларды үлгінің көмегімен және 

ұсынылған үлгілер негіз 

інде жазу.  Сөйлем сызбасының 

соңына тиісті тыныс белгілерін қою: 

нүкте, сұрақ белгісі,леп белгісі. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: Жіңішкелік белгісі    ь 

Айыру белгісі     Ъ 

Мақсаты: Балаларды жіңіш 

келік белгісімен таныстыру. 

Осы белгілер арқылы берілген 

сөздерді оқу мен жазуға үйрету. Жазу 

жолын, жоларалық кеңіс 

тікті, жолдың жоғарғы және төменгі 

сызығын сақтап, әріп элементтерін 

жазу.Айыру белгісі бар сөздерді 

оқыту арқылы балалардың білімі мен 

ой-өрісін, тілін дамыту.Жазу жолын, 

жоларалық кеңістікті, жолдың 

жоғарғы және төменгі сызығын 

сақтап, әріп элементтерін жазу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Асфальттағы 

суреттер.(өлең) 

Мақсаты: 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Жыл басына таласқан 

хайуанаттар» туралы ертегіні 

сахналау. 

Мақсаты: Төрт түлік жайлы 

ұғымдарын бекіту.Жыл басына 

таласушы хайуанаттардың сөздерін 

рольге бөліп, диалог түрінде 

байланыстыра сөйлеуге үйретіп, 

сахналау.Ертегіні әңгімелеу 

барысында жаңа сөз енгізе отырып 

сөздік қорын байыту.Сөйлеу 

мәдениетіне тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Жанды және 

жансыз табиғаттың 

айырмашылығы неде? 

Мақсаты: Жанды және жансыз 

табиғаттың өзара байланысын 

түсіндіру 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Таразы. 

Мақсаты: Салмақты бағдарлауға 

үйрету (ауыр-жеңіл,ауырлау, 

жеңілдеу). Дүкендерде 

қолданылатын таразы туралы 

ұғымдарын қалыптастыру. 

Уақытты бағдарлауды дамыту. 

Құрастыру  

Тақырыбы: Мен санап 

үйренемін. 

Мақсаты: Заттардың қолданылу 

аясы мен құрылуы арасындағы 

байланысты орнату. Өз 

ойларынан әртүрлі 

материалдарды пайдаланып 

құрастыра алу.  Өзінің 

шығармашылық жұмысының 

нәтижесін сипаттау және 

бағалау.. Жұмыс барысында 

жұмыс орнын, құралдарын ретке 

келтіру Материалдармен және 

құралдармен жұмыс жасау 

кезінде техникалық қауіпсіздік 

ережелерін сақтау. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Қазақстан 

жануарлары.Барыс. 

Мақсаты: Қазақстан 

жануарлары мүсіндей білуге  

үйрету.Ой-

өрісін,дүниетанымын есте 

сақтау қабілетін,логикалық 

ойлауын,тіл байлығын      

дамыту,өнерге деген 

қызығушылығын 

арттыру.Балаларды 

ұқыптылыққа,тазалыққа,әдеп

ке ,өнерге тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Геометриялық 

пішіндерден жасалған гүл. 

Мақсаты: Бейнелеу, 

жапсыру дағдыларын дербес 

іс-әрекетінің, қимыл-

қозғалысын, саусақ 

моторикасын дамыту. 

Тазалыққа, әдептілікке 

тәрбиелеу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Ұшақ 

Мақсаты:  Балаларға Отан 

туралы түсінік беру. ҚР 

әскері туралы мәлімет бере 

отырып, әскери әуе көліктер 

туралы  мағлұмат беру, 

ұшақтың суретін сала білуге 

дағдыландыру.  

Ұқыптылыққа, тазалыққа 

баулу. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:Менің үйдегі 

достарым. 

Мақсаты: қамқорлық ұғымының 

маңыздылығын түсіндіру., үй 

жануарларына қамқорлық көрсету 

туралы түсінік беру., олардың 

адамға тигізер пайдасы туралы 

әңгімелеу. Оларды жәбірлемей, 

қамқорлық көрсету қажеттігін айту. 

Үй жануарларымен жағымды 

қарым-қатынас дағдыларын 

дамыту. Жануарларға 

қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  

қалай  көмектесе  аламын?» 

Дәптермен  жұмыс.  



жануарлармен 

қарымқатынастағы қауіпсіздік 

ережесін білу және қолдану. 

  

 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Әрқашан күн сөнбесін» (Мамыр  ІІІ  апта) 

Апта тақырыбы: Менің туған өлкем.  

Мақсаты: Балаларды туған өлкесі Қазақстанның табиғатының сұлулығымен таныстыру.Туған жердің көрінісін қағазға түсіре білуге үйрету, өз еліне деген сүйіспеншілік пен 

патриоттыққа тәрбиелеу. Суретшінің бере білген көңіл - күйді сезіну қабілеттілігін қалыптастыру, табиғаттың әрбір құбылысы өзінше тамаша екендігін сезіну.Экологиялық тәрбие беру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жер әлемі» 

Мақсаты:Балаларды 

қолдарынан ұстап,шеңбер 

жасай жүру мен жүгіруге 

жаттықтыру,тепе теңдік сақтап 

жүру дағдыларын бекіту,дене 

даттығуларына 

қызығушылықтарын 

тәрбиелеу,нұсқаушының 

белгісі бойынша аялдама жасап 

жүгіруді қайталау,етбетінен 

жүруді үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикавлық ұзын 

орындықтың үстімен ішімен 

жорғалау. 

2.Тепе теңдік сақтап 

гимнастикалық орындықтың 

үстімен жүру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жер әлемі» 

Мақсаты:Балаларды 

тапсырманы орындай отырып 

бір қатармен жүру мен 

жүгіруге  жаттықтыру,ойынға 

қызығушылықтарын тірбиелеу, 

допты жерге ұрып оны екі 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Мен білетін 

әріптер» 

Мақсаты: Өтілген әріптер 

бойынша балалардың білімін 

тиянақтау,әріптер 

дің баспа таңбасын жаздыр 

ту арқылы есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз ойла,көп 

ойла» 

Мақсаты: Өтілген дыбыс 

тар бойынша балалардың 

білімдерін тиянақтау,сөзді 

буынға бөлу жәнесөздегі буын 

санын ,орналасу ретін айыра білу 

дағдыларын бақылау. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Маңдай 

тер»(әңгіме) 

Мақсаты: Еңбек туралы 

әңгімелей білуге 

үйрету.Өздерінің сүйікті істері 

туралы, әңгімелеу барысында 

сөздік қорларын, ойлау 

қабілеттерін дамыту.Балалардың 

жас шамасына сай түсініктерін 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: табиғат 

бұрышында еңбектің қандай 

түрлерін атқаруға болады? 

Мақсаты: Өсімдіктер мен 

жануарларға күтім жасаудың 

тәсілдерін түсіндіру, оларды атай 

білу 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Өлшеу. 

Мақсаты: Заттың салмағы және 

оны өлшеу туралы түсінік 

қалыптастыру.Заттарды «ауыр-

жеңіл» сөздерін пайдалана 

отырып салыстыруға үйрету, 

заттарды қолмен 

салыстырып,олардың салмағын 

көлеміне қарай анықтауды 

үйрету. 

 

Мүсіндеу Тақырыбы:Гүлді 

текемет. 

Мақсаты: Балаларды көркемдік 

талғамға тәрбиелеу.Сиқырлы 

гүлдердің бейнесін мүсіндеуді 

көрсету ермексаздарды қолданып 

мәнерлі де, әдемелеп сәндеу. 

Біріңғай композиция құра 

білу.Өнерге деген қызығушы 

лықтарына мүмкіндік 

туғызу.Шығармашылық 

талпыныс ақуалын 

қалыптастырып, балалардың 

қиялын,ойын жетілдіру. 

Қоршаған ортаға деген 

сүйіспеншілік сезімін оятып, 

тапқырлыққа тәрбиелеу. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Алма ағашы 

гүлдеді. 

Мақсаты: Шығармадан табиғат 

көрінісінің әсемдігін көре білуге, 

оны бейнелеуге дағдыландыру, 

Алма ағашының гүлін қиып, 

жапсыруды үйрету, Көркемдік 

талғамын арттыру. 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Көбелек 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Ризамын, саған, 

өзін-өзі тану әлемі!» 

Мақсаты: Өзін-өзі тану 

сабақтарынан алған білімдерін 

бекіту.  «Өзін-өзі тану» 

сабақтарында алған білімдерін, 

іскерліктерін қортындылау. 

Балалар бойындағы жақсы 

қасиеттерді дамытуға ықпал ету. 

Адамгершілікке тәрбиелеу. 

Шаттық  шеңбері.  Өзіммен  өзім.  

Әңгімелесу. Ойын.  «Табиғатқа  

қалай  көмектесе  аламын?» 

Дәптермен  жұмыс. 

Қоршаған ортамен таныстыру. 
Тақырыбы: Менің туған өлкем. 
Мақсаты:Туған өлке туралы 

түсінік беру.Өздерінің туған 

өлкелері туралы әңгімелеп айтуға 

үйрету.Сөйлеу 

тілдерін,шығармашылық 

қабілеттерін дамыту.Туған 

өлкелеріне деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру.Туған жерінің байлығын 

құрметтеуге тәрбиелеу. 
. 



қолмен қағып алу, еңбектеп 

жүру дағдысын бекіту. 

Негізгі қимылдар: 

1. Допты жерге ұрып,оны екі 

ұолмен қағып алу. 

2.Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен еңбектеу. 

Тақырыбы: «Жер 

әлемі» 

Мақсаты:Нұсқаушының 

белгісі бойынша аялдама жасап 

жүру мен жүгіруді 

қайталау,етбетңнен жүруді 

үйрету. 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық ұзын 

орындықтың үстімен еңбектеу. 

 

 

кеңейту. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  «Түлкі мен 

торғай» ертегісін әңгімелеп 

айтып беру. 

Мақсаты: Ертегілер арқылы 

балалрдың танымдық қаблеттерін 

дамыту. Ертегі не жайында 

баяндалғанын, қалай 

аяқталғанын көмекші сұрақтарға 

сүйеніп, ауызша талдап, мәнін 

түсіндіріп, баяндауға үйрету. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

 

Мақсаты:   Мектепке дейінгі 

ересек жастағы балалардың 

коммуника 

тивтік, танымдық және 

әлеуметтік құзыреттілігін 

дамыту.Балаларды көбелек 

термен, олардың қасиет 

терімен таныстыру, білімдерін 

кеңейту; талқыланып жатқан 

тақырып бойынша өз ойларын 

дұрыс қалып 

тастырып, білдіру дағдысын 

бекіту. 

 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Өтпелі тақырып : «Әрқашан күн сөнбесін» (Мамыр  ІV  апта) 

Апта тақырыбы: Жайдарлы жаз келді! 

Мақсаты: Жаз мезгілінің ерекшеліктері туралы, білімдерін бекіту. Табиғат әсемділігін эстетикалық түрде сезіну.Жаз көрінісін ән, би, ойын арқылы сипаттау. Жұмбақ, өлең арқылы 

байланыстыра сөйлеу дағдыларын дамыту.Табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қорғау, аялау сезімдерін қалыптастыру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жәндіктер» 

Мақсаты: 

Бағытты өзгерте заттардың 

арасымен жүру. Бір қатарда 

тұру,қатарда тұрып орында 

оңға солға бұрылу.Ирелеңдеп 

жүгіру(3рет 10 м.)Музыкаға 

сәйкес адымды шапалақпен 

үйлестіре жүруге жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Екі жағынан қозғалтпай 

ұстап тұрған секіртпеден 

секіруді бекіту. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Жоғалған 

буын»дидактикалық ойын 

Мақсаты: Өткен дыбыстарды 

қайталау, зейінін бақылау. 

«Жоғалған буын» ойынын ойната 

отырып, сөздер ойлап, оларды 

қатыстырып сөйлем құруға  және 

сөздерді дұрыс буынға бөлуді 

үйрету. Қолдарын әдемі жазуға 

тәрби 

елеу және қызығушылығын арттыру. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сауат ашу еліне 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:Көңілді жаз. 

Мақсаты:Жаз мезгіліндегі 

маусымдық  өзгерістерді 

байқауға, 

айырмашылықтарын ажырата 

білуге үйрету. Табиғатты 

бақылау күнтізбесін жүргізуді 

жетілдіру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Бекіту. 

Мақсаты: Балалардың 

математикалық біліктерін, 

ауызша және жазбаша есептеу 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Табиғат аясында. 

Мақсаты: Балаларды, бөлікті 

қосып, оларды біріктіруге, оңай 

заттарды мүсіндеуге, оларды 

бөлшектермен толықтыруға 

(үшбұрыш,шеңбер) үйрету. 

Ермексазды алақанның арасында 

айналма қимылдармен жазу 

дағдысын жетілдіру.Табиғат пен 

адамның бір-бірімен тығыз 

байланысы туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Шығармашылық 

қызығушылықтарын,дұрыс сөйлеу 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Ризамын, 

саған, өзін-өзі тану әлемі!» 

Мақсаты: Өзін-өзі тану 

сабақтарынан алған білімдерін 

бекіту.  «Өзін-өзі тану» 

сабақтарында алған білімдерін, 

іскерліктерін қортындылау. 

Балалар бойындағы жақсы 

қасиеттерді дамытуға ықпал 

ету. Адамгершілікке тәрбиелеу. 

  



2.Кедергілерден еңбектеп 

өтуіп, қолды жерге тигізбей 

доғаның астынан еңбектеп өту. 

3.Арқаннан бастан жоғары 

ұстап, ілініп тұру. 

Дене  шынықтыру 

Тақырыбы: «Жәндіктер» 

Мақсаты:Бағытты өзгерте 

заттардың арасымен жүру.Бір 

қатарда тұру қатарда  тұрып 

орында оңға солға 

бұрылу.Ирелеңдеп жүгіру(3 

рет 10 м.)Музыкаға  сәйкес 

адымды шапалақпен үйлестіре 

жүруге жаттықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1. Екі жағынан қозғалтпай 

ұстап тұрған,теңселіп тұрған 

секіртпеден секіруді бекіту. 

2. Кедергілерден еңбектеп 

өтіп,қолды жерге тигізбей 

доғаның астынан еңбектеп өту. 

3.Арқаннан бастан жоғары 

ұстап,ілініп тұру. 

ҚМҚН 

Тақырыбы:Қауіпсіз 

дік мектебі. Табиғатта өзін 

дұрыс ұстау. 

Мақсаты: Өсімдіктер және 

улы жидектермен қауіпсіздік 

ережесін білу және қолдану.  

 

саяхат» (қорытынды сабақ) 

Мақсаты: Балаларға 

тапсырмаларды дұрыс тиянақты 

орындай білуге үйрету.Балалармен 

өткен 

сабақтарды қайталап өзіндік жұмыс 

жасауға үйрету. 

Балалардың ой-өрісін,тілін, зейінің 

дамыту,достыққа тәрбиелеу. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Жаздың кезі 

көңілді» 

Мақсаты: «Жаздың кезі көңілді» 

тақырыбына шығармашылық әңгіме 

құрастыру; сөздік қорларын 

толықтыру; табиғатты сүюге, 

қорғауга тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Түлкі мен торғай» 

ертегісін сахналау. 

Мақсаты: Өтілген ертегілерді еске 

түсіру, білетін ертегілердегі 

әрекеттерді қысқаша айтып 

өту,ертегінің мазмұнын тыңдауға 

қызығушылығын арттыру және 

сахналау. 

Ертегінің мазмұнын әңгімелеу, 

ойлау қабілетін, сөздік қорын, 

мәнерлеп сөйлеу дағдыларын 

арттыру. 

Достыққа, ұйымшылдыққа, 

бауырмалдыққа тәрбиелеу, жағымды 

және жағымсыз әрекеттерді сезіне 

білуге, шындыққа, әділеттілікке 

тәрбиелеу, еңбекті бағалай білуге, 

сүюге, 

еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

Орыс  тілі 

Маман  жоспары  бойынша 

дағдыларын бекіту.Есептерді 

шығарту арқылы алған 

білімдерін қолдануға 

дағдыландыру.Пәнге деген 

қызығушы 

лықтарын арттыру. 

 

қабілеттерін арттыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:Жайлау. 

Мақсаты: Жайлау пейзажын 

бейнелеуге үйрету, Оюлар арқылы 

жапсыру дағдыларын 

қалыптастыру, Туындыны 

әңгімелеу арқылы тілін дамыту, 

көркемдік талғаным арттыру, 

Шығармашылыққа баулу. 

Сурет  салу 

Тақырыбы:Түймедақтар 

Мақсаты:  Балаларға жаз мезгілі 

туралы түсінік бере отырып, 

гүлдер түрлерімен таныстыру, 

табиғатқа деген қамқорлық 

сезімге тәрбиелеу. Түймедағы 

гүлінің суретін сала отырып, оны 

әдемі етіп бояуға дағдыландыру. 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

Музыка 

Маман  жоспары  бойынша 

 

 

 

 


