2020 жыл, Қыркүйек айы

Қыркүйек
І апта

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:
Сағат
Мақсаты
Әдіс тәсілдер
1.Әуенді -ырғақтық
1,5
Балалардың балабақшаға қимылдар.
«Менің балабақшам»
деген сүйіспеншілігі мен
қызығушылығын арттыру, 2.Тыңдау
адамгершілік
сезімдерін
тәрбиелеу.Ән
арқылық 3.Ән айту.
қуана білуге үйрету.Әнді
көңілді, ынталы жеткізе
5.Ойын ойнау.
білуге дағдыландыру..

1

«Менің достарым»
Қыркүйек
ІІ апта

№

Айы

Өтпелі тақырып « Балабақшада»

Достыққа,бірлікке,тату
лыққа,шақыру.
Көңілді әуен арқылы
көңіл күйлерін
көтеру ,әуенге ілесіп би
қимылдарың жасау
дағдыларын үйрету.

1. .Әуенді - ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау.
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

Репертуар
Литва халқының билер
Біздің балабақшамыз»
(Т.Молдағалиев, Н.Тілендиев).
С.Шынымов.
«Біздің бақшамыз»
«Жүреміз, жүгіреміз»

«Серуендейміз билейміз»
А.Тоқсынбаев.
«Настоящий друг»
В.Шаинский.
«Тату доспыз бәріміз»
Е.Меңдешов
«Сенің атың кім?» муз: А.Айтуова

Айы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Қыркүйек
\III апта

Тақырыбы:
«Менің
ойыншықтарым»

Қыркүйек
ІV апта

«Жиһаздар»

Сағат
1,5

1

Тақырыбы

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Жоғары,төмен
дыбыстарды ажырату.Би
элементтерін
бояуымен
сезініп
жасау.Ойыншықтарлды
жинақы
ұстауға,достарымен бірігіп
ойнауға тәрбиелеу

1Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Бөбегім»
Ғ.Дауылбаева

2.Тыңдау

«Кір қуыршақ» И.Нүсіпбаев

3.Ән айту.

«Тату доспыз бәріміз» Е.Меңдешов

4.Ойын ойнау.

«Үлкен, кіші қоңыраулар» дидактикалық ойын.

Ғажайып
сандықта
сақталған
ұлттық
бұйымдар арқылы музыка
мұрасымен
таныстыру,ұлттық сазбен
сусындандыру.Әсемдікті
сезінуге,ырғақты
ажыратуға
үйрету,эстетикалық талғам
қалыптастыру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Жайдарман» Халық әні.

2.Тыңдау

«Домбыра сазы» И.Нүсіпбаев
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

Ай
ы

Қазан айы, 2020жыл
№

«Айжан қыз» Халық күйі.

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

«Асатаяқ қағамыз» Музықалық дидактикалық ойын.

Тақырыбы:

Сағат

«Менің отбасым,
ата-аналар еңбегі» 1, 5

Қазан
II апта

«Менің көшем»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Туыстарына деген
сезімін әнмен жеткізуге
баулу. Отбасы, ата-ана
туралы әңгімелерін
еркін жеткі-зуге
мүмкіншілік жасау.
Әнді таза дауыспен
айтуға үйрету.
Көшеде жүру ережесін
сақтау, қауіпсіздікке
баулу. Әннің сергек,
ширақ, сабырлы
сипатын және түстерді
ажырата білу.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Кеселермен би»
«Кең жайлау» А.Еңсепов

2.Тыңдау

«Жақсы көрем» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Ата-ананы тыңдаймыз» Б.Бейсенова

4.Ойын ойнау.

«Киіз үйлер» Музыкалық қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Марш» Ю.Энтин

2.Тыңдау

«Бағдаршам» Қ.Қайым

3.Ән айту.

«Күз тамаша!» С.Шынымов

4.Ойын ойнау.

«Светофор-айрықшам» Ю.Чичков

Айы

Өтпелі тақырып «Менің отбасым»

№

Репертуар

«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка

Қазан
III апта

Тақырыбы
«Үйдегі және
көшедегі
қауіпсіздік»

Қазан
IV апта

«Алтын күз»

Сағат Мақсаты

1, 5

1

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Үйдегі және көшедегі
қпуіпсіздікке үйрету.
Музыкалық ырғақты
қимылдарды
орындауда жеңіл
секірулер, жұптаса
билеу дағдыларын
қалыптастыру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Полька Янка» Беларус халық әуені

2.Тыңдау

«Бағдаршам» Қ.Қайым

3.Ән айту.

«Күз тамаша!» С.Шынымов

4.Ойын ойнау.

«Светофор-айрықшам» Ю.Чичков

Күз бейнесін музыка,
сюжетті бейнелер
арқылы көрсете білу.
Музыкаға әсерленуді
байыту. Көңілдікөңілсіз музыканың
интонациясын
ажырата

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев

2.Тыңдау

«Күз жомарт» Д.Ботбаев

3.Ән айту.

«Күзгі жапырақтар» П.Шайжанова

4.Ойын ойнау.

«Күн суытты далада» А.Айтуова

Қараша айы, 2020жыл

№

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау»
«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка

Қараша
I апта

Мақсаты
Балаларды
елжандылыққа,
тұлғалық сенімділікке
тәрбиелеу. Ән айта
отырып, мәтініне сай
қимылдар жасауға
үйрету.

Астық, дәнді
дақылдар мен
көкөністер-дің
пайдалылығын, қысқа
азық дайындаудың
қажеттілігін түсіну. Ел
ырзығының
қуанышын әнмен,
бимен көркемдей білу.
Мерекелік көңіл-күй
сыйлау.

«Мен-өмірдің
гүлімін»

Ай
ы

«Күз байлығы»

№

Сағат

Қараша
II апта

Тақырыбы

1 ,5

1

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев

2.Тыңдау

«Атамекен өрені» Б.Бүрісұлы

3.Ән айту.

«Мен бір ерке баламын» Б.Жұмабекова

4.Ойын ойнау.

«Өз жұбыңды тап!» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Тәтті тосап» биі

2.Тыңдау

Осенний вальс. Чайковский

3.Ән айту.

«Күзге сәлем» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау.

«Айгөлек» ойыны

«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка
Тақырыбы

1 ,5

Қараша
III апта

«Бізкөмекшілерміз»

Сағат

Қараша
V апта

«Кішкентай
Толағайлар»

1

Мақсаты
Кішіге қамқор,
үлкенге қолқанат
болуға тәрбиелеу. Әр
түрлі сипаттағы
музыка қарқынын,
динамикалық реңкін
қабылдау.

Балаларды ептілікке,
жылдамдыққа үйрету.
Музыканың
жекелеген
эпизодтарын
көргендегі және
музыкалық
бейнелерінің ара
қатынасын тану.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Тәтті тосап» биі
«Тыңдай білем» А.Маханбетова
«Күзге сәлем» А.Еспенбетова
«Қатты, жай» Музыкалық дидактикалық
ойын

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Себет толы жеміске» (Музыкалық
сүйемелдеу -жетекшінің қалауымен)

2.Тыңдау

«Спорт-біздің досымыз» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Егін жинау» А.Филиппенко

4.Ойын ойнау

«Теңге ілу» Ұлттық ойын

Желтоқсан айы, 2020жыл

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
«Шығармашылық»
Бөлімі

№

Музыка
Тақырыбы

1 ,5

Желтоқсан
I апта

«Ұлы дала
ұланымын»

Сағат

Желтоқсан
II апта

«Туған өлкем»

Айы

№

1

Мақсаты
Елдің әдет-ғұрпы мен
тарихын музыкамен
байланыстыра рухани
тәрбиелеу.
Музыканың ырғағын
дәл бере отырып,
сермеу, серпілу
қимылдарын
орындау.

Туған қаласына
сезімін ән арқылы
жеткізу. Хормен
сөздер мен дыбыстарды таза және анық
айтуға дағдыландыру.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Батырлар биі» А.Еңсепов

2.Тыңдау

«Атамекен» Е.Хасанғалиев

3.Ән айту.

«Елімнің ертеңгі иесі-біз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Тақия тастамақ» Ұлттық ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов

2.Тыңдау

«Сыр елім» (Т.Төрәлінің репертуарынан)

3.Ән айту.

«Қызылорда» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Алақанмен ән айтамыз» Музыкалық
дидактикалық ойын

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Тақырыбы

1, 5

Желтоқсан
III апта

«АстанаОтанымыздың
жүрегі»

Сағат

Желтоқсан
IV апта

«Тәуелсіз
Қазақстан»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Астана қаласы,
Бәйтерек туралы
түсініктерін дамыту,
мақтаныш және
құрмет сезімдерін
тәрбиелеу.
Әнді қуанышты,
екпіндете, жігермен
орындауға төселдіру

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов

2.Тыңдау

«Астана» Б.Әлімжан

3.Ән айту.

«Қызылорда» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Қатып қал» Қимылды ойын

Тәуелсіз елін, жерін
мақтан тұтуға,
патриот-тық сезімге
тәрбиелеу. Қол
ұстасып, шеңбермен
жүре білу дағдыларын
дамыту.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Шырша жыры» Л.Хамиди

2.Тыңдау

«Жаса мәңгі Қазақстан» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Жаңа жыл» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Аяз атаның сиқырлы таяғы»
Қимылды ойын

2021 жыл, Қаңтар айы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

1 ,5

Қаңтар
I апта

«Шырша өседі
орманда»

Сағат

Қаңтар
II апта

«Зообаққа саяхат»

1

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Әуенді ойын
қимылдарымен
көңілді және емінеркін көрсету.
Музыкалық
фразаларға сәйкес
қимылдарды өзгерту.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сайқымазақтар биі»

Музыка ырға-ғына
сәйкес жануар-ларға
тән қимылқозғалысты бере
білуге талпындыру.
Әнді бір мезгілде
бастау және аяқтауда
мұқият болу.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қоңыр аю қорбаңбай» А.Еспенбетова

2.Тыңдау

«Түлкінің әні» Ш.Құлманова

3.Ән айту.

«Ақ қоян» А.Айтуова

4.Ойын ойнау

«Не қалай жүреді» П.Левкодимова

Мақсаты

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

Айы

Музыка
Тақырыбы

Сағат

Қаңтар
III апта

«Қанатты достар» 1 ,5

«Қыс қызығы»

Қаңтар
IV апта

№

«Шығармашылық»
Бөлімі

1

Мақсаты
Қыстап қалған
құстарға қамқор
болуға тәрбиелеу.
Балаларды өздігінен
баяу-көтеріңкі,
жоғары-төмен
дыбыстарды
ажыратуға үйретуді
жалғастыру.
Таныс шығармаларды
ажырата білуге, есте
сақтауға
дағдыландыру. Әнді
сезіммен, нақышына
келтіріп айтуға, әуенді
тыңдап әңгімелей
білуге үйрету.

Әдіс тәсілдер
1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Репертуар
«Пингвин»
Ж.Молдажанова
«Зерек ботақан» жинағынан

2.Тыңдау

«Қараторғай» Ақан сері

3.Ән айту.

«Ақ қоян» А.Айтуова

4.Ойын ойнау

«Қасқыр мен қаздар»

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Буги-вуги» биі

2.Тыңдау

«Қыс қызығы» И.Нүсіпбаев

3.Ән айту.

«Зырлайды шанамыз» Д.Мацуцин

4.Ойын ойнау

«Әуенді сағат» Дидактикалық ойын

2021жыл, Ақпан айы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»

Айы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

1, 5

Ақпан
I апта

«Ғажайыптар
әлемі»

Сағат

№

Ай
ы

Ақпан
II апта

«Көліктер»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Жеңіл қозғалу,
ырғақты қозғалуды
қолдану. Музыка
тыңдау ережелерін
сақтау.

Көліктердің түрлері,
дыбыстары, пайдасы
т.б. ұғыну. Музыка
сипатына сәйкес ойын
әрекетінде жеңіл
жүгіру, тізбектеле
жүруді көрсету.

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қарлармен билейміз»
«Холодное сердце» мультфильмінен әуен.

2.Тыңдау

«Табиғат дыбыстары» Э.Григ

3.Ән айту.

«Аққала» Б.Жұмабекова

4.Ойын ойнау

«Желді қуып жет» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ұшақ болып ұшамыз»

2.Тыңдау

«Голубой вагон» В.Шаинский

3.Ән айту.

«Қалсын апам қуанып» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Тымпи-тымпи» Қимылды ойын

«Шығармашылық»
Бөлімі

Ақпан
III апта

Музыка
Тақырыбы

Сағат

«Электронды
музыкалық
ойыншықтар»

1 ,5

Ақпан
IV апта

«Кім болам?»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Электроника саласы
жетістіктері туралы
баяндау, күнделікті
өмірмен
байланыстыру.
Домбыра қағуда
ырғақты сақтау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Бала бала» қуыршағымен бірге билейміз

2.Тыңдау

«Электронды киіз үйден музыка
тыңдаймыз» (Жетекшінің таңдауымен)
«Қалсын апам қуанып» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Электронды домбыра аспабында
ойнаймыз»

Әр түрлі
мамандықтарға
құрмет сезімдерін
тәрбиелеу. Фразалар
арасында тыныс алу,
музыка жанрларын
ажырата білуге
үйрету.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Теңізшілер биі»

2.Тыңдау

«Әнші болғым келеді» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Менің әжем әдемі» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Сап түзеу» қимылды ойын

3.Ән айту.

2021жыл, Наурыз айы

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»
Айы
Наурыз
I апта

Тақырыбы

Сағат Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Әжем келді
ауылдан»

1, 5

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Теңізшілер биі»

2.Тыңдау

«Қазақы дәстүрлер-ай» әні

3.Ән айту.

«Әже» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Сақина салмақ» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сәукеле» биі

2.Тыңдау

«Құтты болсын, Наурыз» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Хош келдің, төрлет наурызым»
Б.Бейсенова

Наурыз
II апта

«Наурыз шашу»

Ай
ы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

1

Халықтық салтдәстүрлер туралы
мағлұмат беру. Жеке
орындаушылық
қабілеттерін ашу.

Қазақ биінің
қарапайым
элементтерімен
таныстыру.
Мерекелік көңіл-күй
сыйлау. Ұлттық ойын
түріне
қызығушылықтарын
арттыру.

4.Ойын ойнау

«Шығармашылық»
Бөлімі

«Шертпек» Ұлттық ойын

№

Музыка
Сағат Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Өнер көзіхалықта»

1, 5

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қара жорға» биі

2.Тыңдау

«Бұлбұл» Д.Нұрпейісова

3.Ән айту.

«Хош келдің, төрлет наурызым»
Б.Бейсенова

Наурыз
II1 апта

Тақырыбы

Наурыз
IV апта

«Шуақты көктем»

1

Қазақтың халық
музыкасына ынтақұрметін көтеру.
Ұжымдасып ойнау.
Д.Нұрпейісова туралы
мағлұмат беру

Көктем мезгілінің
табиғатын музыкада
өрнек-теу арқылы
эмоциялық сезімдерун
қалыптастыру.

4.Ойын ойнау

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Арқан тартыс» Ұлттық ойын

«Көңілді жаңбыр»

2.Тыңдау

«Көктем вальсі» Е.Брусиловский
(Б.Төлегенова репертуар-н)

3.Ән айту.

«Ару көктем» Ф.Дайырханов

4.Ойын ойнау

«Мен күйшімін» ойыны

2021 жыл, Сәуір айы
Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз»

Айы

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Гүлдер бағы»

1, 5

Талғампаздыққа,
әсемдікке
құштарлыққа
тәрбиелеу. Әсем
қозғалуға, тербелу,
айналу қимылдарын
еркін жасауға үйрету

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Алқызыл гүл»
(Ертегі желісінен)

2.Тыңдау

«Шалғындағы бақ-бақ» Т.Қоңыратбаев

3.Ән айту.

«Күнбағыс» Р.Құрмашева («Зерек-Ботақан»
жинағынан)
«Кім көп гүл шоғын жинайды?» ойыны

Нанның қадір-қасиеті
және музыканың
рухани азық екендігі
туралы
байланыстыра
әңгімелеу. Би
қимылда-рында
жеңіл тербелу,
жұптаса айналу т.б.
орындау

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ақ бидайлар биі»

2.Тыңдау

«Диірмен» Т.Ломова
(«Зерек ботақан» жинағынан)

3.Ән айту.

«Бақытты баламыз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Мысық пен тышқан» Қимылды ойын

Сәуір
I апта

№

№

Айы

Сәуір
II апта

«Нан болса
ән де болады»

1

4.Ойын ойнау

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Сәуір
III апта

Тақырыбы

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Жәндіктер мен
қосмекенділер
әлемі»

1 ,5

Айналадағы
кішкентай тіршілік
иелерінің
табиғаттағы орны
туралы мағлұмат
беру. Музыкалық
бейне мен қозғалыс
тәжірибесін
сәйкестендіре білу

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ақ бидайлар биі»

2.Тыңдау

«Қызыл, жасыл көбелек»
Ш.Мұхамеджанов

3.Ән айту.

«Бақытты баламыз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Бақа-бақа балпақ» музыкалық ойын

Балаларды
еңбексүйгіштікке
баулу. Би
қимылдарын бекіту.
Әр түрлі эмоцияға
көзқарастарын
білдіру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Добрый жук» («Күлше
қыз»кинофильмінен)

Сәуір
IV апта

«Еңбек бәрін
жеңбек»

1

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Бағбан жыры» Қ.Қайым
«Мен-бақытты ұланмын» М.Қуанышбаев
«Бетперде» ойыны

2021 жыл, Мамыр айы

№

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!»
«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка
Тақырыбы

Сағат Мақсаты

Мамыр
I апта

«Халықтың қуаты1,5
бірлікте»

№

Айы

Мамыр
II апта

«Жеңіс күні»

1

Халықтар достығын
насихаттау. Әр ұлт
музыкасынан
хабардар болу. Әуен
аяқталуын дәл аңғару.

Әскери музыкаларды
тыңдап, жанрларды
ажыратуды, қосыла
билеуді үйрету.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Ұлттық билерден попури

2.Тыңдау

«Достық әні» Б.Жұмабекова

3.Ән айту.

«Ағайынбыз бәріміз» М.Әубәкіров

4.Ойын ойнау

«Кешікпе» орыс хал ойыны

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Катюша» биі

2.Тыңдау

«Жеңіс туы желбіреп» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Момышұлы Бауыржан» Е.Өміров

4.Ойын ойнау

«Жалаушаны кім бірінші іледі?»

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Көңілді жаз»

1 ,5

Жаз мезгілінің
жарқын көңілкүйімен қуану,
шаттану сезімдерін
білдіру. «Жайлау»
сөзіне түсінік беру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Түрлі-түсті шарлармен би

Мамыр
III апта

Тақырыбы

3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Мен жасай
аламын»

Мамыр
IV апта

2.Тыңдау

1

Балалардың түрлі
қабілеттерінің
ашылуына ықпал
ету. Музыканың
сипатына сәйкес
түрлі қимылдарды
ауыстырып орындау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Бәрі қызық балаға»Д.Әбілдинов
«Момышұлы Бауыржан» Е.Өміров
«Көпіршіктермен ойын»

«Түрлі-түсті шарлармен би
«Біз осылай өсеміз» И.Нүсіпбаев
«Мен ауылға барамын» Б.Бейсенова
«Көлеңке» Қимылды ойын

2020 жыл, Қыркүйек айы

Қыркүйек
І апта

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:
Сағат
Мақсаты
Әдіс тәсілдер
1.Әуенді -ырғақтық
1
Балалардың балабақшаға қимылдар.
«Менің балабақшам»
деген сүйіспеншілігі мен
қызығушылығын арттыру, 2.Тыңдау
адамгершілік
сезімдерін
тәрбиелеу.Ән
арқылық 3.Ән айту.
қуана білуге үйрету.Әнді
көңілді, ынталы жеткізе
5.Ойын ойнау.
білуге дағдыландыру..

1,5

«Менің достарым»
Қыркүйек
ІІ апта

№

Айы

Өтпелі тақырып « Балабақшада»

Достыққа,бірлікке,тату
лыққа,шақыру.
Көңілді әуен арқылы
көңіл күйлерін
көтеру ,әуенге ілесіп би
қимылдарың жасау
дағдыларын үйрету.

1. .Әуенді - ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау.
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

Репертуар
Литва халқының билер
Біздің балабақшамыз»
(Т.Молдағалиев, Н.Тілендиев).
С.Шынымов.
«Біздің бақшамыз»
«Жүреміз, жүгіреміз»

«Серуендейміз билейміз»
А.Тоқсынбаев.
«Настоящий друг»
В.Шаинский.
«Тату доспыз бәріміз»
Е.Меңдешов
«Сенің атың кім?» муз: А.Айтуова

Айы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Қыркүйек
\III апта

Тақырыбы:
«Менің
ойыншықтарым»

Қыркүйек
ІV апта

«Жиһаздар»

Сағат
1

1,5

Тақырыбы

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Жоғары,төмен
дыбыстарды ажырату.Би
элементтерін
бояуымен
сезініп
жасау.Ойыншықтарлды
жинақы
ұстауға,достарымен бірігіп
ойнауға тәрбиелеу

1Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Бөбегім»
Ғ.Дауылбаева

2.Тыңдау

«Кір қуыршақ» И.Нүсіпбаев

3.Ән айту.

«Тату доспыз бәріміз» Е.Меңдешов

4.Ойын ойнау.

«Үлкен, кіші қоңыраулар» дидактикалық ойын.

Ғажайып
сандықта
сақталған
ұлттық
бұйымдар арқылы музыка
мұрасымен
таныстыру,ұлттық сазбен
сусындандыру.Әсемдікті
сезінуге,ырғақты
ажыратуға
үйрету,эстетикалық талғам
қалыптастыру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Жайдарман» Халық әні.

2.Тыңдау

«Домбыра сазы» И.Нүсіпбаев
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

Ай
ы

Қазан айы, 2020жыл
№

«Айжан қыз» Халық күйі.

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

«Асатаяқ қағамыз» Музықалық дидактикалық ойын.

Тақырыбы:

Сағат

«Менің отбасым,
ата-аналар еңбегі» 1

Қазан
II апта

«Менің көшем»

1,5

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Туыстарына деген
сезімін әнмен жеткізуге
баулу. Отбасы, ата-ана
туралы әңгімелерін
еркін жеткі-зуге
мүмкіншілік жасау.
Әнді таза дауыспен
айтуға үйрету.
Көшеде жүру ережесін
сақтау, қауіпсіздікке
баулу. Әннің сергек,
ширақ, сабырлы
сипатын және түстерді
ажырата білу.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Кеселермен би»
«Кең жайлау» А.Еңсепов

2.Тыңдау

«Жақсы көрем» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Ата-ананы тыңдаймыз» Б.Бейсенова

4.Ойын ойнау.

«Киіз үйлер» Музыкалық қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Марш» Ю.Энтин

2.Тыңдау

«Бағдаршам» Қ.Қайым

3.Ән айту.

«Күз тамаша!» С.Шынымов

4.Ойын ойнау.

«Светофор-айрықшам» Ю.Чичков

Айы

Өтпелі тақырып «Менің отбасым»

№

Репертуар

«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка

Қазан
III апта

Тақырыбы
«Үйдегі және
көшедегі
қауіпсіздік»

Қазан
IV апта

«Алтын күз»

Сағат Мақсаты

1

1,5

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Үйдегі және көшедегі
қпуіпсіздікке үйрету.
Музыкалық ырғақты
қимылдарды
орындауда жеңіл
секірулер, жұптаса
билеу дағдыларын
қалыптастыру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Полька Янка» Беларус халық әуені

2.Тыңдау

«Бағдаршам» Қ.Қайым

3.Ән айту.

«Күз тамаша!» С.Шынымов

4.Ойын ойнау.

«Светофор-айрықшам» Ю.Чичков

Күз бейнесін музыка,
сюжетті бейнелер
арқылы көрсете білу.
Музыкаға әсерленуді
байыту. Көңілдікөңілсіз музыканың
интонациясын
ажырата

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев

2.Тыңдау

«Күз жомарт» Д.Ботбаев

3.Ән айту.

«Күзгі жапырақтар» П.Шайжанова

4.Ойын ойнау.

«Күн суытты далада» А.Айтуова

Қараша айы, 2020жыл

№

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау»
«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка

Қараша
I апта

Мақсаты
Балаларды
елжандылыққа,
тұлғалық сенімділікке
тәрбиелеу. Ән айта
отырып, мәтініне сай
қимылдар жасауға
үйрету.

Астық, дәнді
дақылдар мен
көкөністер-дің
пайдалылығын, қысқа
азық дайындаудың
қажеттілігін түсіну. Ел
ырзығының
қуанышын әнмен,
бимен көркемдей білу.
Мерекелік көңіл-күй
сыйлау.

«Мен-өмірдің
гүлімін»

Ай
ы

«Күз байлығы»

№

Сағат

Қараша
II апта

Тақырыбы

1

1,5

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев

2.Тыңдау

«Атамекен өрені» Б.Бүрісұлы

3.Ән айту.

«Мен бір ерке баламын» Б.Жұмабекова

4.Ойын ойнау.

«Өз жұбыңды тап!» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Тәтті тосап» биі

2.Тыңдау

Осенний вальс. Чайковский

3.Ән айту.

«Күзге сәлем» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау.

«Айгөлек» ойыны

«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка
Тақырыбы

1

Қараша
III апта

«Бізкөмекшілерміз»

Сағат

Қараша
V апта

«Кішкентай
Толағайлар»

1,5

Мақсаты
Кішіге қамқор,
үлкенге қолқанат
болуға тәрбиелеу. Әр
түрлі сипаттағы
музыка қарқынын,
динамикалық реңкін
қабылдау.

Балаларды ептілікке,
жылдамдыққа үйрету.
Музыканың
жекелеген
эпизодтарын
көргендегі және
музыкалық
бейнелерінің ара
қатынасын тану.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Тәтті тосап» биі
«Тыңдай білем» А.Маханбетова
«Күзге сәлем» А.Еспенбетова
«Қатты, жай» Музыкалық дидактикалық
ойын

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Себет толы жеміске» (Музыкалық
сүйемелдеу -жетекшінің қалауымен)

2.Тыңдау

«Спорт-біздің досымыз» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Егін жинау» А.Филиппенко

4.Ойын ойнау

«Теңге ілу» Ұлттық ойын

Желтоқсан айы, 2020жыл

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
«Шығармашылық»
Бөлімі

№

Музыка
Тақырыбы

1

Желтоқсан
I апта

«Ұлы дала
ұланымын»

Сағат

Желтоқсан
II апта

«Туған өлкем»

Айы

№

1,5

Мақсаты
Елдің әдет-ғұрпы мен
тарихын музыкамен
байланыстыра рухани
тәрбиелеу.
Музыканың ырғағын
дәл бере отырып,
сермеу, серпілу
қимылдарын
орындау.

Туған қаласына
сезімін ән арқылы
жеткізу. Хормен
сөздер мен дыбыстарды таза және анық
айтуға дағдыландыру.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Батырлар биі» А.Еңсепов

2.Тыңдау

«Атамекен» Е.Хасанғалиев

3.Ән айту.

«Елімнің ертеңгі иесі-біз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Тақия тастамақ» Ұлттық ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов

2.Тыңдау

«Сыр елім» (Т.Төрәлінің репертуарынан)

3.Ән айту.

«Қызылорда» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Алақанмен ән айтамыз» Музыкалық
дидактикалық ойын

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Тақырыбы

1

Желтоқсан
III апта

«АстанаОтанымыздың
жүрегі»

Сағат

Желтоқсан
IV апта

«Тәуелсіз
Қазақстан»

1,5

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Астана қаласы,
Бәйтерек туралы
түсініктерін дамыту,
мақтаныш және
құрмет сезімдерін
тәрбиелеу.
Әнді қуанышты,
екпіндете, жігермен
орындауға төселдіру

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов

2.Тыңдау

«Астана» Б.Әлімжан

3.Ән айту.

«Қызылорда» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Қатып қал» Қимылды ойын

Тәуелсіз елін, жерін
мақтан тұтуға,
патриот-тық сезімге
тәрбиелеу. Қол
ұстасып, шеңбермен
жүре білу дағдыларын
дамыту.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Шырша жыры» Л.Хамиди

2.Тыңдау

«Жаса мәңгі Қазақстан» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Жаңа жыл» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Аяз атаның сиқырлы таяғы»
Қимылды ойын

2021 жыл, Қаңтар айы
Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі»

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

1

Қаңтар
I апта

«Шырша өседі
орманда»

Сағат

Қаңтар
II апта

«Зообаққа саяхат»

1,5

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Әуенді ойын
қимылдарымен
көңілді және емінеркін көрсету.
Музыкалық
фразаларға сәйкес
қимылдарды өзгерту.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сайқымазақтар биі»

Музыка ырға-ғына
сәйкес жануар-ларға
тән қимылқозғалысты бере
білуге талпындыру.
Әнді бір мезгілде
бастау және аяқтауда
мұқият болу.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қоңыр аю қорбаңбай» А.Еспенбетова

2.Тыңдау

«Түлкінің әні» Ш.Құлманова

3.Ән айту.

«Ақ қоян» А.Айтуова

4.Ойын ойнау

«Не қалай жүреді» П.Левкодимова

Мақсаты

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

Айы

Музыка
Тақырыбы

Сағат

Қаңтар
III апта

«Қанатты достар» 1

«Қыс қызығы»

Қаңтар
IV апта

№

«Шығармашылық»
Бөлімі

1,5

Мақсаты
Қыстап қалған
құстарға қамқор
болуға тәрбиелеу.
Балаларды өздігінен
баяу-көтеріңкі,
жоғары-төмен
дыбыстарды
ажыратуға үйретуді
жалғастыру.
Таныс шығармаларды
ажырата білуге, есте
сақтауға
дағдыландыру. Әнді
сезіммен, нақышына
келтіріп айтуға, әуенді
тыңдап әңгімелей
білуге үйрету.

Әдіс тәсілдер
1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Репертуар
«Пингвин»
Ж.Молдажанова
«Зерек ботақан» жинағынан

2.Тыңдау

«Қараторғай» Ақан сері

3.Ән айту.

«Ақ қоян» А.Айтуова

4.Ойын ойнау

«Қасқыр мен қаздар»

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Буги-вуги» биі

2.Тыңдау

«Қыс қызығы» И.Нүсіпбаев

3.Ән айту.

«Зырлайды шанамыз» Д.Мацуцин

4.Ойын ойнау

«Әуенді сағат» Дидактикалық ойын

2021жыл, Ақпан айы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»

Айы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

1

Ақпан
I апта

«Ғажайыптар
әлемі»

Сағат

№

Ай
ы

Ақпан
II апта

«Көліктер»

1,5

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Жеңіл қозғалу,
ырғақты қозғалуды
қолдану. Музыка
тыңдау ережелерін
сақтау.

Көліктердің түрлері,
дыбыстары, пайдасы
т.б. ұғыну. Музыка
сипатына сәйкес ойын
әрекетінде жеңіл
жүгіру, тізбектеле
жүруді көрсету.

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қарлармен билейміз»
«Холодное сердце» мультфильмінен әуен.

2.Тыңдау

«Табиғат дыбыстары» Э.Григ

3.Ән айту.

«Аққала» Б.Жұмабекова

4.Ойын ойнау

«Желді қуып жет» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ұшақ болып ұшамыз»

2.Тыңдау

«Голубой вагон» В.Шаинский

3.Ән айту.

«Қалсын апам қуанып» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Тымпи-тымпи» Қимылды ойын

«Шығармашылық»
Бөлімі

Ақпан
III апта

Музыка
Тақырыбы

Сағат

«Электронды
музыкалық
ойыншықтар»

1

Ақпан
IV апта

«Кім болам?»

1,5

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Электроника саласы
жетістіктері туралы
баяндау, күнделікті
өмірмен
байланыстыру.
Домбыра қағуда
ырғақты сақтау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Бала бала» қуыршағымен бірге билейміз

2.Тыңдау

«Электронды киіз үйден музыка
тыңдаймыз» (Жетекшінің таңдауымен)
«Қалсын апам қуанып» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Электронды домбыра аспабында
ойнаймыз»

Әр түрлі
мамандықтарға
құрмет сезімдерін
тәрбиелеу. Фразалар
арасында тыныс алу,
музыка жанрларын
ажырата білуге
үйрету.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Теңізшілер биі»

2.Тыңдау

«Әнші болғым келеді» Ғ.Дауылбаева

3.Ән айту.

«Менің әжем әдемі» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Сап түзеу» қимылды ойын

3.Ән айту.

2021жыл, Наурыз айы

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»
Айы
Наурыз
I апта

Тақырыбы

Сағат Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Әжем келді
ауылдан»

1

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Теңізшілер биі»

2.Тыңдау

«Қазақы дәстүрлер-ай» әні

3.Ән айту.

«Әже» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Сақина салмақ» Қимылды ойын

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Сәукеле» биі

2.Тыңдау

«Құтты болсын, Наурыз» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Хош келдің, төрлет наурызым»
Б.Бейсенова

Наурыз
II апта

«Наурыз шашу»

Ай
ы

№

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

1,5

Халықтық салтдәстүрлер туралы
мағлұмат беру. Жеке
орындаушылық
қабілеттерін ашу.

Қазақ биінің
қарапайым
элементтерімен
таныстыру.
Мерекелік көңіл-күй
сыйлау. Ұлттық ойын
түріне
қызығушылықтарын
арттыру.

4.Ойын ойнау

«Шығармашылық»
Бөлімі

«Шертпек» Ұлттық ойын

№

Музыка
Сағат Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Өнер көзіхалықта»

1

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Қара жорға» биі

2.Тыңдау

«Бұлбұл» Д.Нұрпейісова

3.Ән айту.

«Хош келдің, төрлет наурызым»
Б.Бейсенова

Наурыз
II1 апта

Тақырыбы

Наурыз
IV апта

«Шуақты көктем»

1,5

Қазақтың халық
музыкасына ынтақұрметін көтеру.
Ұжымдасып ойнау.
Д.Нұрпейісова туралы
мағлұмат беру

Көктем мезгілінің
табиғатын музыкада
өрнек-теу арқылы
эмоциялық сезімдерун
қалыптастыру.

4.Ойын ойнау

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Арқан тартыс» Ұлттық ойын

«Көңілді жаңбыр»

2.Тыңдау

«Көктем вальсі» Е.Брусиловский
(Б.Төлегенова репертуар-н)

3.Ән айту.

«Ару көктем» Ф.Дайырханов

4.Ойын ойнау

«Мен күйшімін» ойыны

2021 жыл, Сәуір айы
Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз»

Айы

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Гүлдер бағы»

1

Талғампаздыққа,
әсемдікке
құштарлыққа
тәрбиелеу. Әсем
қозғалуға, тербелу,
айналу қимылдарын
еркін жасауға үйрету

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Алқызыл гүл»
(Ертегі желісінен)

2.Тыңдау

«Шалғындағы бақ-бақ» Т.Қоңыратбаев

3.Ән айту.

«Күнбағыс» Р.Құрмашева («Зерек-Ботақан»
жинағынан)
«Кім көп гүл шоғын жинайды?» ойыны

Нанның қадір-қасиеті
және музыканың
рухани азық екендігі
туралы
байланыстыра
әңгімелеу. Би
қимылда-рында
жеңіл тербелу,
жұптаса айналу т.б.
орындау

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ақ бидайлар биі»

2.Тыңдау

«Диірмен» Т.Ломова
(«Зерек ботақан» жинағынан)

3.Ән айту.

«Бақытты баламыз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Мысық пен тышқан» Қимылды ойын

Сәуір
I апта

№

№

Айы

Сәуір
II апта

«Нан болса
ән де болады»

1,5

4.Ойын ойнау

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Сәуір
III апта

Тақырыбы

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Жәндіктер мен
қосмекенділер
әлемі»

1

Айналадағы
кішкентай тіршілік
иелерінің
табиғаттағы орны
туралы мағлұмат
беру. Музыкалық
бейне мен қозғалыс
тәжірибесін
сәйкестендіре білу

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Ақ бидайлар биі»

2.Тыңдау

«Қызыл, жасыл көбелек»
Ш.Мұхамеджанов

3.Ән айту.

«Бақытты баламыз» А.Еспенбетова

4.Ойын ойнау

«Бақа-бақа балпақ» музыкалық ойын

Балаларды
еңбексүйгіштікке
баулу. Би
қимылдарын бекіту.
Әр түрлі эмоцияға
көзқарастарын
білдіру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Добрый жук» («Күлше
қыз»кинофильмінен)

Сәуір
IV апта

«Еңбек бәрін
жеңбек»

1,5

2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Бағбан жыры» Қ.Қайым
«Мен-бақытты ұланмын» М.Қуанышбаев
«Бетперде» ойыны

2021 жыл, Мамыр айы

№

Ай
ы

Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!»
«Шығармашылық»
Бөлімі

Музыка
Тақырыбы

Сағат Мақсаты

Мамыр
I апта

«Халықтың қуаты1
бірлікте»

№

Айы

Мамыр
II апта

«Жеңіс күні»

1,5

Халықтар достығын
насихаттау. Әр ұлт
музыкасынан
хабардар болу. Әуен
аяқталуын дәл аңғару.

Әскери музыкаларды
тыңдап, жанрларды
ажыратуды, қосыла
билеуді үйрету.

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

Ұлттық билерден попури

2.Тыңдау

«Достық әні» Б.Жұмабекова

3.Ән айту.

«Ағайынбыз бәріміз» М.Әубәкіров

4.Ойын ойнау

«Кешікпе» орыс хал ойыны

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Катюша» биі

2.Тыңдау

«Жеңіс туы желбіреп» Б.Бейсенова

3.Ән айту.

«Момышұлы Бауыржан» Е.Өміров

4.Ойын ойнау

«Жалаушаны кім бірінші іледі?»

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Сағат

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Көңілді жаз»

1

Жаз мезгілінің
жарқын көңілкүйімен қуану,
шаттану сезімдерін
білдіру. «Жайлау»
сөзіне түсінік беру.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.

«Түрлі-түсті шарлармен би

Мамыр
III апта

Тақырыбы

3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Мен жасай
аламын»

Мамыр
IV апта

2.Тыңдау

1,5

Балалардың түрлі
қабілеттерінің
ашылуына ықпал
ету. Музыканың
сипатына сәйкес
түрлі қимылдарды
ауыстырып орындау.

1. Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Бәрі қызық балаға»Д.Әбілдинов
«Момышұлы Бауыржан» Е.Өміров
«Көпіршіктермен ойын»

«Түрлі-түсті шарлармен би
«Біз осылай өсеміз» И.Нүсіпбаев
«Мен ауылға барамын» Б.Бейсенова
«Көлеңке» Қимылды ойын

2020-2021 оқу жылына арналған «Ботақан» кіші тобының музыка рәніне арналған перспективалық жоспары
Мақсаты: Баланың музыкалық мәдениеттін қалыптастыру тыңдаған музыканы бағалай білуді қалыптастыру.
Міндеттері: Музыкалық шығарманы соңына дейін тыңдау
Музыканың хоректтерін анықтау
Музыкалық ырғақты қимылдар жасау дағдыларын қалыптастыру
Қимылды ән мәтінімен үйлестіре білу.
«Шығармашылық»

Айы

№

Бөлімі
Музыка

1

Қыркүйек
І апта

Тақырыбы:

Менің балабақшам

Сағат
1,5

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Музыканы тыңдауға, әннің мағынасын
түсінуге қалыптастыру. Жетекшінің
дауыс ырғағына еліктеу.
Ән тыңдау: «Біздің балабақшамыз»

2

1

Көңілді әнді тыңдау ережесін
сақтауды қалыптастыру. Әннің
мағынасын түсіну. Ән айтуға
қызығушылықты дамыту.

№

Айы

Қыркүйек
ІІ апта

«Менің достарым»

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Дидактикалық ойын.
5.Би билеу.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалықдидактикалық ойындар
5.Би билеу.

Репертуар
«Біздің балабақшамыз»

(Т.Молдағалиев,
Н.Тілендиев)
Ән тыңдау:«Балбөбектер
әні»(С.Кәрімбаев).
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Балақан да алақан»
(Ә.Ысқақов, Ө.Байділдаев)
«Менің достарым»
Ән тыңдау: «Кел, билейік»
И.Нүсіпбаев
Ән айту: «Бала, бала,
баламыз» Б.Қыдырбекова
Әуенді ырғақты қимылойын: «Сенің атың кім?»
муз: А.Айтуова

«Шығармашылық»
Бөлімі

А

Музыка
Тақырыбы:

3

Қыркүйек
ІІІ апта

«Менің сүйікті
ойыншықтарым

Сағат
ы
1,5

Мақсаты
Әннің мағынасын түсінуді
қалыптастыру. Әннің сөздері мен
жеке буындарын айтып үйренуді
қимылмен үйлестіру.

Әдіс тәсілдер
1Әуенді ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Ойын ойнау.

Репертуар
Тақырыбы: «Менің сүйікті
ойыншықтарым»
Ән тыңдау: «Ойыншықтар»
И.Нүсіпбаев
Ән айту «Біз-көңілді қуыршақ»
Г.Жотаева
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Қуыршақ сөйлейді»
Қимылды ойын

4
«Жиһаздар»

1

Баяу және көңілді әндерді ажырата
білуге үйрету,әуендердің бейнелік
сипатын түсіну.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Бесік жыры»
Ән тыңдау: «Әлди-әлди»
қазақ халық әні.

Қыркүйек
ІV апта

Ән айту: «Сылдырмақ»
Е.Хасанғалиев
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Орындықта отырып билейміз»

Қазан айы

2020 жылы

Өтпелі тақырып

«Шығармашылық»

Айы

№

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:
«Менің отбасым,атааналар еңбегі»

Сағ
1,5

Қазан айы
І апта

5

«Менің отбасым»

Мақсаты

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық

Күз мезгілінің ерекшеліктерін байқау. Ән қимылдар.
сөздері мен жеке буындарын толық 2.Тыңдау
3.Ән айту.
айтуға талпындыру.

4.Әуенді-ырғақ қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Алтын күз»
Ән тыңдау: «Күз келгенде»
Ж.Қалжанова
Ән айту: «Күз»
Ғ.Абдрахманова
Әуенді ырғақты қимылойын: «Қолшатыр»

6

Қазан айы
ІІ апта

«Менің көшем»

1

Табиғи дәрумендер туралы түсініктерін,
көңілді әуенмен көтеріңкі көңіл-күй
қалыптастыру.

1.Әуенді- ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
5. Ойын ойнау.

Тақырыбы: «Дәрумендер»
Ән тыңдау: «Алтын күзде
молшылық» А.Айтуова
Ән айту: «Апорт деген тәтті
алма»
Әуенді –ырғақты қимылойын:
«Жемістер мен көкөністер»

«Шығармашылық»

Айы

№

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

7
Қазан айы
ІІІ апта

«Үйдегі көшедегі
қауіпсіздік»

Сағ
аты
1,5

Мақсаты
Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік
дағдыларын түсіну. Әнді дауысқа күш
түсірмей, айқайламай, табиғи дауыспен
айтуды қалыптастыру.

Әдіс тәсілдер
1.Әуенді- ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Біз тәртіпті
баламыз»
Ән тыңдау: «Машина» К.Қуатбаев
Ән айту: «Бәріміз бірге» А.Айтуова
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Поезд» (К. Қуатбаев)

8

Қазан айы
ІV апта

«Алтын күз»

1

Күз мезгілінің ерекшеліктерін байқау. 1.Әуенді- ырғақтық
Ән сөздерімен және буындарын толық қимылдар.
2.Тыңдау
айтуға талпындыру.

3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Алтын күз»
Ән тыңдау: «Күз келгенде»
Ж.Қалжанова
Әнайту: «Күз»
Ғ. Абдрахманова
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Қолшатыр»

Қараша айы 2020 жылы
Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау»
«Шығармашылық»

Айы

№

9

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

9

«Өзім туралы»

Сағ
1,5

Мақсаты
Музыка тыңдауға қызығушылықтарын
қалыптастыру. Үлкендердің қамқорлығын
сезіну, іс-қимылына еліктеу

Әдіс тәсілдер
1.Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4. Ойын ойнау.

Мақсаты:

Қараша айы
І апта

Әуенді ырғақты қимылойын: «Анамызға көмек» муз:
Ән тыңдау: «Нешеуміз»
А.ТоқсанбаевӘн айту:
«Балақандар әні»
А.Еспенбетова

10

Қараша айы
ІІ апта

Репертуар
Тақырыбы: «Ата-ананы
тыңдаймыз»

«Дұрыс тамақтану.
Дәрумендер»

1

Музыка тыңдауға қызығушылығын
арттыру. Би қимылдарында жұптаса
билеудің алғашқы дағдыларын
қалыптастыру.

1.Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4. Ойын ойнау.

Тақырыбы: «Біздің аула»
Ән тыңдау: «Шулы дыбыс»
муз.А.Айтуова
Ән айту: «Біз-көңілді
баламыз» Б.Жұмабекова
Әуенді ырғақты –қимыл
ойын: «Күн мен жаңбыр»

Айы

«Шығармашылық»
Бөлімі

Қараша
ІІІ апта

11

Тақырыбы:

Сағ.

«Өзіңе және
өзгелерге
көмектес»

1,5

Музыка
Мақсаты
Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
Өз-өзіне қызмет етуге, ұжымдық
әрекетке баулу. Балалардың билей жүріп қимылдар.
2.Тыңдау
әндету, ырғақты дұрыс жеткізу
3.Ән айту.
дағдыларын қалыптастыру.
4. Ойын ойнау.

Репертуар
Тақырыбы: «Қолғанат бола
аламыз»
Ән тыңдау: «Мен кішкентай
баламын» Д.Омаров
Ән айту: «Қайсы екен?»
Б.Дәлденбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Саусақ жаттығуы» З.Аитова
(Үш тілдегі әндер» жинағынан)

«Табиғат әлемі»

Қараша айы
ІV апта

12

«Біз күштіміз,
ептіміз!»

1

Музыка сүйемелдеуімен ырғаққа сәйкес
нақты қимылдар жасау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

Тақырыбы: «Біз күштіміз,
ептіміз»
Ән тыңдау: «Біз-кішкентай
бишіміз» Б.Жұмабекова
Ән айту: «Қайсы екен?»
Б.Дәлденбаев
«Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Кім жылдам?» қимылды ойын

Желтоқсан айы 2020 жылы
Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»
Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

13

Сағ
1,5

Желтоқсан айы
І апта

Тақырыбы:
«Тарихқа
саяхат»

Желтоқсан айы
І І апта

Музыканың сүйемелдеуімен шеңберде
айнала жүру, жұптаса қимылдар орындау.

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Туған жерді
сүйемін»
Ән тыңдау: «Туған жер»
К.Дүйсекеев
Ән айту: «Аяз ата, ақ ата»
Ө.Байділдаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Ұлпақарлар биі»

«Туған өлкем»

14

Мақсаты

1

1.Музыкалық ырғақтық

Туған ауылына сүйіспеншілік сезімдерін қимылдар.
тәрбиелеу. Ауылдың қысқы көрінісін 2.Тыңдау
сипаттау. Ересектермен бірге ән салуға 3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
дағдыларын жетілдіру.
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Менің ауылым»
Мақсаты:
Ән тыңдау: «Дендерім-байтақ
мекенім» Т.Досымов
Ән айту: «Аяз ата» Т.Әбдіқадіров
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын
«Қар жинаймыз»

Бөлімі

15

Сағ
1,5

Мақсаты

Астана қаласы туралы әңгімелеу.
Шеңбермен айнала жүру дағдыларын
көрсету.

Желтоқсан айы
ІІІ апта

Тақырыбы:
«Астана
Отанымыздың
жүрегі»

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Әдіс тәсілдер

Тақырыбы: «Астана-бас қала»
Мақсаты:
Ән тыңдау: «Менің Отаным»
Б.Ғизатов
Ән айту: «Аяз ата» Т.Әбдіқадіров
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Қар жинаймыз» ойыны

«Тәуелсіз
Қазақстан»

Желтоқсан айы
ІV апта
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1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

Репертуар

1

Отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қарапайым
би қимылдарында жартылай отыру,
аяқтан аяққа тербелу.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Қазақстан-елімнің
аты»
Мақсаты:
Ән тыңдау: «Отаным» К.Қуатбаев
Ән айту: «Шырша жыры» Б.
Дәлденбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын
«Қонжықтар» биі

Қаңтар айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді»
Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
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Қаңтар айы
І апта

Тақырыбы:
«Айналамыздағы
өсімдіктер»

Сағ
1,5

Мақсаты
Ойын арқылы балалардың есту, сезіну, ән
айту қабілетін қалыптастыру. Қатты және
жай динамикада ән салып үйрену.

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Жасыл шырша»
Мақсаты:
«Арша» Б.Дәлденбаев
Ән айту: «Шыршамызға арнаймыз»
Е.Тиличеева
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Шыршамызды безендірейік»

«Жануарлар
әлемі»

1

Әндегі жеке сөздерді дауысты
жылдамдатпай айтуды қалыптастыру.
Ән-би мазмұнын қимылмен жеткізу.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Қаңтар айы
І І апта
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«Төлдер» Б.Ғизатов
Ән айту: «Төлдерді шақыру»
Д.Ботбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Не қалай дыбыстайды?»

«Шығармашылық»

Бөлімі
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Тақырыбы: «Жануарлар
әлемінде»

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Құстар-біздің
досымыз»

1,5

1.Музыкалық ырғақтық

Құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. қимылдар.
Шығарманың екі бөлімді формасының 2.Тыңдау
3.Ән айту.
қимылдарын ауыстыру

4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

Тақырыбы: «Құстар-біздің
досымыз»
Мақсаты:
Ән тыңдау: «Торғай» Қ.Қайым
Ән айту: «Кішкене торғай»
А.Айтуова
Әуенді-ырғақты қимылды
ойын:«Шөжелерім» Азербайжан
халық әні

20

Қаңтар айы
ІV апта

«Ғажайып қыс»

1

Көңілді шат-шадыман музыка тыңдауға,
естуге ынталандыру. Қимылдық ойын
арқылы ән айту

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Қыс»
Ән тыңдау: «Ақша қар» К.Қуатбаев
Ән айту: «Ай-ай қысым-ай»
А.Еспенбетова
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Аққаланы құрастыр»

Ақпан айы 2021 жылы

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

17

Сағ
1,5

Мақсаты
Ертегі кейіпкерлерін кіргізу арқылы
ғажайып сәт сыйлау.

Ақпан айы
І апта

Тақырыбы:
«Ғажайыптар
әлемі »
(өлі табиғат
құбылыстары)

18

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Ғажайып сәт»
Әуенге әсерлену.
Ән тыңдау: «Ертегі» Б.Жұмабекова
Ән айту: «Шар» Б.Дәлденбаев
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Күлдіргішпен билейміз»

«Көліктер»

Ақпан айы
І І апта

Әдіс тәсілдер

1

Музыкаға деген сезімдерін ояту, «бәсең»
және «көтеріңкі» дыбыстарды айтуға
дағдыландыру.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Көліктер»
Ән тыңдау: «Поезд келеді» (Зерек
ботақан» жинағынан)
Ән айту: «Асыл ана»
А.Еспенбетова
Әуенді –ырғақты қимыл:
«Поезд сияқты кетеміз» (Зерек
ботақан» жинағынан)

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
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Тақырыбы:
«Электроника»

Сағ
1,5

Мақсаты
Әдіс тәсілдер
Музыканы тыңдай білуді, оларға тән 1.Музыкалық ырғақтық
ерекшеліктерді
тани
білуге қимылдар.
2.Тыңдау
қалыптастыру.

Ақпан айы
ІІІ апта

3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.
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Ән тыңдау: «Фиксики» (мультфильм
әуені)
Ән айту: «Асыл ана» А.Еспенбетова
Әуенді –ырғақты қимыл:
«Поезд сияқты кетеміз» (Зерек
ботақан» жинағынан)

«Мамандықтың
бәрі жақсы»

Ақпан айы
ІV апта

Репертуар
Тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі»

1

Мамандық түрлері, қажеттілігі туралы
әңгімелеу. Әуенге ілесе жеңіл би
қимылдарын (тербелу, бір орында
айналу) жасау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Мамандықтың бәрі
жақсы»
Ән тыңдау: «Мен дәрігер боламын»
Е.Өміров
Ән айту: «Көп жаса анашым»
Қ.Қайым
Әуенді –ырғақты қимылды ойын:
«Көңілді ырғақ» биі. (Итальян
полькасы)

Наурыз айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып:«Салттар мен фольклор»
Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
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Наурыз айы
І апта

Тақырыбы:
«Қазақстан
халқының
салттары мен
дәстүрлері»

Сағ
1,5

Мақсаты
Әндегі қайталанатын тіркестерді,
ересектердің дауыс интонациясына
салып, айту дағдыларын қалыптастыру.

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
Тақырыбы: «Қазақсан халқының
салттары мен дәстүрлері»

Ән тыңдау: «Тұсау кесу» Халық
әні
Ән айту: «Ақ әжем» К.Қуатбаев
Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Шабандоздар» биі.

22

«Ертегілер
елінде. Театр
әлемі»

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

1
Музыкамен иллюстрациялармен
сүйемелденген әңгімелерді
қызығушылықпен тыңдауға баулу.

Тақырыбы: «Наурыз тойын
тойлаймыз!»
Ән тыңдау: «Наурыз келді алақай!
А.Еспенбетова
Ән айту «Наурыз келді, алақай!»

Наурыз айы
І І апта

Б. Жұмабекова
Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Қамажай» (Халық әні)

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
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Тақырыбы:

Наурыз айы
ІІІ апта

«Өнер көзі –
халықта»

Сағ
1,5

Мақсаты
Музыканы
тыңдай
отырып,
қол
қимылдарын: «шапалақ-шапалақ», аяқ
қимылдарын:
«топ-топ»
жасау
дағдыларын қалыптастыру.

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

Репертуар
Тақырыбы: «Өнер көзі-халықта!»
Ән тыңдау: «Кел, билейік!»
Б.Байқадамов
Ән айту «Наурыз келді, алақай!»
Б. Жұмабекова
Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Қамажай» (Халық әні)
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1

Көктем мезгілінің ерекшеліктерін
түсіндіру.

Наурыз айы
ІV апта

«Нұр төккен ,
гүл көктем»

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы:«Көктем күні
тамаша!»
Ән тыңдау: «Көктем» А.Еспенбетова
Ән айту: «Жаңбыр» А.Айтуова
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Күн мен жаңбыр»

Сәуір айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз»
Бөлімі

«Шығармашылық»
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Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Аялайық,
гүлдерді»

1,5

Ән-әуенге әсерлену. Әуеннің ырғағына
сай жай басып жүруге, жүгіруге, ырғақты
сезіне білуге үйрету.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Қызыл, сары көп
гүлдер»
Ән тыңдау: «Гүлдер» әні
Ән айту: «Жаңбыр» А.Айтуова
Әуенді-ырғақты қимыл- ойын:
«Гүлдермен билейміз»
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1

Сәуір айы
І І апта

«Ас атасы-нан»

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
Әуен ырғағын тыңдап, еркін қимылдауын 2.Тыңдау
қадағалайды.
Ән
мәтініне
сәйкес 3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдау.
қимылдары
5.Би билеу.

Ән тыңдау: «Ас атасы-нан»
Б.Жұмабекова
Ән айту: «Бауырсақтың әні»
(Бауырсақ ертегісінен)
Әуенді- ырғақты қимыл- ойын:
«Қуып жет!»

«Шығармашылық»

Бөлімі

27

Тақырыбы: «Ас атасы-нан»

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Жәндіктер мен
қосмекенділер
әлемі»

1,5

Көркем-ойындық бейнелерге сай
қимылдарға еліктеу, әуенді есту, сезіну,
ән айту қабілеттерін дамыту.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

Тақырыбы: «Жәндіктер әлемінде»
Ән тыңдау: «Араның әні»
А.Еспенбетова
Ән айту: «Көбелек» К.Қуатбаев
Әуенді- ырғақты қимыл-ойын:
«Көбелектер биі»

«Еңбек-бәрін
жеңбек»

Сәуір айы
ІV апта

28

1

Әнді тыңдауға және әуенге жеңіл 1.Музыкалық ырғақтық
қозғалуға, шеңбер бойымен тұруға, қимылдар.
2.Тыңдау
жүруге, жұптаса билеуге дағдыландыру.
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Біз еңбекқор
баламыз»
Ән тыңдау: «Қолқанат» Д.Омаров
Ән айту «Мамыр айы келіпті»
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Кел, кел құрбым билейік!»

Мамыр айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып «Жайдары жаз келді!»
Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:
«Достық біздің
тірегіміз»

Сағ
1,5

«Отан
қорғаушылар»

1

Мақсаты

Мамыр айы
І І апта

30

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Мамыр айы
І апта

29

Өзара достық, татулыққа тәрбиелеу.
Ынтымақ мерекесі туралы түсінік беру.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Біздер тату
достармыз»
Ән тыңдау: «Достық»
И.Нүсіпбаев
Ән айту «Мамыр айы келіпті»
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Кел, кел құрбым билейік!»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

31

Тақырыбы:

1,5

Мамыр айы
ІІІ апта

«Көңілді жаз»

Сағ

Мақсаты
Отан қорғаушылардың істерін үлгі ету.
Ырғақпен нық басып жүруге, әуенді
сезіне білуге баулу.

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

Репертуар
Тақырыбы: «Ағалардай боламыз»
Мақсаты:
Ән тыңдау: «Ағалардай боламыз»
Б.Жұмабекова
Ән айту «Біз-көңілді қуыршақ»
А.Еспенбетова
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Көңілді марш» Ә. Бестібаев

32

Мамыр айы
ІV апта

«Мен жасай
аламын»

1

Би қимылдарын әуенге сай қозғалуды
қадағалау. Ойын барысын тыңдап,
белсене араласу. Көңілді орта
қалыптастыру.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Тақырыбы: «Көңілді жаз»
Ән тыңдау: «Жаз келді, алақай»
А.Айтуова
Ән айту: «Күн» Г.Әбдірахманова
Әуенді –ырғақты қимыл-ойын:
«Күн мен түн» қимылды ойын

Бекітемін:
№1 педагогикалық кеңес
«Балбөбек» бөбекжайы директоры:
___________ Г.Қ.Абилхаликова
«____» _________2021жыл

Келісемін:
«Балбөбек» бөбекжайы әдіскері:
__________ Г.Н.Сапарова

«Ботақан» кіші тобының музыка пәніне арналған жылдық
перспективалық жоспары.

Музыка жетекшісі: А.Б. Ексебаева

2020-2021 оқу жылы

2020-2021 оқу жылына арналған «Балапан » ерте жас тобының музыка ұйымдастырылған оқу қызметінің
ілгерлемелі жоспары
Мақсаты: Баланың музыкалық мәдениеттін қалыптастыру тыңдаған музыканы бағалай білуді қалыптастыру.
Міндеттері: Музыкалық шығарманы соңына дейін тыңдау
Музыканың хоректтерін анықтау
Музыкалық ырғақты қимылдар жасау дағдыларын қалыптастыру
Қимылды ән мәтінімен үйлестіре білу.
«Шығармашылық»

Айы

№

Бөлімі
Музыка

1

Қыркүйек
І апта

Тақырыбы:

А
й

Қыркүйек
ІІ апта

2

Сағат

«Менің балабақшам»

1

«Менің достарым»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Музыка ырғағымен жүре білу, әннің
әуені мен сөздерін тыңдауға үйрету.
Музыкаға деген сүйіспеншілігін ояту.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Дидактикалық ойын.
5.Би билеу.

Музыка ырғағымен жүре білу, әннің
әуені мен сөздерін тыңдау және
оларды тану дағдысын қалыптастыру.
Музыкаға деген сүйіспеншілігін ояту.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалықдидактикалық ойындар
5.Би билеу.

«Шығармашылық»

Репертуар
«Біздің балабақшамыз»

(Т.Молдағалиев,
Н.Тілендиев)
Ән тыңдау:«Балбөбектер
әні»(С.Кәрімбаев).
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Балақан да алақан»
(Ә.Ысқақов, Ө.Байділдаев)
«Біздің балабақшамыз»

(Т.Молдағалиев,
Н.Тілендиев)
«Балбөбектер әні»
(С.Кәрімбаев)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Балақан да алақан»
(Ә.Ысқақов, Ө.Байділдаев)

Бөлімі
Музыка

Ап

ы

№

Тақырыбы:

Қыркүйек
ІІІ апта

3

«Менің сүйікті
ойыншықтарым

Сағат
ы
1

Мақсаты
Әндегі жоғары және төмен
дыбыстарды тыңдауға, музыкалық
шығармаларға эмоционалды үн
қатуды үйрету

4

Қыркүйек
ІV апта

«Жиһаздар»

1

Әндегі жоғары және төмен
дыбыстарды тыңдау дағдысын
бекіту. Музыкалық шығармаға
эмоционалды үн қатуды
дағдыландыру.

Қазан айы

Әдіс тәсілдер
1Әуенді ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

2020 жылы

Репертуар
«Қуыршағым» (Ғ.Дауылбаева)
«Әлди,әлди, бөпем-ай»
(Г.Аманжол, Б.Аманжол)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Қуыршағым-ай»

«Қуыршағым» (Ғ.Дауылбаева)
«Әлди,әлди, бөпем-ай»
(Г.Аманжол, Б.Аманжол)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Қуыршағым-ай»

Өтпелі тақырып

«Шығармашылық»

Айы

№

Қазан айы
І апта

5

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:
«Менің отбасым,атааналар еңбегі»

Сағ
1

Мақсаты
Отбасы мүшелеріне деген
сүйіспеншілігін арттыру. Әнді тыңдап,
әуенге байланысты қимыл жасай білуге
үйрету.

1

Отбасы мүшелеріне деген
сүйіспеншілігін арттыру. Әнді тыңдап,
әуенге байланысты қимыл жасау
дағдысын жетілдіру

6
«Менің көшем»

Қазан айы
ІІ апта

«Менің отбасым»

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Әуенді-ырғақ қимылдары
5.Би билеу.

1.Әуенді- ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
5. Ойын ойнау.

Репертуар
«Әже» (М.Әубәкіров,
С.Қалиев)
Ән тыңдау: «Апатайым»
(Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

«Әже» (М.Әубәкіров,
С.Қалиев)
Ән тыңдау: «Апатайым»
(Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

«Шығармашылық»

Айы

№

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

7

Қазан айы
ІІІ апта

«Үйдегі көшедегі
қауіпсіздік»

Сағ
аты
1

8

Қазан айы
ІV апта

«Алтын күз»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Мазмұны бойынша жақын әндерді
тыңдай білуді үйрету, оларды
сәйкесінше қимылдарды көрсете білуге
қалыптастыру

1.Әуенді- ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Екеуміз әйбат баламыз»
(И.Нүсіпбаев, О.Әубәкіров)

Мазмұны бойынша жақын әндерді
тыңдай білуді, оларды сәйкесінше
қимылдармен көрсете білуді бекіту

1.Әуенді- ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Екеуміз әйбат баламыз»
(И.Нүсіпбаев, О.Әубәкіров)

Қараша айы 2020 жылы

Ән тыңдау: «Күз жомарт»
(Е.Өтетілеуов, Д.Ботбаев).
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Балақан да алақан»
(Ә.Ысқақов,Ө.Байділдаев)

Ән тыңдау: «Күз жомарт»
(Е.Өтетілеуов, Д.Ботбаев)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Балақан да алақан»
(Ә.Ысқақов,Ө.Байділдаев)

Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау»
«Шығармашылық»

Айы

№

9

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

9
Қараша айы
І апта

«Өзім туралы»

Сағ
1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Ән салуға, музыкалық ырғақты
қимылдарды орындауға
қызығушылықтарын қалыптастыру

1.Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4. Ойын ойнау.

Ән салу, музыкалық ырғақты қимылдарды
қайталау дағдыларын бекіту

1.Әуенді-ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4. Ойын ойнау.

«Дұрыс тамақтану.
Дәрумендер»

1

«Мен алманы жақсы көремін»
(Д.Қиқымов)
Ән тыңдау: «Күз келгенде»
(Ж.Қалжанова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Бәріміз бірге» (А.Айтуова)

Ән тыңдау: «Күз келгенде»
(Ж.Қалжанова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Бәріміз бірге» (А.Айтуова)

«Шығармашылық»
Бөлімі

Айы

Қараша айы
ІІ апта

10

Репертуар

Музыка
Тақырыбы:

Сағ.

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

Қараша
ІІІ апта

11

«Табиғат әлемі»

Қараша айы
ІV апта

12

«Өзіңе және
өзгелерге
көмектес»

1

«Біз күштіміз,
ептіміз!»

1

Көңілді әуендерді тыңдай білуге,
дыбысқа еліктеулерді қайталай білуге
үйрету

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4. Ойын ойнау.

«Біз бақытты баламыз»
(Р.Тышқанбаев)

Көңілді әуендерді тыңдап, дыбысқа
еліктеулерді қайталай дағдыларын бекіту

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Ойын ойнау

«Біз бақытты баламыз»
(Р.Тышқанбаев)

Желтоқсан айы 2020 жылы
Өтпелі тақырып «Қызықты қыс мезгілі»

Ән тыңдау: «Күз жомарт»
(Е.Өтетілеуов, Д.Ботбаев)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
ойын «Жемістер мен көкөністер»

«Күз жомарт»
(Е.Өтетілеуов, Д.Ботбаев)
Музыкалық-ырғақты
қимыл:ойын
«Жемістер мен көкөністер»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

13

Сағ
1

Желтоқсан айы
І апта

Тақырыбы:
«Алақай,қыс
келді.»

«Көңілді
қарлар»

1

15

Тақырыбы:

Сағ

Әдіс тәсілдер

Аудио-бейне таспадан ән тыңдау, ән
тыңдата отырып ойындар ойнату

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

1.Музыкалық ырғақтық
Аудио-бейне таспадан ән тыңдай отырып, қимылдар.
ойындар ойнату. Ырғақты қимылдар 2.Тыңдау
3.Ән айту.
жасату
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Бөлімі

Желтоқсан айы
І І апта

14

Мақсаты

Мақсаты

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка
Әдіс тәсілдер

Репертуар
«Қыс» (К. Қуатбаев, К.Шалқаров)
Ән тыңдау: «Аяз-ата»
(Ж. Қалжанова)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді ырғақ»

«Қыс» (К. Қуатбаев, К.Шалқаров)
Ән тыңдау: «Аяз-ата»
(Ж. Қалжанова)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді ырғақ»

Репертуар

«Ойынсауықтар»

Желтоқсан айы
ІV апта

16

«Жасыл
шырша
жанында»

1

1

Көңілді әндерді тыңдату арқылы әндегі
жекелеген сөздерді айтуға баулу

Көңілді әндерді айта білу дағдыларын
қалыптастыру, бекіту

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Қаңтар айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып:«Табиғат әлемі»

«Жаңа жылдық хор»
(А.Досмағамбетова)
Ән тыңдау: «Ақшақар» (К.Қуатбаев,
Қ. Ыдырысов)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді шыршалар»

«Жаңа жылдық хор»
(А.Досмағамбетова)
Ән тыңдау: «Ақшақар»
(К.Қуатбаев, Қ. Ыдырысов)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді шыршалар»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

17

Сағ
1

Қаңтар айы
І апта

Тақырыбы:
«Айналамыздағы
өсімдіктер»

«Жануарлар
әлемі»

18

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Музыка ырғағымен жүре білу, әннің әуені
мен сөздерін тыңдауға үйрету

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

1.Музыкалық ырғақтық

Музыка ырғағымен жүре білу, әннің әуені қимылдар.
2.Тыңдау
мен сөздерін тыңдап, айта білу
3.Ән айту.
дағдыларын қалыптастыру

Қаңтар айы
І І апта

4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Анам гүлдің бағбаны»
(А.Досмағамбетова, М.Әлімбай)
Ән тыңдау: «Күшік пен көбелек»
(Л.Хамиди, Ш.Мұхамеджанов)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Қояндар биі»
(В.Питерцев)

«Анам гүлдің бағбаны»
(А.Досмағамбетова, М.Әлімбай)
Ән тыңдау: «Күшік пен көбелек»
(Л.Хамиди, Ш.Мұхамеджанов)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Қояндар биі»
(В.Питерцев)

«Шығармашылық»

Бөлімі

19

Репертуар

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Құстар-біздің
досымыз»

20

Қаңтар айы
ІV апта

«Ғажайып қыс»

1

1

Көңілді музыкаларды тыңдай білуге,
естуге ынталандыру. Ән айту сезімдерін
ояту

Көңілді музыкаларды тыңдап, есту
дағдыларын қалыптастыру. Ән айту
сезімдерін ояту

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Бө

Ақпан айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем»
«Шығармашылық»

«Торғай» (А.Досмағамбетова,
Х.Талғаров)
Ән тыңдау: «Бұл қай кезде болады?»
(Б.Ерзакович, Ш.Ахметов).
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді шыршалар»

«Торғай» (А.Досмағамбетова,
Х.Талғаров)
Ән тыңдау: «Бұл қай кезде болады?»
(Б.Ерзакович, Ш.Ахметов).
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Көңілді шыршалар»

лім
і

Бөлімі
Музыка

Ақпан айы
І апта

17

18

Тақырыбы:
«Ғажайыптар
әлемі »
(өлі табиғат
құбылыстары)

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Әнді тыңдау арқылы сәйкесінше
қимылдармен көрсете білуге үйрету.
Көтеріңкі көңіл күй сыйлау

Әнді тыңдау арқылы сәйкесінше
қимылдармен көрсете білуге үйрету.
Көтеріңкі көңіл күй сыйлау

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
«Бип-бип машина»
Ән тыңдау: «Көліктер»
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Көңілді ырғақ»

«Бип-бип машина»
Ән тыңдау: «Көліктер»
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Көңілді ырғақ»

Ақпан айы
І І апта

«Көліктер»

Сағ
1

Бөлімі

«Шығармашылық»

19

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Электроника»

20

Ақпан айы
ІV апта

«Мамандықтың
бәрі жақсы»

1

1

Балаларға әннің әуенін тыңдай отырып,
ересектермен қосылып айта білуге үйрету

Балаларға әннің әуенін тыңдай отырып,
ересектермен қосылып айта білуге үйрету

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Бө

Наурыз айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып:«Салттар мен фольклор»
«Шығармашылық»

Тақырыбы: «Көңілді күшігім»
(А.Қайыржанқызы)
Ән тыңдау: «Мысық»
(А.Досмағамбетова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Сылдырмақтар биі»

Тақырыбы: «Көңілді күшігім»
(А.Қайыржанқызы)
Ән тыңдау: «Мысық»
(А.Досмағамбетова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Сылдырмақтар биі»

лім
і

Бөлімі
Музыка

Наурыз айы
І апта

21

22

Тақырыбы:
«Қазақстан
халқының
салттары мен
дәстүрлері»

1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Ересектердің орындаған әндерін тыңдау
және одан соң қайталауға үйрету

Ересектердің орындаған әндерін тыңдап
және одан соң қайталап айта білуге
дағдыландыру

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Репертуар
«Ақ әжем» (Ж.Қалжанова)
«Ертегі» (Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

«Ақ әжем» (Ж.Қалжанова)
«Ертегі» (Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

Наурыз айы
І І апта

«Ертегілер
елінде. Театр
әлемі»

Сағ
1

Бөлімі

«Шығармашылық»

23

Бөлімі
Музыка
Тақырыбы:

Сағ

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Репертуар

«Өнер көзі –
халықта»

Наурыз айы
ІV апта

24

«Нұр
төккен ,гүл
көктем»

1

1

Әндегі жоғары және төмен дыбыстарды
тыңдауды үйрету

Әндегі жоғары және төмен дыбыстарды
тыңдаудағдыларын қалыптастыру

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Сәуір айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз»

«Наурыз-біздің жаңа жыл»
(Ж.Қалжанова)
Ән тыңдау: «Наурыз»
(Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Шашақтармен би қимылдарын
жасау»

«Наурыз-біздің жаңа жыл»
(Ж.Қалжанова)
Ән тыңдау: «Наурыз»
(Б.Жұмабекова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Шашақтармен би қимылдарын
жасау»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

25

Сағ
1

Сәуір айы
І апта

Тақырыбы:
«Аялайық,
гүлдерді»

26

1

Әдіс тәсілдер

Би әуендерінің көңілді сипатының
күрделі емес қимылдарын жасай білуге
(аяқтан аяққа ауысу, өкшелерін соғу,
қолдың буынын айналдыру, орнында
тұрып айналу) үйрету

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Би әуендерінің көңілді сипатының
күрделі емес қимылдарын жасай білу,
(аяқтан аяққа ауысу, өкшелерін соғу,
қолдың буынын айналдыру, орнында
тұрып айналу) дағдыларын бекіту

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Бөлімі

Сәуір айы
І І апта

«Ас атасы-нан»

Мақсаты

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

Репертуар
«Саябаққа барамыз»
(Ә.Қонысбеков, Ұ.Қонысбекова)
Ән тыңдау: «Көктем келді»
(Б.Бисенова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Сылдырмақпен би»

«Саябаққа барамыз»
(Ә.Қонысбеков, Ұ.Қонысбекова)
Ән тыңдау: «Көктем келді»
(Б.Бисенова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Сылдырмақпен би»

27

Сәуір айы
ІІІ апта

Тақырыбы:

Сәуір айы
ІV апта

28

Сағ

«Жәндіктер мен
қосмекенділер
әлемі»

1

«Еңбек-бәрін
жеңбек»

1

Мақсаты
Ойын әрекеттерін музыкалық
сүйемелдеумен орындауға үйрету. Ән
айтуға қызығушылықтарын ояту

Ойын әрекеттерін музыкалық
сүйемелдеумен орындауға үйрету. Ән
айтуға қызығушылықтарын ояту

Әдіс тәсілдер
1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

Мамыр айы 2021 жылы
Өтпелі тақырып «Әр қашан күн сөнбесін»

Репертуар
«Көбелек » (А.Досмағамбетова)
«Төлдер» (Б.Ғизатов, Ж.Өмірбеков)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Құлыншақ»

«Көбелек » (А.Досмағамбетова)
«Төлдер» (Б.Ғизатов, Ж.Өмірбеков)
Музыкалық-ырғақты қимыл: ойын
«Құлыншақ»

Бөлімі

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

29

Сағ
1

Мақсаты

Әдіс тәсілдер

Ән айтып, музыкалық-ырғақты
қимылдарды орындай білуге үйрету

Мамыр айы
І апта

Тақырыбы:
«Сиқырлы
түстер»

30

1

Ән айтып, музыкалық-ырғақты
қимылдарды орындай білуге
дағдыландыру

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Топ-топ балақані» (К.Қуантбаев)
«Қызыл, жасыл көбелек»
(А.Райымқұлова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Ойыншықпен би»

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Топ-топ балақані» (К.Қуантбаев)
«Қызыл, жасыл көбелек»
(А.Райымқұлова)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Ойыншықпен би»

Бөлімі

Мамыр айы
І І апта

«Отан
қорғаушылар»

Репертуар

«Шығармашылық»
Бөлімі
Музыка

31

Мамыр айы
ІІІ апта

Тақырыбы:

Мамыр айы
ІV апта

32

Сағ

Мақсаты

«Көңілді
жаз»

1

Әнді тыңдау, әуен ырғағымен қимылқозғалыс жасау дағдысын қалыптастыру,
көңіл күй сезімдерін ояту

«Жәндіктер
оянды»

1

Әнді тыңдап, әуен ырғағымен қимылқозғалыс жасау дағдыларын бекіту, көңіл
күйлерін көтеру

Әдіс тәсілдер

Репертуар

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5. Ойын ойнау.

«Алақай, жаз келді» (К. Қуатбаев)
Ән тыңдау: «Қайсы екен?»
(Б.Дәлденбай)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

1.Музыкалық ырғақтық
қимылдар.
2.Тыңдау
3.Ән айту.
4.Музыкалық-ырғақ
қимылдары
5.Би билеу.

«Алақай, жаз келді» (К. Қуатбаев)
Ән тыңдау: «Қайсы екен?»
(Б.Дәлденбай)
Музыкалық-ырғақты қимыл:
«Гүлдер» биі

арқылы қуана білуге үйрету. Әнді
көңілді, ынталы жеткізе білуге

Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!

дағдыландыру.
Жүру барысы: Балаларды көңілді
маршпен музыка залында қарсы
алу. Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы
Ән тыңдау: «Біздің балабақшамыз»
(Т.Молдағалиев, Н.Тілендиев).
Ән айту: Бала, бала, балапан»
(Ж.Смақов, И.Нүсіпбаев).
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Жүреміз, жүгіреміз»
Г.Абдрахманова
.

Саз жетекші: А.Б.Ексебаева

Үш тілде сәлемдесу жаттығуы
Әуенді ырғақты қимыл:
«Қосарланып билеу»
литва халық әні.
Музыка тыңдау: «Балабақшам»
С.Шынымов
Ән айту: «Біздің балабақшамыз»
сөзі:Т.Молдағалиев
Ойын ойнау:
«Өз орныңды тап!» Қимылды
ойын

мараптау.

«Ән салған кім?»
А. Райымқұлова
Музыкалық –дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

«Ән салған кім?»
А. Райымқұлова
Музыкалық –дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

\

Саз жетекшісі:

А.Б.Ексебаева

Ойын ойнау:
«Ән салған кім?»
А. Райымқұлова
Музыкалық –дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

қорытындылап,балаларды мадақтау.

- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимылдар:
«Қуыршақпен би» «Бөбегім»
Ғ.Дауылбаева
Музыка тыңдау: «Кір қуыршақ»
И.Нүсіпбаев
Ән айту: ««Тату доспыз бәріміз»
Е.Меңдешов
Ойын ойнау: «Үлкен, кіші
қоңыраулар» дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаевa

Музыка тыңдау: «Айжан қыз»
Қазақ халық күйі
Ән айту: «Домбыра сазы»
И.Нүсіпбаев
Ойын ойнау: «Асатаяқ қағамыз»
Музыкалық дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаевa

Ән айту: «Сылдырмақ»
Е.Хасанғалиев
Әуенді ырғақты қимылойын:
«Орындықта отырып билейміз»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Жайдарман» Халық әні
Музыка тыңдау: «Айжан
қыз» Қазақ халық күйі
Ән айту: «Домбыра сазы»
И.Нүсіпбаев
Ойын ойнау: «Асатаяқ
қағамыз»
Музыкалық дидактикалық
ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Отбасы, ата-ана туралы әңгімелерін
еркін жеткі-зуге мүмкіншілік
жасау. Әнді таза дауыспен айтуға
үйрету.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Кеселермен би»
«Кең жайлау» А.Еңсепов
Музыка тыңдау: ««Жақсы
көрем» Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Ата-ананы тыңдаймыз»
Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Киіз үйлер»
Музыкалық қимылды ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау

.
Саз жетекші:А.Б.Ексебаев

алма»
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерд
і мараптау.

балаларды марапаттау

Мақсаты: Туыстарына деген
сезімін әнмен жеткізуге баулу.
Отбасы, ата-ана туралы
әңгімелерін еркін жеткі-зуге
мүмкіншілік жасау. Әнді таза
дауыспен айтуға үйрету.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін бірі
адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Кеселермен би»
«Кең жайлау» А.Еңсепов
Музыка тыңдау: ««Жақсы
көрем» Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Ата-ананы
тыңдаймыз» Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Киіз үйлер»
Музыкалық қимылды ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

балаларды марапаттау.

«Күншуақ» ересек тобы
Сабақтың тақырыбы: «Алтын

Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

күз»
Мақсаты: Күз бейнесін музыка,
сюжетті бейнелер арқылы көрсете
білу. Музыкаға әсерленуді байыту.
Көңілді-көңілсіз музыканың
интонациясын ажырата білу.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев
Музыка тыңдау: «Күз жомарт»
Д.Ботбаев
Ән айту: «Күзгі жапырақтар»
П.Шайжанова
Ойын ойнау: «Күн суытты далада»
А.Айтуова
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

елжандылыққа, тұлғалық
сенімділікке тәрбиелеу. Ән айта

балаларды марапаттау.

отырып, мәтініне сай қимылдар
жасауға үйрету.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін бірі
адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Күзгі вальс» Қ.Шілдебаев
Музыка тыңдау: «Атамекен
өрені» Б.Бүрісұлы
Ән айту: «Мен бір ерке
баламын» Б.Жұмабекова
Ойын ойнау:
«Өз жұбыңды тап!» Оқу
қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

баламыз» Б.Жұмабекова
Әуенді ырғақты –қимыл
ойын: «Күн мен жаңбыр»
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: Осенний
вальс. Чайковский
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Айгөлек»
ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерд
і мараптау.

\

Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: Осенний
вальс. Чайковский
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Айгөлек»
ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерд
і мараптау.

Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Айгөлек»
ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерд
і мараптау.

Бір, екі, үш!
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.

бойымен тізіліп бірінен кейін бірі
адымдап жүреді.

бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,

1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Қар жинаймыз» ойыны
Ән тыңдау: «Мен кішкентай баламын»
Д.Омаров
Ән айту: «Қайсы екен?» Б.Дәлденбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Саусақ жаттығуы» З.Аитова
(Үш тілдегі әндер» жинағынан)
Оқу қызметін қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!

Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.
09.00-09.20
«Күншуақ» ересек тобы
Сабақтың тақырыбы: «Бізкөмекшілерміз»
Мақсаты: Кішіге қамқор,
үлкенге қолқанат болуға
тәрбиелеу. Әр түрлі сипаттағы
музыка қарқынын,
динамикалық реңкін қабылдау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі:
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.

- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

жетекшінің қалауымен)
Музыка тыңдау: «Спорт-біздің
досымыз» Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Егін жинау»
А.Филиппенко
Ойын ойнау: «Теңге ілу»
Ұлттық ойын

А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Ойын ойнау: «Тақия тастамақ»
Ұлттық ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Сабақтың тақырыбы: «Ұлы дала
ұланымын»
Мақсаты: Елдің әдет-ғұрпы мен
тарихын музыкамен байланыстыра
рухани тәрбиелеу. Музыканың
ырғағын дәл бере отырып, сермеу,
серпілу қимылдарын орындау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Батырлар биі» А.Еңсепов
Музыка тыңдау: «Атамекен»
Е.Хасанғалиев
Ән айту: «Елімнің ертеңгі иесі-біз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Тақия тастамақ»
Ұлттық ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

«Қар жинаймыз»
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Алақанмен ән
айтамыз» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Ш.Қалдаяқов
Музыка тыңдау: «Сыр елім»
(Т.Төрәлінің репертуарынан)
Ән айту: «Қызылорда»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Алақанмен ән
айтамыз» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

\

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Алақанмен ән
айтамыз» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!

Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов
Музыка тыңдау: «Астана»
Б.Әлімжан
Ән айту: «Қызылорда»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Қатып қал»
Қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Сыр сұлуы» Ш.Қалдаяқов
Музыка тыңдау: «Астана»
Б.Әлімжан
Ән айту: «Қызылорда»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Қатып қал»
Қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Ән айту: «Шырша жыры» Б.
Дәлденбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын
«Қонжықтар» биі
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Қазақстан» Б.Бейсенова
Ән айту: «Жаңа жыл»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Аяз атаның
сиқырлы таяғы»
Қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

«Қонжықтар» биі
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Саз жетекшісі:

А.Б.Ексебаева

арнаймыз»
Е.Тиличеева
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Шыршамызды безендірейік»

Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

«Шыршамызды безендірейік»
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

П.Левкодимов

Ән айту:«Ақ қоян» А.Айтуова

Оқу қызметін

Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

\

Ойын ойнау: «Не қалай жүреді»
П.Левкодимов
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.
10. 00- 10. 10
«Балапан» кіші
тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Жануарлар әлемінде»
Мақсаты: Әндегі жеке сөздерді
дауысты жылдамдатпай айтуды
қалыптастыру. Ән-би мазмұнын
қимылмен жеткізу.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін бірі
адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Негізгі кезең: Әр түрлі дауыс
жаттығулары.
Ән тыңдау: «Төлдер» Б.Ғизатов
Ән айту: «Төлдерді шақыру»
Д.Ботбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Не қалай дыбыстайды?»
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
марапаттау.
Саз жетекшісі:

А.Б.Ексебаева

қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

мадақтау.

Б.Дәлденбаев
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Саусақ жаттығуы» З.Аитова
(Үш тілдегі әндер» жинағынан)
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау

«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.
09.00-09.20
«Күншуақ» ересек тобы
Сабақтың тақырыбы: «Бізкөмекшілерміз»
Мақсаты: Кішіге қамқор,
үлкенге қолқанат болуға
тәрбиелеу. Әр түрлі сипаттағы
музыка қарқынын,
динамикалық реңкін қабылдау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі:
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!

1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Тәтті тосап» биі
Музыка тыңдау: «Тыңдай
білем» А.Маханбетова
Ән айту: «Күзге сәлем»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Қатты, жай» Музыкалық
дидактикалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

қорытындылап,балаларды мадақтау.
10. 00-10. 10

«Ботақан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы: «Қыс»
Мақсаты: Көңілді шат-шадыман музыка тыңдауға,
естуге ынталандыру. Қимылдық ойын арқылы ән айту
.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш ырғағымен балаларды
қарсы алу. «Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Ән тыңдау: «Ақша қар» К.Қуатбаев
Ән айту: «Ай-ай қысым-ай» А.Еспенбетова
Әуенді-ырғақты қимыл-ойын:
«Аққаланы құрастыр»
Оқу қызметін қорытындылап,балаларды мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Музыка тыңдау: «Табиғат
дыбыстары» Э.Григ
Ән айту: «Аққала»
Б.Жұмабекова
Ойын ойнау: «Желді қуып
жет» Қимылды ойын

Оқу қызыметін
қорытындылап, балаларды
марапаттау.

Оқу қызыметін
қорытындылап, балаларды
марапаттау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

09.55-10.15
«Күншуақ» үлкен тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Ғажайыптар әлемі»
Мақсаты: Жеңіл қозғалу,
ырғақты қозғалуды қолдану.
Музыка тыңдау ережелерін
сақтау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін
бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Қарлармен билейміз»
«Холодное сердце»
мультфильмінен әуен.
Музыка тыңдау: «Табиғат
дыбыстары» Э.Григ
Ән айту: «Аққала»
Б.Жұмабекова
Ойын ойнау: «Желді қуып жет»
Қимылды ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Әуенді ырғақты
қимыл:
«Қарлармен билейміз»
«Холодное сердце»
мультфильмінен әуен.
Музыка тыңдау:
«Табиғат дыбыстары»
Э.Григ
Ән айту: «Аққала»
Б.Жұмабекова
Ойын ойнау: «Желді
қуып жет» Қимылды
ойын
Оқу қызыметін
қорытындылап,
балаларды марапаттау.

мараптау.

Ойын ойнау: «Тымпи-тымпи»
Қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Қимылды ойын
Оқу қызметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.
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Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

Ән айту: «Қалсын апам қуанып»

ботақан» жинағынан)

Оқу қызметін

1.Сәлемдесу жаттығуы:

А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Электронды домбыра
аспабында ойнаймыз»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау

қорытындылап,балаларды
мадақтау.
09.00-09.20
«Күншуақ» ересек тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Электронды
музыкалық ойыншықтар»
Мақсаты:
Электроника саласы
жетістіктері туралы баяндау,
күнделікті өмірмен
байланыстыру. Домбыра қағуда
ырғақты сақтау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі:
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары

- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Бала бала» қуыршағымен
бірге билейміз
Музыка тыңдау:
«Электронды киіз үйден
музыка тыңдаймыз»
(Жетекшінің таңдауымен)
Ән айту: «Қалсын апам
қуанып» А.Еспенбетова
Ойын ойнау:
«Электронды домбыра
аспабында ойнаймыз»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Әуенді ырғақты қимыл:
«Бала бала» қуыршағымен
бірге билейміз
Музыка тыңдау: «Электронды
киіз үйден музыка тыңдаймыз»
(Жетекшінің таңдауымен)
Ән айту: «Қалсын апам
қуанып» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Аспапты
дауысын айыр»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

анашым» Қ.Қайым
Әуенді –ырғақты қимылды
ойын: «Көңілді ырғақ» биі.
(Итальян полькасы)
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Музыка тыңдау: «Әнші
болғым келеді» Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Менің әжем әдемі»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сап түзеу»
қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Музыка тыңдау: «Әнші
болғым келеді»
Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Менің әжем
әдемі» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сап түзеу»
қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.
10. 00-10. 10
«Балапан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Мамандықтың бәрі
жақсы»
Мақсаты: Мамандық
түрлері, қажеттілігі туралы
әңгімелеу. Әуенге ілесе
жеңіл би қимылдарын
(тербелу, бір орында айналу)
жасау.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі:
Марш ырғағымен балаларды
қарсы алу. «Марш»
(Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» деп марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы.
Ән тыңдау: «Мен дәрігер
боламын» Е.Өміров
Ән айту: «Көп жаса
анашым» Қ.Қайым
Әуенді –ырғақты
қимылды ойын: «Көңілді

Музыка тыңдау: «Әнші
болғым келеді» Ғ.Дауылбаева
Ән айту: «Менің әжем әдемі»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сап түзеу»
қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

ырғақ» биі. (Итальян
полькасы)
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

балаларды марапаттау.

«Теңізшілер биі»
Музыка тыңдау: «Қазақы
дәстүрлер-ай» әні
Ән айту: «Әже» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сақина салмақ»
Қимылды ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Ән тыңдау: «Тұсау кесу»
Халық әні
Ән айту: «Ақ әжем»
К.Қуатбаев
Әуенді-ырғақты қимылды
ойын: «Шабандоздар» биі.
Оқу қызыметін
қорытындылап, балаларды
марапаттау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Шабандоздар» биі.
Оқу қызметін қорытындылап,
балаларды марапаттау
09.55-10.15
«Күншуақ» үлкен тобы
Сабақтың тақырыбы: : «Әжем
келді ауылдан»
Мақсаты: Халықтық салтдәстүрлер туралы мағлұмат беру.
Жеке орындаушылық қабілеттерін
ашу.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Теңізшілер биі»
Музыка тыңдау: «Қазақы
дәстүрлер-ай» әні
Ән айту: «Әже» А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Сақина салмақ»
Қимылды ойын
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы.
Оқу қызыметін
қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Әуенді-ырғақты қимылды
ойын: «Қамажай» (Халық
әні)
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

«Сәукеле» биі
Музыка тыңдау: «Құтты
болсын, Наурыз» Б.Бейсенова
Ән айту: «Хош келдің, төрлет
наурызым» Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Шертпек»
Ұлттық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерд
і мараптау.
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Музыка тыңдау: «Құтты болсын,
Наурыз» Б.Бейсенова
Ән айту: «Хош келдің, төрлет
наурызым» Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Шертпек» Ұлттық
ойын
Ән тыңдау: «Наурыз келді алақай!
А.Еспенбетова
Ән айту «Наурыз келді, алақай!»
Б. Жұмабекова
Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Қамажай» (Халық әні)
Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.
10. 00- 10. 10
«Балапан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Наурыз тойын тойлаймыз!»
Мақсаты: Музыкамен
иллюстрациялармен
сүйемелденген әңгімелерді
қызығушылықпен тыңдауға баулу.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Ән тыңдау: «Наурыз келді алақай!
А.Еспенбетова
Ән айту «Наурыз келді, алақай!»
Б. Жұмабекова
Әуенді-ырғақты қимылды ойын:
«Қамажай» (Халық әні)

Музыка тыңдау: «Құтты
болсын, Наурыз» Б.Бейсенова
Ән айту: «Хош келдің, төрлет
наурызым» Б.Бейсенова
Ойын ойнау: «Шертпек»
Ұлттық ойын
Оқу қызметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Оқу қызметін
қорытындылап,бүлдіршіндерді
мараптау.

Саз жетекшісі:

А.Б.Ексебаева

Сергіту жаттығулары
Ойын

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!

Көрнекілігі:Мазмұнды суреттер,ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Балаларды көңілді
маршпен музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен музыка
залында қарсы алу. Ырғаққа сай қимылқозғалыс жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы,дауыс жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Қара жорға» биі
Музыка тыңдау: «Бұлбұл»
Д.Нұрпейісова
Ән айту: «Хош келдің, төрлет наурызым»
Б.Бейсенова
Ойын ойнау:
«Арқан тартыс» Ұлттық ойын
Оқу қызметін қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Қара жорға» биі
Музыка тыңдау: «Бұлбұл»
Д.Нұрпейісова
Ән айту: «Хош келдің,
төрлет наурызым»
Б.Бейсенова
Ойын ойнау:
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

А.Еспенбетова

Әуенді ырғақты қимыл:

Негізгі кезең:

Әуенді ырғақты қимыл:

Ән айту: «Жаңбыр»
А.Айтуова
Әуенді ырғақты қимылойын:
«Күн мен жаңбыр»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

«Көңілді жаңбыр»
Музыка тыңдау: «Көктем
вальсі» Е.Брусиловский
(Б.Төлегенова репертуар-н)
Ән айту: «Ару көктем»
Ф.Дайырханов
Ойын ойнау: «Мен
күйшімін» ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Көңілді жаңбыр»
Музыка тыңдау: «Көктем
вальсі» Е.Брусиловский
(Б.Төлегенова репертуар-н)
Ән айту: «Ару көктем»
Ф.Дайырханов
Ойын ойнау: «Мен
күйшімін» ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.
10. 00-10. 10
«Ботақан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы:
«Көктем күні тамаша!»
Мақсаты: Көктем
мезгілінің ерекшеліктерін
түсіндіру.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі:
Марш ырғағымен балаларды
қарсы алу. «Марш»
(Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» деп марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы.
Ән тыңдау: «Көктем»
А.Еспенбетова
Ән айту: «Жаңбыр»
А.Айтуова
Әуенді ырғақты қимылойын:
«Күн мен жаңбыр»

«Көңілді жаңбыр»
Музыка тыңдау: «Көктем
вальсі» Е.Брусиловский
(Б.Төлегенова репертуар-н)
Ән айту: «Ару көктем»
Ф.Дайырханов
Ойын ойнау: «Мен
күйшімін» ойыны
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Ойын ойнау: «Кім көп гүл шоғын

«Алқызыл гүл»

жинайды?» ойыны
09.55-10.15
«Күншуақ» үлкен тобы
Сабақтың тақырыбы: «Гүлдер
бағы»
Мақсаты: Талғампаздыққа,
әсемдікке құштарлыққа тәрбиелеу.
Әсем қозғалуға, тербелу, айналу
қимылдарын еркін жасауға үйрету.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
«Алқызыл гүл»
(Ертегі желісінен)
Музыка тыңдау: «Шалғындағы
бақ-бақ» Т.Қоңыратбаев
Ән айту: «Күнбағыс» Р.Құрмашева
(«Зерек-Ботақан» жинағынан)
Ойын ойнау: «Кім көп гүл шоғын
жинайды?» ойыны
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау

Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

.

Саз жетекшісі : А.Б.Ексебаева

(Ертегі желісінен)
Музыка тыңдау:
«Шалғындағы бақ-бақ»
Т.Қоңыратбаев
Ән айту: «Күнбағыс»
Р.Құрмашева («ЗерекБотақан» жинағынан)
Ойын ойнау: «Кім көп гүл
шоғын жинайды?» ойыны
Оқу қызыметін
қорытындылап, балаларды
марапаттау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды мадақтау.

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы,дауыс жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Диірмен» Т.Ломова
(«Зерек ботақан» жинағынан)
Ән айту: «Бақытты баламыз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Мысық пен
тышқан» Қимылды ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

қорытындылап,балаларды мадақтау.

Сабақтың тақырыбы:
«Жәндіктер мен қосмекенділер
әлемі»
Мақсаты: Айналадағы кішкентай
тіршілік иелерінің табиғаттағы
орны туралы мағлұмат беру.
Музыкалық бейне мен қозғалыс
тәжірибесін сәйкестендіре білу.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Балаларды
көңілді маршпен музыка залында
қарсы алу. Ырғаққа сай қимылқозғалыс жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы,дауыс жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Қызыл, жасыл көбелек»
Ш.Мұхамеджанов
Ән айту: «Бақытты баламыз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Бақа-бақа балпақ»
музыкалық ойын

- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Қызыл, жасыл көбелек»
Ш.Мұхамеджанов
Ән айту: «Бақытты баламыз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Бақа-бақа
балпақ» музыкалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

жыры» Қ.Қайым

«Теңізшілер биі»

ұланмын» М.Қуанышбаев

Ән айту: «Мен-бақытты
ұланмын» М.Қуанышбаев
Ойын ойнау: «Бетперде»
ойыны.
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Музыка тыңдау: «Әнші
болғым келеді» Ғ.Дауылбаева

Әуенді ырғақты қимыл:
«Добрый жук» («Күлше
қыз»кинофильмінен)
Музыка тыңдау: «Бағбан
жыры» Қ.Қайым
Ән айту: «Мен-бақытты
ұланмын» М.Қуанышбаев
Ойын ойнау: «Бетперде»
ойыны.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.
10. 00-10. 10
«Балапан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы: :«Біз
еңбекқор баламыз»
Мақсаты:Әнді тыңдауға және
әуенге жеңіл қозғалуға, шеңбер
бойымен тұруға, жүруге,
жұптаса билеуге дағдыландыру.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға
арналған атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы
алу. «Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен
амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін
бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Ән тыңдау: «Қолқанат»
Д.Омаров
Ән айту «Мамыр айы келіпті»
Әуенді ырғақты қимыл-ойын:
«Кел, кел құрбым билейік!»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Ойын ойнау: «Бетперде Оқу
қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі :А.Б.Ексебаева

Музыка тыңдау: «Достық әні»
Б.Жұмабекова
Ән айту: «Ағайынбыз бәріміз»
М.Әубәкіров
Ойын ойнау: «Кешікпе» орыс хал
ойыны
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

.
Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

Мақсаты: Халықтар достығын
насихаттау. Әр ұлт музыкасынан
хабардар болу. Әуен аяқталуын дәл
аңғару.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп
марш ырғағымен амандасу.Балалар
шеңбер бойымен тізіліп бірінен
кейін бірі адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді ырғақты қимыл:
Ұлттық билерден попури
Музыка тыңдау: «Достық әні»
Б.Жұмабекова
Ән айту: «Ағайынбыз бәріміз»
М.Әубәкіров
Ойын ойнау: «Кешікпе» орыс хал
ойыны
Оқу қызыметін қорытындылап,
балаларды марапаттау.

Ойын ойнау: «Жалаушаны кім
бірінші іледі?»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды мадақтау.

«Көңілді марш» Ә. Бестібаев
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды мадақтау

Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы,дауыс жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Катюша» биі
Музыка тыңдау: «Жеңіс туы
желбіреп» Б.Бейсенова
Ән айту: «Момышұлы Бауыржан»
Е.Өміров
Ойын ойнау: «Жалаушаны кім
бірінші іледі?»
қу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

09.00-09.20
«Күншуақ» ересек тобы
Сабақтың тақырыбы: «Көңілді
жаз»
Мақсаты: Жаз мезгілінің жарқын
көңіл-күйімен қуану, шаттану
сезімдерін білдіру. «Жайлау»
сөзіне түсінік беру.
Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Балаларды
көңілді маршпен музыка залында
қарсы алу. Ырғаққа сай қимылқозғалыс жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Балаларды көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде сәлемдесу
жаттығуы,дауыс жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Түрлі-түсті шарлармен би
Музыка тыңдау: «Бәрі қызық
балаға»Д.Әбілдинов
Ән айту: «Момышұлы Бауыржан»
Е.Өміров
Ойын ойнау: «Қарақшы»
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі: А.Б.Ексебаева

- Ия, ия, ия.
Балаларды
көңілді маршпен
музыка залында қарсы алу.
Ырғаққа сай қимыл-қозғалыс
жасату.
1.Сәлемдесу жаттығуы:
- Саламатсызба балалар?
- Саламатсыз ба.
- Қалдеріңіз қалай?
- Жақсы, жақсы, жақсы.
- Сабаққа дайынбыз ба?
- Ия, ия, ия.
Марш» М.Раухвергер)
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең: Үш тілде
сәлемдесу жаттығуы,дауыс
жаттыгулары
Әуенді ырғақты қимыл:
«Ақ бидайлар биі»
Музыка тыңдау:
«Қызыл, жасыл көбелек»
Ш.Мұхамеджанов
Ән айту: «Бақытты баламыз»
А.Еспенбетова
Ойын ойнау: «Бақа-бақа
балпақ» музыкалық ойын
Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Оқу қызметін қорытындылап,балаларды
мадақтау.
10. 00-10. 10
«Балапан» кіші тобы
Сабақтың тақырыбы: «Ән саламыз,

Оқу қызметін
қорытындылап,балаларды
мадақтау.

билейміз»
Мақсаты: Көпке ілесе қимылдау, екеуден
айналу дағдыларын дамыту. Көтеріңкі көңілкүй сыйлау.
Ән тыңдау: «Биші болам өскенде» Б.Ғизатов
Ән айту: Жетекшінің таңдауы бойынша
өткен әндерге шолу

Әдіс-тәсілдер:
Ән тыңдау.
Сергіту жаттығулары
Ойын
Көрнекілігі:Мазмұнды
суреттер,үнтаспа, ойынға арналған
атрибуттар
Ұйымдастыру кезеңі: Марш
ырғағымен балаларды қарсы алу.
«Марш» (Е.Брусиловский)
«Сәлем, сәлем, балалар!» -деп марш
ырғағымен амандасу.Балалар шеңбер
бойымен тізіліп бірінен кейін бірі
адымдап жүреді.
Біз адымдап жүреміз,
Бір, екі, үш!
Шынығамыз бәріміз,
Бір, екі, үш!
Негізгі кезең:
Үш тілде сәлемдесу жаттығуы.
Әуенді –ырғақты қимыл-ойын:
«Кел-балақан» К.Қуатбаев

Оқу қызметін қорытындылап,балаларды
мадақтау.

Саз жетекшісі А.Б.Ексебаева

