


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ҮЛГІЛІК ОҚУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ІСКЕ АСЫРУДА ӨТПЕЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР бойынша  «Алтын ұя» ортаңғы тобының 

перспективалық жоспары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2020 жыл, Қыркүйек айы 

Өтпелі тақырып « Балабақшада» 

 

Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде балалардың ауызша қарым-қатынас 

жасау дағдыларын, танымдық ой-өрістерін, шығармашылық, эстетикалық талғамдарын және жеке тұлғаның әлеуметтік 

білім, біліктерін жетілдіру. 

Міндеттері: 

1. Қимыл әрекеттерін ұйымдастырудың түрлі нысандарында қимылдарды дұрыс орындау, негізгі қимыл түрлерін және 

денсаулықты сақтау негіздерін жетілдіру; 

2. Ересектермен және балалармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту; 

3. Сенсорлық қабілеттерін, танымдық қызғушылықтары мен шығармашылық қиялдарын жетілдіру;  

4. Сезімдікқасиеттері, эстетикалық талғамдары және бейнелеу дағдылары мен музыкалық білімдерін кеңейту;  

5. Отансүйгіштік сезімдерін күшейту және өзіне қызмет ету дағдыларын дамыту. 
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І апта 

«Менің 

балабақшам»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір-бірлеп 

жүру, жүруді 

жүгірумен 

кезектестіру.Еденге 

қолымен сүйеніп, 

шығыршық ішінен өту. 

Тақтай бойымен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Балабақшаға апарар 

жол». 

2. Еденге қолымен 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Балабақша 

үйіміз». 

(сурет бойынша әңгімелеу) 

 Мақсаты:Сөзді дыбыстау 

мәдениетін тәрбиелеуге 

арналған дидактикалық 

ойындарды қолдану.Балабақша 

туралы  түсінік беру, достарына 

қамқор болуға тәрбиелеу 

Дидакти-қ ойын: 

«Менің балабақшам» 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Біздің 

бақшада» 
Мақсаты: Әртүрлі 

түстен, өлшемнен тұратын 

заттардың жиыны туралы 

түсініктерді 

қалыптастыру.5 көлемінде 

санау, заттарды үлгісі 

бойынша және аталған 

саны бойынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Балабақша»  

Музыка-1 

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам» 

Мақсаты:  Балабақшаға 

сүйіспеншілігін арттыру. 

Ән арқылы қуана білуге 

үйрету. Әнді көңілді, 

ынталы жеткізе білуге 

дағдыландыру 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қосарланып билеу» 

литва халық әні. 

Музыка тыңдау: 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: Менің 

балабақшам. 

Мақсаты: 
Балабақшадағы 

заттар мен құрылыс 

материалдары 

арасындағы 

міндетпен 

байланысты оның 

неден жайлы 

түсінік беру.  

 



сүйеніп, шығыршық 

ішінен өту. 

Бір орында тұрып, екі 

аяқпен секіру(2-3рет 

жүрумен кезектестіре 

отырып, 10 рет 

секіру).Заттар 

арасымен доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Жылдам барайық 

бақшаға». 

3. Еденге қолымен 

сүйеніп, шығыршық 

ішінен өту. Тақтай 

бойымен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

8м дейінгі қашықтықта 

заттар арасымен тура 

бағыт бойынша 

төртағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Балабақшада кім 

бірінші?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі. 

Тема: « Мой детский  

сад» 

Цели и задачи. Ввести в 

активную речь слова о детском 

саду.Развивать воображение 

мышление.Воспитывать 

бережное отношенеие к своей 

группе,детском саду.  Детский 

сад-балабақша,группа-

топ,воспитатель-

тәрбиеші,игрушки-

ойыншықтар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Балабақша 

ауласына саяхат» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы және 

маңайындағы 

өсімдіктерді, ағаштар мен 

бұталарды атауға үйрету.  

Дид-қ ойын: «Ағашты 

тап» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Балабақшам» 

С.Шынымов 

Ән айту: «Біздің 

балабақшамыз» 

сөзі:Т.Молдағалиев 

Ойын ойнау:  

«Өз орныңды тап!»  

Қимылды ойын 

 

 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Балабақш

адағы түрлі түсті 

шарлар» (заттық сурет 

салу) 

Мақсаты: Сурет салу 

барысында дөңгелек 

және сопақша пішіндерді 

ажырата білуге үйрету. 

Бояу тәсілін 

бекіту.Баланың ойлау, 

көру, есту вл және ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту. 

Дидакти-қ ойын: 

«Балабақшада» 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Балабақш

адағы әр түрлі доптар»  

Мақсаты: Түрлі 

тәсілдерді қолдана 

отырып, таныс заттарды 

өзіне тән ерекшеліктерін 

ескере отырып  

 



мүсіндеуге 

үйрету.Тазалыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дидакти-қ ойын: 

«Балабақшада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ апта 

«Менің 

достарым»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір-бірлеп 

жүру,қол мен аяқ 

қимылын үйлестіру, 

бой түзулігін дұрыс 

сақтау. Заттардың 

арасымен құрсауларды  

домалату. Сызықтар 

арасымен (15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

«Кімнің достары 

көп?» 

2. Заттардың арасымен 

құрсауларды домалату. 

2-3м қашықтықта алға 

ұмтыла қос аяқпен 

секіру. Тақтай 

үстімен(8м) көлденең 

еңбектеу 

        Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы:«Үйшік» ертегісі 
Мақсаты: Ертегі желісін айтып 

беруге үйрету дағдыларын 

қалыптастыру. Бауырмалдыққа, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Дидакти-қ ойын:«Мен 

айтамын, досым жасайды» 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: Менің достарым 

Мақсаты: Сюжеті бойынша 

ертегіні сахналау. Театрланған 

әрекетті меңгерту. 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Достарымн

ың ойыншықтары»  

Мақсаты: Заттарды 

салыстырып қою арқылы 

оларды санамай-ақ 

жұптарын салыстыру 

негізінде тең немесе тең 

еместігін анықтай білуді 

үйрету. 

Дид-қ ойын: «Таныс 

пішіндер доминосы» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Досымның 

үйі» 

Мақсаты:  Орналастыру 

тәсілдерін қолдана 

отырып, үйді 

пластиналарды тігінен 

және кірпіштерді, 

бөлшектерді көлдененінен 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  «Серуендейміз, 

билейміз» А.Тоқсанбаев 

Музыка тыңдау: 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Тату доспыз 

бәріміз» Е.Меңдешов 

Ойын ойнау:  

«Ән салған кім?»  

А. Райымқұлова 

Музыкалық –

 



Қимылды ойын: 

«Досым, ұста!». 

3. Заттардың арасымен 

құрсауларды домалату. 

Сызықтар арасымен 

(15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап 

жүру.Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру және 

қағып алу(1,5м 

қашықтықтан). 

Қимылды ойын: 

«Досым, қағып ал!» 

орналастырырып 

құрастыруға 

үйрету.Бастаған ісін 

аяғына дейін жеткізуін 

қалыптастыру.   

Дид-қ ойын: «Дұрыс, 

бұрыс» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Менің 

жасыл достарым» 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктері туралы 

білімдерін байытып, 

аттарын атауға үйрету. 

Балалар ұжымында 

достық қарым-қатынасты 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Өсімдіктің 

досын тап» 

 

 

 

дидактикалық ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Досымны

ң үйі» 

( заттық сурет салу)  

Мақсаты: Әртүрлі 

бағыттағы тура сызықтар 

мен олардың қиылысуын 

жүргізе білуді 

үйрету.Үлгі бойынша 

пішінін ескере отырып 

сурет салуды үйрету. 

Дидакти-қ ойын: 

«Досыңа көмектес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Менің сүйікті 

ойыншықтар

ым» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бірқалыпты, аяқтың 

ұшымен, тізені жоғары 

көтеріп жүгіру.Бір 

орында оңға, солға 

секіру. Допты екі 

қолмен бастан асыра 

кедергі арқылы 

лақтыру(2м.қаш.).  

Қимылды ойын: 

«Ойыншыққа тез 

жетейік» 

        Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Бақшадағы 

ойыншықтар» 

Мақсаты: Дауысты, дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс айту 

дағдыларын бекіту.Балалардың 

сөздік қорын ойыншықтардың 

атауларымен байыту.  

Ұқыптылыққа, жинақылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидакти-қ ойын:«Ойыншық 

атауындағы бірінші дыбысты 

айтайық» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Сөредегі 

ойыншықтар»  

Мақсаты: Бірінің астына 

бірі екі қатарда  

орналасқан заттардың екі 

тобын салыстыруды 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

 

 

Жаратылыстану 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен дыбыстарды 

ажырату. Би 

элементтерін музыканың 

бояуымен сезініп жасау. 

Ойыншықтарды жинақы 

ұстауға, достарымен 

бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

     Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар» 

Мақсаты:Бала-

лардың мінез 

құлқында 

қарапайым әдеп 

ережелерін(ойынш

ықтармен бөлісу) 

бекіту. Ойын 

барысында 

ойыншықтарға 



2. Бір орында оңға, 

солға секіру. Арқан 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. Допты 

жоғары лақтырып, екі 

қолмен қағып алу.(2-

3рет) 

Қимылды ойын: 

«Ойыншықты қағып 

ал!» 

3. Бір орында оңға, 

солға секіру. Допты екі 

қолмен бастан асыра 

кедергі арқылы 

лақтыру(2м.қаш.). 

Гимнастикалық 

скамейка үстімен  

көлденеңінен еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Ойыншыққа 

еңбектеп жетеміз» 

 

Орыс тілі. 

Тема: « Мои любимые 

игрушки» 

Цели и задачи. 

Учить детей называть игрушки 

на русском языке.Развивать 

активную речь,воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. Машина-машина, 

кукла-қуыршақ, 

мяч-доп,большой-

үлкен,маленький-кішкентай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы:«Ойыншықт

ар еліне саяхат» 
Мақсаты: Балалардың 

ойыншықтардың қандай 

материалдан жасалғаны 

туралы  мағлұматын 

кеңейтіп, қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

 Дид-қ ойын: 

«Ойыншықтарды 

атаймыз» 

 

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 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Менің 

сүйікті ойыншығым»)  

( заттық сурет салу)  

Мақсаты: Домалақ 

пішінен доптың суретін 

салып, ирек сызықпен 

әшекейлеуді үйрету, 

шыдамдылыққа 

сыйласымды, қарым –

қатынасқа тәрбиелеу, 

суретті қыл қаламен салу 

және бояу әдіс –

тәсілдерін меңгерту. 

Дидакти-қ ойын: 

«Ойыншықты атай 

аласын ба?» 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: Менің 

сүйікті ойыншықтарым 

Мақсаты: Күзгі 

жапырақтардан әтеш 

бейнесін құрастырып 

желімдеу. 

ұқыптылықпен, 

жанашырлықпен 

қарап, әрекет ете 

білуге баулу. 

Дидакти-қ ойын: 

«Ойыншықтарды 

жинаймыз» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVапта 

«ЖиҺаздар» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Кіші және үлкен 

қадаммен, сапта бір-

бірлеп 

жүгіру.Гимнастикалық 

қабырғаға жоғары-

төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Тақтай үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Орындыққа кім 

бірінші жетеді?». 

2. Гимнастикалық 

қабырғаға жоғар-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Гимнастикалық 

скамейка үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды 

ойын:«Орындықтан 

еңбектеп өтейік!» 

          Сөйлеуді дамыту  

 

Тақырыбы:Үй жиһаздары.  

(байланыстырып сөйлеу) 

Мақсаты:Тұрмыстық 

заттардың қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын қалыптастыру. 

Сөйлемдердің түрлерін (жай 

және күрделі) сын есімдерді 

қолана білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Жиһаз атауына 

сөйлем құрайық» 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: Жиһаздар 

Мақсаты: Ауылда қонақта 

сюжеті бойынша 

қойылымдарды сахналауға 

үйрету. 

  

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Үйді 

жабдықтау 

Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша атауға 

және қорытынды санды 

атауға, «Барлығы қанша?» 

сұрағына жауап беруге 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына  

орналастыр» 

 

Жаратылыстану 

 

Тақырыбы: «Жиһаз 

фабрикасына саяхат» 

Мақсаты: Қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

Дид-қ ойын: «Жиһаз 

сатып алдым» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: Жиһаздар 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам қалыптастыру.  

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 

 

 



3. Гимнастикалық 

қабырғаға жоғар-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру.Баланың 

қолын көтергендегі 

биіктен жоғары ілінген 

нәрсені орнынан секіру 

арқылы затты жинап 

өту. 

Қимылды ойын: 
«Есікті кім бірінші 

жабады?» 

Эстафеталық сайыс: 

«Балабақшадағы 

көңілді эстафета» 

Мақсаты: Құрылыс 

материялдарынан үй 

дануарлары ит пен 

мысыққа үйшік 

құрастыруды үйрету. 

 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Үй 

жиһаздары» ( Сандық) 

(Сәндік сурет салу) 

Мақсаты: Қазақ 

халқының сәндік-

қолданбалы өнер 

шығармаларымен 

таныстырып,  сандықты 

қазақ оюларының кейбір 

элементтерімен 

әшекейлеуге үйрету.  

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына 

орналастыр» 

 

Қазан айы, 2020жыл 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты:инновациялық технологиялар негізінде балалардың отбасы туралы білім, білік, дағдыларын дамыту. 

Отбасындағы жағымды өзара қарым-қатынас пен оларға деген сүйіспеншілік сезімдерін жетілдіру.  

Міндеттері:  

1. Денаулықсақтау технологияларын қолдана отырып салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығуларын 

орындау қызығушылықтарын арттыру; 

2. Отбасы, отбасындағы тұрмыс және халықтық дәстүрлер туралы түсініктерін кеңейте отырып, сөйлеу дағдыларын 

жетілдіру; 

3. Танымдық-конструктивтік ойлау дағдыларын жан-жақты қалыптастыру;  

4. Қоршаған ортадағы әсемдікті сезіне отырып, өз ойларын айта білуге, қиялдарын дамытуға ықпал жасау;   

5. Отбасындағы салт-дәстүрлерді құрметтей отырып, рухани адамгершілік құндылықтарға баулу. 

 

 

 



 

Тақырыпша Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

І апта 

 

«Менің отбасым, 

ата-аналар 

еңбегі» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі бағытта 

жүгіру.1,5м 

қашықтықтан тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м) 

нысанаға дәлдеп 

лақтыру.  

Бір орында тұрып, 

екі аяқпен секіру(2-

3рет жүрумен 

кезектестіре 

отырып,10 рет 

секіру). 

Қимылды ойын: 

«Картоп жинау». 

2. 1,5м қашықтықтан 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 

1,5м) нысанаға 

дәлдеп лақтыру.   

Бір орында тұрып, 

екі аяқпен секіру(2-

3рет жүрумен 

кезектестіре отырып, 

10 рет секіру).Заттар 

арасымен доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Менің отбасым» 
(сурет бойынша әңгіме) 

Мақсаты:  Дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды дұрыс 

айту дағдыларын бекіту.Сөздік 

қорын жалпылаушы мағыналы 

сөздермен байыту.  Отбасы, 

отбасындағы тұрмыс туралы 

айтып беруге үйрету. 

 Дид-қ ойын:«Отбасы 

мүшелерін ата» 

 

Орыс тілі 

Тема: « Моя семья и труд 

моих родителей» 

Цели и задачи. 

Познакомить с новыми словами 

по теме, ввести их в речь 

детей.Развивать  

внимание,память.Воспиты 

вать бережное отношение к 

близким людям. 

Мама-ана,папа-әке,брат-

аға,сестра-апа,семья-отбасы 

 

 

 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Отбасында

ғы менің  бір күнім» 

(Сан мен санау) 

Мақсаты: Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды қалыптастыру. 

Салыстыратын топтар: бір 

көп, бір және екі,екі және 

үш және төрт, төрт және  

бес. 

Дид-қ ойын: «Біз 

отбасында нешеуміз?» 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Мол өнім» 

Мақсаты: Көкөністер мен 

жемістердің 4-5 түрін 

атауға үйрету. 

Табиғаттағы маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.  Үлкендер 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әкем егін 

жинады» 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  Туыстарына 

деген сезімін әнмен 

жеткізуге баулу. Отбасы, 

ата-ана туралы 

әңгімелерін еркін жеткі-

зуге мүмкіншілік жасау. 

Әнді таза дауыспен 

айтуға үйрету. 

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 

Сурет 

Тақырыбы: 

«Тостағанды 

әшекейлеу» (заттық 

сурет салу) 

Мақсаты: Сопақша 

пішіннен тостағанның 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: Менің 

отбасым, ата-аналар 
еңбегі. 

Мақсаты: 

Қоршаған ортадағы 

ағаштар мен 

бұталарды күтіп 

баптап олардан 

түрлі жиһаздар 

жасауға болатынын 

үйрету. 

 

 

 

 



«Анамызға 

көмектесейік». 

3. 1,5м қашықтықтан 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 

1,5м) нысанаға 

дәлдеп лақтыру.  

Тақтай бойымен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша 

төртағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Сәбіз жинау» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суретін салып, ирек 

сызықпен әшекейлеуді 

және таныс элементтерді 

(нүкте, дөңгелек, 

жолақшаларды) 

Құрастыруды үйрету. 

Әдемілікті сезіне білуге 

тәрбиелеу. Эстетикалық 

сезімдерін, ойлау 

қабілеттерін, ұсақ қол 

қимылдарын дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Отбасындағы түскі 

ас» 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Бақшадағ

ы өнімді жинау» 

(сәбізді жинау) 

Мақсаты: домалақтау, 

сопақшалау, шымшу 

тәсілдері арқылы сәбіз 

мүсінін жасауды үйрету. 

Ұқыпты жұмыс жасауға, 

үлкендер еңбегін 

құрметтеуге  тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әкем егін 

жинады» 

 

ІІ апта 

 

«Менің көшем»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі 

тапсырмалармен 

жүгіру:шапшаң және 

баяу қарқынмен., 

жетекшімен ауыса 

отырып жүгіру. Ені 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы: «Біз тұратын 

көше» 

Мақсаты: Байланыстырып 

сөйлеу дағдыларын үйрету. 

Әңгімені айтып беруге үйрету 

дағдыларын қалыптастыру.  

Математика негіздері 

Тақырыбы:Қала 

картасы (Геометриялық 

пішіндер) Мақсаты: 

Теңді кем топқа  

үстемелей отырып немесе 

артық топтан бір затты 

алып тастай отырып,екі 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде жүру 

ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын және 

 



20см, биіктігі 30см 

тақтай бойымен 

тепе-теңдікті сақтап  

жүру, секіріп, қос 

аяқпен тұру.  

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

2. Ені 20см, биіктігі 

30см тақтай 

бойымен тепе-

теңдікті сақтап жүру, 

секіріп, қос аяқпен 

тұру. Тақтай 

үстімен(8м) 

көлденең еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Аялдамаға 

дейін...» 

3. Ені 20см, биіктігі 

30см тақтай 

бойымен тепе-

теңдікті сақтап  

жүру, секіріп, қос 

аяқпен тұру.  Доға 

астынан еңбектеп 

өту(биіктігі50см) 

Қимылды ойын: 

«Көшедегі 

көліктер» 

Дид-қ ойын:«Көшедегі көлік 

түрін дыбысынан таны» 

  

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Адасқан 

құмырсқа» ертегісі 

Мақсаты: Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді драмалау, 

достық қарым-қатынас және 

өзара көмек көрсету 

дағдыларын қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:«Құмырсқаның 

илеуіне жолды тап» 

 

 

тәсілмен орнатуға, 

«Қанша еді?», «Қаншасы 

қалды?» сұрақтарына 

жауап беруге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Көшедегі  

әр-түрлі көліктер » 

    Құрастыру 

Тақырыбы:«Біздің көше 
(Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты:  Орналастыру 

тәсілдерін қолдана 

отырып, пластиналарды 

тігінен және кірпіштерді, 

бөлшектерді көлденеңнен 

орналастыру. 

 Үстел-үсті 

ойыны:«Көшедегі әр-

түрлі көліктер» 

            Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Көшеде өзін 

ұстау тәртібі» 
Мақсаты: Көшеде өзін 

дұрыс ұстау ережелері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру.Қоршаған 

орта туралы білімдерін 

кеңейту. 

Дид-қ ойын:«Көшедегі 

қауіпсіздік» 
 

түстерді ажырата білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Марш» Ю.Энтин 

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» Қ.Қайым 

Ән айту:  «Күз тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: 

«Светофор-айрықшам» 

Ю.Чичков  

Сурет 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» (Сюжетті  сурет 

салу) 

Мақсаты: Сюжеттік 

сурет салуды (ағаштар 

мен бұталарды) және 

қарындашпен сурет салу 

тәсілдерін үйрету. 

Жақсы нәтижеге 

ұмтылуға тәрбиелеу. 

Бейнелік сезіну 

қабілеттерін дамыту. 

Дид-қ ойын: «Менің 

көшем»  

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Үйдегі және 

көшедегі 

қауіпсіздік» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.1-1,5минут ішінде 

баяу қарқынмен 

үздіксіз жүгіру. 

Көлбеу 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Әйгерім 

дастарханды әзірлеп жатыр» 
Мақсаты: Заттарды және 

олардың тұрған орнын аңықтау 

дағдыларын жетілдіру. Сөздік 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Саңырауқұ

лақтарды жинау» 
Мақсаты: 5-ке дейін 

реттік  санау дағдыларын 

дамыту, реттік сан 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі және 

көшедегі қпуіпсіздікке 

Қоршаған 

ортамен танысу 

 

Тақырыбы: 

«Жолда жүру 

ережесін 



 тақтаймен(ені2см,биі

ктігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру 

мен жүгіру. 

Қапшықты нысанаға 

көздеп лақтыру (3м 

қаш.).  

Қимылды ойын: 

«Өртті сөндіру» 

2. Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биі

ктігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру 

мен жүгіру. 

Кегльдердің 

арасымен еңбектеп 

жүру. 

Гимнастикалық 

қабырғаға кез келген 

тәсілмен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

Негізгі қимылдар: 

3. Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биі

ктігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру 

мен жүгіру.  

Қапшықты нысанаға 

көздеп лақтыру (3м 

қаш.). 

Гимнастикалық 

орындық үстінде 

еңбектеп жүру. 

Қимылды ойын: 

«Абайлап көзде!» 

 

қорларын дамыту. 

Дид-қ ойын:«Асханадағы 

қауіпсіздік ережесі» 

 

 

Орыс тілі 

Тема: « Безопасность дома и 

на улице» 

Цели и задачи. 

Учить детей правильно вести 

себя дома,когда остаются 

одни.Закрепить знания опасных 

ситуации,которые могут 

возникнуть в быту и на 

улице.Безопасность-

қауіпсіздік,пожар-өрт,острый-

өткір 

 

есімдерді атау, 

«Нешінші?», «Саны 

бойынша қайсысы?» 

сұрақтарына жауап беру 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Ормандағы қауіпсіздік» 

 

 

         Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғат 

аясындағы қауіпсіздік 

ережелері» 

Мақсаты:Табиғат 

аясындағы тәртіп 

ережелері туралы түсінік 

беру. Балаларға әр – түрлі 

жағдайдан шығу 

жолдарын таба білуге 

ықпал жасау.Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. Табиғатты 

аялауға, қорғауға, табиғат 

әсемдігін бағалай білуге 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:«Қауіпті 

және қауіпсіз заттар» 

 

 

үйрету. Музыкалық 

ырғақты қимылдарды 

орындауда жеңіл 

секірулер, жұптаса билеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Полька Янка» Беларус 

халық әуені  

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» Қ.Қайым 

Ән айту: «Күз тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: 

««Светофор-айрықшам» 

Ю.Чичков 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Бағдарша

м» (Заттық сурет салу) 

Мақсаты: Дөңгелек 

пішінді заттарды сала 

отырып, дәстүрлі сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру. Баланың 

ойлау, көру,  

қабілеттерін және ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Бағдаршам қандай?» 

 
Жапсыру 

Тақырыбы:«Күздің 

сыйы» 
Мақсаты: дайын 

пішіндерден заттардың 

сақтайық» 

Мақсаты: Көлік 

түрлері, жол 

бөліктері (тротуар, 

жолдың жүру 

бөлігі мен жаяу 

жүргінші өтетін 

жол және жер асты 

өту), бағдаршам 

белгілері, жолда 

жүру ережелері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру 

 

Дид-қ ойын: 

«Жолдағы 

қауіпсіздік» 

 



бейнесін жасауға 

үйрету.Желімді 
қылқаламға ұқыпты жағып 

алу дағдыларын жетілдіру 

Дидактикалық ойын 
«Жеміс пе,көкөніспе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVапта 

 

«Алтын күз» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Орта 

жылдамдықпен 

жүруді кезектестіре 

отырып, 40-50метрге 

жүгіру. Екі аяқпен 

бір орында тұрып, 

ұзындыққа 

секіру.Гимнастикал

ық  

орындық үстінен 

етпетінен жатып, 

шаян сияқты ішпен 

тартылып, 

орындықтың екінші 

басына шығу. 

 Қимылды ойын: 

«Жапырақтарды 

жинаймыз» 

 

 Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Жыл мезгілі. 

Күзгі табиғат»(сурет бойынша 

әңгімелеу). 

Мақсаты: сурет мазмұнына 

сәйкес әңгіменің басы мен 

соңын құрастыруға үйрету. 

Байланыстырып сөйлеу 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Бұл қай кезде 

болады?» 

 

Көркем әдебиет.  

Тақырыбы: «Қияр мен 

капуста» ертегісі 

Мақсаты: Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

драмалауға, барлық 

дыбыстарды анық және әртүрлі 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

«Бақтағы жемістер мен 

көкөністер» 

(Геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: 1 санымен 

таныстыру. Сандық топты 

белгілеу. Биіктігі және 

жуандығы бойынша 

бірдей және екі түрлі 

заттарды салыстыру. 

Дид-қ ойын: «Күзгі 

жемістер» 

 

             Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Алтын күз 

келді!» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы 

көрсете білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Күзгі вальс»  

Қ.Шілдебаев  

Музыка тыңдау:  «Күз 

жомарт» Д.Ботбаев 

Ән айту: «Күзгі 

 

 



2. Екі аяқпен бір 

орында тұрып, 

ұзындыққа секіру. 5-

6м.қаш.доғаның 

 астынан еңбектеп 

өту. 

Гимнастикалық 

орындық үстінде 

кедергілерден аттап 

жүру.  

Қимылды 

ойын:«Күн мен 

жаңбыр» 

3.  Екі аяқпен бір 

орында тұрып, 

ұзындыққа секіру.  

Гимнастикалық 

орындық үстінен 

етпетінен жатып, 

шаян сияқты ішпен 

тартылып, 

орындықтың екінші 

басына шығу.Құм 

салған қапшықты оң 

және сол қолмен 

алысқа лақтыру. 

Қимылды 

ойын:«Асқабақты 

домалатып 

жеткізейік» 

Спорттық ойын: 

«Мен және менің 

отбасым» 

қарқында дыбыстауға 

жаттықтыру. 

Дид-қ ойын: «Көкөністерді 

тез жина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маусымдық өзгерістер 

туралы, жыл мезгілдері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Табиғаттағы ауа райының 

жайын бақылауды және 

бақылау 

 нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілей 

білуді үйрету.  

Дид-қ ойын:«Күзгі 

ерекшеліктерді ата» 

 
 
Құрастыру. 

Тақырыбы: Алтын күз 

Мақсаты: Табиғи 

материялдарды мақсатты 

пайдалана білуді бекіту, 

олардан кірпі бейнесін 

жасауды үйрету. 

 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Күзгі 

жапырақтар»   

(Сюжетті  сурет салу) 

Мақсаты:Қылқаламды 

дұрыс ұстауды, қағаздың 

үстінен жүргізуді 

үйрету.Қоршаған 

ортаның әсемдігін, 

эстетикалық талғам 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: «Жыл 

мезгілін ата» 

 

 

 

 

Қараша айы, 2020жыл 



Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» 

 Мақсаты: Денсаулық сақтаутехнологиялары негізінде балалардың  спортпен шұғылдануға деген қызығушылықтарын 

арттыру. Балалар әрекетінің түрлі нысандары мен түрлерінде олардың ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту. 

Шығармашылықтары мен  ойлау, қиялдау сезімдерін жетілдіру.  

Міндеттері:  

1. Спорттық ойындар мен жаттығу қимылдарын үйрету барысында балалардың белсенді қатысуы мен ынталануын 

қадағалау; 

2. Құрдастары және ересектермен қарым-қатынас жасауда сөздік қорларын және сөйлеу мәдениетін дамыту; 

      3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, ой-өрістерін кеңейту; 

      4.  Балаларды құрдастарымен сыпайы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

 

І апта 

 

"Өзім туралы» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапқа тұру, 

құрылымын 

өзгертіп, қайта тұру. 

4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру. 

(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.  

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Мен 

қандаймын?» 

Мақсаты: Сурет бойынша  

әңгіме құрастыру, айтып беруге 

үйрету дағдыларын 

қалыптастыру.  

 Дид-қ ойын: «Сезім 

мүшелерін ата» 

 

Орыс тілі 

Тема: « Все о себе» 

Цели и задачи. 

Учить называть свое 

имя,вступать в 

диалог.Развивать 

мышление,память,речь.Воспит

ывать желание изучать и 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Менің күн 

тәртібім» (Уақытты 

бағдарлау) 

Мақсаты: 2 санымен 

таныстыру. Таңертең, 

күндіз, кеш, түн тәулік 

бөліктерін ажырату және 

атай білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім үйіне 

тез жетеді?» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мен 

табиғатты бақылай 

аламын ба?» 

Мақсаты: «Бақылау» 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Мен-

өмірдің гүлімін» 

Мақсаты: Балаларды 

елжандылыққа,тұлғалық 

сенімділікке 

тәрбиелеу.Ән айта 

отырып, мәтініне сай 

қимылдар жасауға 

үйрету.  

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

 «Күзгі вальс» 

Қ.Шілдебаев 

Музыка тыңдау: 

«Атамекен өрені» 

Б.Бүрісұлы 

Ән айту: «Мен бір ерке 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: Өзім 

туралы 

Мақсаты: Табиғи 

материялдарды 

мақсатты 

пайдалана білуді 

бекіту, олардан 

кірпі бейнесін 

жасауды үйрету. 

 

 



 

2. 4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Маған қарай  

жүгір». 

 

3. 4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Оң және сол 

қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.Басқа қап 

киіп, заттарды аттап 

өту, бұрылу. 

Қимылды ойын: 

«Менің соңымнан 

жүр» 

 

 

 

 

 

 

 

разговаривать на русском языке  

Здравствуйте-сәлеметсіз 

бе,меня зовут-менің атым,до 

свидания-сау болыңыз. 

 

 

 

 

ұғымын түсіндіру. Жанды 

табиғат, оның тіршілік 

ортасы және жансыз 

табиғаттағы қайталанбас 

құбылыс түрлері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

Жанды және жансыз 

табиғатқа не жататынын 

түсіндіру арқылы есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Дид-қ ойын:«Жанды-

жансыз» 

баламын» Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: 

«Өз жұбыңды тап!» 

Қимылды ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы: «Мақта 

қыздың мысығы» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, жануарларды  

бейнелеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Өзің 

жақсы көретін үй 

жануары» 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Билеп 

тұрған қыз» 

Мақсаты: Адам пішінін 

(дене бөліктерін:бас, 

кеуде, қолдары, аяқтары) 

мүсіндейді. Кескішпен 

түрлі безендірулер 

жасайды. 

Дид-қ ойын: «Мен 

қандаймын?» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІІ апта 

 

«Дұрыс 

тамақтану. 

Дәрумендер» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қатарға бір-бірден 

сапқа тұру.Қолын 

жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен 

тұру. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 20-

25см.биіктікке 

секіру 

Қимылды ойын: 

«Көкөністерді 

жина» 

2. Қолын жоғары 

көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру. 20-

25см.биіктікке 

секіру. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Қоянның сәбізі» 

3. Қолын жоғары 

көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру. 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Гимнастикалық 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы:«Не дәмді?» 

ертегісі 

Мақсаты: Сөзді дыбыстау 

мәдениетін тәрбиелеуге 

арналған дидактикалық 

ойындарды қолдану. Зат 

есімдерді жекеше және көпше 

түрде қолдану дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Дәмін татып, 

атын ата» 

 

 

Көркем әдебиет. 

 Тақырыбы: Дұрыс тамақтану. 

Дәрумендер  

Мақсаты: Нан қайдан шығады 

ертегі сюжеті бойынша ертегіні 

сахналауда еңбегін құрметтеу. 

 

 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Көкөністер 

мен жемістер» (Кеңістікті 

бағдарлау) 

Мақсаты:: 3 санымен 

таныстыру.Өзінің дене 

бөліктерінің орналасуына 

қарай бағдарлай білуге 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Көкөністерді сана» 

 

   Құрастыру 

Тақырыбы:«Жеміс-

жидекке арналған себет» 

(қағаздан құрастыру) 

Мақсаты:Дайын қиылған 

жолақшалардан өру 

тәсілімен себетті 

құрастыруға үйрету. 

Тиянақты, ұқыпты жұмыс 

жасауға тәрбиелеу. 

Қағаздың бұрыштары мен 

жақтарын беттестіру, 

теңдей етіп бүктеу 

іскерліктерін дамыту. 

 Дид-қ ойын:«Дәмін 

татып,атын ата» 

 

Жаратылыстану 

 

Тақырыбы: 

«Дәрумендер әлеміне 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:   Астық, дәнді 

дақылдар мен 

көкөністер-дің 

пайдалылығын, қысқа 

азық дайындаудың 

қажеттілігін түсіну. Ел 

ырзығының қуанышын 

әнмен, бимен көркемдей 

білу. Мерекелік көңіл-

күй сыйлау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: «Тәтті тосап»  

биі 

Музыка тыңдау:  

Осенний вальс. 

Чайковский 

Ән айту: «Күзге сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Айгөлек» 

ойыны 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Дәмді 

алмалар» 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішіндерді түрлі көлемде 

салуға үйретуді 

жалғастыру, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

 



қабырғамен 

аралықтан аралыққа, 

оңға-солға ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Дәрумендерді 

жина» 

саяхат» 

Мақсаты: Балаларға 

жемістердің, 

көкөністердің дәруменге 

бай екенін, денсаулыққа 

пайдасын түсіндіру, бау-

бақшаға саяхатқа шығып, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

Дид-қ ойын:«Бақта ма, 

бақшада ма?» 

 

 

шығармашылық ойлау, 

қиялдау  қабілеттерін, 

ұсақ қол қимылдарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын:«Алма 

кетті домалап...» 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

"Өзіңе және 

өзгелерге 

көмектес"  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, 

сапты қайтадан құру, 

бағдар бойынша 

түзелу.Қолын беліне 

қойып, бір аяқпен 

тұру, екі жағына 

айналу. 

Гимнастикалық 

қабырғамен 

аралықтан аралыққа, 

оңға-солға ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Саңырауқұлақтар

ды жинайық». 

2. Қолын беліне 

қойып, бір аяқпен 

тұру, екі жағына 

айналу. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Ойлы-қырлы 

тақтаймен тепе-

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Қайырымды 

бала» 

Б.Данабеков 

Мақсаты: Фонематикалық 

қабылдау дағдыларын 

қалыптастыру. Әңгімеге қатысу 

және тілді түсіну, тыңдау 

біліктерін  үйрету дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Болады, 

болмайды» 

 

Орыс тілі 

Тема: « Правильное питание. 

Витамины» 

Цели и задачи. 
Активизировать и обогащать 

словарь по теме.Закреплять 

новые слова.Развивать 

мышление,память.Воспитывать 

уважение к труду старших. 

Труд-еңбек,помогать-

көмектесу,покажи-

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Дымбілмес

ке көмектес» 

Мақсаты: 4 санымен 

таныстыру. Заттар 

шамасы бойынша әртүрлі 

болатындығы жайлы 

түсінік беру.Ұзын-қысқа 

белгісі бойынша заттарды 

салыстыру. 

Дид-қ ойын: «Қанша 

болса, сонша» 

 

        Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қанатты 

достар» 

Мақсаты: Үй құстарын 

атай білу (қораз, мекен, 

қаз) және олардың сыртқы 

келбетіндегі 

ерекшеліктері туралы 

білімін нақтылау. 

Құстарға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу. 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Біз-

көмекшілерміз» 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор, үлкенге 

қолқанат болуға 

тәрбиелеу. Әр түрлі 

сипаттағы музыка 

қарқынын, динамикалық 

реңкін қабылдау. 

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 

 

 

     Қоршаған 

ортамен танысу 

 

Тақырыбы: 

«Адам еңбегінің 

нәтижесі» 

Мақсаты: 

Ересектердің 

еңбегін ойын 

әрекеттерінде 

көрсете отырып, 

ересектермен бірге 

еңбек әрекеттерін 

орындауға баулу. 

Құрдастарына 

көмек беруге 

тәрбиелеу 

«Құстарға ұя 

жасаймыз» 
 



теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

«Жапырақтарды 

сыпырамыз» 

3. 20-25см.биіктікке 

секіру.Оң және сол 

қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. Бөрене 

үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды 

ойын:«Ағаштағы 

жемістерді үзейік» 

көрсет,убирать-жинау Дид-қ ойын:«Құстарға 

жем берейік» 
 

          Сурет 

Тақырыбы:«Әдемі құс» 

Мақсаты:Әртүрлі 

пішіндерді пайдалана 

отырып, құстың суретін 

салуды үйрету.Өзінің 

жұмыстарын және басқа 

балалардың жұмыстарын 

бағалауды 

үйрету.Құстарға 

қамқорлық жасай білуге 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Болады, 

болмайды!» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Құс»  

Мақсаты: Тұтас 

бөліктен құстың 

бейнесін қиып, желімдеп  

жапсыруға үйрету, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Дид-қ ойын: «Болады, 

болмайды!» 

 

 



 

 

ІVапта 

 

«Біз күштіміз, 

ептіміз»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 4-5 

сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

2. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды 

ойын:«Дәл тигіз» 

3. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы:«Кім күшті?                     

ертегісі 

Мақсаты: Жануарлардың 

атауларын білдіретін сөздерді, 

сөздердің түрлі тәсілдермен 

жасалуын, зат есімдерді жекеше 

және көпше түрде қолдану 

дағдыларын дамыту.  

Дид-қ ойын: «Күштілерді тап» 

 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Кім 

күшті?(ертегісі) 

Мақсаты: Әдеби кейіпкерлерді 

дене пластикасы, ым, мимика, 

дауыс күшін өзгертіп, түрлі 

интонацияда дыбыстауды 

қалыптастыру, ертегі желісін 

ретімен орындауға баулу. 

Дид-қ ойын: «Күшті аңдарды 

сомдаймыз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы:«Спорт еліне 

саяхат» 

Мақсаты: 5 санымен 

таныстыру. 5 көлемінде 

санау, заттарды үлгі 

бойынша және аталған 

саны боынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім 

күшті?» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Алтын 

жапырақ төккен күз» 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстарын 

(жапырақтардың түсуі) 

бақылау, бақылау 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне түсіре білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. Табиғат 

құбылыстарына 

танымдыққызығушылықт

арын ояту. 

Дид-қ 

ойын:«Жапырақты кім 

бірінші жинайды?» 
 

 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: Біз күштіміз 

ептіміз 

Мақсаты:Көпірлерді 

автобусты құрылыс 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Кішкентай 

Толағайлар» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, жылдамдыққа 

үйрету. Музыканың 

жекелеген эпизодтарын 

көргендегі және 

музыкалық бейнелерінің 

ара қатынасын тану. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Себет толы жеміске» 

(Музыкалық сүйемелдеу 

-жетекшінің қалауымен) 

Музыка тыңдау: 

«Спорт-біздің досымыз» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Егін жинау» 

А.Филиппенко 

Ойын ойнау: «Теңге 

ілу» Ұлттық ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Құмырсқа

» 

Мақсаты:Дөңгелек, 

сопақша пішіндер 

арқылы заттардың 

суретін салуды үйрету, 

екі түрлі қылқаламмен 

жұмыс істеуді, 

шығармашылық 

қабілеттерін, ой-қиялын 

дамыту, байқағыштығы 

мен көз мөлшерін, 

қолдың қимыл қозғалыс 

Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: «Қай 

аң күшті?» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарларды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. 

Жабайы 

жануарлардың күз 

мезгіліндегі 

тіршілігі жайлы 

түсініктерін 

(сыртқы түрі, 

тіршілік ету 

ортасы, мекені, 

азығы, қысқы 

дайындығы) 

кеңейту. 

Дид-қ ойын: «Кім 

күшті?» 

 

 

 

 



еңбектеп кіру. 

Қолын жоғары 

көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру.  

20-25см.биіктікке 

секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мен ептімін!»  

 

Эстафеталық 

жарыс: «Күштіміз! 

Ептіміз! 

Жылдамбыз!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

материялдандан 

құрастыруды үйрету 

 

 

үйлесімділігін 

қалыптастыру; 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Ең күшті 

құмырсқаны ізде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан айы, 2020жыл 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

 

Мақсаты: Балаларды халық ауыз әдебиетіне баулу арқылы Қазақстанның мәдени мұрасын құрметтеуге және 

патриотизмге тәрбиелеу. Танымдық қызығушылықтарын,  эстетикалық талғамдарын дамыту. 



Міндеттері: 

1. Дене қасиеттерін қалыптастыру, ептілік қозғалыстарын үйлестіру  және салауатты өмір салтын ұстануға баулу;  

2. Ұлттық дәстүрлерге негізделген құндылықтар арқылы шығармашылықпен сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын 

молайту; 

3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдауға, оны құрметтеуге үйрету;  

4. «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы негізінде патриотизм мен толеранттылыққа тәрбиелеу. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 
Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

 

І апта 

 

«Тарихқа 

саяхат»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір аяқпен секіру(4-

5рет, оң және сол 

аяқпен). 

Қапшықты оң және сол 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-

н) дәлдеп лақтыру. 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«ЭКСПО-ға  жол» 

2.Қысқа секіртемен 

секіру(демалу үзілістері 

бар 2-3реттен, 10рет 

секіру). 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

М. Хакімжанованың 

«Отан» өлеңі 

Мақсаты: Тілдің 

грамматикалық құрылымын 

қалыптастыруда ойындарды 

кеңінен қолдану.  Отанды, 

туды құрметтеуге 

тәрбиелеу;тіл байлықтарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не? Қайда? 

Қашан?» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Мой Казахстан» 

Цели и задачи. 
Обогащать словарь новыми 

словами по теме.Развивать 

внимание,память,умение 

отвечать на 

вопросы.Воспитывать 

любовь к Родине. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Үлкен 

және кіші» 
Мақсаты: Заттар шамасы 

бойынша әртүрлі  

болатындығы жайлы 

түсінік беру.Ұзындығы 

және ені бойынша бірдей 

және екі түрлі  затты 

салыстыру. Шаманы  

салыстыруда беттестіру 

және тұтастыру тәсілдерін 

қолдану. 

Дид-қ ойын: 

«Хайуанаттар бағына 

саяхат» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қай жерде 

өседі?» 

Мақсаты: Табиғаттың 

жанды нысандары және 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Ұлы дала 

ұланымын» 

Мақсаты: Елдің әдет-

ғұрпы мен тарихын 

музыкамен 

байланыстыра рухани 

тәрбиелеу. Музыканың 

ырғағын дәл бере 

отырып, сермеу, серпілу 

қимылдарын орындау 

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 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 
Тарихқа саяхат 

Мақсаты: табиғат 

құбылыстарындағы 

себеп салдарлық 

байланыстарды 

анықтай білуін 

жетілдіру. 

 

 



«Бәйтерекке кім 

жылдам барады?» 

3. Бір аяқпен секіру(4-

5рет, оң және сол 

аяқпен). 

Оң және сол қолымен 

көлд ененінен нысанаға 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.Басқа қап киіп, 

заттарды аттап өту, 

бұрылу. 

Қимылды ойын: 

«Киіз үйді жина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан-Қазақстан,Родина-

Отан,дружба-

достық,согласие-бірлік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін 

жүйелеу. Балабақша 

аумағындағы және жақын, 

алыс мекендердегі  

өсімдіктерді (ағаштар мен 

бұталар)  ажырату және                                    

атай білу дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын:«Қай 

ағаштың жапырағы?» 

 

 

 

 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Киіз үйдің 

керегелері» 

Мақсаты: Әртүрлі 

бағыттағы тура сызықтар 

мен олардың қиылысуын 

жүргізе білуді 

үйрету.Киіз үйдің 

керегелері туралы 

түсініктерін кеңейту, 

жуан,жіңішке 

таяқшаларды рет-ретімен 

салуды, қарындашты 

қолдануды үйретуді 

жалғастыру.  

Үстел-үсті ойыны: 

«Киіз үйді құрастыр» 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Байтерек 

монументі» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, Байтеректің 

мүсінін жасауға  үйрету. 

Кескішпен түрлі 

безендірулер жасауға 

дағдыландыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Бәйтерек қандай?» 

(Воскобовичтің 

ойындары) 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сөйлеуді дамыту 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Астананың 

Музыка-1,5 

Тақырыбы:«Туған 
 



ІІ апта 

 

«Туған өлкем»  

 

1. Қысқа секіртпемен 

секіру(демалу үзілістері 

бар 2-3реттен, 10рет 

секіру). 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Бөрене 

үстімен  тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Өз үйіңді тап» 

2.Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту. 

20-25см.биіктікке 

секіру. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

3. Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту.50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен ойын» 

Тақырыбы: 

«Біз тұратын қала» 

 (сурет бойынша әңгіме 

құрау) 

Мақсаты: Сөз және сөз 

ұйқастарынан құрылған 

ойындарға қызығушылығын 

арттыру. Мнемотехника әдісі 

арқылы қаланың көрікті 

орындарын ретімен 

сипаттап, әңгіме құрастыра 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Менің 

мекенжайым» 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Атам мен 

әжемнің ауылына саяхат» 

Мақсаты:Ата мен әженің 

әңгімесін тыңдау мен 

адамдардың сезімі мен 

қарым –қатынасын көріп, 

қайталап көрсетуді 

қалыптастыру. Таныс ертегі 

кейіпкерлердің рөлдерін 

адамгершілік нормалары мен 

түсініктері тұрғысынан 

бағалау Дид-қ ойын: «Кім 

есінде көп сақтайды?» 

 

 

 

 

кереметтері» 

Мақсаты: Геометриялық  

пішіндерді және 

геометриялық денелерді 

ажыратады және атайды. 

Дид-қ ойын: «Неге 

ұқсайды?» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Достық 

үйі» 

( Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты:  
Конструктордан ойынға 

арналған ғимарат 

құрастыру дағдыларын 

қалыптастыру. 

Бөлшектерді бекіту 

тәсілдері мен ғимарат 

жасау туралы білімдерін 

жетілдіру.  

Үстел-үсті  

ойыны:«Біздің өлкедегі 

үйлер» 

 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Құсхананы 

мекендеушілер» 

Мақсаты: Балалардың үй 

құстары туралы 

түсініктерін 

анықтау және кеңейту. 

Жанды нысанды сипатта 

білу дағдысын, зейіні мен 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. Табиғатқа 

өлкем» 

Мақсаты: Туған 

қаласына сезімін ән 

арқылы жеткізу. Хормен 

сөздер мен дыбыс-тарды 

таза және анық айтуға 

дағдыландыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

Музыка тыңдау: «Сыр 

елім» (Т.Төрәлінің 

репертуарынан) 

Ән айту: «Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Алақанмен ән айтамыз»  

Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Достық 

үйі» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді салуға,  ою-

өрнекпен әшекейлеуге 

үйрету. Балаларды 

әдемілікті сезіне білуге, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Үстел-үсті  

ойыны:«Достардың 

үйін құрастыр» 

 

 



 қамқор, мейірімді 

көзқарасын тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:«Туған өлке 

құстары» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта 

«Астана-

Отанымыздың 

жүрегі»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап 

өту.Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

20-25см.биіктікке 

секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мен Астанаға 

барамын» 

2. Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту.Құрсаудан еңбектеп 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Астана- арман қала» 
(сурет бойынша әңгімелеу) 

Мақсаты: Сөйлемдердің 

түрлерін (жай және күрделі) 

сын есімдерді, етістіктерді, 

үстеулерді, қосымшаларды 

қолдана білуге үйрету.           

Дид-қ ойын: «Сүйікті 

қалаға саяхат» 

Орыс тілі 

Тема: 

« Мой родной край» 

Цели и задачи. 
Ввести в активную речь 

слова по теме.Развивать 

воображение,речь,память,вн

имание.Воспитывать чувство 

любви к своей родной 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Астанам-

бас қалам»   

Мақсаты: Кеңістікте 

бағдарлау:өзінің дене 

бөліктерінің орналасуына 

қарай бағдарлай білуге 

үйрету.Өзіне қатысты 

кеңістік бағыттарын 

анықтай білу, заттарды оң 

қолымен солдан оңға 

қарай орналастыру, өзінің 

дене бөліктерін  бағдарлау 

және атау 

(бас,аяқтар,қолдар) 

Дид-қ ойын: 

«Астананың көрікті 

жерлері» 

 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Астана-

Отанымыздың жүрегі» 

Мақсаты: Астана 

қаласы, Бәйтерек туралы 

түсініктерін дамыту, 

мақтаныш және құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Әнді қуанышты, 

екпіндете, жігермен 

орындауға төселдіру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

Музыка тыңдау: 

«Астана» Б.Әлімжан  

Ән айту: «Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Қатып 

     Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Астана-бас 

қалам» 

Мақсаты: 

Қазақстан 

Республикасының 

бас қаласы-Астана 

туралы білімдерін 

суреттерді, 

альбомдарды 

қолданып, 

қарастыру арқылы 

қалыптастыру. 

Балаларды 

мемлекеттік 

мерекелерге 

қатысуға баулу. 

Мемлекеттік 



өту. 

Ойлы-қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру.  

Қимылды ойын: 

«Мегаға»  кім бірінші 

жетеді? » 

3. Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту.Оң 

және сол қолымен 

көлдененінен нысанаға 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 20-

25см.биіктікке секіру 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды 

ойын:«Бәйтерекке тез 

жет» 

 

столице. 

Родина-Отан,столица-астана, 

Большой-үлкен,красивый-

әдемі. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Астанадағы 

хайуанаттар бағы» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары және жабайы 

аңдар, олардың сыртқы 

келбеті, қозғалу және 

қоректену тәсілдері 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Дид-қ ойын:«Астананың 

көрікті жерлері» 
 

қал» Қимылды ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы: 
«Пирамида» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, пирамиданың 

суретін салуға үйрету. 

Бояу түсін таңдап, сурет 

салуға қызығушылығын 

арттыру 

Үстел-үсті ойыны: 

«Әдемі пирамида» 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Бәйтерек» 

Мақсаты: Бәйтеректің 

бөліктерін қағаз бетіне 

жапсыруды, желім 

қалдықтарын қағаз 

майлықпен сүртуді 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Адасқан суреттер 

 

рәміздер туралы 

(Ту, Елтаңба, 

Әнұран) білімдерін 

қалыптастыру. Өз 

елінің рәміздеріне 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

«Астананың 

көрікті жерлері» 

Лэпбук жасау 

 

 

 

ІVапта 

 

«Тәуелсіз 

Қазақстан  

 (ҚР тұңғыш 

Президенті, 

мемлекеттік 

рәміздер) 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық 

қабырға бойынша  

оңға-солға ауысып 

өрмелеу. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Тәуелсіз елдің 

көшбасшысы» 

Мақсаты: Сурет бойынша  

әңгіменің басы мен соңын 

құрастыруға үйрету. 

Балаларға «тәуелсіз», 

«егемен» сөздерінің 

мағынасын кеңінен түсіндіре 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Қазақстанн

ың байлықтары» 
Мақсаты: Әртүрлі сезім 

мүшелерінің көмегімен 

санау дағдысын дамыту 

(көру, есту, иіс сезу). Тура 

және кері бағытта 5 

көлемінде санатып 

жаттықтыру. 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Тәуелсіз елін, 

жерін мақтан тұтуға, 

патриот-тық сезімге 

тәрбиелеу. Қол ұстасып, 

шеңбермен жүре білу 

дағдыларын дамыту. 

Әуенді ырғақты 

 



 Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Тұғырлы жалау» 

2. Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту.Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен нысанаға 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды 

ойын:«Теңге алу» 

3. Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту. Оң және сол 

қолымен көлдененінен 

2-2,5м қашықтықта  

дәлдеп лақтыру). 

20-25см.биіктікке 

секіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам 

Эстафеталық жарыс: 

 «Бақытты жанұялар» 

отырып,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Дид-қ ойын: «Менің 

мекенжайым» 

(Воскобовичтің дамытушы 

ойындары) 

 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан»  

Сахналық қойылым 

Мақсаты: Сезім ырғағы мен 

қозғалыс үйлесімін 

серіктесімен сәйкестендіре 

отырып сақтауға, сахнаны, 

алаңды бағдарлай білуге 

үйрету. Ерсектер мен 

құрдастарымен өзара әрекет 

ете алу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

жерде...?» 

 

           Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қазақстанд

ағы жануарлар» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары және 

олардың төлдерін атайды. 

Сыртқы келбеті, қозғалу 

және қоректену тәсілдері 

туралы білімдерін 

кеңейту.  

Дид-қ ойын:«Төлдерін 

ата» 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: Жаңа жылдық 

ойыншықтар. 

Мақсаты: Қалдық заттарды 
пайдалана отырып, 

ойыншықтар жасап үйрету, 

оны әдемі көркем 
етіпбезендіру,еңбек 

нәтижесіне жете білуге 

тәрбиелеу.  
 

 

қимыл: 

«Шырша жыры» 

Л.Хамиди 

Музыка тыңдау: «Жаса 

мәңгі Қазақстан» 

Б.Бейсенова 

Ән айту: «Жаңа жыл» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Аяз 

атаның сиқырлы таяғы»  

Қимылды ойын 

 

Сурет 

Тақырыбы:«Төлдерін 

ата» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, Байтеректің 

суретін салуға үйрету. 

Бояу түсін таңдап, сурет 

салуға қызығушылығын 

арттыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Қазақстанның көрікті 

жерлерін ата »  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2021 жыл, Қаңтар айы 

Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» 

Мақсаты:Балалардың қимыл әрекетін ұйымдастыра отырып, ересектермен, балалармен еркін қарым-қатынас жасау 

дағдыларын дамыту. Табиғатта өзін ұстай білу Ережелері мен тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-

қатынасын дамыту.  Эстетикалық талғамдарын жетілдіру.  

Міндеттері: 

1. Дене жаттығулары мен сауықтыру шараларына деген қызығушылықтарын күшейту, қимылдық дағдыларын 

жетілдіру; 

2. Шағын әңгімелер құрастыру, ойында әдеби бейнелерді қолдану  білім, біліктерін дамыту; 

3. Қарапайым зерттеуге қызығушылықтарын туғызу, сенсорлық қабілеттерін жетілдіру,  бекіту; 

4. Балалардың дербес тәжірибелік әрекеттерімен байланысты эстетикалық қабылдауларын дамыту;  

5. Жеке тұлғаны дамыту, әлеуметтік дағдыларын жетілдіру. 

 

Т
а
қ

ы
р

ы
п

ш
а

 

    

Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған 

ортамен танысу-

0,5 

 

 

 

І апта 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір 

бірден,екеуден аяқтың 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Бөлме гүлдері» 

Мақсаты: Тілдік ойындар мен 

жаттығуларды қолдана отырып, 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Бөлме гүлдері» 

Мақсаты: 5-ке дейін тура 

        Сурет салу 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша өзіне тән 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: 
Айналамыздағы 

өсімдіктер 



"Айналамызда-

ғы өсімдіктер" 

 

ұшымен, 

табанмен, өкшемен 

жүру. Тізені жоғары 

көтеріп   жүгіру. 

Бөрене үстімен 

еңбектеп өту.  

Қимылды ойын: 

«Гүлге қарай 

жүгіреміз» 

2. Жүруді жүгірумен, 

секірумен 

кезектестіріп бағытты, 

қарқынды өзгертіп 

жүру. Тізені жоғары 

көтеріп   жүгіру. Бір 

орында тұрып екі 

аяқпен секіру. Алға 

ұмтыла секіру.Бір 

орында тұрып оңға 

солға бұрылып секіру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдер жаттығуы» 

3.Табанның ішкі 

жағымен тізені 

жоғары көтеріп, ұсақ 

және алшақ адымдап 

жүру. Аяқты бірге, 

алшақ қойып,біреуін 

алға екіншісін артқа 

қойып бір орында 

тұрып секіру. 

Доптарды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Шыршаны 

айналамыз» 

балалардың сөздік қорларын 

дамыту және байыту. 

Дид-қ ойын: «Жеті қазына»  

 

Орыс тілі 

Тема: 

« Здраствуй, зимушка-зима!» 

Цели и задачи. 
Рассказывать детям о зимней 

погоде.Развивать устную 

речь.Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к зиме. 

Зима-қыс,снег-қар,белый-

ақ,холодный-салқын 

 

және кері санауды 

жетілдіру. 

Дид.ойын: «Шырша 

жаңғақтарын сана» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Бөлме өсімдіктері» 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерін атай білу 

дағдыларын бекіту. Гүлдің 

бөліктерін атай білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Гүл егеміз» 

 

 

ерекшеліктерін, пішінін 

пропорциясын  сақтай 

отырып сурет салуға 

үйретуді жетілдіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны 

безендірейік» 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Шырша 

өседі орманда» 

Мақсаты: Әуенді ойын 

қимылдарымен көңілді 

және емін-еркін көрсету. 

Музыкалық фразаларға 

сәйкес қимылдарды 

өзгерту. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сайқымазақтар биі»  

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Шырша 

жаңғақтары» 

Мақсаты: Бірнеше 

бөліктерден заттарды 

мүсіндеу,оларды 

орналастыру,пропор- 

цияны сақтай отырып, 

бөліктерді біріктіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жаңғақтарды жина» 

 

Мақсаты:Қыс 

сиқыры ұлпа 

қарды қиып 

жасауды үйрету 

 

 

       Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сөйлеуді дамыту 

 

   Математика негіздері. 

Тақырыбы:«Үй 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Қоян» 

 



ІІ апта 

 

«Жануарлар 

әлемі» 

 

1.Қозғалысын 

бағытын өзгертіп 

жүру, жыланша 

ирелеңдеп жүру, 

бытырап, қосымша 

қадаммен алға, шет 

жағына 

жүру.Қалыпты, 

аяқтың ұшымен, 

жүгіру, шеңбер жасап  

жүгіру. Құрсауларды 

домалату.  

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен 

қояндар» 

2.Жүруді басқа 

қимылдармен 

кезектестіріп, белгі 

бойынша тоқтап 

жүру.Сапта бір бірден 

және жұппен,түрлі 

бағытта отырып 

жүгіру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары 

секіру.(биіктігі 5-

10см). 

Қимылды ойын: «Қу 

түлкі» 

3.Жетекшінің 

ауысуымен қарқынды 

жылдамдатып және 

ақырын 

жүгіру.Сызықтар 

арасымен(10см қаш-

та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. Допты 

Тақырыбы: 

«Үй жануарлары мен төлдері» 

Мақсаты:Тілдік ойындар мен 

жаттығуларды қолдана отырып, 

балалардың сөздік қорларын 

дамыту және байыту. 

Дид-қ ойын: «Не қалай 

дыбыстайды?»  

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы:  

«Жыл басына таласқан 

хайуанаттар» ертегісі 

Мақсаты: Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді драмалау. 

Ертегі желісін ретімен орындау. 

Дид-қ ойын: «Жануарлардың 

дауысын сал»  

 

 

 

жануарлары» 

Мақсаты:Жиынтық 

сапасы бойынша әртүрлі 

заттардан тұратындығы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. 

Дид.ойын: «Төлдерін 

ата» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Үй  жануарлары 

қандай?» 

Мақсаты:  Үй 

жануарларының сыртқы 

келбеті, қозғалу және 

қоректену тәсілдері 

туралы түсініктерін 

кеңейтіп, білімдерін 

бекіту. 

Дид.ойын: «Ненің 

дауысы?» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жануарларларға қора 

жасаймыз» 

Мақсаты:Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 

және онымен ойнай 

отырып шығармашылық  

қиялдау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Мекенін 

тап» 

 

Мақсаты: Жануарларды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып салуға 

үйретуді дамыту. 

 Дид.ойын: «Өз мекенін 

тап» 

 

 

 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Зообаққа 

саяхат» 

Мақсаты: Музыка ырға-

ғына сәйкес жануар-

ларға тән қимыл-

қозғалысты бере білуге 

талпындыру. Әнді бір 

мезгілде бастау және 

аяқтауда мұқият болу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қоңыр аю қорбаңбай» 

А.Еспенбетова 

Музыка тыңдау: 

«Түлкінің әні» 

Ш.Құлманова 

Ән айту:«Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: «Не қалай 

жүреді» П.Левкодимова 

 

 

 



бір-біріне төменнен 

лақтыру. 

Қимылды 

ойын:«Қоян мен 

қасқыр» 

 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Құстар-біздің 

досымыз»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі бағытта 

жүгіру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен 

торғайлар» 

2. Допты қағып алып 

жүгіру. Биіктігі 5-

10см 2-3 заттың 

үстінен кезектесе 

секіру.Сызықпен 

(диаметрі1,5см) тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Тордағы құстар» 

3. Жай қарқында 

үздіксіз жүгіру ( 50-

60метр жүгіру). 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы:«Жыл құстары»  

Мақсаты: Жеке тәжірибесінен 

суреттің мазмұны бойынша 

шағын әңгімелер құрастыру 

дағдыларын бекіту. 

Дид.ойын: «Құстардың атын 

ата» 

 

Орыс тілі 

Тема: 

« Мир морей и океанов» 

Цели и задачи. 

Ввести в активную речь слова 

по теме.Развивать 

речь,внимание,память.Воспиты

вать заботливое отношение к 

птицам 

Птицы-құстар, 

ворона-қарға, 

сорока-сауысқан, 

воробей-торғай 

 Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Құстарға қамқорлық» 

Мақсаты: Осы заттардың 

сыңарларын қою негізінде 

салыстырып, теңдігін 

немесе теңсіздігін 

анықтау іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

  Дид.ойын: «Жапалақ» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Үй құстары» 

Мақсаты: Үй құстарын 

атап, дала құстары мен үй 

құстарының 

ерекшеліктерін аңғарту. 

Олардың  адамға тигізер 

пайдасы туралы айту.  

Құстарды күтуге, баптауға 

тәрбиелеу. Ойлау, тыңдау 

қабілеттерін жетілдіру.  

Дид.ойын:«Әр құсқа өз 

орны» 

 

 

 

  Сурет салу 

Тақырыбы: «Тотықұс» 

Мақсаты: Құстың үлгі 

бойынша пішінін, түсін 

ескере отырып бейнелеу. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Тотықұстың әдемі 

үйі» 

 

 

 Музыка-1 

Тақырыбы: «Қанатты 

достар» 

Мақсаты: Қыстап 

қалған құстарға қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Балаларды өздігінен 

баяу-көтеріңкі, жоғары-

төмен дыбыстарды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Пингвин» 

Ж.Молдажанова  

«Зерек ботақан» 

жинағынан 

Музыка тыңдау: 

«Қараторғай» Ақан сері  

Ән айту: «Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: «Қасқыр 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты: 

ересектердің 

еңбегі туралы 

білімдерін 

жетілдіру 

Дидактикалық 

ойын: «Үй және 

дала құстары» 



Қимылды ойын: 

«Құс аулаушы» 

 

 

мен қаздар» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: Құстар 

біздің досымыз 

Мақсаты: Қарғалар 

бөліктерін қиып алу 

әдімен жасауды үйрету. 

 

 

 

 

ІVапта 

«Ғажайып қыс» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап жүгіру. 20-

25 см биіктіктен 

секіру. 

Гимнастикалық 

орындықта 

қолдарымен тартылу 

арқылы ішімен 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қар кесектері» 

2. 5метрден  3 рет 

жүгіру. 

Сапқа тұру және сап 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Допты екі 

қолымен басынан 

асыра лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Көк, сары 

таяқшалар» 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы: «Қар жамылған 

ағаштар» 

(сурет бойынша әңгімелеу) 

Мақсаты: Тілде сөйлемдердің 

әртүрлі түрлерін, 

қосымшаларды қолдану  

дағдыларын қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Қайсысы 

артық?»  

 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Аяз ата 

сиқыры» ертегісі 

Мақсаты: Театрландырылған 

әрекеттің басқа жұмыс түрі: 

саусақ театры арқылы сахналау. 

Дид-қ ойын: «Аяз ата мен 

Ақшақар»  

 

 

 

Математика негіздері 

 

Тақырыбы: «Шырша 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Теңдікті кем 

топқа үстемелей отырып 

немесе артық топтан бір 

затты алып тастай 

отырып, екі тәсілмен 

орнатуға, «Қанша еді?», 

«Қаншасы қалды?» 

сұрақтарына жауап беруді  

қалыптастыру.                                                  

Топтарды салыстыру 

негізінде  сандық 

мәндерді дұрыс талдап 

қорыта білуді дамыту. 

Дид-қ ойын: «Аяз атаға 

көмек» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

өлкеге қыс келді» 

Мақсаты:Табиғат 

құбылыстары туралы 

          Сурет салу 

Тақырыбы: «Аққала» 

 

Мақсаты:Заттардың 

пішінін бейнелеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

 

 

 Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты: Таныс 

шығармаларды ажырата 

білуге, есте сақтауға 

дағдыландыру. Әнді 

сезіммен, нақышына 

келтіріп айтуға, әуенді 

тыңдап әңгімелей білуге 

үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Буги-вуги»  биі 

Музыка тыңдау: «Қыс 

 



3. Қатарға бір-бірден 

сапқа, шеңберге тұру. 

Бір орында тұрып 

ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстіне 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Шанамен ойындар» 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Қыс мезгіліндегі 

табиғатты бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қыс 

ерекшелігі» 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: Ғажайып қыс 

Мақсаты: Қағаз 

цилиндрлерден оларды 

қосу әдісімен адам пішінін 

жасай білуді үйрету 

 

қызығы» И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Зырлайды 

шанамыз» Д.Мацуцин 

Ойын ойнау:  

«Әуенді сағат» 

Дидактикалық ойын 

 

 

 

 

2021жыл, Ақпан айы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде экологиялық білімдерін жетілдіру. 

Шығармашылық ойлау мәдениетін дамыту. Балалардың өзіндік шығармашылық қызметтерін іске асыру. 

Жалпыадамзаттық құндылықтарға баулу. 

Міндеттері:  

1. Өз денсаулығына саналы қарауға үйрету, денсаулықтың адамға табиғаттың берген басты құндылығы екенін 

түсіндіру; 

2. Белсенді сөздіктерін дамыту, тілдің грамматикалық жағын қалыптастыру, балалар әдебиетіне деген 

қызығушылықты дамыту; 

3. Тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасқа тәрбиелеу, танымдық, логикалық ойлау 

қабілеттерін жетілдіру; 

4. Шығармашылық ойлау,  әсерлі қиялдау дағдыларын қалыптастыру. 
 

Т а
қ ы р ы п ш а
     Денсаулық-3 Қатынас-2 Таным-2,5 Шығармашылық-3 Әлеумет-0,5 



Дене шынықтыру-3 Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

 

І апта 

 

«Ғажайыптар 

әлемі» 

 (Өлі табиғат 

құбылыстары) 

 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, 

сапты қайтадан құру, 

бағдар бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату.  

Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). Табан 

мен алақанға 

сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен дәл тигіз» 

2.Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, 

сапты қайтадан құру, 

бағдар бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы: «Мөлдіреген 

аппақ қыс»  

Мақсаты: Тілдің қарқынын 

өзгерту біліктерін бекіту: баяу 

сөйлеу,жаңылтпаштар 

оқу.Артикуляциялық аппаратты 

одан әрі жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  «Жыл мезгілі»  

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Мир природы» 

Цели и задачи. 
Учить называть диких и 

домашних животных на 

русском языке.Развивать 

память и мышление,умение 

отвечать на вопросы,обогащать 

словарь.Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Собака-ит,кошка-

мысық,корова-сиыр,медьведь-

аю,волк-қасқыр 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Қысқы 

орман» 

Мақсаты: Топтарды 

салыстыру негізінде 

сандық мәндерді дұрыс 

талдап, қорыта білуді 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Шырша 

қанша?» 

 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қар 

қиыршықтары» 

Мақсаты: Өлі табиғат 

нысандары туралы 

білімдерін байыту. 

Қарапайым экологиялық 

білімдерін қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: «Қар 

қиыршықтары 

қандай?» 

 

 

Сурет 

Тақырыбы: 

«Ақша қар» 

Мақсаты:  Үлгі бойынша 

пішінін, түсін ескере 

отырып, сурет салуды 

дамыту. 

Үшбұрыш,сопақша 

пішіндерді пайдаланып 

ақша қардың суретін 

салуды қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

 

             Музыка-1 

Тақырыбы: 

«Ғажайыптар әлемі» 

Мақсаты: Жеңіл қозғалу, 

ырғақты қозғалуды 

қолдану. Музыка тыңдау 

ережелерін сақтау.  

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 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: 
Ғажайыптар әлемі 

Мақсаты:Табиғат 

аясында жүргенде 

қауіпсіздік 

ережелерін 

меңгерту суға 

жақындамау қоқыс 

жинаған соң 

қолдарын жууға 

үйрету. 

 

 



Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м) 1.5-2 м 

ара қашықтыққа 

лақтыру.. 

Қимылды ойын:  

«Қар атыспақ» 

3.Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, 

сапты қайтадан құру, 

бағдар бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. 

Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м) 1.5-2 м 

ара қашықтыққа 

лақтыру. 

Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кегли» 

 

 

ойын 

 

 

             Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Аққала» 

Мақсаты:  Бірнеше 

бөліктерді біріктіре 

отырып мүсіндеуді, 

оларды орналастыру әдіс 

тәсілдерін сақтауды 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар»              

 

 

 

 

ІІ апта 

 

«Көліктер»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап 

жүгіру.Затты 

көлденеңінен 2-2.5 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді балалардың 

сөздік қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну арқылы ендіру. 

Дид-қ ойын: «Көлікті аяқта» 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Автотұрақ» 

(геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: Геометриялық 

пішіндерді:шеңбер, 

шаршы тану және атау. 

Пішіндердің пішінін 

  Сурет 

Тақырыбы: «Автобус» 

Мақсаты:Сурет салудың 

техникалық дағдыларын 

жетілдіру. Суретте ашық 

және солғын түстерді 

пайдалану. 

Дид-қ ойын: «Ненің 

дыбысы?» 

 



ара қашықтықта оң 

және сол қолымен 

лақтыру. Арқанмен 

(диаметрі 1,5см) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

2. Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап жүгіру. 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Түрлі-түсті 

көліктер» 

 

3.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап 

жүгіру.Затты 

көлденеңінен 2-2.5 

ара қашықтықта оң 

және сол қолымен 

лақтыру. 

Құрсауларды 

домалату. 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Көнілді 

көліктер» 

Мақсаты:  Жұбымен келісе 

отырып, сезім ырғағы мен 

қозғалыс үйлесімін сақтау. 

Сахнада бағдарлану. 

Дид-қ ойын: «Көліктерше ән 

салайық» 

 

сипап-сезу және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: «Вагонның 

таңбасын тап» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қыстағы көліктердің 

күтімі» 

Мақсаты:Табиғаттағы  

ауа-райының 

жағдайларын бақылау 

және бақылаулардың 

нәтижелелін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіру.Көліктерге 

күтім жасау дағдыларын 

қалыпастыру.  

Дид-қ ойын: «Көліктерді 

жинайық» 

 

Құрастыру . 

Тақырыбы: Көліктер 

Мақсаты:Түрлі 

құрастырмалы 

ойыншықтардан көліктер 

құрастырып шығару. 

 

 

 

 

 Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Көліктердің 

түрлері, дыбыстары, 

пайдасы т.б. ұғыну. 

Музыка сипатына сәйкес 

ойын әрекетінде жеңіл 

жүгіру, тізбектеле жүруді 

көрсету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Ұшақ болып ұшамыз» 

Музыка тыңдау: 

«Голубой вагон» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Қалсын апам 

қуанып» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тымпи-

тымпи» Қимылды ойын 

 

 



Қимылды ойын: 

«Трамвай» 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Электроника 

әлемі»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.2 метр 

арақашықтықта 

допты бір біріне 

төменнен лақтыру. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биіктігі 5-

10см). Сызықтар 

арасымен(10см қаш-

та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Электриктер» 

 

2. 2 метр 

арақашықтықта 

допты бір біріне 

төменнен лақтыру. 

Сызықтар 

арасымен(10см қаш-

та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. Бір 

орында тұрып 

ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстіне 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: 

«Тоқтар» 

 

3.2 метр 

арақашықтықта 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты: Балалардың сөздік 

қорын тұрмыстық 

электротехника заттарының 

атауларымен байыту. Олардың 

қолданысын түсіндіру. 

Дид-қ ойын: «Менің үйімдегі 

электроника» 

 

Орыс тілі. 

Тема: ««Мир электроники» 

Цели и задачи. 
Формировать представление о 

предметах бытовой техники,ее 

назначении.Обратить внимание 

детей на то,что вещи служат 

человекуи он должен бережно 

относиться к ним. 

Холодильник –тоңазытқыш, 

компьютер,телевизор-

теледидар. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты:Кеңістікте 

бағдарлау. Қарапайым 

себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтай 

алады. 

Дид-қ ойын: 

«Шаңсорғыш» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Аквариумдағы 

балықтар» 

Мақсаты: Жанды табиғат 

бұрышын мекендеушілер 

туралы түсініктерін 

 кеңейту. Қарапайым 

дербес тәжірибе 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру 

арқылы балалардың 

түсініктерін дамыту.  

Дид-қ ойын: «Мекенін 

тап» 

 

   Сурет 

Тақырыбы:«Теледидар» 

Мақсаты: Заттардың үлгі 

бойынша, түсін ескере 

отырып салуды 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын: «Не 

артық?» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: Электроника 

әлемі 

Мақсаты:   Кір жуатын 

машинаны мүсіндеу 

саусақ жаттығуларын 

жасату. 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Электронды  

музыкалық ойыншықтар» 

Мақсаты:  

Электроника саласы 

жетістіктері туралы 

баяндау, күнделікті 

өмірмен байланыстыру. 

Домбыра қағуда ырғақты 

сақтау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Бала бала» қуыршағымен 

бірге билейміз 

Музыка тыңдау: 

«Электронды киіз үйден 

музыка тыңдаймыз» 

(Жетекшінің таңдауымен) 

Қоршаған    

ортамен  

таныстыру. 

Тақырыбы: 

«Электроника 

әлемінде»  

Мақсаты: 
Қоршаған заттар, 

олардың қасиеттері 

және міндеттері 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

 

Дид-қ ойын: «Не 

қайда тұрады?» 

 



допты бір біріне 

төменнен лақтыру 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биіктігі 5-

10см). 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Шаңсорғыш» 

 

Ән айту: «Қалсын апам 

қуанып» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Электронды домбыра 

аспабында ойнаймыз» 

 

 

 

ІVапта 

 

«Мамандық-

тың бәрі 

жақсы» 

 

         Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты жоғары 

лақтырып, екі 

қолмен қағып  алу. 

50см.                            

жоғары көтерілген 

арқанның астынан 

оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру.Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Хат тасушы» 

 

2.Допты жоғары 

лақтырып, екі 

қолмен қағып  алу. 

Тақтай үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

50см. жоғары                                              

көтерілген доғаның 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Мамандықтың 

бәрі жақсы»  

(сурет бойынша әңгіме) 

Мақсаты: Құрдастарымен 

және ересектермен қарым-

қатынасқа түсе алады, олардың 

өтініштерін орындай алады. 

Дид-қ ойын: «Кімнің 

құралы?» 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Мамандықтың 

бәрі жақсы» 

Мақсаты: Ересектермен және 

құрдастарымен қарым-қатынас, 

адамгершілік нормалары мен 

түсініктері нормаларын бағлау 

дағдыларын қалыптастыру 

Дид-қ ойын: «Дәрігер 

Айболит»  

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Құрылысшының 

құралы»(көлем) 

Мақсаты:Тәуліктің 

қарама-қарсы бөліктерін 

анықтау және  тану 

дағдыларын 

қалыптастыру: таңертең,  

күндіз, кеш, күндер: бүгін, 

кеше, ертең ұғымдарын 

атайды. 

Дид-қ ойын: «Біз үй 

саламыз» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Мен құрылысшы 

боламын» 

Мақсаты: Ересектердің 

еңбегін бағалай 

білуге,ересектерге 

сыйластықпен қарым 

қатынас жасауға қоршаған 

          Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Фразалар арасында тыныс 

алу, музыка жанрларын 

ажырата білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

Музыка тыңдау: «Әнші 

болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің әжем 

әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап түзеу» 

қимылды ойын. 

 

 

Сурет 

Тақырыбы: Электроника 

әлемі 

Мақсаты: Электроника 

әлемімен таныстыру  

 



астынанта оң және 

сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру 

Қимылды ойын: 

«Өрт сөндірушілер» 

 

3.Допты жоғары 

лақтырып, екі 

қолмен қағып  алу. 

50см.                            

жоғары көтерілген 

арқанның астынан 

оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Бөрене  үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Ұшқыштар» 

 

Спорттық ойын: 

«Көңілді ойындар 

еліне саяхат» 

ортаны қорғауға 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әсем 

үйлер» 

 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: Мамандықтың 

бәрі жақсы 

Мақсаты:  Емен 

жаңғақтарынан 

ойыншықтар жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021жыл, Наурыз айы 

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор» 

Мақсаты: жаңашыл әдіс-тәсілдерді, ақпараттық құралдарды  (АКТ)  пайдалана отырып, мемлекетімізде тұратын әр-

түрлі ұлт өкілдері және олардың салт-дәстүрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың мүмкіндіктері мен 

қызығушылықтарына сәйкес ұлттық дәстүрге баулу, танымдық белсенділіктерін арттыру.  

Міндеттері:  

1. Балаларды тәрбиелеуде, олардың денсаулығын сақтау мен нығайтуда ата-аналарға қолдау көрсету, түрлі спорттық 

шараларға тарту; 

2. Қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдай отырып, балалардың ауызша сөйлеуін дамыту; 

3. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, отансүйгіштікке тәрбиелеу; 

4. Ересектердің еңбектерін құрметтеуге тәрбиелей отырып, өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру. 
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І апта 

 

«Қазақстан 

халқының 

салттары мен 

дәстүрлері»  

 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Ақ сүйек» 

 

2.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Салт- дәстүрді білемін» 

Мақсаты:Балалардың сөздік 

қорын ұлттық заттардың 

атауларымен байыту.Заттар 

тобын білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік қорына 

жалпылауыш сөздерді түсіну 

арқылы ендіру. 

 Дид-қ ойын: «Сөзді 

жұмбақта» 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Весенние ручьи» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Ұлттық 

киімдер» 

Мақсаты: Осы заттардың  

сыңарларын қою негізінде 

салыстырып, теңдігін 

немесе теңсіздігін 

анықтау іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын: «Заттарды 

топтастыр» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қазақстанның қызыл 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Сырмақ 

оямыз» 

Мақсаты: Дөңгелек 

және сопақша пішіндегі 

ою-өрнекті құрастыру, 

ұлттық ою-өрнектердің 

элементтерін пайдалану 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Әдемі 

сырмақ»  

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Әжем 

келді ауылдан» 

Мақсаты: Халықтық 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: 
Қазақстан халқының 

салттарымен 

дәстүрлері. 

Мақсаты:Анама 

силық дайын 

пішілген 

кескіндермен 

жұмыс жасау 

күрделі емес сызба 

сызу қайшымен 

нұсқаны тілік етіп 

кесу мен ойып ала 

білуді 



тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Доптарды домалату. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара 

қашықтықта оң және 

сол қолымен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Орамал тастамақ» 

 

3.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Затты 

жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру. 

(биіктігі 5-10см). 

Қимылды ойын: 

«Асық ойындары» 

 

Цели и задачи. 

Дать детям представление о 

традициях и особенностях быта 

казахского народа.Развивать 

мышление,интерес к 

теме.Воспитывать бережное 

отношение к традициям и 

культуре казахского народа. 

Юрта-киіз үй,орнамент-

ою,домбыра-домбыра 

 

кітабы» 

Мақсаты: «Қызыл 

кітапқа» енгізілген және 

жойылып кету қаупі 

төнген жануарларды атау. 

Табиғатта өзін ұстау 

ережесін білуге баулу. 

Үстел-үсті ойыны: «Аң 

мен аңшы» 

 

  

салт-дәстүрлер туралы 

мағлұмат беру. Жеке 

орындаушылық 

қабілеттерін ашу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

Музыка тыңдау: 

«Қазақы дәстүрлер-ай» 

әні  

Ән айту: «Әже» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сақина 

салмақ» Қимылды ойын 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Торсық» 

Мақсаты: Халық 

шеберлерінің еңбегі 

туралы білімін кеңейту, 

саздан жасалған 

халықтық бұйымдардың 

желісі бойынша 

мүсіндеу дағдыларын 

бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Ыдыстар»  

 

 

қалыптастыру. 

 

 

ІІ апта 

 

«Ертегілер 

елінде. Театр 

әлемі» 

 

    Дене 

шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

1.Сызықтар 

арасымен 

(10см қаш-та) тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Затты көлденеңінен  

Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы:  

«Менің сүйікті ертегім» 

Мақсаты: Жеке тәжірибесінен 

сурет мазмұны бойынша шағын 

әңгімелер құрастырады. 

Тілде сөйлемдердің әртүрлі 

   Математика негіздері 

 

Тақырыбы: «Ертегі 

орманы» 

«Заттарды салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығы, ені, 

биіктігі, жуандығы 

бойынша беттестіру және 

         Сурет салу 

 

Тақырыбы:  

«Ғажайып үй» 

Мақсаты:Балалардың  

сүйікті ертегі  

кейіпкерлерін  өз  

қалаулары  бойынша 

 



2-2.5 ара 

қашықтықта оң және 

сол қолымен 

лақтыру. Затты 

жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биік. 5-10см). 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен 7 

лақ» 

 

2.Сызықтар 

арасымен 

(10см қаш-та) тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биік. 5-10см). 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

 Қимылды ойын: 

«Қызыл телпек» 

 

3.Сызықтар 

арасымен 

(10см қаш-та) тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара 

қашықтықта оң және 

сол қолымен 

лақтыру. Доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Үйшік» 

түрлерін, қосымшаларды 

қолданады. 

Дид-қ ойын: «Ертегінің атын 

тап» 

 

 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Батырлар 

желісі» 

Мақсаты:Өз ойларын білдіріп, 

басқалардың пікіріне құлақ 

асып, ұлдарға (күшті, батыл, 

еңбекқор) тән мінез-құлық 

ерекшелігін талқылау. 

Әдеби кейіпкерлерді дене 

пластикасы ым,дауыс, 

мимика арқылы құру. 

Дид-қ ойын: «Кімнің 

бейнесі?»  

 

тұстастыру арқылы екі 

қарама-қарсы және бірдей 

заттарды салыстыру 

дағдысын бекіту. 

Дид-қ ойын: «Қандай 

өзгешелік бар?» 

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ертегілердегі 

жануарлар» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарлардың (түлкі, 

қасқыр, тиін) сыртқы 

белгілері мен әрекеттері 

туралы білімдерін бекіту. 

Дид-қ ойын: «Жануар 

құрастыр»  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Сиқырлы 

зәулім үй» 

Мақсаты:.Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 

және онымен ойнай 

отырып, шығармашылық 

қиялдау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Мыстан 

кемпірдің үйшігі» 

салуға дағдыландыру. 

Ертегі кейіпкерінің  дене  

бөліктерін  атай  отырып  

геометриялық  

пішіндерден   біріктіріп 

салу.Мазмұнды 

композиция салу  

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не 

артық?»      

 

 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Наурыз 

шашу» 

Мақсаты: Қазақ биінің 

қарапайым 

элементтерімен 

таныстыру. Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау. 

Ұлттық ойын түріне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сәукеле» биі 

Музыка тыңдау: 

«Құтты болсын, Наурыз» 

Б.Бейсенова 

Ән айту: «Хош келдің, 

төрлет наурызым» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: 

«Шертпек» Ұлттық ойын 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Өнер көзі-

халықта» 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Биіктігі 5-10см 2-3 

заттың үстінен 

кезектесе секіру  

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

 

2.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). Биіктігі 

5-10см 2-3 заттың 

үстінен кезектесе 

секіру. Бөрене  

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Қол күрес» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ауыз      

әдебиеті» 

Мақсаты:Тілдің қарқынын 

өзгерту біліктерін бекіту, баяу 

сөйлеу, жаңылтпаштар оқу 

артикуляциялық аппаратты 

одан әрі жетілдіру.Жұмбақ, 

мақал-мәтел, 

жаңылтпаштартар-мен 

балалардың сөздік қорын 

толықтыру. 

Дид-қ ойын: «Мықты болсаң, 

тауып көр!»  

 

Орыс тілі 

Тема: « Наурыз зовет друзей!» 

Цели и задачи. 
Знакомить детей с казахским 

народным творчеством.Учить 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы.Развивать 

мышление.Закрепить названия 

национальных 

блюд,воспитывать интерес к 

сказкам. 

Сказка-ертегі,народное 

творчество-ұлттық өнер. 

 

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Ертегілер 

еліндегі ғажайып 

математика » 

Мақсаты: Әртүрлі сезім 

мүшелерінің көмегімен 

санау дағдысын дамытуды 

жалғастыру (көру, есту, 

иіс сезу). 

Дид-қ ойын: «Көршісін 

ата»  

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Табиғат бұрышындағы  

достар» 

Мақсаты: Көктем 

мезгіліндегі табиғаттағы 

бақылау дағдыларын 

дамыту.Табиғат 

бұрышындағы тірі 

нысандар мен 

өсімдіктерге күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

 

 Сурет салу 

Тақырыбы:  

« Алтын балық» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша олардың 

өзіне тән ерекшеліктерін, 

пішінін, пропорциясын 

және заттар мен олардың 

бөліктерінің орналасуын 

ескере отырып, сурет 

салуды жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Алтын 

балыққа тілек» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: Өнер көзі 

халықта. 

Мақсаты:  Сәндік 

қуыршақ қиып жапсыру.  

 

 

 

               Музыка-1 

Тақырыбы: «Өнер 

көзі-халықта» 

Мақсаты: Қазақтың 

халық музыкасына ынта-

құрметін көтеру. 

Ұжымдасып ойнау. 

 

Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Ұлттық киім мен 

әшекейлер» 

Мақсаты: 

Балаларды ұлттық 

киімді, тұрмыс 

заттары мен 

әшекейлерді 

даярлаумен 

таныстыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Кімге не керек? » 

 

 



 

3.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

 Қимылды ойын: 

«Әжеме қонаққа» 

«Зоологиялық лото»  Д.Нұрпейісова туралы 

мағлұмат беру 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVапта 

 

«Нұр төккен, 

гүл көктем» 

 

    Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу.Бір-

бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалпымен аттап 

өту.Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді 

жинаймыз» 

     Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көктемде» 

Мақсаты:Тілде сөйлемдердің 

әртүрлі түрлерін, 

қосымшаларды қолданады. 

Жеке тәжірибесінен суреттің 

мазмұны бойынша шағын 

әңгімелер құрастырады. 

Дид-қ ойын: «Бұл қай кезде 

болады?» 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: 

«Ару қыздар өнері» 

Мақсаты: Өзінің қимылын 

серіктесінің қимылымен 

үйлестіреді: сахнада 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

 «Көктемгі саябақ» 

(кеңістікті  бағдарлау) 

Мақсаты: Өзінің дене 

бөліктерінің орналасуын 

бағдарлау дағдыларын 

бекіту, өзіне тікелей 

жақын кеңістік 

бағыттарын анықтау. 

Дид-қ ойын: «Қанша 

болды, қанша қалды?»  

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Далада не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

                   Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

 

 

 

              Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Шуақты 

көктем» 

Мақсаты: Көктем 

 



 

2.Допты басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу. Түрлі 

жағдайда тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Күн, жаңбыр, 

жел» 

 

3.Допты басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу. Бір-

бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалпымен аттап 

өту.20-25см 

биіктіктен секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көктемгі 

бәйшешектер» 

 

Қазақтың ұлттық 

ойындар мерекесі: 

«Көкпар» 

 

бағдарлайды, қыздарға тән 

(қарапайым, әдемі) мінез-құлық 

ерекшелігін талқылау.Әдеби 

кейіпкерлерді дене пластикасы, 

ым, дауыс мимикасы арқылы 

құру. 

Дид-қ ойын: «Мінездеме 

суреті»  

 

 

 

 

мезгіліндегі  өсімдіктердің  

тіршілігі, шөптесін  

өсімдіктер ( 4-5 түрін), 

жидектер, 

саңырауқұлақтар туарлы  

білімдерін қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

гүлдерін білесің бе?»  

 

 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы Өнер көзі 

халықта. 

Мақсаты Көңілді 

шеберхана мерекелік 

әшекейлі тізбек дайындау 

өзінің көз алдында 

елестету арқылы жасату.  

мезгілінің табиғатын 

музыкада өрнек-теу 

арқылы эмоциялық 

сезімдерун 

қалыптастыру. 

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 

 

 

 

 



 

 

2021 жыл, Сәуір айы 

Өтпелі тақырып «Біз еңбекқор баламыз» 

Мақсаты: Балалардың белсенді қимыл әрекеттерін ұйымдастыру, ересектермен еркін қарым –қатынас жасау 

дағдыларын дамыту. Еңбек  сүйгіштікке, еңбек  адамдарына  деген құрмет сезімдерін  білдіруге тәрбиелеу. Мектепке 

дейінгі жастағы балалардың денсаулық,  тілдік, танымдық және   шығармашылық деңгейлері бойынша білім, білік, 

дағдыларын арттыру. 

Міндеттері: 

1. Шынықтырудың түрлі тәсілдерін  қолдану арқылы салауатты өмір салтын, жеке бас гигиенасын  сақтауға 

қалыптастыру; 

2. Үлкендердің  еңбегімен таныстыра отырып еңбекті құрметтеуге  үйрету. Еңбек әрекеттерін орындауға 

ынталандыру; 

3. Түрлі техникаларды қолдану арқылы пәндік шығармашылық ортаны қалыптастыру, өнерге баулу; 

4. Еңбек ету барысында қоршаған ортаны  күтіп-баптауға қалыптастыру, бақылағыштық сезімдерін дамыту. 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру-0,25 

 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

 

І апта 

 

«Аялайық 

гүлдерді»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

жоғары көтерілген 

таяқтың  астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Сөйлеуді дамыту 

«Қызғалдақ» өлеңі 

Р.Тышқанбаев.    

Мақсаты: Есту зейінін және 

тілдегі дыбыстарды дұрыс айту 

біліктерін жетілдіру. «Ғ», 

«Қ»дыбыстарын анық айтуға 

дағдыландыру. 

Дид.ойын:   «Гүлді тап» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Көрікті  гүлзар» 

Мақсаты: Жасалған 

әрекеттердің көмегімен 

түрлі мәселелерді 

шешудің әдістерін табады. 

Дид-қ ойын: «Гүлдерді 

түсіне қарай жина»  

        Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Алғашқы  

бәйшешектер» 
Мақсаты:Заттардың 

үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салады. 

Дид-қ ойын: 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: 
Аялайық гүлдерді 

Мақсаты: 

Ұжымдық 

мазмұнды 

құрастыруға 

үйрету, 



Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Қызғалдақтар» 

 

2.Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру.Гимнастикалы

қ қабырға бойынша 

оң аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Көбелекті қуып 

жет» 

3.Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру (3,5-

6,5м.кем                                  

емес).Жоғары 

көтерілген таяқтың  

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Көлбеу тақтайда 

жоғары-төмен жүру 

және жүгіру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдер өсті» 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Украсим цветами» 

Цели и задачи. 
Учить понимать речь,правильно 

использовать их 

вречи.Развивать 

память,логическое 

мышление,воспитывать  

любовь к природе. 

Весна-көктем, 

цветы-гүлдер, 

солнце-күн,трава-зеленая 

 

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі өсімдіктердің 

тіршілігі туралы, орманда, 

бақшада, далада өсетін 

өсімдіктер туралы 

білімдерін қалыптастыру. 

 Дид-қ 

ойын:«Айырмашылығы

н тап»  

 

 

«Бәйшешек алаңы»  

 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Гүлдер 

бағы» 

Мақсаты: 

Талғампаздыққа, 

әсемдікке құштарлыққа 

тәрбиелеу. Әсем 

қозғалуға, тербелу, 

айналу қимылдарын 

еркін жасауға үйрету. 

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 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:       

«Түймедақ гүлі» 

Мақсаты:Қоршаған 

әлемнің әсемдігін 

эмоционалды 

қабылдайды. 

Дид-қ ойын: «Гүлдер»  

 

шығармашылық 

ойлауды қиялдауды 

дамыту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ апта 

 

«Ас атасы-нан» 

 

      Дене 

шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Бір орында тұрып, 

ұзындыққа 4-

6сызықтың үстімен 

секіру(ара қаш-ы 40-

50см).Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м), (ара 

қаш-ы1,5-2м) 

лақтыру. 

Қимылды ойын:  

«Дәннен бидайға» 

 

2.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м),(ара 

қаш-ы1,5-2м) 

лақтыру.Құрсауды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

     Сөйлеуді дамыту 

 

Тақырыбы: М.Етекбаев  

«Нан  қайдан  шығады?» 

ертегісі 

 

Мақсаты: Жеке тәжірибесінен 

суреттің мазмұны бойынша 

шағын әңгімелер 

құрастырады.Ана тілінің 

барлық дыбыстарын дұрыс 

атайды. 

 Дид-қ ойын: «Не екті, не 

шықты?»  

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы:  

«Бидай мен қаңбақ» 

А.Тоқмағанбетов 

 Мақсаты:.Өлеңді мәнерлеп оқи 

отырып, қазақ халқының 

ежелден келе жатқан кәсіби егін 

өсіру туралы мағлұмат беру. 

 Дид-қ ойын: «Ия, жоқ»  

 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Бауырсақ» 

ертегісі 

Мақсаты: Заттардың 

жиынтық сапасы бойынша 

әртүрлі  заттардан  

тұратындығы туралы 

түсініктерін жетілдіру. 

Осы  заттардың  сыңарын  

қою негізінде салыстырып 

теңдігін анықтау. 

Дид-қ ойын: «Үлкен-

кіші»  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Наубайхана» 

 (табиғи  және  қалдық 

материалдармен  

жұмыс) 

Мақсаты:Табиғи ма- 

териалдардан, 

жапырақтармен  

қорапшалардан 

наубайхананың макетін  

құрастыруды  

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Бөліктерден құрастыр»  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

 Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Бидай мен қаңбақ» 

 

Мақсаты: Заттарды 

қағаз бетіне тұтастай 

орналастыра отырып, 

мазмұнды комозиция 

салу дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Егіс 

алқабында»    

 

  

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Нан болса  

ән де болады» 

Мақсаты: Нанның 

қадір-қасиеті  және  

музыканың рухани азық 

екендігі туралы 

байланыстыра әңгімелеу. 

Би қимылда-рында жеңіл 

тербелу, жұптаса айналу 

т.б. орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

Музыка тыңдау: 

 «Диірмен» Т.Ломова 

(«Зерек ботақан» 

жинағынан) 

 



«Қарауыл» 

 

3.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Бір орында тұрып, 

ұзындыққа 4-

6сызықтың үстімен 

секіру(ара қаш-ы 40-

50см). 

Бөрене үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Егістіктегі жел» 

«Нан қалай пайда 

болды?» 

Мақсаты: Қарапайым 

зерттеуге қызығушылық 

пен әуестік таныту 

дағдыларын жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

кезде болады?»  

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Мысық 

пен тышқан» Қимылды 

ойын 

 

 

  

 

 

ІІІ апта 

 

«Жәндіктер мен 

қосмекенділер 

әлемі»  

 

     Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бөрене  үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Бір орында 

тұрып, екі аяқпен 

секіру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Құрбақалар» 

2.Бөрене  үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу.Допты 

еденге  ұру және екі 

қолымен қағып алу. 

 Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

С.Қалиев «Құмырсқа» өлеңі 

Мақсаты:Сөздердегі дауысты 

және кейбір дауыссыз 

дыбыстарды (п-б, т-д, к-г, ф-в, 

с-з-ц) анық айтуларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Сөз ойла, тез 

ойла»  

 

 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Весенняя посевная» 

Цели и задачи. 

Познакомить детей с 

признаками весны.Учить 

представление о сезонных 

изменениях природы.Учить 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Құмырсқаның  илеуі» 

Мақсаты: Геометриялық 

пішін -үшбұрышты тану 

және атау, пішннің 

пішінін сипап-сезу және 

көру тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: «Жұбын 

тап»  

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Ормандағы жәндіктер» 

Мақсаты:Жәндіктердің 

аттарын (қоңыз, көбелек, 

шыбын) бекіту, кейбір 

жәндіктер туралы 

(құмырсқа) қарапайым 

түсінік беру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Қанқызы» 

Мақсаты: Дәстүрден 

тыс тәсілдермен сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру.Өзінің 

жұмыстарын және басқа 

балалардың жұмыстарын 

бағалай алады. 

Дид-қ ойын: «Ұшты, 

ұшты» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: Жәндіктер 

мен қосмекенділер әлемі. 

Мақсаты:  Адамдардың 

еңбектерін бейнелейтін 

композиция құру. 

 

 

Қоршаған 

ортамен танысу 

 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: 

Қауіпсіздік 

ережесін сақтауға 

үйрету. Табиғат 

аясында өзін-өзі 

ұстау мәдениетінің 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Сақтану ережесі» 



Қимылды ойын: 

«Аю мен аралар» 

 

3.Бөрене  үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Бір орында 

тұрып, екі аяқпен 

секіру.Допты жерге 

ұру. 

Қимылды ойын: 

«Инеліктер» 

 

наблюдать за 

природой.Познакомить с 

основными признаками 

весны.Воспитывать любовь к 

природе. Весна-көктем,деревья-

ағаштар, капель-тамшы. 

 

Дид-қ ойын: 

«Құмырсқаның илеуі»   

 Музыка-1 

Тақырыбы: «Жәндіктер 

мен қосмекенділер 

әлемі» 

Мақсаты: Айналадағы 

кішкентай тіршілік 

иелерінің табиғаттағы 

орны туралы мағлұмат 

беру. Музыкалық бейне 

мен қозғалыс 

тәжірибесін 

сәйкестендіре білу 

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 

 

 

 

ІVапта 

 

«Еңбек бәрін 

жеңбек»  

 

      Дене 

шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

1.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Допты 

еденге  ұру және екі 

қолымен қағып 

алу.Аяқты бірге, 

алшақ қойып, 

біреуін алға, 

      Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: « Еңбек туралы 

мақал-мәтелдер» 

Мақсаты: Тілдің 

қарқынын өзгерту біліктерін 

бекіту.Артикуляциялық 

аппаратты одан әрі жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Еңбек етсең....» 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: 

Математика негіздері 

 

Тақырыбы: «Көктем 

құстары» 

Мақсаты: Заттардың 

санын салыстыруға 

үйрету, заттардың тең 

болу және тең болмау 

ұғымдарымен 

таныстыруды бекіту. 

 Дид-қ ойын:  «Қанша 

өзгешелік бар?»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып салу 

Дид-қ ойын: «Құстарға 

ұя жасаймыз»  

 

    Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

 



екіншісін артқа 

қойып секіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім көп 

жинайды?» 

 

2.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Допты 

жерге 

ұру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Егінші мен  егін» 

 

3.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу.Аяқты 

бірге, алшақ қойып, 

біреуін алға, 

екіншісін артқа 

қойып секіру.Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Тастарды жинау» 

Спорттық мереке: 

«Еңбек бәрін 

жеңбек» 

«Шырылдауық шегіртке» 

Мақсаты: Көлеңке театры 

арқылы таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді драмалау. 

Дид-қ ойын: «Шегірткенің 

әні». 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Пияз бен 

шөп» 

Мақсаты: Пияздың және 

шөптің бөлме жағдайында 

өсуі туралы білімдерін 

қалыптастыру. Арам 

шөптерді жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  «Бақшада 

өсе ме, әлде бақта ма?»  

 

Құрастыру. 

Тақырыбы Еңбек бәрін 

жеңбек 

Мақсаты  Зообақ қағаз 

циллиндрлерден оларды 

қосу әдісімен 

жануарларды жасай білуді 

үйрету. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбексүйгіштікке баулу.  

Би қимылдарын бекіту.             

Әр түрлі эмоцияға 

көзқарастарын білдіру. 

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. 

 

 

 

 

2021 жыл, Мамыр айы 



Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Мақсаты: «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық» және «Әлеумет» білім беру салаларының 

мазмұндары  бойынша меңгерген  білім, білік, дағдыларын анықтау, бекіту 

 Міндеттері: 

1. Дене жаттығуларын орындау, қимылды ойындар Ережелерін, спорттық ойындардың техникаларын меңгеру 

және жеке бас гигиеналарын  сақтау дағдыларын бекіту; 

2.  Ана тілі және басқа да тілдерде барлық дыбыстарды дұрыс айту, қарым-қатынасқа түсу, сөйлемдердің әр-

түрлі түрлерін  қолдану және сөйлеу дағдыларын бекіту; 

3. Тәулік бөліктерін, кеңістіктегі заттардың орналасуын, түрлі мәселелерді шешудің әдістерін және құрылыс 

бөлшектерін анықтау дағдыларын бекіту. Қоршаған орта туралы қарапайым түсініктерін анықтау; 

4. Шығармашылық дағдыларын, отбасылық құндылықтарын және отансүйгіштік сезімдерін бекіту 
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Денсаулық-3 

Дене шынықтыру-3 
Қатынас-2 

Сөйлеуді дамыту-1 

Көркем әдебиет-0,5 

Орыс тілі-0,5 

Таным-2,5 

Математика негіздері-1 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану1 

Шығармашылық-3 

Музыка-1,5 

Сурет-1 

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25 

Әлеумет-0,5 

Қоршаған ортамен 

танысу-0,5 

 

 

І апта 

 

«Достық-біздің 

тірегіміз» 

(Халықтар 

достығы)  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Досыңа көмектес» 

 

2.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Достығымыз жарасқан» 

Мақсаты: Жеке тәжірибесінен 

суреттің мазмұны бойынша 

шағын әңгімелер құрастыруды 

бекіту.. 

Дид-қ ойын: «Қай ұлттың 

киімі?»  

 

Орыс тілі 

Тема: «В семье единой!» 

Цели и задачи. 

Расширять словарь по 

теме,развивать 

речь,внимание,память.Воспиты

вать уважение к людям разных 

национальностей,проживающих 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

«Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: Жиынтық 

сапасы бойынша әртүрлі 

заттардан тұратындығы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру.5-ке  дейін тура 

және кері санауды бекіту. 

Дид-қ ойын: «Киімінде 

қандай пішін бар?» 

 

 

 

 

 

 

 

 Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Достық шаңырағы» 

Мақсаты: Қазақ 

халқының сәндік-

қоданбалы өнері туралы 

білімдерін кеңейту.2-3 

элементтерді түсі мен 

пішіні бойынша ұлттық 

оюларды ашық 

түстермен кезектестіру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Бәріміз 

біргеміз»  

 

 

 

Қоршаған 

ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

Достық – біздің 

тірегіміз. 

Мақсаты: Күннің 

жылуына 

байланысты 

жануарлардың 

иіршілік 

әрекетіндегі 

өзгерістерді 

бақылау. 

 



және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Достық көпірі» 

 

3.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Биіктігі 5-10см 

2-3 заттың 

үстінен кезектесе 

секіру. 

 Қимылды ойын: 

«Ине-жіп» Бурят 

ойыны 

 

в нашей Республике. 

Праздник-мейрам,народ-

халық,много-көп, нация-ұлттар 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Кесіртке 

қайда мекендейді?» 

Мақсаты: Бауырмен 

жорғалаушылар 

санатының өкілдерімен  

(кесіртке, тасбақа), 

олардың сыртқы түрімен 

және қозғалу әдістерімен 

таныстыруды 

бекіту.(кесірткенің денесі 

ұзын, құйрығы да ұзын, ол 

оны тастап кете алады 

және ол тез қимылдайды). 

Дид-қ ойын: 

«Топтастыр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка-1 

Тақырыбы: «Халықтың 

қуаты-бірлікте» 

Мақсаты: Халықтар 

достығын насихаттау. Әр 

ұлт музыкасынан 

хабардар болу. Әуен 

аяқталуын дәл аңғару. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

Ұлттық билерден попури 

Музыка тыңдау: 

«Достық әні» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту: «Ағайынбыз 

бәріміз» М.Әубәкіров 

Ойын ойнау: «Кешікпе» 

орыс хал ойыны 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Шаңырақ» 

Мақсаты: Заттарды 

түрлі тәсілдерді 

қолданып мүсіндеу 

дағдыларын бекіту. 

Қоршаған әлемнің 

әсемдігін эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІІ апта 

 

«Отан 

қорғаушылыр»  

(ҚР әскері, Ұлы 

Отан соғысының 

ардагерлері) 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, қолдың 

түрлі  

қалпымен аттап өту. 

Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Қимылды ойын: 

«Автоматты кім 

бірінші жинайды?» 

 

 

2. Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, қолдың 

түрлі қалпымен 

аттап өту. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа 

ауысу.Допты екі 

қолымен басынан 

асыра лақтыру.(2м 

ара қаш-а) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Кім әскерде қызмет етеді?» 

І.Мамбетов 

Мақсаты: Тілдік ойындар мен 

жаттығуларды қолдана отырып, 

балалардың сөздік қорын 

дамыту және байыту 

дағдыларын бекіту. Сурет 

бойынша әңгіме құрастыруға, 

сөздерді көпше және жекеше 

түрде дұрыс айтуларын 

жетілдіру.Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу.  

Дид-қ ойын: «Отан 

қорғаушылар»  

 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Мәншүктің 

анасына хаты» 

Мақсаты: Әдеби 

кейіпкерлердің әрекеттеріне 

өзінің көзқарасын 

білдіреді.Адамгершілік 

нормалары мен түсініктері 

тұрғысынан бағалайды. 

Сахналау . 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

«Сарбаздар» 

Мақсаты: Тәулік 

бөліктерін: таңертең, 

күндіз, кеш,  күндер: 

бүгін, кеше, ертең 

ұғымдарын бекіту. 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әскердегі 

сарбаздар»  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ұшақ» 

Мақсаты: Балалардың 

қалдық материалдардан 

бұйым жасауларын 

қалыптастыру. Бөліктерді 

біріктіру үшін желімді 

пайдалану дағдысын 

бекіту. 

Дид-қ ойын: «Ұшады, 

ұшпайды» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 
Мақсаты: Балалардың 

әскер туралы білімдерін 

жетілдіріп, олардың 

түрлерімен таныстыруды 

бекіту. Отанына деген 

 Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Мерекелік отшашу» 

Мақсаты: Өз ойлары 

бойынша сурет салу, 

композиция 

құрастыру.Көлемді 

пішіндерді безендіру.  

Дид-қ ойын: «Әскери 

мамандық» 

 

 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Жеңіс 

күні» 

Мақсаты: Әскери 

музыкаларды тыңдап, 

жанрларды ажыратуды, 

қосыла билеуді үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Катюша» биі 

Музыка тыңдау: 

«Жеңіс туы желбіреп» 

Б.Бейсенова  

Ән айту: «Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров  

Ойын ойнау: 

«Жалаушаны кім бірінші 

іледі?» 

 

 

 

 

 



Қимылды ойын: 

«От шашу» 

 

3. Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, қолдың 

түрлі қалпымен 

аттап өту. Допты екі 

қолымен басынан 

асыра лақтыру.(2м 

ара қаш-а).50см 

жоғары көтерілген 

арқанның астынан 

оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Қимылды ойын: 

«Граната лақтыру» 

сүйіспеншілікерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:«Не, 

қайда?» 

 

 

 

 

ІІІ апта 

 

«Көңілді жаз»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 50см жоғары 

көтерілген доғаның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп өту. 20-

25см биіктіктен 

секіру. 

 

Қимылды ойын: 

«Балық аулаймыз» 

 

2.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Бөрене 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жайлау көркі» 

Мақсаты: Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме құрауға,сөз 

ұйқасын таба отырып, сөйлем 

құрастыру дағдыларын 

жетілдіру . Сурет бойынша 

балалардың шығармашылық 

тілін дамыту.Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Сөзге сөз қос» 

 

Орыс тілі. 

Тема:  

«Здравствуй, Лето красное» 

Цели и задачи. 
Ввести в активный словарь 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: «Саяхатқа 

дайындық» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлауды жетілдіру, 

математикалық 

ұғымдарын түсіну, 

берілген тапсырмаларды 

орындау. Өзінің 

айналасындағы заттардың 

орналасуын 

(оң,сол,алда,артта,жоғары 

-да,төменде,алыс,жақын) 

анықтау дағдыларын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Қандай 

пішінді көріп тұрсың?» 

 

  Сурет салу 

Тақырыб«Көңілді жаз» (Еркін 

тақырып) 

ММақсаты: Заттарды қағаз бетіне 

тұтастай орналастыра 

отырып, мазмұнды 

композиция салу 

дағдыларын дамыту. Өз 

қалауымен сурет салу 

қабілеттерін дамыту. 

Балаларды 

шығармашылыққа, 

жауапкершілікке 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық  ойын: 

«Бұл қай мезгіл?» 

 

 

Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: 

«Ауылдағы 

тіршілік» 
Мақсаты: Ауыл 

шаруашылығын 

дағы ересектер 

еңбегі туралы 

білімдерін 

қалыптастыру.  

Ауыл 

шаруашылығы 

жұмысшылары 

еңбегінің мәнін 

түсіну (қала мен 

ауылдың 

байланысы), 



арқылы еңбектеп 

өту. Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м кем емес). 

Қимылды ойын: 

«Кеттік, серуенге» 

 

3.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

5метрден 3 рет 

жүгіру. Допты 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м. ара 

қаш-а). 

Қимылды ойын: 

«Шуақты күн»  

 

слова по теме «Лето».Развивать 

лексико-грамматический строй 

речи,внимание,память.Воспиты

вать бережное отношение к 

природе. 

Лето-жаз,солнце-күн,жарко-

ыссы 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қош 

келдің, жаз!» 

Мақсаты: Жазғы уақытта 

болатын маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Құрдастарымен және 

ересектермен еркін 

қарым-қатынас 

барысында танымдық-

зерттеушілік іс-әрекет 

дағдыларын 

дамыту.Қарапайым 

жаратылыстану 

ғылымдық түсініктерін 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Жаздағы 

түстер» 

 

 

             Музыка-1 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз» 

Мақсаты: Жаз 

мезгілінің жарқын көңіл-

күйімен қуану, шаттану 

сезімдерін білдіру. 

«Жайлау» сөзіне түсінік 

беру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Түрлі-түсті шарлармен 

би 

Музыка тыңдау: «Бәрі 

қызық 

балаға»Д.Әбілдинов 

Ән айту: «Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров 

Ойын ойнау:  

«Көпіршіктермен ойын» 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: Көңілді жаз 

Мақсаты:  Сюжеттік 

жайлау табиғаты. 

 

 

диханның еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Кімге не қажет?»  

 

 

 

 

ІVапта 

 

«Мен жасай 

аламын» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 50-

60м.жүгіру. 

Сызықтар арасымен 

10см. ара қаш-а тепе-

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Көшбасшы» 

Мақсаты: Балаларды заман 

талабына сай әр саладағы 

білімдерін кеңейте отырып,, 

білім деңгейін бекіту. Ұлттық 

мәдениет құндылықтарын 

бойларына сіңіре отырып, 

балалардың тапқырлығын, 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Ойнайық та, ойлайық» 

(сайыс түрінде) 

Мақсаты: Балалардың 

ой-өрісін дамыту, 

айтылған сан бойынша 

заттарды санап шығу, 

танып, атай білуге, қанша? 

 Сурет салу 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сурет әлемінде» (сайыс 

өткізу) 

Мақсаты:Балаларға 

бейнелеу өнерінің қыр-

сырын жан-жақты 

жетілдіру. Олардың 

дүниетанымын, 

 



теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Дәл тигіз» 

 

2. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 

Допты қағып алып 

жүгіру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары 

секіру(биіктігі5-

10см) 

Қимылды ойын: 

«Тордан допты 

өткіз» 

 

3. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа ауысу. Бір-

бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалпымен аттап өту. 

Тақтай үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

 Қимылды ойын: 

«Туннельден 

өтеміз» 

Спорттық сайыс: 

«Көңілді мәре» 

шеберлігін, танымдық 

қабілеттерін қалыптастыру. 

Сұрақтарға толық жауап беру 

дағдысын жетілдіру. Ойлау 

қабілеттерін дамыта отырып, 

сөйлеу шеберлігін жетілдіру, 

белсенділігін арттыру. 

Жарысуға, жарыста жеңімпаз 

болуға ұмтылдыру. 

Көшбасшылық қабілетін ояту, 

білімді, дарынды, озық болуға, 

алған білімдерін қолдана білуге 

тәрбиелеуді бекіту. 

Дидактикалық ойын: «Топ 

көшбасшысы» 

 

 

Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: 

«Біздің көңіл-күйіміз»  
Мақсаты: Көңіл күй туралы 

түсініктерін бекіту. Өзінің, 

басқа адамдардың көңіл күйін 

түсіну қабілеттерін, мәнерлі 

сөйлеу, ым-ишара арқылы көңіл 

күйін бере білу дағдыларын 

дамыту. Ересектермен және 

құрдастарымен өзара әрекетте 

мәдениетті мінез-құлық 

дағдыларын тәрбиелеуді 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Көңіл күйіңмен 

бөліс»  

 

  

қандай? нешінші? деген 

сұрақтарға дұрыс жауап 

беруге талап ету. Сол 

жақта, оң жақта, 

жоғарыда, төменде 

дегенді ажырата білу 

ұғымдарын кеңейту. 

Уақытты бағдарлау 

жөніндегі білімдерін 

(таңертең, күндіз, кеш, 

түн) тереңдете түсу.  

Логикалық ойлау 

қабілетін, танымын 

дамыту. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғат  ба

йлықтары»  

(білім сайысын өткізу) 

Мақсаты: Табиғатты 

қорғау туралы мәлімет 

беріп , меңгерту, 

танымдық  қабілетін  

арттыру; есте сақтау, көру 

қабілеттерін дамыту; ой –

өрісін кеңейту.Табиғатты 

сүюге және ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу; қазақ  

халқының табиғатты 

 қорғау дәстүрлерін үлгі 

алуға шақыру,                       

эстетикалық; 

сезімдеріне баулу.  

 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы Мен жасай 

эстетикалық талғамын 

кеңейту. Сурет салу 

дағдысын, логикалық 

ойлау, еске түсіру, 

елестету қабілеттерін 

және шығармашылығын 

арттыру. Өнерге баулу, 

шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

Музыка-1,5 

Тақырыбы: «Мен жасай 

аламын»  

Мақсаты: Балалардың 

түрлі қабілеттерінің 

ашылуына ықпал ету. 

Музыканың сипатына 

сәйкес түрлі 

қимылдарды ауыстырып 

орындау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Түрлі-түсті шарлармен 

би 

Музыка тыңдау: 

 «Біз осылай өсеміз» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Мен ауылға 

барамын» Б.Бейсенова 

Ойын ойнау:  

«Көлеңке» Қимылды 

ойын. 

 



аламын 

Мақсаты Көңілді адамдар 

шығармашылық қиялын 

ұсақ заттар жасауды 

көрнекіліктерді қолдану 

арқылы және ойдан 

шығару елестету арқылы 

жасай білуді дамыту. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

09.20-

10.20 
1.Денешынықтыру 

2. Жаратылыстану   

Тақырыбы: 

 «Мол өнім» 

Мақсаты: 
Көкеністер мен 

жемістердің  4-5 

түрін атауға 

үйрету.Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.Үлкен

дер еңбегіне 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әкем 

егін жинады» 

Көрнекілік: 
көкөністер мен 

жемістер суреттері, 

тәжірибе заттары. 

Әдіс- тәсілі: Ойын 

технологиясы         

2.Мүсіндеу: 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы өнімді 

жинау» (сәбізді 

жиау) 

Мақсаты: 

домалақтау, 

сопақшалау, шымшу 

тәсілдері арқылы  

сәбіз мүсінін  

жасауды үйрету.  

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

Менің отбасым 

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Мақсаты:Дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс 

айту дағдыларын 

бекіту.Сөздік қорын 

жалпылаушы мағыналы 

сөздермен 

байыту.Отбасы, 

отбасындағы тұрмыс 

туралы айтып беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата» 

Мақсаты: отбасы 

мүшелерін дұрыс 

атауға, сәлемдесіп, 

қоштасуға, үлкенді 

сыйлап, құрметтеуге 

үйрету 

2. Музыка 

1. Орыс тілі 

2. Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 

 «Менің отбасым, ата-

аналар еңбегі» 

Мақсаты:  

Қоршаған ортадағы 

ағаштар мен бұталарды 

күтіп-баптап, олардан 

түрлі жиһаздар 

болатынын айту, 

түсіндіру. 

 

1.Денешынықтыру 

2.Сурет салу 

Тақырыбы: 

Тостағанды  

әшекйлеу 

(Заттық сурет салу) 

Мақсаты: Сопақша 

пішіннен тостағанның 

суретін салып, ирек 

сызықпен әшекейлеуді 

және таныс 

элементтерді (нүкте, 

дөңгелек, 

жолақшаларды) 

құрастыруды 

үйрету.Әдемілікті 

сезіне білуге 

тәрбиелеу.Эстетикалы

қ сезімдерін, ойлау 

қабілеттерін, ұсақ қол 

қимылдарын дамыту 

Қолданылатын 

көрнекі құралдар: 
тостағанның суреті, 

қазақтың ұлттық ою-

өрнегін суреттері және 

қазақ халқының 

тұрмыста тұтынатын 

бұйымдарының суреті 

 

1.Денешынықтыру 

2.Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Отбасындағы менің 

бір күнім»  

(сан мен санау) 

Мақсаты:  

Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру.Салыс

тыратын топтар: бір 

көп, бір және екі, екі 

және үш және төрт, 

төрт және бес. 

Дидактикалық ойын: 

біз отбасында 

нешеуміз? 

 

Серуенге 

дайындық 

10.30-

10.50 

      



 

 

Серуендеу 

10.50-

12.00 
Бақылау: Емдік 

шөптерді  бақылау 

Мақсаты: 

Балабақша 

ауласында өсетін  

емдік шөптер 

туралы білімдерін 

кеңейту.Табиғатты 

қорғау және 

сақтпуға деген  

ынталары мен 

іскерліктерін 

қалыптастыру 

Еңбек: 

Тәрбиешімен бірге 

құлаған, сынған  

бұталарды жинау 

Қимылды 

ойындар: «Қасқыр 

қақпан» 

Мақсаты: 

Балаларды 

ептілікке, 

жылдамдыққа, 

аң,арымпаздыққа 

тәрбиелеу 

Бақылау: Күз 

көріністерін бақылау 

Мақсаты: Күз туралы 

білімдерін молайту, күз 

көріністерін бақылауды 

жалғастыру 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау 

Қимылды ойындар: 
«Ормандағы 

соқпақтар»Мақсаты:жа

ғдайға байланысты 

қозғалыстарды 

түрлендіру. 

Бақылау: Тастарды 

бақылау. 

Мақсаты: Тастардың өлі 

табиғат мүшесі екендігі 

жайлы түсініктерін 

молайту, олардың 

әртүрлілігі мен пайдасыы 

туралы білім беру 

Еңбек: Ауладағы 

тастарды жинау және 

олардан композиция  

құрау. 

Қимылды ойындар: 
«Ұшты - ұшты» 

Тәрбиешіні мұқият 

тыңдауға үйрету 

Бақылау: 

Жапырақтардың  

түсін бақылау. 

Мақсаты: 

Табиғаттың мезгілге 

байланысты  

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Бақылағандар

ын сөйлеу тілінде 

қолдану қабілеттерін 

қалыптастыру 

Еңбек: Алаңдағы 

жапырақтарды 

жинауға  аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Қимылды ойындар: 

«Түлкі мен қояндар» 

Жануарлар мінез-

құлқын ажырата білу 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 
Мақсаты: Күз 

мезгілі туралы 

білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақт

арды жинау 

Қимылды 

ойындар: «Орамал 

тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері. 

Серуеннен 

оралу 

12.00-

12.20 

     

 

Түскі ас 12.20-

13.00 

     

Түскі ұйқы 13.00-

15.00 

     

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту 

15 10-

15.40 

 

 

 . 

 

  

Бесін ас 15.40-

16.10 

     

 Ойындар, 

дербес әрекет 

16.10-

16.30 

Қайтала ойыны: 

Мақсаты: Қимыл 

  «Пішіннің суретін 

сал» 

Вариативтік компонент 

Ертегілер елінде 

Қайтала ойыны: 

Мақсаты: Қимыл 

«Көбелек» ойыны 

Мақсаты: Басқа 



 

 

қозғалысты 

бақылағышты дамыту  

Барысы: Тәрбиеші 

балалрғ бірнеше 

қимыл-қозғалысты 

көрсетеді.Балалар оны 

қайталайды.Осыдан  

кейін бір бала топан 

шығып өз қимылын 

көрсетеді, басқалары 

соны қайталайды 

Мақсаты: көріп, есте 

сақтауын, қолдың ұсақ 

маторикасын дамыту. 

Барысы:Тәрбиеші 

балаларға 1-2 мин 

аралығында 

геометриялық 

пішіндерді 

көрсетеді.Есте 

қалғандарын қағазға 

түсіруді өтінеді 

«Көкөністер айтысы»  

ертегісі 

Мақсаты:Конус театры 

арқылы ертегі желісімен 

таныстыру.Ертегідегі 

көкөністердің 

ерекшеліктері туралы 

әңгімелей  отырып, 

табиғатты аялауға, еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу 

қозғалысты 

бақылағышты дамыту  

Барысы: Тәрбиеші 

балалрғ бірнеше 

қимыл-қозғалысты 

көрсетеді.Балалар оны 

қайталайды.Осыдан  

кейін бір бала топан 

шығып өз қимылын 

көрсетеді, басқалары 

соны қайталайды  

бала бойындағы 

жақсы қасиетті көре 

білуді, 

құрбыларымен 

жақсы қатынас 

орнату қабілетін 

дамыту 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

16.30-

16.50 

Аятқа  сурет оқу 

қызметі бойынша 

түрлі түсті шардың 

суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Елдосқа жаңылтпаш 

айтқызу мақсатында, 

оның сөздік қорын 

дамыту. 

Аянаға тақпақ айтқызу. Іңкәрға жеміс-

жидектердің суретін 

салдыру. 

Топ балаларына, 

бөлме өсімдіктерін 

күтіп-баптауды 

үйрету. 

 Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.00 

     

Серуен 17.00-

18.00 

Қимылды ойындар: 

«Күн мен жаңбыр» 

 

Қимылды ойындар: 

«Қуырмаш» 

 

Қимылды ойындар: 

«Кімнің тобы тез 

жинақталады?» 

 

Қимылды ойындар: 

«Секіріп жүріп 

допты ұстау» 

 

Қимылды ойындар: 

«Поезд» 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30 

Баланың бүгінгі жетістігі туралы әңгімелесу. Үйде баланың өзі киініп, өзі шешінуін қадағалап, талап етіп отыруды 

түсіндіру.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ойын, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

09.10-9.20  «Ғажайып 

жұлдызша» 

ойыны 

Мақсаты:балалард

ы бір-біріне 

сыйластыққа  

жағымды қарам-

қатынасқа 

тәрбиелеукіріп, 

шырынды 

....қойды. 

(үстел үстіне) 

Құрылыс ойыны: 

«Менің көшем» 

Мақсаты: балалардың 

ой-қиялын дамыту, 

құрылыс 

материялдарын ұалай 

пайдалану керектігін 

меңгеру 

«Қажетті түсті тап» 

ойыны 

Балаларға сенсорлық 

тәрбие беру 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-пластмассадан. 

 

«Мимикалық 

жаттығу» 

Мақсаты: 
балалардың көңіл 

күйлерін түрлі 

эмоциялармен 

білдіруге үйрету. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

09.30-10.30 1.Дене 

шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. 

Жаратылыстану   

Тақырыбы:  

«Көшеде өзін ұстау 

тәртібі» 

Мақсаты: Көшеде 

өзін дұрыс ұстау 

ережелері туралы 

білімдерін 

қалыптастыру.Қор

шаған орта туралы 

білімдерін кеңейту. 

Дид-қ ойын:  

«Көшедегі 

қауіпсіздік» 

Көрнекілік: 

бағдаршам 

суреттері. 

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Біз тұратын көше» 

Мақсаты:Байланысты

рып сөйлеу 

дағдыларын 

үйрету.Әңгімені айтып 

беруге үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:  

«Көшедегі көлік түрін 

дыбысынан тану» 

Көрнекілік:көше 

белгілерінің суреттері. 

2. Құрастыру 

Тақырыбы:  

«Біздің көше» құрылыс 

материялдарынан 

Мақсаты: 

Орналастыру 

тәсілдерін қолдана 

отырып, 

пластиналарды тігінен 

және кірпіштерді 

бөлшектерді 

1.Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: «Адасқан 

құмырсқа» ертегісі» 

Мақсаты: таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді драмалау, 

достық қарым-қатынас 

және өзара көмек көрсету 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 
«Құмырсқаның илеуіне 

жолды тап» 

2.Музыка. 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

  

1.Дене шынықтыру 
Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Сурет 

Тақырыбы: 

«Менің көшем» (сюжетті 

сурет салу)  

Мақсаты: Сюжеттік 

сурет салуды ағаштар 

мен бұталарды және 

қарындашпен сурет салу 

тәсілдерін үйрету.Жақсы 

нәтижеге ұмтылуға 

тәрбиелеу.Бейнелік 

сезіну қабілеттерін 

дамыту. 

  

1.Дене 

шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Математика 

негіздері. 

Тақырыбы: «Қала 

картасы» 

(Геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: Теңді 

кем топқа 

үстемелей отырып 

немесе артық 

топтан бір затты 

алып тастай 

отырып, екі 

тәсілмен орнатуға, 

«Қанша еді», 

«Қаншасы қалды?» 

сұрақтарына жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Көшедегі 

әртүрлі көліктер» 



көлденеңнен 

орналастыру. 

 3.Музыка. 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

  

 

Серуенге 

дайындық 

10.30-10.40 Сапырған сары 

қымызын 

Барамын жасыл 

жайлауға 

Қызықтап көркін 

күн көзін 

Асыр сап көкте 

ойнауға       

Балалардың киіну 

реттілігін бақылау, 

киінгенде түймелерін 

қадап, аяқ киімінің 

бауын байлауды , 

киіміндегі 

олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау. 

Киім шкафтарын таза 

ұстау және жинау      

 

 

Біз әдепті баламыз 

Жайнай берсін даламыз 

Табиғатқа қамқор боп 

Сүйіспеншілікпен 

қараймыз 

 

 Балалардың киіну 

реттілігін бақылау, 

киінгенде түймелерін 

қадап, аяқ киімінің 

бауын байлауды , 

киіміндегі 

олқылықтарды жөндеуді 

қадағалау. Киім 

шкафтарын таза ұстау 

және жинау       

Бұл бала қай бала 

Пай-пай тап-таза 

Ақ қаздай 

Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай! 

Дейміз біз мадақтай 

Серуендеу 10.40-11.25 Бақылау: 

Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Табиғаттың 

«көңіл-күйі», жел, 

жаңбыр, суық 

екенін сезіндіру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушының 

еңбегін бақылау, 

көмек беру. 

Қимылды 

ойындар: 
«Қарлығаш» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері. 

Бақылау: Кіші топ 

балаларының іс-

әрекетін бақылау. 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор болуға, тату 

ойнауға үйрету. 

Еңбек: Кіші топ 

балаларына өз 

учаскесіндегі 

жапырақтарды жинауға 

көмектесу 

Қимылды ойындар: 
«Кім жылдам» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 
Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін 

ұғындыру. Сөздік 

корларын дамыту. 

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау. ( күн салқын, 

ызғарлы жел, т.б) 

Мақсаты: Ауа –

райыныңөзгешелігін 

сезіну, табиғат 

құбылысын меңгерту. 

Еңбек: Ағаштың 

бұтақтарын жинау. 

Қимылды ойындар: 
«Өз жұбынды тап» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

мезгілі туралы 

білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақ

тарды жинау 

Қимылды 

ойындар: «Орамал 

тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері. 



Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау.Жинақылыққа тәрбиелеу .Мәдени 

гигиеналық талаптарды орындауларын қадағалау. 

 

Түскі ас 12.20-13.00  Асың,  асың асыңа 

Береке берсін басыңа 

Бөденедей жорғалап 

Қырғауылдай қорғалап 

Қыдыр келсін қасыңа! 

Сиқырлы сөз: 
Астарыңыз дәмді болсын! 

Түскі ұйқы 13.00-15.00  Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту 

15 10-15.40 Ұйқыдын тұрып, беті қолды жуып 

Төсекті жинап, тазалықты сақта 

 

 

Бесін ас 15.40-16.10  Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

 Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16.10-16.30  Жай қимылды 

ойын: «Бағдаршам» 

Мақсаты: 
Түстерді ажырата 

білуге , жолда жүру 

ережесін есте сақтай 

білуге үйрету 

Шебер қолдар: 
«Тасбақа» Мақсаты:  

Балаларды пайдалануға 

жарамсыз заттармен, 

жаңғақ қабығы мен 

ермексазды біріктіре 

отырып, жұмыс 

жасауға жаттықтыру 

 

Вариативті компанент: 

Үстел үсті театры: 

 «Айтшы әжетай» 

Мақсаты: 

 Үлкендердің еңбегін 

бағалай білу. 

«Әдемі жолдар» 

Мақсаты:  

Ойын арқылы ой-өрісін, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту.  

«Менің көшем» 

әңгімелесу 

Мақсаты: 

 Көше туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

16.30-16.50  Ерназарға сурет 

салғызуда, 

карандашты дұрыс 

ұстауға үйрету. 

Психологтың 

жұмысы: 

Іңкәрдің өзін ортада 

қалай ұстау жөнінде 

Нұрсезімге жаңылташ 

айтқызу арқылы, сөздік 

қорын дамыту. 

Аянаға тақпақ айтқызу Топ балаларын 

бөлме өсімдіктерін 

күтіп-баптауға 

үйрету. 



жұмыс жұмыс жүргізу. 

 

Серуенге 

дайындық 

16.50-17.10 Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі 

олқылықтарды жөндеуді қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

  

 

Серуен 17.15-18.00  Ұшып кететін құстарды бақылау. 

Мақсаты: ұшып кететін құстар туралы түсініктерін кеңейту.Құстарға деген қызығушылығын  арттыру. 

Еңбек: 

Қыста құстарға беруге өсімдіктер дәнін жинау. 

Мақсаты: тапсырманы нақты,жеңіл орындауға жаттықтыру,жүкіру техникасын меңгерту 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-18.30  Ата-аналарға кеңес: 

Балалардың көшеде абай болуын қадағалау.Жол белгісі ережелерін қатаң сақтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ойын, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

09.10-9.20  «Ғажайып жұлдызша» 

ойыны 

Мақсаты:балаларды 

бір-біріне сыйластыққа  

жағымды қарам-

қатынасқа 

тәрбиелеукіріп, 

шырынды ....қойды. 

(үстел үстіне) 

Құрылыс ойыны: 

«Менің көшем» 

Мақсаты: балалардың 

ой-қиялын дамыту, 

құрылыс 

материялдарын ұалай 

пайдалану керектігін 

меңгеру 

«Қажетті түсті тап» 

ойыны 

Балаларға сенсорлық 

тәрбие беру 

Дидактикалық 

ойын: «Жиһаз 

неден жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу 

технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан. 

 

«Мимикалық 

жаттығу» 

Мақсаты: балалардың 

көңіл күйлерін түрлі 

эмоциялармен 

білдіруге үйрету. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

09.30-

10.30 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Жаратылыстану   

Тақырыбы: 

«Табиғат аясындағы 

қауіпсіздік ережелері» 

Мақсаты:  
Табиғат аясындағы 

тәртіп  ережелері туралы 

түсінік беру.Балаларға 

әр-түрлі жағдайдан шығу 

жолдарын таба білуге 

ықпал жасау.Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

арттыру.Табиғатты 

аялауға, қорғауға, 

табиғат әсемдігін  

бағалай  білуге 

тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

 «Қауіпті және қауіпсіз 

заттар» 

Көрнекі құралдар: 

 Табиғат аясының 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Әйгерім дастарханды 

әзірлеп жатыр» 

Мақсаты:  

Заттарды және олардың 

тұрған орнын аңықтау 

дағдыларын жетілдіру. 

Сөздік қорларын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Асханадағы 

қауіпсіздік ережесі» 

(Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

Көрнекі құралдар: 

Мазмұнды рөлді ойын 

құралдары,қазақы 

дастарқан үнтаспасын 

қолдану. 

Сөздік 

жұмыс:Нан,май,тұз,қан

т,жемістер. 

Әдіс тәсілі: 

Түсіндіру,әңгімелеу,сұр

1.Орыс тілі 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы:  
«Жолда жүру 

ережесін сақтайық» 

Мақсаты: Көлік түр, 

жол бөліктері , 

бағдаршам белгілері, 

жолда жүру ережелері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жолдағы қауіпсіздік: 

Көрнекі құралдар: 

Жол белгілері 

суреттері, атрибуттар 

3.Ертеңгілік 

«Армысың –Алтын 

күз» 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Сурет  

Тақырыбы: 

«Бағдаршам»  

(Заттық сурет салу) 

Мақсаты:  

Дөңгелек пішінді 

заттарды сала 

отырып, дәстүрлі 

сурет салудың 

техникасын 

жетілдіру. Баланың 

ойлау, көру,  

қабілеттерін және 

ұсақ қол 

қимылдарын 

дамыту. 

 

 

Дид-қ ойын:  

«Бағдаршам 

қандай?» 

Көрнекі 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Математика 

негіздері. 

Тақырыбы: «Саңырау 

құлақтарды жинау» 

Мақсаты:  

5-ке дейін реттік  санау 

дағдыларын дамыту, 

реттік сан есімдерді 

атау, «Нешінші?», 

«Саны бойынша 

қайсысы?» сұрақтарына 

жауап беру дағдыларын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Ормандағы 

қауіпсіздік» 

 



суреттер, қауіпсіздік 

ережелері 

3. Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Күздің сыйы» 

ақ жауап 

2.Музыка. 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

  

 

құралдар:Бағдаршамн

ың суреті 

Құрал жабдықтар: 

Бояулар,қылқалам, 

қағаз,су,сүлгі,сурет 

дәптер. 

Әдіс тәсілі: 

Түсіндіру 

 

 
 

Серуенге 

дайындық 

10.30-

10.40 

Сапырған сары қымызын 

Барамын жасыл 

жайлауға 

Қызықтап көркін күн 

көзін 

Асыр сап көкте ойнауға     

  

Балалардың киіну 

реттілігін бақылау, 

киінгенде түймелерін 

қадап, аяқ киімінің 

бауын байлауды , 

киіміндегі 

олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау. 

Киім шкафтарын таза 

ұстау және жинау      

 

 

Біз әдепті баламыз 

Жайнай берсін 

даламыз 

Табиғатқа қамқор боп 

Сүйіспеншілікпен 

қараймыз 

 

 Балалардың киіну 

реттілігін бақылау, 

киінгенде 

түймелерін қадап, 

аяқ киімінің бауын 

байлауды , 

киіміндегі 

олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау. 

Киім шкафтарын 

таза ұстау және 

жинау       

Бұл бала қай бала 

Пай-пай тап-таза 

Ақ қаздай 

Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай! 

Дейміз біз мадақтай 

Серуендеу 10.40-

11.25 
Бақылау: Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: Табиғаттың 

«көңіл-күйі», жел, 

жаңбыр, суық екенін 

сезіндіру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау, көмек беру. 

Қимылды ойындар: 

«Қарлығаш» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Кіші топ 

балаларының іс-

әрекетін бақылау. 
Мақсаты: Кішіге 

қамқор болуға, тату 

ойнауға үйрету. 

Еңбек: Кіші топ 

балаларына өз 

учаскесіндегі 

жапырақтарды жинауға 

көмектесу 

Қимылды ойындар: 

«Кім жылдам» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

ұғындыру. Сөздік 

корларын дамыту. 

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері. 

Бақылау: Ауа – 

райын бақылау. ( 

күн салқын, 

ызғарлы жел, т.б) 

Мақсаты: Ауа –

райыныңөзгешелігін 

сезіну, табиғат 

құбылысын 

меңгерту. 

Еңбек: Ағаштың 

бұтақтарын жинау. 

Қимылды 

ойындар: «Өз 

жұбынды тап» 

Балалардың өз 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 
Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы білімдерін 

бекіту 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақтард

ы жинау 

Қимылды ойындар: 

«Орамал тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 



іс-әрекеттері. еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері. 

іс-әрекеттері. 

Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау.Жинақылыққа тәрбиелеу .Мәдени гигиеналық 

талаптарды орындауларын қадағалау. 

Түскі ас 12.20-

13.00  

Асың,  асың асыңа 

Береке берсін басыңа 

Бөденедей жорғалап 

Қырғауылдай қорғалап 

Қыдыр келсін қасыңа! 

Сиқырлы сөз: 
Астарыңыз дәмді болсын! 

Түскі ұйқы 13.00-

15.00  

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту 

15 10-

15.40 

Ұйқыдын тұрып, беті қолды жуып 

Төсекті жинап, тазалықты сақта 

 

Бесін ас 15.40-

16.10  

Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

 Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16.10-

16.30  

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 
Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

сөйлемді бастап, үйдегі 

және көшедегі қауіпсіздік 

туралы түсіндіру. 

Мысалы:Иманали көшеде 

келе жатып-

............қалды.(құлап) 

Вариативті компанент: 

«Қасқыр,түлкі,әтеш» 

ертегісі. 

Дидактикалық ойын: 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: 

Балалардың ойларын 

жетілдіруге дамыту.  

«Менің көшем» 

әңгімелесу 

Мақсаты: 

 Көше туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

16.30-

16.50  

«Алтын күз» ертеңгілігіне балаларды дайындау Мухамедке жаңылташ 

айтқызу арқылы, сөздік 

қорын дамыту. 

Амальға тақпақ айтқызу Топ балаларын 

бөлме өсімдіктерін 

күтіп-баптауға 

үйрету. 



жұмыс 

Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.10 

Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

  

 

Серуен 17.15-

18.00  

Ұшып кететін құстарды бақылау. 

Мақсаты: ұшып кететін құстар туралы түсініктерін кеңейту.Құстарға деген қызығушылығын  арттыру. 

Еңбек: 

Қыста құстарға беруге өсімдіктер дәнін жинау. 

Мақсаты: тапсырманы нақты,жеңіл орындауға жаттықтыру,жүкіру техникасын меңгерту 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30  

Ата-аналарға кеңес: 

Балалардың көшеде абай болуын қадағалау.Жол белгісі ережелерін қатаң сақтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

9.30-

10.30 
1.Дене шынықтыру 
Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Жаратылыстану   

Тақырыбы:  

«Қанатты достар» 

Мақсаты: 

Балалардың үй құстары 

туралы түсінік-терін 

анықтау және кеңейту. 

Жанды нысанды 

сипаттай білу 

дағдысын, зейіні мен 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. Табиғатқа 

қамқор, мейірімді 

көзқарасын тәрбиелеу. 

3. Жапсыру 

Тақырыбы: «Құс» 

Мақсаты:  

«Құстардың бейнесін, 

ақ қағазға ептілікпен 

жапсыру» 

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Қайырымды бала»  

Мақсаты: Балаларға 

табиғат аясында құстарды 

күтіп-баптауға және 

құстарға сүйіспеншілігін 

ояту  

2.Музыка. 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

1. Орыс тілі 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен.  

2. Қоршаған орта 

Тақырыбы: 

 «Адам еңбегінің 

нәтижесі» 

Мақсаты:  

Қыстап қалатын 

құстарға адамдардың 

қамқорлығы туралы 

айту 

1.Дене шынықтыру 
Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Сурет салу  

Тақырыбы:  
«Әдемі құс» 

Мақсаты: 

Тауық пен Әтештің 

суретін салу  

1.Дене шынықтыру 
Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

 «Дым білмеске 

көмектес» 

Мақсаты: 

1 және 4 сандарын 

санауға көмектесу  

Серуенге 

дайындық 

10.35-

10.45 

     Балалардың киіну реттілігін бақылау,  киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау.   Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.  

                                                                 

Серуендеу 10.45-

11.30 

Бақылау:Жаңбырды 

бақылау 
Мақсаты:Ауа райының  

өзгерістерін 

байланыстырыпүйрету-

салқын болды, жаңбыр 

жауды 

Еңбек:Белгілі бір тәртіпте 

киімді дұрыс жинау 

Қимылды ойындар: 
«Кім епті» 

Бақылау: Жылжыған 

бұлтты бақылау 
Мақсаты:Балаларға 

бқлттар жайлы және 

оның қасиеті туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің 

оң және сол  аяғын тани 

білуге үйрету 

Қимылды ойындар: 
«Өз жалауыңды тап» 

Бақылау:Жаяу 

адамдарды бақылау 
Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Еңбек:Гербарий жасау 

үшін әдемі жапырақтарды 

жинау, түскен 

жапырақтарды ағаш 

Бақылау:Итті 

бақылау 
Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

Бақылау: Суды 

бақылау 
Мақсаты:Күз 

мезгіліндегі судың 

жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды 



Мақсаты: Зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және 

қағып алуға жаттықтыру. 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлау 

түбіне тырмамен жинау 

Қимылды ойындар: 

«Бағдаршам» 

Бағдаршам маңызы 

туралы білімдерін бекіту. 

Ептіліктерін дамыту. 

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: 
«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Белгі бойынша 

әрекет етуге 

жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу. Мәдени-гигиеналық 

талаптарды орындауларын қадағалау 

Түскі ас 12.20-

13.00 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдану дағдыларын  жетілдіру. Тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану 

әдебін сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң ауыздарын шаюды қадағалау. 

 

Түскі ұйқы 13.00 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

15 .10 

15.40 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

«Қайық» - Төсекте ішпен жатып , қолды иекке таяп қою, жартылай тұрып оңға- солға тербелу. 

«Кемпірқосақ» - Төсекте арқамен жатып аяғымен ауада шеңбер жасау. 

«Созылу»  - Төсекте аяқтары бірге, қолды денесінің қалпымен жоғарыға созып, арқасымен жатып керілу.  

«Тышқандар» - Массажды кілемшеде аяқ ұшымен және өкшемен айналу 

 

Бесін ас 15.40 

16.10 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16 .10 

16. 30 
Балалармен жеке жұмыс: 

«Бұлт»  

Қ. Әлімқұлов 

Түрленді дала, бау-бақша 

Құлпыра қалды тау жақта 

Қара бұлтты жел қуып 

Жөкеп берді аулаққа 

 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің балабақшам» 

Мақсаты:  үлгі 

бойынша орналастыру  

тәсілдерін  қолдана      

отырып,  картиналар 

құрастыру. 

Вариативті компанент 

Үстел-үсті театры 

Тақырыбы: 

«Мақта қыз бен мысық» 

Мақсаты:  

Ертегіні балалармен бірге 

сахналау (көрніс) 

« Бау бақшада 

бақтарда»  

Ақылбекова 

Айзеременжеке жұмыс.  

Мақсаты: 
Суретті   үлгі  бойынша  

бояп,  эстетикалық  

талғамын  дамыту. 

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 



 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

16.30-

16.50 

Аятқа жаңылташ айтқызу 

арқылы, сөздік қорын 

дамыту. 

Дианаға тақпақ айтқызу Ханшайымға сурет 

салғанда, карандашты 

дұрыс ұстауын үйрету. 

Балнұрға сурет 

бойынша әңгіме 

құрастыруын үйрету. 

Топ балаларын 

бөлме өсімдіктерін 

күтіп-баптауға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.10 

Балаларды киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды байқап, оны дұрыстай білулерін 

қадағалау. 

 

Серуен 17.10-

18.00 

Балабақша   ауласына    серуен. 

Балалармен    әңгімелесу. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

9.10-

9.20 

«Дидактикалық ойын»  

(Көкөністерді сана) 

«Көкөністер мен  

жемістер»  суретін  үлгі  

бойынша   құрастырып, 

әңгіме  айтып  беру 

«Дидактикалық ойын» 

(Дәміне қарай ажырат) 

Өлеңді жаттау: 

Мен қиярмын сәндімін 

Салаттардың сәнімін 

Дәруменім мол менің 

Жегенге қуат 

сыйлаймын 

 

 «Дидактикалық ойын» 

(Топтап жинау) 

 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметі 

9.30-

10.30 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қай жерде өседі» 

Мақсаты:  

Қазақстанда өсетін кейбір 

өсімдіктерді (жолжелкен, 

асқабақ, жалбыз т.б) атауға 

үйрету 

Дид-қ ойын: 

«Қай өсімдіктің 

жапырағы?» 

Көрнекі құралдар: 

Маусымдық  өзгерістер 

фото, видео  көріністері 

Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, 

сұрақ-жауап 

Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді: 

табиғаттағы маусымдық 

ерекшеліктерді 

Қолдана алады: 

ауа райының жай-күйін 

табиғат күнтізбесіне 

түсіреді 

 

 

 

1.Орыс тілі. 

Пән мұғалімінің жоспарымен.  

2.Қоршаған орта 

Тақырыбы: 

«Тарихқа саяхат» 

Мақсаты: 

Қалалар мен ауылдардың атаулары, 

олардың көрікті жерлері, ауыл мен 

қала өмірінің ерекшеліктері туралы 

білімдерін бекіту. Қазақстан 

республикасының бас қаласы – 

Нұр-Сұлтан туралы білімдерін 

суреттерді, альбомдарды қолданып, 

қарастыру арқылы қалыптастыру. 

Мемлекеттік рәміздер туралы (Ту, 

Елтаңба, Әнұран) білімдерін 

қалыптастыру.Өз елінің рәміздеріне 

құрметпен қарауға тәрбиелеу.  

Отанына, оның өткені мен бүгініне 

қызығушылығын, сүйіспеншілігін 

арттыру. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Елорда туралы  

Меңгереді:  

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 2.СУРЕТ 

Тақырыбы:  

«Киіз үйдің 

керегелері» 

Мақсаты: Дөңгелек, 

сопақша пішіндер 

арқылы заттардың 

суреттерін салуды 

үйрету, екі түрлі қыл 

қаламмен жұмыс 

істеуді, 

шығармашылық 

қабілеттерін, ой-

қиялын дамыту, 

байқағыштығы мен 

көз мөлшерін, қолдың 

қимыл-қозғалыс 

үйлесімдігін 

қалыптастыру, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Үлкен және кіші» 

Мақсаты:  
Теңді кем топқа 

үстемелей отырып 

немесе артық топтан бір 

затты алып тастай 

отырып, екі тәсілмен 

орнатуға, «Қанша еді?», 

«Қаншасы қалды?» 

сұрақтарына жауап 

беруге бекіту. 4,5 

сандармен таныстыру, 

сандық топты белгілеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Хайуанаттар бағына 

саяхат» 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Үлкен мен кіші затты 



3. Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Байтерек монументі» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

пішіндердің пропорциясын 

ескере отырып, Байтеректің 

мүсінін жасау 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Байтеректің суретін 

таниды 

Меңгереді:  

Ермек сазбен Байтеректің 

мүсінін жасай алады 

 

 

Елорданы басқа мекендерден айыра 

алады 

 

Киіз үйді таниды  

Меңгереді:  

Киіз үйдің суретін 

бояуды біледі 

  

ажырата алады 

Игереді: 

1 мен 5 көлеміндегі 

заттарды санай білуді, 

солдан оңға санап 

сандарды ретімен атау 

және сан есімді зат 

есіммен 

сәйкестендіруді. 

Меңгереді: 

екі топтпғы  заттарды 

салыстыруды. 

 

Серуенге 

дайындық 

10.35-

10.45  

     Балалардың киіну реттілігін бақылау,  киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау.   Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.      

                                                              

Серуендеу 10.45-

11.30  

Бақылау: 

Ауарайын бақылау 

Мақсаты: 

Ауа райының  өзгерістерін 

байланыстырып, үйрету, 

салқын болды, жаңбыр 

жауды 

 

Еңбек: 

Белгілі бір тәртіпте киімді 

дұрыс жинау 

Қимылды ойындар: «Кім 

епті» 

Мақсаты: Зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және қағып 

 

 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды бақылау 
Мақсаты:Жолда жүру ережесі 

туралы, жолдың жаяулар жүретін 

бөлігі туралы білімдерін тиянақтау. 

Еңбек:Гербарий жасау үшін әдемі 

жапырақтарды жинау, түскен 

жапырақтарды ағаш түбіне 

тырмамен жинау 

Қимылды ойындар: «Бағдаршам» 

Бағдаршам маңызы туралы 

білімдерін бекіту. 

Ептіліктерін дамыту. 

Бақылау: 

Жан-жануарларды 

бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қыс айының 

басының жай-күйі 

жайлы түсініктерін 

қалыптастыру 

 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды 

ойындар: «Қасқыр 

қақпан» 

Белгі бойынша 



алуға жаттықтыру. «Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

әрекет етуге 

жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу. Мәдени-гигиеналық 

талаптарды орындауларын қадағалау 

 

Түскі ас 12.20-

13.00  

 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдану дағдыларын  жетілдіру. Тамақтану алдында мұқият жуынуды, 

тамақтану әдебін сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң ауыздарын шаюды қадағалау. 

 

Түскі ұйқы 13.00 

15.00  

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

15 .10 

15.40  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

«Қайық» - Төсекте ішпен жатып , қолды иекке таяп қою, жартылай тұрып оңға- солға тербелу. 

«Кемпірқосақ» - Төсекте арқамен жатып аяғымен ауада шеңбер жасау. 

«Созылу»  - Төсекте аяқтары бірге, қолды денесінің қалпымен жоғарыға созып, арқасымен жатып керілу. 

«Тышқандар» - Массажды кілемшеде аяқ ұшымен және өкшемен айналу 

 

 

 

Бесін ас 15.40 

16.10 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16 .10 

16. 30 

Балалармен жеке жұмыс : 
«Бұлт»  

Қ. Әлімқұлов 

Түрленді дала, бау-бақша 

Құлпыра қалды тау жақта 

Қара бұлтты жел қуып 

Жөкеп берді аулаққа 

 

 

 Вариативті компанент 

Сюжетті рольдік ойын 

Тақырыбы: 

«Қысқы киімдер» 

Мақсаты:  

Қысқы киімдермен 

таныстыру  

 

« Бау бақшада 

бақтарда»  

Ақылбекова 

Айзеременжеке жұмыс.  

Мақсаты: 
Суретті   үлгі  бойынша  

бояп,  эстетикалық  

талғамын  дамыту. 

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 



Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

16.30-

16.50  

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  Арсенге сурет 

оқу қызметі бойынша 

түрлі түсті шардың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

 Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты: Данияр 

мен Дианаға   

құрастырудан, балабақша   

ғимаратын  берілген  үлгі  

бойынша дұрыс 

құрастыруды үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты:  
Аятқа және Ерназарға 

жаңылташ айтқызу 

арқылы, сөздік қорын 

дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:  Топ 

балаларымен 

бөлмені 

жинастыру 

Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.10  

Балаларды киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды байқап, оны дұрыстай білулерін 

қадағалау. 

 

Серуен 17.10-

18.00 

Балабақша   ауласына    серуен. 

Балалармен    әңгімелесу. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30  

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

9.10-

9.20 

«Дидактикалық ойын»  

(Көкөністерді сана) 

«Көкөністер мен  

жемістер»  суретін  үлгі  

бойынша   құрастырып, 

әңгіме  айтып  беру 

«Дидактикалық ойын» 

(Дәміне қарай ажырат) 

Өлеңді жаттау: 

Мен қиярмын сәндімін 

Салаттардың сәнімін 

Дәруменім мол менің 

Жегенге қуат 

сыйлаймын 

 

 «Дидактикалық ойын» 

(Топтап жинау) 

 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметі 

9.30-

10.30 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Құсхананы 

мекендейтіндер» 

Мақсаты:  

Балалардың үй құстары 

туралы түсінігін кеңейту 

Дид-қ ойын: 

«Қимылды ойындар:  

«Құс болып ұшамыз» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Құхананы таниды 

Меңгереді:  

Құстарды бір-бірінен 

ажырата алады 

 
 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Біз тұратын қала» 

Мақсаты: 

«Өзі тұратын жері 

туралы түсінік беру. 

Өзі тұратын қаланың 

көрікті жерлерінің 

атауларын білдіретін 

сөздерді, сөздердің 

түрлі тәсілдермен 

жасалуын, зат есімдерді 

жекеше және көпше 

түрде қолдану 

дағдыларын дамыту» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Қала туралы 

Меңгереді:  

Сурет бойынша әңгіме 

құрай алады 

2. ҚҰРАСТЫРУ 

Тақырыбы: 

«Достық үйі» 

Мақсаты: 

Қағаздан құрастыруға 

1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Атам мен әжемнің 

ауылына саяхат» 

Мақсаты: 

Шығарма мазмұнын 

айтуда мазмұнның 

жүйелілігін сақтауға, 

кейіпкерлердің мінезін 

сипаттауға үйретуді 

жалғастыру  

Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді :  

Ата-әжені таниды 

 Қолдана алады: 

Суреттерге қарап 

кейіпкерлерді ажырата 

алады 

2. Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 2.СУРЕТ 

Тақырыбы:  

«Достық үйі» 

Мақсаты: Дөңгелек, 

сопақша пішіндер 

арқылы заттардың 

суреттерін салуды 

үйрету, екі түрлі қыл 

қаламмен жұмыс 

істеуді, 

шығармашылық 

қабілеттерін, ой-

қиялын дамыту, 

байқағыштығы мен 

көз мөлшерін, қолдың 

қимыл-қозғалыс 

үйлесімдігін 

қалыптастыру, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Үйді таниды 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Астананың 

кереметтері» 

Мақсаты:  

Геометриялық 

пішіндерді, денелерді 

ажыратуға үйрету 

Дидактикалық ойын: 

«Хайуанаттар бағына 

саяхат» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Үлкен мен кіші затты 

ажырата алады 

Игереді: 

1 мен 5 көлеміндегі 

заттарды санай білуді, 

солдан оңға санап 

сандарды ретімен атау 

және сан есімді зат 

есіммен 



 үйрету. Қағаз парағын 

жартысынан бүктеп, 

бұрыштарды және 

тараптарды біріктіру, 

қиылған төртбұрышты 

пішіндерді (есік, 

терезе) детальдің 

негізгі түріне желімдеу 

арқылы көп қабатты 

үйді жасау. 

Барлығының жасаған 

жұмыстарын біріктіріп 

композиция құру. 

Дидактикалық ойын: 

«Біздің өлкедегі үйлер» 

 Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Қағазбен жұмыс 

жасайды 

Меңгереді:  

Үйді құрастыра алады 

3. Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 

 

Меңгереді:  

Геометриялық 

пішіндер сала алады, 

ою-өрнектермен 

әшекейлейді 

  

сәйкестендіруді. 

Меңгереді: 

екі топтпғы  заттарды 

салыстыруды. 

 

Серуенге 

дайындық 

10.35-

10.45  

     Балалардың киіну реттілігін бақылау,  киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау.   Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.      

                                                              

Серуендеу 10.45-

11.30  

Бақылау: 

Ауарайын бақылау 

Мақсаты: 

Ауа райының  

өзгерістерін 

байланыстырып, үйрету, 

салқын болды, жаңбыр 

жауды 

Еңбек: 

Бақылау:Итті 

бақылау 
Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды 

бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Еңбек:Гербарий жасау 

Бақылау: 

Жан-жануарларды 

бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қыс айының басының 

жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 

Еңбек:Топ 



Белгілі бір тәртіпте 

киімді дұрыс жинау 

Қимылды ойындар: 
«Кім епті» 

Мақсаты: Зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттықтыру. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: 
«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

үшін әдемі 

жапырақтарды жинау, 

түскен жапырақтарды 

ағаш түбіне тырмамен 

жинау 

Қимылды ойындар: 

«Бағдаршам» 

Бағдаршам маңызы 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Ептіліктерін дамыту. 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: 

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу. Мәдени-гигиеналық 

талаптарды орындауларын қадағалау 

 

Түскі ас 12.20-

13.00  

 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдану дағдыларын  жетілдіру. Тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану 

әдебін сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң ауыздарын шаюды қадағалау. 

 

Түскі ұйқы 13.00 

15.00  

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

15 .10 

15.40  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

«Қайық» - Төсекте ішпен жатып , қолды иекке таяп қою, жартылай тұрып оңға- солға тербелу. 

«Кемпірқосақ» - Төсекте арқамен жатып аяғымен ауада шеңбер жасау. 

«Созылу»  - Төсекте аяқтары бірге, қолды денесінің қалпымен жоғарыға созып, арқасымен жатып керілу. 

«Тышқандар» - Массажды кілемшеде аяқ ұшымен және өкшемен айналу 

 

 

 

Бесін ас 15.40 

16.10 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16 .10 

16. 30 

Балалармен жеке жұмыс : 

«Бұлт»  

Қ. Әлімқұлов 

Түрленді дала, бау-бақша 

Құлпыра қалды тау жақта 

Қара бұлтты жел қуып 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің балабақшам» 

Мақсаты:  үлгі 

бойынша орналастыру  

тәсілдерін  қолдана      

отырып,  картиналар 

Вариативті компанент 

Тақырыбы: 

«Шегіртке мен құмырсқа» 

Мақсаты:  

Шегіртке мен құмырсқаның 

іс-әрекеттерімен таныстыру 

« Бау бақшада 

бақтарда»  

Ақылбекова 

Айзеременжеке жұмыс.  

Мақсаты: 

Суретті   үлгі  бойынша  

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 



Жөкеп берді аулаққа 

 

 

құрастыру. 

 

бояп,  эстетикалық  

талғамын  дамыту. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

16.30-

16.50  
Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:  Арсенге сурет 

оқу қызметі бойынша 

түрлі түсті шардың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты: Топ 

балаларынан 

Тәуелсіздікке 

арналған тақпақ сұрау 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: Данияр мен 

Дианаға   құрастырудан, 

балабақша   ғимаратын  

берілген  үлгі  бойынша 

дұрыс құрастыруды үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  Аятқа және 

Ерназарға жаңылташ 

айтқызу арқылы, сөздік 

қорын дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:  Топ 

балаларымен 

бөлмені жинастыру 

Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.10  

Балаларды киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды байқап, оны дұрыстай білулерін 

қадағалау. 

Серуен 17.10-

18.00 

Балабақша   ауласына    серуен. 

Балалармен    әңгімелесу. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30  

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

9.10-

9.20 

«Дидактикалық ойын»  

(Көкөністерді сана) 

«Көкөністер мен  

жемістер»  суретін  үлгі  

бойынша   құрастырып, 

әңгіме  айтып  беру 

«Дидактикалық ойын» 

(Дәміне қарай ажырат) 

Өлеңді жаттау: 

Мен қиярмын сәндімін 

Салаттардың сәнімін 

Дәруменім мол менің 

Жегенге қуат 

сыйлаймын 

 

 «Дидактикалық ойын» 

(Топтап жинау) 

 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметі 

9.30-

10.30 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қазақстандағы 

жануарлар» 

Мақсаты:  

Үй жануарлары мен 

олардың төлдерін 

атайды. Сыртқы 

келбеті, қозғалу 

және қоректену 

тәсілдері туралы 

білімдерін кеңейту. 

Дид-қ ойын: 

«Төлдерін ата»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Жануарларды 

Меңгереді:  

Олардың қоректенуі 

мен төлдерін атай 

алады 

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Тәуелсіз елдің 

көшбасшысы» 

Мақсаты: 

Қазақстан республикасы, 

ҚР Тұңғыш Президенті, 

мемлекеттік рәміздер 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Әңгімеге 

қатысу және тілді түсіну, 

тыңдау біліктерін, сурет 

бойынша тақырыпқа 

байланысты әңгіме, 

құрастыру дағдыларын 

қалыптастыру  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Тұңғыш президентті  

Меңгереді:  

Сурет бойынша әңгіме 

құрай алады 

2. ҚҰРАСТЫРУ 

Тақырыбы: 

«Жаңа жылдық 

1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Тәуелсіз Қазақстан» 

Мақсаты: 

Шығарма мазмұнын 

айтуда мазмұнның 

жүйелілігін сақтауға, 

кейіпкерлердің мінезін 

сипаттауға үйретуді 

жалғастыру  

Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді :  

Ата-әжені таниды 

 Қолдана алады: 

Суреттерге қарап 

кейіпкерлерді ажырата 

алады 

2. Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 2.СУРЕТ 

Тақырыбы:  

«Бәйтерек» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып Бәйтеректің 

суретін салуға үйрету, 

бояу түсін таңдап, 

сурет салуға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Қазақстанның 

көрікті жерін ата» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Бәйтеректі таниды 

Меңгереді:  

Геометриялық 

пішіндер сала алады, 

ою-өрнектермен 

әшекейлейді 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Қазақстанның 

байлықтары» 

Мақсаты:  

Әртүрлі сезім 

мүшелерінің көмегімен 

санау дағдысын дамыту 

(көру, есту, иіс сезу). 

Тура және кері бағытта 5 

көлемінде санатып 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай жерде» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Үлкен мен кіші затты 

ажырата алады 

Игереді: 

1 мен 5 көлеміндегі 

заттарды санай білуді, 

солдан оңға санап 



 

 

ойыншықтар» 

Мақсаты: 

Қалдық заттарды пайдалана 

отырып, ойыншықтар 

жасап үйрету, оны әдемі, 

көркем етіп безендіру, 

еңбек нәтижесіне жете 

білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Біздің өлкедегі үйлер» 

 Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

Қағазбен жұмыс жасайды 

Меңгереді:  

Үйді құрастыра алады 

3. Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен. 

 

   сандарды ретімен атау 

және сан есімді зат 

есіммен 

сәйкестендіруді. 

Меңгереді: 

екі топтпғы  заттарды 

салыстыруды. 

 

Серуенге 

дайындық 

10.35-

10.45  

     Балалардың киіну реттілігін бақылау,  киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды 

жөндеуді қадағалау.   Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.      

                                                              

Серуендеу 10.45-

11.30  
Бақылау: 

Ауарайын бақылау 

Мақсаты: 

Ауа райының  

өзгерістерін 

байланыстырып, үйрету, 

салқын болды, жаңбыр 

жауды 

Еңбек: 

Белгілі бір тәртіпте 

киімді дұрыс жинау 

Қимылды ойындар: 

«Кім епті» 

Мақсаты: Зейінді 

Бақылау: Үй 

жануарларын 

бақылау 
Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды 

бақылау 
Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Еңбек:Гербарий жасау 

үшін әдемі 

жапырақтарды жинау, 

түскен жапырақтарды 

ағаш түбіне тырмамен 

жинау 

Бақылау: 

Жан-жануарларды 

бақылау 
Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қыс айының басының 

жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Белгі бойынша әрекет 



дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттықтыру. 

Қимылды ойындар: 
«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Қимылды ойындар: 
«Бағдаршам» 

Бағдаршам маңызы 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Ептіліктерін дамыту. 

Қимылды ойындар: 
«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

11.30 Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу. Мәдени-гигиеналық 

талаптарды орындауларын қадағалау 

 

Түскі ас 12.20-

13.00  

 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдану дағдыларын  жетілдіру. Тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану 

әдебін сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң ауыздарын шаюды қадағалау. 

 

Түскі ұйқы 13.00 

15.00  

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

15 .10 

15.40  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

«Қайық» - Төсекте ішпен жатып , қолды иекке таяп қою, жартылай тұрып оңға- солға тербелу. 

«Кемпірқосақ» - Төсекте арқамен жатып аяғымен ауада шеңбер жасау. 

«Созылу»  - Төсекте аяқтары бірге, қолды денесінің қалпымен жоғарыға созып, арқасымен жатып керілу. 

«Тышқандар» - Массажды кілемшеде аяқ ұшымен және өкшемен айналу 

 

 

 

Бесін ас 15.40 

16.10 

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

16 .10 

16. 30 

Балалармен жеке жұмыс : 
«Бұлт»  

Қ. Әлімқұлов 

Түрленді дала, бау-бақша 

Құлпыра қалды тау жақта 

Қара бұлтты жел қуып 

Жөкеп берді аулаққа 

 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің балабақшам» 

Мақсаты:  үлгі 

бойынша орналастыру  

тәсілдерін  қолдана      

отырып,  картиналар 

құрастыру. 

 

Вариативті компанент 

Тақырыбы: 

«Лақтар мен қасқыр» 

Мақсаты:  

Балаларға ертегіні ынтамен 

үйрету, ертегі мазмұнын 

айта отырып, әр кейіпкерге 

сипаттама бере білу. 

« Бау бақшада 

бақтарда»  

Ақылбекова 

Айзеременжеке жұмыс.  

Мақсаты: 
Суретті   үлгі  бойынша  

бояп,  эстетикалық  

талғамын  дамыту. 

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 



Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

16.30-

16.50  

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  Арсенге сурет 

оқу қызметі бойынша 

түрлі түсті шардың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:  

Топ балаларымен 

жаңа жыл мерекесіне 

дайындық 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: Данияр мен 

Дианаға   құрастырудан, 

балабақша   ғимаратын  

берілген  үлгі  бойынша 

дұрыс құрастыруды үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:   
Топ балаларымен жаңа 

жыл мерекесіне 

дайындық  

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:  Топ 

балаларымен 

бөлмені жинастыру 

Серуенге 

дайындық 

16.50-

17.10  

Балаларды киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды, киіміндегі олқылықтарды байқап, оны дұрыстай білулерін 

қадағалау. 

 

Серуен 17.10-

18.00 

Балабақша   ауласына    серуен. 

Балалармен    әңгімелесу. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.00-

18.30  

Ұқыпты тамақтану дағдыларын,  ас құралдарын қолдануды  жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін 

сақтап, асты аз-аздан алып, шусыз жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылға

н оқу қызметі  

9.30-

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

2. Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Үй жануарлары 

қандай» 

Мақсаты: 

Үй және жабайы 

жануарлардың  

тіршілік ету ортасы, 

олардың өзіне тән 

ерекшеліктерін 

салыстыруға үйрету, 

жануарлардың 

тіршілік етуі үшін  

қорек, ауа, су, жылу 

қажет екендігі 

туралы түсінік беру  

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Үй жануарлары мен 

төлдер» 

Мақсаты: 

Жануарлар әлемі 

туралы түсініктерін 

кеңейту, олардың дене 

бөліктерін ажырату 

және атау, дұрыс 

сөйлеу қарқынын 

сақтауға үйрету, 

тақырыпқа сәйкес 

шағын тақпақ жаттату 

2.Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жануарларға қора 

жасаймыз» 

Мақсаты: 

Әртүрлі түстегі 

құрылыс 

материалдарынан 

жануарларға қора 

жасатып үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Мекенін тап» 

3. Музыка 

Пән маманының 

жоспарымен 

  

 

 

 

 

1.Көркем әдебиет. 

Тақырыбы:  

«Жыл басына таласқан 

хайуанаттар» 

Мақсаты: Таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегіні айтып түсіндіру. 

2. Музыка 

Пән маманының 

жоспарымен 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

 2.Сурет 

Тақырыбы: «Қоян» 

Мақсаты: 

Жануарлардың 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, сурет салуға 

үйрету. 

 1.Дене 

шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

 2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Үй жануарлары» 

Мақсаты: 

Жиынтық сапасы 

бойынша әртүрлі 

жануарларды санау. 

1 мен 5 саны 

аралығында 

жануарларды санау. 

Серуенге 

дайындық 

10.40-

10.50 

Киіну: серуенге шығу. 



Серуен: 10.50-

11.50 

Қыстағы табиғат 

көрінісі мен  

адамдардың киімдері 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты:Қыстағы 

табиғат көрінісі мен  

адамдардың 

киімдері туралы 

тереңірек айтып 

беру. 

 

Ересектің көмегімен 

қарапайым еңбек 

тапсырмалары (қардан 

аққала құрастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

тапсырмаларды 

орындауға үйрету.  

  

Ауа-райын бақылау. 

Қарды, ағаш басындағы 

қырауды бақылау 

Дербес ойын әрекеті,  

серуенге алып шыққан 

шанамен шаңғымен 

ойындар 

Мақсаты: 
қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз ету 

және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

 

Ауа-райын бақылау. 

Қарды, ағаш 

басындағы қырауды 

бақылау 

Серуеннен  оралу  11.55-

12.10 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас 12.10-

12.45 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі. 

Тәтті ұйқы 12.45-

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

15.00-

15.15 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу :Жуын,жуын, жуынсақ 

Қандай жақсы,қуыршақ! 

Әйтпегенде, бөпешім 

Кірлеп кеткен екенсің 

Қазір аппақ боласың 

Қуанады анашың! 

Бесін ас 16.00-

16.30 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.40-

16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үстел үсті  театры 

«Менің сүйкті 

жануарларым» және 

т.б. тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар қарастыру. 

 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Зообақ»; 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

және  

конструкторлармен  

ойындар. 

 

Вариативті компанент.  

Тақырыбы:  

«Қысқы баспана» 

Мақсаты: Ертегіні айта 

отырып, ойлау қабілетін 

дамыту 

Ойын «Кімнің үйі?» 

Суретті кітапшаларды 

бояу, пазлдар, мозаика 

және т.б. 

 

сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры 

және т.б. 

 

 

 

 



 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкеғс 

жеке жұмыс 

 

16.55-

17.15 

 

Топ балаларын қыс 

туралы тақпақ 

айтқызып, сайысқа 

дайындау 

   Әңгіме құрастыру 

«Жақсы көрет жануарын 

туралы әңгімелеп бер» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын жаңа 

сөздермен байыту. 

Топ балаларын қыс 

туралы тақпақ айтқызып, 

сайысқа дайындау  

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Ойындар 

/Психолог/ 

Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер»   

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын 

дамыту. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

17.15-

17.25 

Киіну: серуенге шығу. 

 

 

 

Серуен 17.30-

18.00 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Жануарларды қорғаймыз», « Кімнің үйінде ит бар?»  

 

 

 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00-

18.30 

Ата-аналарға кеңес: 

Күн тәртібің сақтау». 

Психологтің  кеңесі: 

«Баланың кез-келген 

қалауын орыңдауға 

асықпаныз». 

Балалар отбасында өздері  

не істей алатындары 

туралы әңгімелесу.  

Кеңес: 

 «Балаңызды тыңдауды 

үйреніңіз». 

Жобаны таныстыру. 

«Жануарлар әлемі» 

тақырыбына көрме 

ұйымдастыру.  

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылға

н оқу қызметі  

9.30-

10.30 

Қыс мезгілінде 

табиғатты бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Табиғаттағы ауа 

райының 

жағдайларын 

бақылау және 

бақылаулардың 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіру 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Қыс туралы 

Меңгереді: 

Қысқы табиғатты 

түсінеді, 

ерекшеліктерін айта 

алады 

ендіру (киім, аяқ киім).  

Дид-қ ойын: 

 «Құстардың атын ата» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Қысқы киімді 

Меңгереді: 

Суретке қарап әңгіме құрай 

алады 

2. ҚҰРАСТЫРУ 

Тақырыбы: 

«Қысқы ағаштар» 

Мақсаты: 

Табиғи (ағаш бұтасы) және 

қалдық материалдарды 

(пенапласт, мақта) 

пайдаланып қысқы 

ағаштарды құрастыру. 

Жеке және ұжымдық іс-

әрекет дағдыларын бекіту 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Ағаштың бұтақтарын 

Меңгереді: 

Материалдардан ағаштарды 

құрастыра алады 

3.Музыка 

Пән маманының 

жоспарымен 

 

 

бейнелеу. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Ертегі 

кейіпкерлерін 

Меңгереді: 

Аяз ата мен 

ақшақардың 

ролдерін ойнай 

алады 

2. Музыка 
Пән маманының 

жоспарымен  

 

 Үлгі бойынша 

ақша қардың 

суретін салу 

Дид-қ ойын: 

«Жыл мезгілі» 

Күтілетін 

нәтиже: 

Біледі: 

Ақша қарды 

таниды 

Игереді: 

Суретін бояй 

алады  

 Шыршаны салыстыру 

негізінде сандық мәндерді 

дұрыс талдап қорыта білуді 

дамыту. 5-ке дейін реттік 

санауды бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Шырша қанша?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Шыршаны 

Меңгереді: 

Шыршаның суреті 

бойынша теңдігін және 

теңсіздігін ажырата алады  

Серуенге 

дайындық 

10.40-

10.50 

Киіну: серуенге шығу. 



Серуен: 10.50-

11.50 

Қыстағы табиғат 

көрінісі мен  

адамдардың киімдері 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: 

Қыстағы табиғат 

көрінісі мен  

адамдардың 

киімдері туралы 

тереңірек айтып 

беру. 

 

Ересектің көмегімен 

қарапайым еңбек 

тапсырмалары  

(қардан аққала құрастыру) 

Мақсаты: 

 қарапайым тапсырмаларды 

орындауға үйрету.  

  

Ауа-райын бақылау. 

Қарды, ағаш 

басындағы қырауды 

бақылау 

Дербес ойын әрекеті,  

серуенге алып шыққан 

шанамен шаңғымен 

ойындар 

Мақсаты: 
қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

 

Ауа-райын бақылау. 

Қарды, ағаш басындағы 

қырауды бақылау 

Серуеннен  оралу  11.55-

12.10 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас 12.10-

12.45 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі. 

Тәтті ұйқы 12.45-

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

15.00-

15.15 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Бесін ас 16.00-

16.30 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкеғс 

жеке жұмыс 

16.40-

16.50 

 

 

 

 

 

 

 

16.55-

17.15 

Үстел- үсті  театры: 

«Менің сүйкті 

жануарларым» және 

т.б. тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар қарастыру. 

 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Зообақ»; 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

және  

конструкторлармен  

ойындар 

 

 
 

Вариативті компанент 

Тақырыбы:  

«Қысқы баспана» 

Мақсаты:  

Таныс ертегіні сахнадан 

көрсетіп, мазмұнын айта 

білуге үйрету 

Ойын: «Кімнің 

үйі?»  

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика 

және т.б. 

 

Сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және 

т.б. 

Топ балаларын қыс 

туралы тақпақ 

айтқызыу. 

   Әңгіме құрастыру 

«Қысқы табиғат 

туралы» 

Топ балаларын қыс туралы 

тақпақ айтқызу. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: 

Балалардың тілдік 

қорын дамытуға 

жұмбақ және 



Мақсаты: баланың 

сөздік қорын жаңа 

сөздермен байыту. 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

жаңылтпаштар айтқызу 

Серуенге 

дайындық 

17.15-

17.25 

Киіну: серуенге шығу. 

 

 

Серуен 17.30-

18.00 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Ғажайып қыс» 

Қыс туралы мағұлмат алу. 

 

 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00-

18.30 

Ата-аналарға кеңес: 

«Күн тәртібін сақтау» 
Психологтің  кеңесі: 
«Баланың кез-келген 

қалауын орыңдауға 

асықпаныз». 

Балалар отбасында өздері  

не істей алатындары 

туралы әңгімелесу.  

Кеңес: 

 «Балаңызды 

тыңдауды 

үйреніңіз». 

Ата-аналарға кеңес: 

«Күн тәртібін сақтау»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



Ойындар,Ұйымда

стырылған оқу 

қызметіне (ҰОҚ) 

дайындық  

9.15-

9.25 

Балаларменұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

«Басқаша айт»  

ойыны 

Мақсаты: 

Сөз тіркестеріндегі көп 

мағыналы сөздерді 

ауыстыра алу қабілетін 

дамыту. 

«Қай мезгілде болады?» 

ойыны 

Мақсаты: 

Балалардың көру арқылы 

қабылдау,ойлау,есте 

сақтау қабілеттерін,сөздік 

қорларын және ұсақ 

моторикасын дамыту. 

«Қысқы көше» 

құрылыс ойыны 

Мақсаты: 

Балалардың ой 

қиялын дамыту. 

«Ғажайып қалта» 

ойын жаттығуы 

Мақсаты: 

Ойыншықтардың 

атын атай білуге 

үйрету. 

«Мақтау» ойыны 

Мақсаты: 

Ойлауды,сөйлеуді,бір-

біріне жақсы сөз 

айтуды дамыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылға

н оқу қызметі  

9.30-

10.30 

1.Дене шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

2. Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Қыстағы көліктердің 

күтімі» 

Мақсаты:  
Көліктің түрлерімен 

таныстыру, олардың 

бөліктерін ажыратуға 

және атай білуге 

дағдыландыру, сөздерді 

жіктелуіне қарай 

байланыстыруға 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Көліктерді жинайық» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Көліктер туралы 

Меңгереді: 

Қыстағы көліктерге 

қалай күтім жасау 

керек екендігін айта 

алады 

Қажетті құралдар: 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: 

Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік 

қорына, жалпылауыш 

сөзбен ендіру 

Дид-қ ойын: 

 «Көлікті аяқта» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Көлікті  

Меңгереді: 

Суретке қарап әңгіме 

құрай алады.  

Қажетті құралдар: 

Көліктердің суреттері  

(камаз, автобус, жеңіл 

көліктер) 

2.Құрастыру 

Мақсаты:  

Құрылыс 

метериаладарының негізгі 

бөліктері мен бөліктердің 

1.Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Көңілді көліктер» 

Мақсаты: 

Тақырыпқа сәйкес 

шығармадағы 

оқиғаны 

эмоционалды 

қабылдауға және 

кейіпкерлерге 

жанашырлық 

танытуға үйрету. 

Дид-қ ойын: 

 «Көліктерше ән 

салайық» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Көліктер туралы 

тақпақтарды  

Меңгереді: 

Суретке қарап әңгіме 

құрай алады.  

Қажетті құралдар: 

Көліктердің 

суреттері   

2.Музыка 

Пән маманының 

1.Дене шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

 2.Сурет 

Тақырыбы:  

«Автобус» 

Мақсаты:  

Сурет салудың 

техникалық 

дағдыларын 

жетілдіру. Суретте 

ашық және солғын 

түстерді пайдалану. 

Дид-қ ойын: 

«Ненің дыбысы?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Автобусты таниды 

Игереді: 

Суретін бояй алады  

Қажетті құралдар: 

Үлгі бойынша 

«Автобустың» 

суреті, түрлі-түсті 

карандаштар. 

 

  

 1.Дене шынықтыру 

Пән маманының 

жоспарымен 

 2. Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Авто тұрақ»-

геометриялық 

пішіндер 

Мақсаты:  

Геометриялық 

пішіндерді тану 

және атау. 

Дид-қ ойын: 

«Вагонның таңбасын 

тап» 

Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді: 

геометриялық 

пішіндерді 

Қолдана алады:  

заттарды 

салыстырады, 

санайды 

Қажетті құралдар: 

1 мен 5 аралығындағы 

сандар (5 вагон) 

Геометриялық 



Әртүрлі көліктердің 

суреті 

бөлшектерін, түсі мен 

шамасы бойынша  

ажыратуға 

үйрету.Құрастыру 

материалдарынан көліктер 

құрастырып шығару.  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Көліктерді құрастыруды 

Меңгереді: 

Құрылыс текшелерінен 

әртүрлі көліктерді 

құрастыра алады. 

Қажетті құралдар: 

Құрылыс текшелері және 

әртүрлі ойыншық 

машиналар 

3.Музыка 

Пән маманының 

жоспарымен 

 

 

 

 

жоспарымен 

 

 

пішіндер 

 

  

Серуенге 

дайындық 

10.40-

10.50 

Киіну: серуенге шығу. 

 

 

 

 

 

Серуен: 10.50-

11.50 
Бақылау: 

Қысқы табиғатты 

бақылау 

Мақсаты:Ауа 

райының  өзгерістерін 

Бақылау:  

Қысқы ағаш басын 

бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

қысқы ағаштар жайлы 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды 

бақылау 

Мақсаты: 

Жолда жүру ережесі 

Бақылау: 

Аула сыртындағы үй 

жануарларын бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

Бақылау: Суды бақылау 

Мақсаты:Қыс мезгіліндегі 

судың жай-күйі жайлы 

түсініктерін қалыптастыру 

Қимылды ойындар: 



байланыстырып 

үйрету-салқын болды, 

қар жауды 

Қимылды ойындар: 

«Кім епті» 

Мақсаты:  

Зейінді дамыту, қарды 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттықтыру. 

және оның қасиеті 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

туралы, жолдың 

жаяулар жүретін 

бөлігі туралы 

білімдерін тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақша қар» 

Мақсаты: 

Ептіліктерін дамыту. 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Қимылды ойындар: 

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

«Қасқыр қақпан» 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен  оралу  11.55-

12.10 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

 

 

Түскі ас 12.10-

12.45 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі. 

 

 

Тәтті ұйқы 12.45-

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 

 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

15.00-

15.15 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

 

Бесін ас 16.00-

16.30 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

 

 

 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

16.40-

16.50 

 

 

 

 

 

 

 

Үстел- үсті  

театры: 

«Менің сүйкті 

жануарларым» және 

т.б. тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар 

қарастыру. 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Зообақ»; 

Ірі құрылыс 

материалдарымен және  

конструкторлармен  

ойындар 

 
 

Вариативті компанент 

Тақырыбы:  

«Мақта қыз бен мысық» 

Мақсаты:  

Таныс ертегіні сахнадан 

көрсетіп, мазмұнын айта 

білуге үйрету. Мысыққа 

қамқар болу керектігін 

түсіндіру 

Ойын: «Кімнің 

үйі?»  

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика 

және т.б. 

 

Сюжеттік ойын: 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры 

және т.б. 



Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

 

16.55-

17.15 

Топ балаларына 

көліктер туралы 

тақпақ айтқызыу. 

  Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: 

Амальға сөйлеуді 

дамытудан «Менің  

балабақшам» өлеңінде 

«ң» дыбысын дұрыс  

айтуға жаттықтыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  Даниярға сурет 

оқу қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  ұстауға  

үйрету. 

   Әңгіме құрастыру 
«Көліктер тұрағы» 

туралы әңгіме 

Мақсаты:  

топ балаларының 

сөздік қорын жаңа 

сөздермен байыту. 
 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты: Аяна мен 

Саятқа құрастырудан 

балабақша ғимаратын  

берілген үлгі 

бойынша дұрыс 

құрастыруды үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

17.15-

17.25 

Киіну: серуенге шығу. 

 

 

Серуен 17.30-

18.00 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Көліктер» 

Қыс туралы мағұлмат алу. 

 

 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00-

18.30 

«Бала қауіпсіздігі 

басты назарда» 

 ата-аналармен 

кеңестер жүргізу 

Балабақшаға 

кешікпей келулерін 

ескерту. 

Медбикенің кеңесі Ата-аналардан 

сұраныс: 

«Көік туралы» 

тақпағын жаттату 

Балаларың балабақшаға 

таза келулерин ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.ЖАРАТЫЛЫСТ

АНУ. 

Тақырыбы: «Мен 

құрлысшы боламын» 

Мақсаты: 

Ересектердің білімін 

бағалай білуге, 

ересектерге 

сыйластықпен 

қарым-қатынас 

жасауға қоршаған 

ортаны қорғауға 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Әсем үйлер» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

Құрлысшының кім 

екенін 

Меңгереді:Үйлердің 

суретін сала алады 

беруді біледі 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

Үйлердің, 

құрлысшылардың 

суреттері 

  

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: 

Құрдастарымен және 

ересектермен қарым-

қатынасқа түсе алады, 

олардың өтініштерін 

орындай алады. 

Дид-қ ойын: 

«Кімнің құралы» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

мамандықтардың 

атауын  

Игереді: оларды бір-

бірінен ажыратады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Әрбір мамандықтың 

суреттері 

2. Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: Әрбір 

мамандықтың 

суреттерін пазл 

бөліктерімен 

құрастыру, балалардың 

ойлау қабілетін 

арттыру. 

1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: 

Ересектермен және 

құрдастарымен қарым-

қатынас, адамгершілік 

нормалары мен 

түсініктері туралы 

бағалау және 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидакти-қ ойын: 

«Менің балабақшам» 

Көрнекілік: Балабақша 

мен үйдің суреті 

Әдіс тәсілі: ойын 

технологиясы.            

Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді : 
 үй мен балабақша 

арасындағы 

айырмашылықтарды. 

Қолдана алады: 

сөздерді анық 

айтып,өлеңді жатқа 

эмоционалды айта 

алады. 

2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Аспазшы» 

Мақсаты: 

Заттарды қағаз бетіне 

тұтастай орналастыра 

отырып салуды 

дамыту. Өзіне тән 

ерекшеліктерін бере 

білу  

Дид-қ ойын: 

«Не артық?» 

 Күтілетін нәтиже: 

Біледі: аспазшыны 

және оның ыдыс-

құралдарын  

Игереді: аспазшының 

тамақ дайындайтынын 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

Түрлі-түсті 

қарандаштар, 

аспазшының суреттері 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Құрлысшының 

құралы» (көлем) 

Мақсаты:  

Тәуліктің қарама-қарсы 

бөліктерін анықтау 

және тану дағдыларын 

қалыптастыру. 

Таңертең, күндіз, кеш 

және күндерді (бүгін, 

кеше, ертең) 

ұғымдарын атайды. 

 Дид-қ ойын: 

«Біз үй саламыз» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: құрлысшының 

үй салатынын 

Игереді: құралдарын 

санайды 

Меңгереді: 

1-5 аралығындағы 

заттарды санайды 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

1-5 сан аралығындағы 

құралдардың суреттері 

 



 

 

 

Дид-қ ойын:  

«Дұрыс, бұрыс» 

Көрнекілік: Үлгі 

сурет,пластиналар, 

кірпіштер. 

Әдіс –тәсілі: ойын 

технологиясы 

 Күтілетін нәтиже: 

Түсінеді: Бөлшектерді 

көлденең  

орналастыруды. 

Қолдана алады:Үйді 

құрастырып, ойында 

қолдана алады. 

3.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

1. Музыка 

 

 

 

  

Серуен:   

 

10.40 

11.30 
Бақылау: 

Күн көзін 

бақылау 

Мақсаты: 

Ауа райының  

өзгерістерін 

байланыстырып 

үйрету 

Еңбек:Белгілі бір 

тәртіпте киімді 

дұрыс жинау 

Қимылды 

ойындар:  

«Кім епті» 

Бақылау:  

Жылжыған бұлтты бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бұлттар жайлы және оның 

қасиеті туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің оң 

және сол  аяғын тани білуге 

үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

Бақылау:Жаяу 

адамдарды бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, 

жолдың жаяулар 

жүретін бөлігі туралы 

білімдерін тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды 

ойнату арқылы, 

ойынға деген 

қызығушылығын 

Бақылау:Итті бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: «Біз 

көңілді балалармыз» 

Мақсаты: 

Бақылау: Суды бақылау 

Мақсаты: 

Қыс мезгіліндегі судың 

жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 



Мақсаты: Зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және 

қағып алуға 

жаттықтыру. 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке жұмыс 

 

 

 

 

 

16.00

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

Ойыншықтар 

туралы әңгімелесу. 

Ойыншық суретін 

құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 
Мақсаты:Топ 

балаларына алдағы 

келе жатырған аналар 

мерекесіне орай 

тақпақ жаттату 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Аянаға  5-ке  дейін 

кері қарай санауды 

бекіту. Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету 

 

Вариативті 

компанент: 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш пен дәуіт» 

Мақсаты: 

Ертегіні балаларға 

сахыналата отырып, 

қарлығаштың адамға 

дос екендігін, дәуіттің 

адалдығын түсіндіру 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Топ 

балаларына алдағы келе 

жатырған аналар 

мерекесіне орай тақпақ 

жаттату   

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларына  

мерекеге арналған 

әндерді айтқызу 

 

 



Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 

 

 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00

18.30 

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелесу. Үйде 

баланың өзі киініп, өзі 

шешінуін қадағалап, 

талап етіп отыруды 

түсіндіру. 

 

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелесу. 

Әдептілік сөздерді 

үйретуін ескерту. 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын ата-

аналардан талап ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 

 1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Менің сүйікті ертегім» 

Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен сурет 

мазмұны бойынша 

шағын әңгімелер 

құрастырады.Тілде 

сөйлемдердің әртүрлі 

түрлерін, 

қосымшаларды 

қолданады. 

Дид-қ ойын: 

«Ертегінің атын тап» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ертегілер 

туралы 

Игереді: суретке қарап 

әңгіме құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Әртүрлі ертегілердің 

суреттері 

 2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

3.Құрастыру 

Тақырыбы: «Сиқырлы 

зәулім үй» 

Мақсаты:.Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 

және онымен ойнай 

1.Көркем әдебиет. 

Тақырыбы:  

«Батырлар желісі» 

Мақсаты:Өз ойларын 

білдіріп, басқалардың 

пікіріне құлақ асып, 

ұлдарға (күшті, батыл, 

еңбекқор) тән мінез-

құлық ерекшелігін 

талқылау.Әдеби 

кейіпкерлерді дене 

пластикасы ым,дауыс, 

мимика арқылы құру. 

Дид-қ ойын: 

 «Кімнің бейнесі?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

 батырлар туралы 

Игереді: батырлар 

туралы ертегілерді айта 

алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

Батырлардың суреттері 

2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 
  

 

 

  

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Ғажайып үй» 

Мақсаты:Балалардың  

сүйікті ертегі  

кейіпкерлерін  өз  

қалаулары  бойынша 

салуға дағдыландыру. 

Ертегі кейіпкерінің  

дене  бөліктерін  атай  

отырып  геометриялық  

пішіндерден   біріктіріп 

салу.Мазмұнды 

композиция салу  

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын:  

«Не артық?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ертегідегі үйді  

Меңгереді: 

Үлгіге қарап сурет 

салады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: бояу 

карандаштар, суреттер 

      

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Ертегі орманы» 

«Заттарды салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығы, 

ені, биіктігі, жуандығы 

бойынша беттестіру 

және тұстастыру 

арқылы екі қарама-

қарсы және бірдей 

заттарды салыстыру 

дағдысын бекіту. 

Дид-қ ойын:  

«Қандай өзгешелік 

бар?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: заттарды 

салыстыра ала біледі  

Меңгереді: 

Ұзын-қысқа, биік-аласа 

және жуан-жіңешке 

ағаштарды салыстыра 

алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

ағаштардың суреттері 

 

 



отырып, 

шығармашылық қиялдау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

 «Мыстан кемпірдің 

үйшігі» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ертегідегі үйді 

біледі 

Меңгереді: 

Пазл мен басқада 

құрастырмалы 

заттармен жасайды 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Ертегінің қиындылары 

және пазл 

3 

 

 

 

Серуен:   

 

10.40 

11.30 

  

 

Бақылау:  

Жылжыған бұлтты 

бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бұлттар жайлы және 

оның қасиеті туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің 

оң және сол  аяғын тани 

білуге үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды 

бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды ойнату 

Бақылау:Айналадағы 

жануарларды бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қардың жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 



Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

арқылы, ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

Қимылды ойындар:  

«Біз көңілді балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

 

 

Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

16.00

16.10 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

 Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 Жеке баламен 

жұмыс: 

Іңкәрға  5-ке  дейін 

кері қарай санауды 

бекіту. Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету 

 

Вариативті 

компанент: 

Тақырыбы: 

«Шалқан ертегісі» 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру 

және мазмұнын 

айттыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: 

Топ балаларына алдағы 

келе жатырған «Көрісу- 

айт» мерекесіне орай 

тақпақтар мен әндерді 

айтқызып, сабаққа 

дайындау   

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу   



Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 

 

 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00

18.30 

 Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Ата-аналарға 

балаларының мерекелік 

шараға арналған 

тақпақтары мен әндерін 

жаттатқызып, шараға 

арналған киімдерін 

дайындап әкелу 

 

 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын  

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Табиғат 

бұрышындағы  

достар» 

Мақсаты:  

Көктем мезгіліндегі 

табиғаттағы бақылау 

дағдыларын 

дамыту.Табиғат 

бұрышындағы тірі 

нысандар мен 

өсімдіктерге күтім 

жасау дағдыларын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

«Зоологиялық лото» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: табиғат 

туралы 

Игереді: суретке 

қарап әңгіме 

құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Табиғат туралы 

суреттер 

 3.Жапсыру. 

Тақырыбы: 

 Өнер көзі халықта. 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Ауыз      әдебиеті» 

Мақсаты: 

Тілдің қарқынын 

өзгерту біліктерін 

бекіту, баяу сөйлеу, 

жаңылтпаштар оқу 

артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру.Жұмбақ, 

мақал-мәтел, 

жаңылтпаштартар-мен 

балалардың сөздік 

қорын толықтыру. 

Дид-қ ойын:  

«Мықты болсаң, тауып 

көр!»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ертегілер 

туралы 

Игереді: суретке қарап 

әңгіме құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Әртүрлі ертегілердің 

суреттері 

 2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

3 

 

 

1. Орыс тілі 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:  

«Ұлттық киім мен 

әшекейлер» 

Мақсаты: Балаларды 

ұлттық киімді, тұрмыс 

заттары мен әшекейлерді 

даярлаумен 

таныстыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын:  

«Кімге не керек?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ұлттық киім 

туралы 

Игереді: суретке қарап 

әңгіме құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 ұлттық киімдердің 

суреттері 

 

 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу 

Тақырыбы:  

« Алтын балық» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша 

олардың өзіне тән 

ерекшеліктерін, 

пішінін, 

пропорциясын және 

заттар мен олардың 

бөліктерінің 

орналасуын ескере 

отырып, сурет салуды 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  

«Алтын балыққа 

тілек» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ертегідегі үйді  

Меңгереді: 

Үлгіге қарап сурет 

салады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: бояу 

карандаштар, суреттер 

      

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Ертегілер еліндегі 

ғажайып математика» 

Мақсаты: Әртүрлі 

сезім мүшелерінің 

көмегімен санау 

дағдысын дамытуды 

жалғастыру (көру, есту, 

иіс сезу). 

Дид-қ ойын: 

«Көршісін ата»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: заттарды 

салыстыра ала біледі  

Меңгереді: 

1-5 аралығындағы 

аңдардың санын біледі 

Қажетті құрал-

жабдықтар: ертегінің 

суреттері, сандар 

 

 

 



Мақсаты:   

Сәндік қуыршақ 

қиып жапсыру.  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: 

қуыршақтарды  

Меңгереді: 

Қиған үлгіні 

жапсыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 үлгі мен желім 

 

  

Серуен:   

 

10.40 

11.30 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қардың жай-күйі 

жайлы түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды 

ойындар: 

«Ақсерек-

көксерек» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша 

әрекет етуге 

жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

Бақылау:  

Жылжыған бұлтты 

бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бұлттар жайлы және 

оның қасиеті туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің 

оң және сол  аяғын тани 

білуге үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды ойнату 

арқылы, ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

Бақылау:Айналадағы 

жануарларды бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар:  

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Бақылау:  

Қарды бақылау 

Мақсаты: 

Қардың жай-күйі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 



шыдамдылықтарын   

дамыту  

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

 

 

Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

16.00

16.10 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету.  

Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу    

Жеке баламен 

жұмыс: 

Іңкәрға  5-ке  дейін 

кері қарай санауды 

бекіту. Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету 

 

Вариативті 

компанент: 

Тақырыбы: 

«Шалқан ертегісі» 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру 

және мазмұнын 

айттыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: 

Топ балаларына алдағы 

келе жатырған 

«Наурыз» мерекесіне 

орай тақпақтар мен 

әндерді айтқызып, 

сабаққа дайындау   

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу   

Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 

 



 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00

18.30 

Ата-аналарға 

балаларының 

мерекелік шараға 

арналған тақпақтары 

мен әндерін 

жаттатқызып, шараға 

арналған киімдерін 

дайындап әкелу 

 

  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Ата-аналарға 

балаларының мерекелік 

шараға арналған 

тақпақтары мен әндерін 

жаттатқызып, шараға 

арналған киімдерін 

дайындап әкелу 

 

 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын  

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Ойындар, 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

9.20 

9.30 

Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

Сапқа тұрғызып 

үйрету, жаттығу 

түрлерін көрсету 

Дидактикалық ойын: 

Дидактикалық ойын: 
«Пішіндерді жинастыр» 

Мақсаты: әр түрлі көлемді 

заттарды таңдауға  және 

топтастыруға үйрету.  

Көркем сөз: 

Бұлт тығылып 

орманға, 

Шықты күнім 

аспанға. 

Сондай таза, 

сәулелі. 

Жетсе егер 

қолымыз, 

Даярмыз аялап 

ұстауға. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Менің үйім қайда?» 
Мақсаты: Балалардың 

су мекендеушілері 

туралы білімдерін 

кеңейту, оларды сөзбен 

айтып жеткізуге 

дағдылау. Балалардың 

ойлау және зейін 

қабілеттерін дамыту. 

Көркем сөз. 

Жауын-жауын жауады, 

Бәрін суға малады. 

Біз қарындаш аламыз, 

Тамшыларды саламыз. 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдастырыл

ған оқу қызметі  

9.30 

10.30 

1.Дене 

шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

2.Жаратылыс 

тану 

Тақырыбы:  

«Ас атасы-нан» 

Мақсаты: 
Балаларды 

нанның 

қасиетімен 

таныстырып, 

нанның қиқымын 

тастамай, оны 

қастерлей білуге 

баулу.  

 

Дидактикалық 

ойын: «Дәмін 

тап» 

 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Қайдан келдің бауырсақ?» 

(Ө.Тұрманжанов) 

Мақсаты: 

Тілдік ойындар мен 

жаттығуларды қолдана 

отырып, балалардың сөздік 

қорларын дамыту және 

байыту 

2.Құрастыру 

Тақырыбы: «Ыстық 

тоқаш» 

Мақсаты:  Жұмарлау, 

жырту, умаждалған және 

жыртылған қағаздардан 

құрастыру. (қағаздар) 

Үстел-үсті ойыны: 

«Суретті құрастыр» 

3.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

 

1. Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» (орыс 

халық ертегісі,  

ертегінің жаңа 

нұсқасын көрсету) 

Мақсаты: Ертегіні 

тыңдауға 

қызығушылықтары

н арттыру, сөздік 

қорын молайту, 

тілін дамыту. 

 Ойын  тапсырма: 

«Бауырсақтың 

жолы» 

 

2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

2. Сурет салу 

Тақырыбы: 

Дастархандағы 

бауырсақ 

Мақсаты: 

 (Дәстүрден тыс) 

Қақпақтармен батыру 

әдісі арқылы сурет 

салуға үйрету.  

 

Дидактикалық ойын: 

«Тәрелкеге  

бауырсақтарды жина» 

 

 

 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 2.Математика негіздері 

Тақырыбы: 

 «Тәулік бөліктерін атау» 

Мақсаты: 

Тәулік бөліктері  

таңертең, күндіз, кеш, 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. Тәуліктің 

қарама-қарсы бөліктерін  

анықтау және тану 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

 

 

 

 

 

 

 



Серуен: 

 

10.50 

11.50 

Көктемгі өсімдіктерді бақылау(қамыс,қураған шөптер, элодея) 

Бақылау: Өмірде көптеген өсімдіктер үшін ылғалдың қажеттілігі жөнінде түсінігін қалыптастыру, себебі олар көлдің 

жағасында өседі: қамыс(ұзын және төзімді сабағымен өсімдік), қураған шөптер, элодея,тал; Сипатты белгілерін бөлуге және 

өсімдіктерді салыстыруға үйрету; жағада, су айдынында өздерін ұстай білуге үйрету: ересек адамдарсыз суға жақындамау, 

ағаштарды сындырмау, өзінен кейін шашпау. 

Қимылды ойын: «Орман, батпақ, өзен»(белорус халық ойыны) 

Қоршаған әлем жөнінде білімін нығайту; белгі бойынша әрекет етуге үйрету: 

Серуеннен  

оралу  

11.55 

12.10 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас 12.10 

12.45 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі. 

Күндізгі ұйқы 12.45 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су шаралары 

15.00-

15.15 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу : 

Дос бол сабын су мен сен, 

Жиі – жиі жуын сен. 

Бесін ас 16.00 

16.30 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

16.40 

16.50 

 

 

 

 

 

 

 

16.55 

17.15 

«Үйшік» ертегісі 

(қуыршақ театры) 

Сюжетті-рөлдік 

ойын 

«Дүкен», «Аспаз» 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Құрылысшы», 

«Дәрігер» 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

 

Альбомдар,сюжетті 

картиналар қарастыру,  

Ірі құрылыс 

материалдарымен ойындар. 

 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Құрылысшы», 

«Дәрігер» 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Көктем   мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Жаңылтпаш 

кайталату. 

Топ бала, топ бала,  
Ойнапжур, топтала.  

Зымырап допты 

ала,  

Куады көп бала. 

 

Вариативтік 

компонент. 

Тақырыбы: 

 «Нан қайдан келеді» 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру 

және мазмұнын айту. 

Көктем мезгілі туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты: 

қарапайым сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Жаңылтпаш 

кайталату. 

Топ бала, топ бала,  
Ойнапжур, топтала.  

Зымырап допты ала,  
Куады көп бала. 

 



Серуенге 

дайындық 

17.15 

17.25 

Киіну: серуенге шығу. 

Серуен 17.30 

18.00 

Көктемгі өсімдіктерді бақылау(қамыс,қураған шөптер, элодея) 

Бақылау: Өмірде көптеген өсімдіктер үшін ылғалдың қажеттілігі жөнінде түсінігін қалыптастыру, себебі олар көлдің 

жағасында өседі: қамыс(ұзын және төзімді сабағымен өсімдік), қураған шөптер, элодея,тал; Сипатты белгілерін бөлуге және 

өсімдіктерді салыстыруға үйрету; жағада, су айдынында өздерін ұстай білуге үйрету: ересек адамдарсыз суға жақындамау, 

ағаштарды сындырмау, өзінен кейін шашпау. 

Қимылды ойын: «Орман, батпақ, өзен»(белорус халық ойыны) 

Қоршаған әлем жөнінде білімін нығайту; белгі бойынша әрекет етуге үйрету:  

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00 

18.30 

Ойншықтарды жуу. 

Балаларды 

үйлеріне қайтару. 

Ата-аналармен 

жұмыс. 

 

Ойншықтарды жуу. 

Балаларды үйлеріне 

қайтару. 

Ойншықтарды жуу. 

Балаларды үйлеріне 

қайтару. 

Ойншықтарды жуу. 

Балаларды үйлеріне қайтару. 

Ойншықтарды жуу. 

Балаларды үйлеріне 

қайтару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ормандағы 

жәндіктер» 

Мақсаты: 

Жәндіктердің 

аттарын (қоңыз, 

көбелек, шыбын) 

бекіту, кейбір 

жәндіктер туралы 

(құмырсқа) 

қарапайым түсінік 

беру. 

Дид-қ ойын: 

«Құмырсқаның 

илеуі»   

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жәндіктерді 

Игереді: суретке 

қарап әңгіме 

құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Жәндіктердің 

суреттері 

 

3.Жапсыру. 

Тақырыбы: 

Жәндіктер мен 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

С.Қалиев 

 «Құмырсқа» өлеңі 

Мақсаты:Сөздердегі 

дауысты және кейбір 

дауыссыз дыбыстарды 

(п-б, т-д, к-г, ф-в, с-з-ц) 

анық айтуларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

 «Сөз ойла, тез ойла»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:  

«Құмырсқа» өлеңі 

туралы 

Игереді: суретке қарап 

әңгіме құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Жәндіктердің 

суреттері 

 2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

3 

1. Орыс тілі 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Қауіпсіздік 

ережесін сақтауға 

үйрету. Табиғат аясында 

өзін-өзі ұстау 

мәдениетінің 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:  

«Сақтану ережесі» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: табиғаттағы 

қауіпсіздік ережесі 

туралы 

Игереді: табиғаттағы 

қауіпсіздік ережесі мен 

сақтану  туралы түсінеді 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 «Қауіпсіздік ережесі» 

туралы суреттер мен 

ережелер 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Қанқызы» 

Мақсаты: Дәстүрден 

тыс тәсілдермен сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру.Өзінің 

жұмыстарын және 

басқа балалардың 

жұмыстарын бағалай 

алады. 

Дид-қ ойын:  

«Ұшты, ұшты» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: «Қанқызы» 

туралы 

Игереді: суретке 

қарап әңгіме 

құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Жәндіктердің 

суреттері 

 

 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Құмырсқаның  илеуі» 

Мақсаты: 

Геометриялық пішін -

үшбұрышты тану және 

атау, пішннің пішінін 

сипап-сезу және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: 

 «Жұбын тап» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: заттарды 

салыстыра ала біледі  

Меңгереді: 

1-5 аралығындағы 

аңдардың санын біледі 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

жәндіктердің суреттері, 

1-5 аралығындағы 

сандар 

 

 



қосмекенділер әлемі. 

Мақсаты:  

Адамдардың 

еңбектерін 

бейнелейтін 

композиция құру. 

Дид-қ ойын:  

«Көктем көрінісі» 

Біледі: жәндіктер 

мен қосмекенділер 

туралы 

Игереді: 

жәндіктердің суретін 

жапсыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Жәндіктер мен 

қосмекенділердің 

суреті, желім мен ақ 

қағаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Серуен:   

 

10.40 

11.30 

Бақылау:  

Жаңбырды бақылау 

Мақсаты: 

Жауынның жай-күйі 

жайлы түсініктерін 

қалыптастыру 

Бақылау:  

Жылжыған бұлтты 

бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бұлттар жайлы және 

оның қасиеті туралы 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

Бақылау: 

Айналадағы 

жануарларды бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

Бақылау:  

Ауаны бақылау 

Мақсаты: 

Көктемгі ауа-райының 

жайын және түсініктерін 

қалыптастыру 



Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды 

ойындар:  

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша 

әрекет етуге 

жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту  

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің 

оң және сол  аяғын тани 

білуге үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды ойнату 

арқылы, ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар:  

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«күн мен түн» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

 

 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

 

 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

 

 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

 

 

 



Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

16.00

16.10 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету.  

Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Бөлме гүлдерін күтіп 

баптау    

Жеке баламен 

жұмыс: 

Батырханға  5-ке  

дейін кері қарай 

санауды бекіту.  

Вариативті 

компанент: 

Тақырыбы: 

«Қызыл телпек» 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру 

және мазмұнын 

айттыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Даниярға суреттер 

бойынша әңгіме 

айтқызып үйрету  

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу   

Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00

18.30 

Ата-аналармен 

балабақша күн тәртібі 

туралы әңгімелесу 

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

«Бала қауіпсіздігі басты 

назарда» ата-аналармен 

кеңестер  жүргізу 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын  

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ойындар,Ұй

ымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

8.55-

9.00 

Балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыруда  ойындар және баяу қимылды ойын-жаттығулар 

 Ойын:  «Сымсыз 

телефон» 

Шарты: Естіген 

сөзді екінші балаға 

бұлжытпай Ұл-қыз  

сәлем береміз, 

Өнегелі өренбіз 

жеткізу   

  «Сиқырлы қапшық» 

Қапшықтың ішіндегі 

затты ұстап көріп 

пішінін анықтап атын 

атау. 

 

 Саусақ ойындары: 

«Добым» 

Добым, добым 

домалақ, 

Тоқтамайсың домалап... 

(Саусақпен көрсете 

отырып, айту) 

 

  Әңгіме: «Әдептілік әлемі» 

өлеңін оқу. 

Балалармен тәртіп, тазалық 

туралы әңгімелесу. 

 Достар бірге 

жүреміз, 

Бірге ойнаймыз, 

күлеміз. 

Бірге балық 

аулаймыз, 

Міне,біздер 

қандаймыз! 

Бөлінбейді іргеміз, 

Әрқашанда біргеміз. 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметі  

9.00

10.5

0 

Дене шынықтыру 

(Пән мұғалімі) 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Пияз 

бен шөп»  

Мақсаты: 

Пияздың және 

шөптің бөлме 

жағдайында өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Арам шөптерді 

жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын 

жетілдіру.                              

Дид-қ ойын:  

«Бақшада өсе ме, 

әлде бақта ма?»  

Күтілетін нәтиже:                 

 Сөйлеуді дамыту                      

Тақырыбы: « Еңбек 

туралы мақал-

мәтелдер»                           

Мақсаты: Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін 

бекіту.Артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру.                                             

Дид-қ ойын: «Еңбек 

етсең....»                             

Күтілетін нәтиже:                 

Біледі: Еңбек туралы 

мақал- мәтелді.                    

Игереді: Тілдің қарқынын 

өзгертуді.                          

Қолданады:Мақал 

мәтелді. 

 Құрастыру                                 

Тақырыбы: «Еңбек түбі 

береке» 

Көркем әдебиет               

Тақырыбы:   

«Шырылдауық   

шегіртке»                           

Мақсаты: Көлеңке 

театры арқылы таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді драмалау.                

Дид-қ ойын: 

«Шегірткенің әні» 

Күтілетін нәтиже:                 

Біледі: Көлеңке театры 

арқылы таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді 

драмалауды.                             

Игереді: ертегілерді 

драмалауды. 

Қолданады:Көлеңке 

театрын. 

 

 Дене шынықтыру 
(Пән мұғалімі) 

 

Сурет салу                               

Тақырыбы:                                       

«Құстың ұясы»                         

Мақсаты: Заттардың үлгі 

бойынша пішінін, түсін ескере 

отырып салу                                                        

Дид-қ ойын: «Құстарға ұя 

жасаймыз» 

 Күтілетін нәтиже:                 

Біледі: Құстарға ұя жасауды. 

Игереді: Заттардың үлгі 

бойынша пішінін, түсін ескере 

отырып салуды.                                                        

Қолданады:Үлгі,ақ 

қағаз,түрлі түсті бояулар. 

 

 

 Дене шынықтыру 
(Пән мұғалімі) 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Көктем құстары»             

Мақсаты: 

Заттардың санын 

салыстыруға үйрету, 

заттардың тең болу 

және тең болмау 

ұғымдарымен 

таныстыруды бекіту.            

Дид-қ ойын:  

«Қанша өзгешелік 

бар?»  

Күтілетін нәтиже:                 

Біледі: Заттардың 

санын салыстыруды.     

Игереді: заттардың 

тең болу және тең 



Біледі: Пияздың 

және шөптің бөлме 

жағдайында өсуі 

туралы                 

Игереді: Арам 

шөптерді жұлу 

арқылы оларға 

күтім жасау 

дағдыларын 

Қолданады:Көрне

кіліктер. 

 

 

Мақсаты: 

Балаларды еңбектің адам 

өміріндегі мәні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек етуге деген 

қызығушылықтарын, ой - 

қиялын, тілдерін дамыту. 

Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.                           

Күтілетін нәтиже:                 

Біледі: Еңбектің адам 

өміріндегі мәні туралы 

Игереді: Еңбек етуге 

деген қызығушылықты 

Қолданады:Суреттер 

қиындылары. 

 

   Музыка 

(Пән мұғалімі) 

 

 

 

    Музыка 

(Пән мұғалімі) 

 

Вариативтік 

компанент 

 

 

 

 

 

 

 

болмау ұғымдарын. 

Қолданады:Пішінде

р. 

 

 

Серуен: 

 

10.50-

12.30 
   «Сауысқанды 

бақылау». 

Мақсаты: 
«Ертегіқұс – 

сауысқанқұсы 

туралы әңгіме 

жалғастыру. 

Құстардың қандай 

ерекшелігі бар 

екенің, қандай 

  Жасыл шөпті бақылау 

Мақсаты: табиғат 

құбылыстарының 

арасындағы байланысты 

түсу біліктерін бекіту,  

Бақылау барысы: Құрғақ 

жер мен жасыл шөпті 

бақылау. Шөп өскіндері 

нәзік, ашық жасыл түсті. 

 

 Өсімдіктер мен 

бұталарды бақылау 

Мақсаты: кез-келген 

ағаш не бұта - тірі 

табиғат екені туралы 

түсініктерін бекіту, 

табиғатқа деген 

қамқоршылық сезімдерін 

тәрбиелеу. 

 

«Дене шынықтыру 

жетекшісінің еңбегін бақылау. 

» 

Мақсаты: Дене шынықтыру 

жаттықтырушысы әртүрлі 

қимылдарға, ептілікке, 

батылдылыққа үйрететіні 

туралы түсінік беру. 

 Балалармен бірге ересек 

тобында дене шынықтыру оқу 

 Теректі бақылау 

Мақсаты:ағаш пен 

бұталардың тірі, 

көтемде ұйқыдан 

оянатындары туралы 

білімдерін кеңейту. 
 

Бақылау 

барысы:Теректің 

қалың бұтақтарын 



пайдасының барын, 

оларға қандай 

қамқорлық жасау 

керек екенің 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 
Бақылау барысы: 
Сауысқан-қыстап 

қалатын құстың 

бірі. Сауысқанның 

құйрығы ұзын, түсі 

қара 

ала.Қазақстанның 

барлық жерінде 

кездеседі. 

Сауысқан, 

сауысқан! 

Жауыр атқа 

жабысқан! 

Ойда жауыр 

көрінсе,  

Ойбайлатқан 

сауысқан! 

Қырда жауыр 

көрінсе, 

Қиқулатқан 

сауысқан! 

 

Баламен жеке 

жұмыс: «Құстарға 

ұқсап үшамыз» 

Қимыл қозғалыс 

дағдыларын 

жетілдіру 
 

Көркем сөз: 

Күн нұрын сепкен, 

Жер жылып, кепкен, 

Тал бұршік төккен 

Көңілді көктем. 

Жібектей леппен, 

Алмадай беттен 

Біздерді өпкен 

Көрікті көктем. 

Еңбек әрекеті: Алаңдағы 

сынған бұтақтарды жинау 

Мақсаты:еңбек 

сүйгіштікті тәрбиелеу, 

ұжымдық жұмыс 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Қимылды ойын: 

«Жалауға қарай жүгір» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

тәрбиелеу. 

 

   

Баламен жеке жұмыс: 

«Тірі лабиринт» 

тепе-теңдік сезімін, 

ептілікті жылдамдықты 

дамыту 

 

 

 

 

 

 

Бақылау барысы: 

Ағаштар қысты қалай 

өткергенін тексеру. 

Тәрбиеші балаларға 

сұрақтар қояды: 

Алаңдағы ағаштардың 

қабықтары қандай 

жағдайда? 

Тағы қандай өзгерістер 

болған?  

 Ауаның ластануы 

ағаштарға қалай әсер 

етеді.?  

Көркем сөз: Астанамның 

көгінде 

Алаулаған күн қаңдай! 

Алып ұшқан көңілге 

Шаттық әуен құйғандай. 

 

Еңбек әрекеті: ағаштар 

мен бұталардың артық 

бұтақтарын кесу 

Мақсаты: табиғатқа 

деген қамқоршылық 

сезімдерін тәрбиелеу 

 

Қимылды ойын: 

Өз ағашыңды тап» 

Мақсаты: ойын 

ережелерін бұзбай сақтай 

білуге үйрету. 

 

Баламен жеке жұмыс: 

« Сызыққа дейін секір» 

ұзындыққа секіру 

күшін, көз мөлшерін 

дамыту 
 

іс-әрекетінің өтуін бақылау.Дене 

шынықтыру жетекшісінің іс-

әрекетін оның денсаулықты 

нығайтудағы рөлін 

әңгімелеу.Кіші топ пен ересек 

топ балаларының бірлескен  

ойының ұйымдастыру. 

   
Бақылау барысы: 

 Балалармен бірге ересек 

тобында дене шынықтыру оқу 

іс-әрекетінің өтуін бақылау.Дене 

шынықтыру жетекшісінің іс-

әрекетін оның денсаулықты 

нығайтудағы рөлін 

әңгімелеу.Кіші топ пен ересек 

топ балаларының бірлескен  

ойының ұйымдастыру. 

 
Қимылды ойын: 

  «Көңілді жарыстар». 

Мақсаты: Балаларды 

зейінділікке, ойын барысын 

дұрыс орындауға баулу. 
 

Еңбек әрекеті:  ойын аланың 

қар үйінділерімен безендіру 

Мақсаты: әртүрлі көлемді 

ойыншықтарды қармен 

толтырып әртүрлі мүсіндер 

жасауға үйрету. 
 

Баламен жеке жұмыс: 

 «Бір аяқпен секіру»   

бір орында тұрып секіруге 

жаттықтыру. 

 
 
 

анықтап қарап, оның 

ірі бүршіктері мен 

цилиндрлі 

сырғаларына назар 

аудару. Топта терек 

ағашының бұтағы бар 

екенін естеріне түсіру. 

"Топтың ішінде тұрған 

теректің бұтағында 

жапырақ шықты, ал 

далада өсіп тұрған 

теректің бүршігі енді 

жарып жатыр?" 
 

Еңбек әрекеті: Ойын 

алаңын жинастыру 

Мақсаты:ұжым 

болып жұмыс жасауға 

үйрету 
 

Қимылды ойын: 

"Жүгіріп қағып ал" 

Мақсаты: ептілікке, 

шапшаңдылыққа 

баулу. 
 

Баламен жеке жұмыс 

«Қояндар» 

Екі аяқпен алға қарай 

жүріп секіру, ептілікті, 

өзіне деген 

сенімділікті дамыту. 
 

 

  

 



 

 
 

Серуеннен  

оралу  

12.30-

12.50 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас 12.50-

13.20 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі. 

Түскі үйқы 13.20-

15.20 

Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

15.20-

15.50 

 Ұйқыашар жаттығуы 

Бәрің ояныңдар, 

керіліңдер! 

Менің сіздермен ойнағым 

келеді. 

Жәй ойын емес, теңіз 

ойынын. 

Ыңғайланып жатыңдар, 

өздеріңді  теңізге тап 

болғандай сезініңдер... 

 

Қолға салқын су құю. 

 

Табанға арналған 

массажды жолмен жүру. 

«Білдірмей жүру» 

(аяғының ұшымен) 

 

Ойын- жаттығу : 

Су пайдалы адамға, 

Шынығамын күнде мен. 

Тоңбаймын аяз,боранда 

Салқын суға үйренген. 

Ұйқыашар жаттығуы 

 

Менің алдымда теңіз 

толқиды, толқиды. 

Жағаға толқынды соғады, 

соғады. 

Бұл толқын өте күшті емес, 

Ал, мына толқын пілден 

күштірек, 

Кәнекей, енді осы теңізде 

жүзейік. 

 

Беті-қолын, мойнын 

салқын сумен жуу 

 

Дем алу жаттығулары: 

1. «Өлеңдеткен ағаштар» 

(сыбырлап айту) 

 

2. «Ормандағы жел» 

(балалар бір-біріне «ш-ш» 

дыбысын жеткі 

зіп отырады.) 

Беті-қолын, мойнын 

салқын сумен жуу 

Дем алу 

жаттығулары: 

1. «Өлеңдеткен 

ағаштар» (сыбырлап 

айту) 

Ойын- жаттығу : 

Су пайдалы адамға, 

Шынығамын күнде 

мен. 

Тоңбаймын 

аяз,боранда 

Салқын суға үйренген. 

Бесін ас 15.50-

16.10 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкеғс жеке 

жұмыс 

16.1

0-

16.5

5 

Дидактикалық ойындар: 

«Дәмін тат та, атын ата». 

Мақсаты: балалар 

жемсістерді табуы керек  

Сюжеттік-рөлдік 

ойындар: 

«Дүкен»  

Мақсаты: өз кезегін 

күтип, тәртіп сақтай 

білуге үйрену. 

Дидактикалық ойындар: 

Түрлі түсті қарындаштар 

беріп сурет салдыру. 

Үстел –үсті ойындары: 

«Домино» 

Мақсаты: Балаларды 

үстел-үст ойындарына 

үйрету. 

Мультфильм 

«Алдар көсе» 

Мақсаты:  балаларға 

қазақ ертегісін 

насихаттау. 

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

«Көктем»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

    Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер»   

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту 

Әңгіме құрастыру «Досың  

туралы әңгіме леп бер» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын доста рының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

  

 Балалардың өз бетінше 

әрекеттері. 

Қолымызды қайшы мен 

қағаздар қиып  

жаттығамыз     

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайы

м сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

. 

 



Серуенге 

дайындық 

16.55-

17.15 

Киіну: серуенге шығу. 

Серуен 17.15-

18.15 

Ойын: «Біз көңілді 

балалар» 

Мақсаты: Белгі бойынша 

қимылдар жасауға үйрету 

Секіргіш,доптармен 

ойын. 

Құмда ойналатын ойындар Өз бетінше ойындар Дербес ойын: Доппен 

ойын. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

18.1

5-

18.3

0 

 Ата аналармен бейімделу 

кезеңі туралы әңгімелесу. 

 

 «Есті балаға-ескі 

сөз» 

Тыйымдар мен 

ырымдар. 

Жақты таянба. 

Отқа түкірме 

«Бала теледидардан не 

көреді?» ата-анаға кеңес 

 

 

 Мақал-мәтелдер айту. 

«Кіші үлкенмен 

керіспес» 

«Ана баулыған бала 

епті, Әке баулыған бала 

есті» 

 

 Бала гигиенасы 

туралы ата 

аналармен 

әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы:   

«Қош келдің, жаз!» 

Мақсаты: Жазғы 

уақытта болатын 

маусымдық өзгерістер 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Құрдастарымен және 

ересектермен еркін 

қарым-қатынас 

барысында танымдық-

зерттеушілік іс-әрекет 

дағдыларын 

дамыту.Қарапайым 

жаратылыстану 

ғылымдық 

түсініктерін 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Жаздағы түстер» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жазғы 

маусымдық өзгерістер 

туралы 

Игереді: суретке 

қарап әңгіме айта 

алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жайлау көркі» 

Мақсаты: 

Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрауға,сөз ұйқасын 

таба отырып, сөйлем 

құрастыру 

дағдыларын 

жетілдіру Сурет 

бойынша 

балалардың 

шығармашылық 

тілін 

дамыту.Еңбексүйгіш

тікке тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

 «Сөзге сөз қос» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жазғы 

жайлау туралы  

Игереді: суретке 

қарап әңгіме 

құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 Жазғы жайлаудың 

суреттері 

 2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

3 

1.Орыс тілі 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 

«Ауылдағы тіршілік» 

Мақсаты: Ауыл 

шаруашылығындағы 

ересектер еңбегі туралы 

білімдерін 

қалыптастыру.  

Ауыл шаруашылығы 

жұмысшылары 

еңбегінің мәнін түсіну 

(қала мен ауылдың 

байланысы), диханның 

еңбегі туралы 

білімдерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:  

«Кімге не қажет?»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ауыл тіршілігі 

туралы 

Меңгереді: 

Ауылдағы тіршілікті 

суретке қарап айта 

алады  

Қажетті құрал-

жабдықтар:  

үлгі суреттер, 

тақпақтар 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу  

«Көңілді жаз» 

 (Еркін тақырып) 

Мақсаты: 

Мақсаты: Заттарды қағаз бетіне 

тұтастай орналастыра 

отырып, мазмұнды 

композиция салу 

дағдыларын дамыту. 

Өз қалауымен сурет 

салу қабілеттерін 

дамыту.Балаларды 

шығармашылыққа, 

жауапкершілікке 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық  

ойын: 

«Бұл қай мезгіл?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жаз туралы 

Игереді: үлгіге қарап 

суретін сала алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 үлгі суреттері, бояу 

қарандаш, ақ қағаздар 

 

 

 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Саяхатқа 

дайындық» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлауды жетілдіру, 

математикалық 

ұғымдарын түсіну, 

берілген 

тапсырмаларды 

орындау. Өзінің 

айналасындағы 

заттардың орналасуын 

(оң,сол,алда,артта,жоға

рыда,төменде,алыс,жақ

ын) анықтау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

 «Қандай пішінді көріп 

тұрсың?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: пішіндер 

туралы 

Меңгереді: 

1-5 аралығындағы 

сандардың санын біледі 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

пішіндердің  суреттері 

және 1-5 аралығындағы 



 үлгі суреттері 

3.Жапсыру. 

Тақырыбы: 

 «Көңілді жаз» 

Мақсаты:  Сюжеттік 

жайлау табиғаты. 

Дидактикалық  

ойын: 

«Бұл қай мезгіл?» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жазғы табиғат 

туралы  

Меңгереді: 

Берілген үлгілерге 

қарап, заттарды жасай 

алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар:  

үлгі суреттер, желім,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сандар 

 

 

Серуен:   

 

10.40 

11.30 

 Бақылау:  

Ауаны бақылау 

Мақсаты: 

Көктемгі ауа-райының 

жайын және 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«күн мен түн» 

Мақсаты: 

Бақылау:  

Жылжыған бұлтты 

бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бұлттар жайлы және 

оның қасиеті туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ 

киімдерінің оң және 

сол  аяғын тани білуге 

үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды ойнату 

арқылы, ойынға деген 

қызығушылығын 

Бақылау:Айналадағы 

жануарларды бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар:  

Бақылау:  

Ауаны бақылау 

Мақсаты: 

Көктемгі ауа-райының 

жайын және түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«күн мен түн» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 



Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту  

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

 

 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

 

 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

 

 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

 

 

 

Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

16.00 

16.10 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

 Жыл мезгілі 

туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Әңгімелесу 

"Менің 

ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 Жеке баламен 

жұмыс: 

Мұхамед пен 

Аянаға суреттер 

бойынша әңгіме 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Іңкәр мен Асылымға  

5-ке  дейін кері 

қарай санауды 

Вариативті компанент: 

Тақырыбы: 

«Жеті лақ» 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру және 

Жеке баламен жұмыс: 
Саят пен Әзизаға 

суреттер бойынша 

әңгіме құрату   

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу   



 

 

 

 

құрату   бекіту. 

Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету 

мазмұнын айттыру 

Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Жазғы табиғат туралы топ балаларымен әңгімелесу.  

 

Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00 

18.30 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен тамағы 

жөнінде әңгімелесу.  

«Бала қауіпсіздігі басты 

назарда» ата-аналармен 

кеңестер  жүргізу 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын  

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырылға

н оқу қызметі 

9.30 

10.30 
1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғат  байлықтар»  

(білім сайысын өткізу) 

Мақсаты: Табиғатты 

қорғау туралы 

мәлімет беріп , 

меңгерту, 

танымдық  қабілетін  

арттыру; есте сақтау, 

көру қабілеттерін 

дамыту; ой –өрісін 

кеңейту.Табиғатты 

сүюге және ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу; 

қазақ  

халқының табиғатты 

 қорғау дәстүрлерін 

үлгі алуға шақыру,                       

эстетикалық; 

сезімдеріне баулу.  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жазғы табиғат 

туралы 

Игереді: суретке 

қарап әңгіме айта 

алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

 үлгі суреттері 

1.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көшбасшы» 

Мақсаты: Балаларды 

заман талабына сай әр 

саладағы білімдерін 

кеңейте отырып,, білім 

деңгейін бекіту. Ұлттық 

мәдениет 

құндылықтарын 

бойларына сіңіре 

отырып, балалардың 

тапқырлығын, 

шеберлігін, танымдық 

қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Сұрақтарға толық жауап 

беру дағдысын 

жетілдіру. Ойлау 

қабілеттерін дамыта 

отырып, сөйлеу 

шеберлігін жетілдіру, 

белсенділігін арттыру. 

Жарысуға, жарыста 

жеңімпаз болуға 

ұмтылдыру. 

Көшбасшылық қабілетін 

ояту, білімді, дарынды, 

озық болуға, алған 

білімдерін қолдана 

білуге тәрбиелеуді 

бекіту. 

Дидактикалық ойын: 

1.Көркем әдебиет. 

Тақырыбы: 

«Біздің көңіл-күйіміз»  

Мақсаты: Көңіл күй 

туралы түсініктерін 

бекіту. Өзінің, басқа 

адамдардың көңіл 

күйін түсіну 

қабілеттерін, мәнерлі 

сөйлеу, ым-ишара 

арқылы көңіл күйін 

бере білу дағдыларын 

дамыту. Ересектермен 

және құрдастарымен 

өзара әрекетте 

мәдениетті мінез-

құлық дағдыларын 

тәрбиелеуді 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  

«Көңіл күйіңмен 

бөліс»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: адамдардың 

мінезі мен көңілдері 

туралы 

Меңгереді: 

суретке қарап айта 

алады  

Қажетті құрал-

жабдықтар:  

үлгі суреттер, 

тақпақтар, мақал-

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сурет 

әлемінде» 

Мақсаты:Балаларға 

бейнелеу өнерінің 

қыр-сырын жан-

жақты жетілдіру. 

Олардың 

дүниетанымын, 

эстетикалық талғамын 

кеңейту. Сурет салу 

дағдысын, логикалық 

ойлау, еске түсіру, 

елестету қабілеттерін 

және 

шығармашылығын 

арттыру. Өнерге 

баулу, 

шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: бейнелеу, 

суреттеу 

шығармашылығы  

туралы 

Игереді: үлгіге қарап 

суретін сала алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

1.Дене шынықтыру 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

2.Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Ойнайық та, ойлайық» 

Мақсаты: Балалардың 

ой-өрісін дамыту, 

айтылған сан бойынша 

заттарды санап шығу, 

танып, атай білуге, 

қанша? қандай? 

нешінші? деген 

сұрақтарға дұрыс 

жауап беруге талап ету. 

Сол жақта, оң жақта, 

жоғарыда, төменде 

дегенді ажырата білу 

ұғымдарын кеңейту. 

Уақытты бағдарлау 

жөніндегі білімдерін 

(таңертең, күндіз, кеш, 

түн) тереңдете түсу.  

Логикалық ойлау 

қабілетін, танымын 

дамыту. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: ойыншықтарды 

санауды 

Меңгереді: 

1-5 аралығындағы 

сандардың санын біледі 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

ойыншықтар және 1-5 



 

 

 «Топ көшбасшысы» 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: көшбасшы 

туралы  

Игереді: суретке қарап 

әңгіме құрастыра алады 

Қажетті құрал-

жабдықтар: 

«Көшбасшы» 

 адамдардың суреттері 

 2.Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

3.Құрастыру. 

Тақырыбы: 

 «Мен жасай аламын» 

Мақсаты:  

Көңілді адамдар 

шығармашылық қиялын 

ұсақ заттар жасауды 

көрнекіліктерді қолдану 

арқылы және ойдан 

шығару елестету арқылы 

жасай білуді дамыту. 

Дидактикалық ойын 

Дид-қ ойын:  

«Кімге не қажет?»  

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Құрастыру 

құралдары арқылы түрлі 

пішіндерді жасау туралы 

Меңгереді: 

суретке қарап жасай 

мәтелдер 

2. Музыка 

Пән мұғалімінің 

жоспарымен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 үлгі суреттері, бояу 

қарандаш, ақ қағаздар 

 

 

 

аралығындағы сандар 

 

 



алады  

Қажетті құрал-

жабдықтар:  

Үлгі суреттер,құрастыру 

материалдары  

 

 

3 

Серуен:   

 

10.40 

11.30 
 Бақылау:  

Ауаны бақылау 

Мақсаты: 

Көктемгі ауа-райының 

жайын және 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ 

бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«күн мен түн» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту  

Бақылау: 

 «Балабақша» ауласындағы 

өсімдіктерді бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

ауладағы өсімдіктер жайлы 

және оның қасиеті туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Еңбек:өсімдіктерді күтіп 

баптауға және олардың 

пайдасын білуге үйрету 

Қимылды ойындар: 

 «Өз жалауыңды тап» 

Мақсаты: 

 Кеңістікті бағдарлау 

Бақылау: 

Жаяу адамдарды 

бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ақсерек-көксерек» 

Мақсаты: 

ұлтық ойынарды ойнату 

арқылы, ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру,ептіліктерін 

дамыту. 

Бақылау:Айналадағы 

жануарларды бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын жағдайда 

көмек беруге дайын 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар:  

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Мақсаты: 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Бақылау:  

Ауаны бақылау 

Мақсаты: 

Көктемгі ауа-райының 

жайын және түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«күн мен түн» 

Мақсаты: 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен оралу. 

 

11.30 

11.50 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

 

 

Түскі ас 11.50 

12.30 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; әдеп ережесі 

 



 

«Тәтті ұйқы» 12.30 

15.00 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

 

 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

15.00 

15.30 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

 

 

Бесін  ас 15.30 

16.00 

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

 

 

 

Ойындар,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картатекасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

16.00 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

16.30 

 

 

 Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Әңгімелесу 

"Менің 

ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

 

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 Жеке баламен 

жұмыс: 

Іңкәр мен Ерназарға 

суреттер бойынша 

әңгіме құрату   

Жеке баламен 

жұмыс: 

Батырхан мен 

Асылымға  тілін 

жаттықтыру үшін 

жаңылтпаштар 

айтқызу 

Вариативті компанент: 

Тақырыбы: 

«Шалқан» ертегісі 

Мақсаты: 

Ертегіні түсіндіру және 

мазмұнын айттыру 

Жеке баламен жұмыс: 
Топ балаларымен 

«Балаларды қорғау» 
күніне орай дайындық 

жұмыстары 

Жеке баламен жұмыс: 

Топ балаларымен 

бөлмеге тазалық 

жұмысын жүргізу   

Серуенге  

дайындық  

16.40 Киіну; серуенге шығу 

Серуен  16.50 

17.50 

Серуенге қызығушылық туғызу. Жазғы табиғат туралы топ балаларымен әңгімелесу.  

 



Балалардың үйге 

қайтуы 

18.00 

18.30 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен тамағы 

жөнінде әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл 

бөлуді ескерту. 

 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен тамағы 

жөнінде әңгімелесу.  

«Балаларды қорғау» 

күніне арналған шараға 

ата-аналармен кеңестер  

жүргізу 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын  

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқадейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылаупарағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж. Топ:«Алтын ұя»  Өткізумерзімі: қыркүйек 

 

«Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Дене шынықтыру 

Ж
а
л

п
ы

 

са
н

ы
  

О
р

т
а
ш

а
д
ең

г
ей

 

Б
іл

ік
т
ер

 

м
ен

 

д
а
ғ
д
ы

л
а
р

д

ы
ң

 д
а
м

у
 

д
ең

г
ей

і 

3
-4

-Д
.1

 

 3
-4

-Д
.2

  

3
-4

-Д
.3

  

3
-4

-Д
.4

  

3
-4

-Д
.5

  

1 Асхат Данияр ІІ І І ІІ І 7 1,4 І 

2 Асылханұлы Батырхан І І І ІІ І 6 1,2 І 

3 Біржан Диана ІІ І І ІІ І 7 1,4 І 

4 Бақтығали Елдос ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІ 11 2,2 ІІ 

5 Нарынбай Арсен ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІ 11 2,2 ІІ 

6 Дабысов Ерназар І ІІ І ІІІ І 8 1,6 ІI 

7 Есентай Іңкәр І І І ІІ І 6 1,2 І 

8 Жасұланқызы Амаль І І ІІ ІІІ І 8 1,6 ІI 

9 Қойлыбай Ханшайым ІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ 14 2,8 ІІІ 

10 Лесова Ақмаржан ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІІ 12 2,4 ІІ 

11 Нәби Аяна ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІІ 12 2,4 ІІ 

12 Самат Мұхаммед І І І ІІІ І 7 1,4 І 

13 Ізбасарқызы Нұрсезім І ІІ І ІІ ІІ 8 1,6 ІI 

14 Шахмет Аят ІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ 14 2,8 ІІI 

15 Ідіріс Балнұр ІІ І ІІ ІІІ ІІ 10 2 ІІ 

  I деңгей____5___ II деңгей______8______ III деңгей _______2_______ 

 

 

 

 



Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.Топ:«Алтын ұя»  Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Қатынас» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Сөйлеудідамыту Көркемәдебиет Орыстілі 

(қазақтіліндеоқытатынтоптарда)  

Ж
а
л

п
ы

 с
а
н

ы
  

О
р

т
а
ш

а
д
ең

г
е

й
 

Б
іл

ік
т
ер

 м
ен

 

д
а
ғ
д

ы
л

а
р

д
ы

ң
 

д
а
м

у
 д

ең
г
ей

і 

3
-4

-К
.1

  

3
-4

-К
.2

  

3
-4

-К
.3

  

3
-4

-К
.4

  

3
-4

-К
.5

  

3
-4

-К
.6

  

3
-4

-К
.7

  

3
-4

-К
.8

  

3
-4

-К
.9

  

3
-4

-К
.1

0
  

3
-4

-К
.1

1
  

3
-4

-К
.1

2
  

3
-4

-К
.1

3
  

3
-4

-К
.1

4
  

3
-4

-К
.1

5
  

3
-4

-К
.1

6
  

3
-4

-К
.1

7
  

3
-4

-К
.1

8
  

3
-4

-К
.1

9
  

3
-4

-К
.2

0
  

1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I          11 1 I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

I II I I I I II I I I I          13 1,2 I 

3 Біржан Диана I II I I I I II I II II I          15 1,4 I 

4 Бақтығали Елдос II II II I II I II I II II II          19 1,8 II 

5 Нарынбай Арсен II II II II II II II II II II II          22 2 II 

6 Дабысов Ерназар I II II I I I I I II I I          14 1,3 I 

7 Есентай Іңкәр I I I I I I II I I I I          12 1,1 I 

8 Жасұланқызы 

Амаль 

I III I I I I I II II I I          15 1,4 I 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 

III III II III III III III III III III III          32 2,9 III 

10 Лесова 

Ақмаржан 

I II II II III II III II I III III          24 2,2 II 

11 Нәби Аяна II III II II III II III II II II II          25 2,3 II 

12 Самат Мұхаммед I II I I I I I I I I I          12 1,1 I 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

II I I I II I II I I II I          15 1,4 I 

14 Шахмет Аят III III III III III III II III III III III          32 2,9 III 

15 Ідіріс Балнұр II III III III II III III II III III II         29 2,6 III 

   I деңгей_______8______ II деңгей_______4_______ III деңгей _______3__________ 

 



 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж. Топ:«Алтын ұя»   Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Таным» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Математика 

негіздері 

Құрастыру Жаратылыстану 

Ж
а
л

п
ы

 с
а
н

ы
  

О
р

т
а
ш

а
д
ең

г
е

й
 

Б
іл

ік
т
ер

 м
ен

 

д
а
ғ
д

ы
л

а
р

д
ы

ң
 

д
а
м

у
 д

ең
г
ей

і 

3
-4

-Т
.1

  

3
-4

-Т
.2

  

3
-4

-Т
.3

  

3
-4

-Т
.4

  

3
-4

-Т
.5

  

3
-4

-Т
.6

  

3
-4

-Т
.7

  

3
-4

-Т
.8

  

3
-4

-Т
.9

  

3
-4

-Т
.1

0
  

3
-4

-Т
.1

1
  

3
-4

-Т
.1

2
  

3
-4

-Т
.1

3
  

3
-4

-Т
.1

4
  

1 Асхат Данияр I I I I I I II II I I I I I I 16 1,1 I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

I I I I I II II II II I I I I I 18 1,3 I 

3 Біржан Диана II I I I II II II II II I I II I I 21 1,5 II 

4 Бақтығали Елдос II II II II III II II II II III I II I II 28 2 II 

5 Нарынбай Арсен II II II II II II II II II II II II II II 28 2 II 

6 Дабысов Ерназар I II I I II II I II I II I II I I 20 1,4 I 

7 Есентай Іңкәр I I I I I II I II I I I I I II 17 1,2 I 

8 Жасұланқызы 

Амаль 

III II I II I II I II I I I I I I 20 1,4 I 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 

III III III III III III III III III III II III II III 40 2,9 III 

10 Лесова Ақмаржан II II III III III III II III II II II II I III 33 2,4 II 

11 Нәби Аяна II III II II II III II III II II II II II II 31 2,2 II 

12 Самат Мұхаммед I I I I I I I II I I I I I I 15 1,1 I 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

I II I I II I I II I I I I I I 17 1,2 I 

14 Шахмет Аят III III III III III III III III III III III III II II 40 2,9 III 

15 Ідіріс Балнұр III II II III III III III III III III II III II II 37 2,6 III 

   I деңгей______7___    II деңгей______5_______   III деңгей ________3_____ 

 

 



 

 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.  Топ:«Алтын ұя»     Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Шығармашылық» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-

жөні 

Сурет салу Мүсіндеу  Жабыстыру  Музыка  

Ж
а
л

п
ы

 

са
н

ы
  

О
р

т
а
ш

а
д
ең

г

ей
 

Б
іл

ік
т
ер

 

м
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д
а
ғ
д
ы

л
а
р

д
ы

ң
 д

а
м

у
 

д
ең

г
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і 

3
-4

-Ш
.1

  

3
-4

-Ш
.2

  

3
-4

-Ш
.3

  

3
-4

-Ш
.4

  

3
-4

-Ш
.5

  

3
-4

-Ш
.6

  

3
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3
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3
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3
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-Ш
.1

0
  

3
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1
  

3
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2
  

3
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-Ш
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3
  

3
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.1

4
  

3
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.1

5
  

3
-4

-Ш
.1

6
  

3
-4

-Ш
.1

7
  

3
-4

-Ш
.1

8
 

1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I I I 18 1 I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

I II I I I I I I I I I I I I I I I I 19 1,1 I 

3 Біржан Диана I I I II I I I I I I I I II I I I I II 21 1,2 I 

4 Бақтығали Елдос II II I II I II I I I I II I I I I II I II 25 1,4 I 

5 Нарынбай Арсен III II II II II II II II II II II II I I I II I II 33 1,8 II 

6 Дабысов Ерназар I I I II I I I II II I I I I I I II I II 23 1,3 I 

7 Есентай Іңкәр II II I I I I I I I I II I I I I I I II 22 1,2 I 

8 Жасұланқызы 

Амаль 

I I I I I I I I II I I I I I II II I I 21 1,2 I 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 

III II II II II II III II II II II II III II II III II II 40 2,2 II 

10 Лесова 

Ақмаржан 

III II III III II III II I I II II II II II II II I II 37 2,1 II 

11 Нәби Аяна II I II II II II II II II I II II II II II II II II 34 1,9 II 

12 Самат Мұхаммед I I I I I I I I I I I I I I I I I I 18 1 I 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

I I I I I I I I I II I I I I II II I II 22 1,2 I 

14 Шахмет Аят II II II II II II II III II II II II II II II II II III 38 2,1 II 

15 Ідіріс Балнұр III II II II III III III III III II III II II II I II II II 42 2,3 II 

  I деңгей______9___    II деңгей______6_______   III деңгей ________0_____ 



 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.  Топ:«Алтын ұя»  Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Әлеумет» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Қоршаған ортамен танысу 

Ж
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3
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1
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3
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1
1
  

1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I 11 1 І 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

II I I II I I I I II I I 14 1,3 І 

3 Біржан Диана II I I II I II II I II II II 18 1,7 ІІ 

4 Бақтығали Елдос II I I II II II II II II II II 20 1,8 ІІ 

5 Нарынбай Арсен III I I II II II II II II I II 20 1,8 ІІ 

6 Дабысов Ерназар III I I II II II II I II I II 19 1,7 ІІ 

7 Есентай Іңкәр II I I I I II II I II II II 17 1,5 ІІ 

8 Жасұланқызы 

Амаль 

III II II II II III II II III II II 25 2,3 ІІ 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 

III II II III III III III II III II III 29 2,6 ІІІ 

10 Лесова Ақмаржан III I II II II II II II III II II 23 2,1 ІІ 

11 Нәби Аяна III II II III III III III II III II II 28 2,5 ІІІ 

12 Самат Мұхаммед II I I II I I II I II I I 15 1,4 І 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

III I I II I II II I II I I 17 1,5 ІІ 

14 Шахмет Аят III II II III II III III II II II II 26 2,4 ІІ 

15 Ідіріс Балнұр II II III III III II III II II II  II 26 2,4 ІІ 

   I деңгей____3____ II деңгей_______10_______ III деңгей _______2__________ 

 

   



  

 

 

Ортаңғы Топ (3-4 Жас) 
 

«Денсаулық» білім беру саласы 

Денешынықтыру 

3-4-Д.1 ересектерменбіргеденежаттығуларынорындайалады;   

3-4-Д.2 негізгіқимылдардыңтүрлерінигерген;  

3-4-Д.3 спорттық жаттығуларды орындаудың алғашқы техникасы туралы түсініктерге ие;  

3-4-Д.4 жеке бас гигиенасының бастапқы дағдыларын меңгерген;  

3-4-Д.5 шынықтыру шараларын өткізу кезінде жағымды көңіл-күй танытады.  

 

«Қатынас» білім беру саласы 

сөйлеудідамыту; көркемәдебиет. 

Сөйлеудідамыту 

3-4-К.1  қысқасөйлемдерденнеғұрлымкүрделісөйлемдергеауысабіледі;   

3-4-К.2 өзі, отбасы мүшелері, сүйікті ойыншықтары жайлы сұрақтарға жауап береді;  

3-4-К.3 қалауларын, сезімдерін, ойларынбілдіретінсөздердіқолданаалады;  

3-4-К.4 дауыстыжәнедауыссыздыбыстардыдұрысдыбыстайалады;  

3-4-К.5 ақпаратпенбөліседі, жайсыздыққа (шаршадым, ыстықтадым) жәнеқұрдастарыныңәрекетіне (ойыншығынбермейді) шағымданады.  

Көркемәдебиет. 

3-4-К.6  белсендісөздіктебарлықсөзтаптарынқолданады;   

3-4-К.7 шағын әңгімелерді көрнекіліксіз тыңдайды;  

3-4-К.8 3-5 сөзден тұратын тіркестермен, сөйлемдермен сөйлейді, ақпараттармен бөліседі;  

3-4-К.9 қысқа өлеңдерді анық, асықпай айтады, олардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді;  



3-4-К.10 ертегінің мазмұнын түсінеді және эмоциалы қабылдайды;  

3-4-К.11 құрдастарыменқарым-қатынасқатүседі.  

Орыс тілі 

 

 

«Таным» білім беру саласы 
Математика негіздері; құрастыру;жаратылыстану 

Математика негіздері 
3-4-Т.1  көлемі, пішіні, түсібойыншаұқсасбіртектізаттардытоптастыраалады;   

3-4-Т.2 заттардыңкөлемін, түсінжәнепішінінбілдіретінсөздердітүсінеді;   

3-4-Т.3 бірізділікпеназаятын 3 немесеодан да көпбөліктердентүрлітүстіпирамидаларқұрастырады;  

3-4-Т.4 кеңістіктебағдарлаудыңбастапқыдағдыларынигерген.  

Құрастыру 

3-4-Т.5  пішіні, түсі, көлемі, қолданысыбойыншазаттардытоптастырадыжәнетаңдайды;   

3-4-Т.6 құрылыс материалдарының (текшелер, кірпіштер) негізгі пішінін ажырата алады;  

3-4-Т.7 ересектердің көрсетуі бойынша қарапайым құрылыстар тұрғызады (қояды, тірейді, басады);  

3-4-Т.8 тұрғызылғанқарапайымқұрылыстардыатайдыжәнеойыншықтардықолдана 

отырыпойнатады.  

Жаратылыстану 

3-4-Т.9  суреттенжануарлардытауып, атайды, олардыңсипаттықерекшеліктерінатайды;   

3-4-Т.10 көкөністер мен жемістердіңбірнешетүрлерінсыртқытүріжәнедәмібойыншадұрысатайдыжәнеажыратады;  

3-4-Т.11 үй құстарының өздеріне тән ерекшеліктерін атайды;  

3-4-Т.12 ағаш, шөп, гүл сөздерін дұрыс қолданады;  

3-4-Т.13 табиғи материалдардың қасиеттері туралы түсініктерге ие;  

3-4-Т.14 өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасайды.  

 

«Шығармашылық» білім беру саласы 
сурет салу; мүсіндеу; жабыстыру; 

музыка. 
 

Сурет салу 
3-4-Ш.1  қағазға және құмға сурет салудың (үздіксіз айналмалы сызықтар жүргізеді) бастапқы техникасын меңгерген;  

3-4-Ш.2 түрлі-түсті қарындаштармен, фломастердің, гуашьтің төрт түсімен сурет салу біледі;   

3-4-Ш.3 қағазбетінебояуларменштрихтар, жақпалар, сызықтарсалады;  

3-4-Ш.4 қағаз бетін бағдарлай алады.  



Мүсіндеу 

3-4-Ш.5  сазбалшықтың кесегін алақан арасына салып илей алады (шар), жоғарғы бөлігін саусақпенбасыптереңдетеді 

(қуыршақтарғаарналған печенье);  

 

3-4-Ш.6 түрлі пішіндерді біріктіру әдісімен заттарды мүсіндейді (саңырауқұлақ);  

3-4-Ш.7 мүсінделгенпішіндердіөзінетанысзаттарменсалыстырады;  

3-4-Ш.8 мүсіндеу кезінде техникалық дағдыларды біледі және қолданады;  

3-4-Ш.9 халық ойыншықтарын қарастыру барысында қуаныш білдіреді, орындалған жұмыс туралы әсерлерімен бөліседі  

Жабыстыру  

3-4-Ш.10  түрліпішіндердібіріктіруарқылызаттардыфланелеграфтаорналастырады (жіпкебайланған шар, үйшік);   

3-4-Ш.11 дайын сұлбаға элементтерін салып аяқтайды (марғаудың құйрығын салады);   

3-4-Ш.12 бастапқытехникалықдағдылардыбіледіжәнеқолданады, қағазбетінесимметриялықпішіндердіорналастырады.   

Музыка  

3-4-Ш.13  танысәндердітанидыжәнедыбыстардыңжоғарылығынажыратады;   

3-4-Ш.14 әнніңмағынасынтүсінеді;   

3-4-Ш.15 ересекпенбіргеәнайтуғаынтабілдіреді;   

3-4-Ш.16 музыкалықаспаптардыатайды (сылдырмақ, барабан, домбыра);   

3-4-Ш.17 музыкалықфразалардыңжоғарыжәнетөмендыбысталуынажыратады, ырғақтыжәнеәуенніңжекеекпініндұрысжеткізіп, 

әнніңсөзінесіндесақтайды;  

 

3-4-Ш.18 музыка сипатынасәйкесқозғалады.   

«Әлеумет» білім беру саласы  

қоршағанортаментанысу; экология негіздері 
 

 

 Қоршағанортаментанысу 
 

3-4-Ә.1  отбасымүшелері мен өзінежақынадамдардыңесімдерінатайды;   

3-4-Ә.2  мазмұнды-рөлдікойындардаотбасымүшелерініңрөлдерінсомдайды;   

3-4-Ә.3  қазақхалқыныңтұрмыстықзаттарынатайды;   

3-4-Ә.4  көлікқұралдарынатайды;   

3-4-Ә.5  балабақша, балабақшақызметкерлерітуралытүсінігі бар;   

3-4-Ә.6  өздерітұратынқала мен ауылтуралы, ҚазақстанРеспубликасыныңастанасы, мемлекеттікрәміздерітуралыбастапқытүсініктергеие.   

Экология негіздері  

3-4-Ә.7  табиғаттыңмаусымдықөзгерістерінанықтайды;   

3-4-Ә.8  табиғатқақамқорлықжасауғаынталанады;   

3-4-Ә.9  бірнешеағаштардыңтүрлерін, бөлмеөсімдіктерін, көкөністер мен жемістердітанидыжәнеатайды;   

3-4-Ә.10  үйжәнежабайыжануарларды, құстарды, жәндіктердітанидыжәнеатайды;   

3-4-Ә.11  табиғаттағыжәнеауарайындағықарапайымөзгерістердібайқайды.   

 



 

Жиынтық парағы 

«Алтын ұя» ортаңғы тобы 

 

Р/с Баланың аты-жөні Денсаулық Қатынас Шығармашылық Таным Әлеумет Жалпы 
саны 

Орташа 
деңгей 

Біліктер мен 
дағдылардың 
даму деңгейі 

1 Асхат Данияр І I I I І 5 1 І 

2 Асылханұлы 
Батырхан 

І I I I І 5 1 І 

3 Біржан Диана І I I II ІІ 7 1,4 І 

4 Бақтығали Елдос ІІ II I II ІІ 9 1,8 ІІ 

5 Нарынбай Арсен ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

6 Дабысов Ерназар ІI I I I ІІ 7 1,4 І 

7 Есентай Іңкәр І I I I ІІ 6 1,2 І 

8 Жасұланқызы 
Амаль 

ІI I I I ІІ 7 1,4 І 

9 Қойлыбай 
Ханшайым 

ІІІ III II III ІІІ 14 2,8 ІІІ 

10 Лесова Ақмаржан ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

11 Нәби Аяна ІІ II II II ІІІ 11 2,2 ІІ 

12 Самат Мұхаммед І I I I І 5 1 І 

13 Ізбасарқызы 
Нұрсезім 

ІI I I I ІІ 7 1,4 І 

14 Шахмет Аят ІІI III II III ІІ 13 2,6 ІІІ 

15 Ідіріс Балнұр ІІ III II III ІІ 12 2,4 ІІ 



16 Берікұлы Расул І I I I І 5 1 І 

17 Даулетқазы Саят І I I I І 5 1 І 

18 Айтали Асылым І I I II ІІ 7 1,4 І 

19 Талғат Әсемай ІІ II I II ІІ 9 1,8 ІІ 

20 Түгелбай Хабиба ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

21 Ғалымбекұлы 
Нұрислам 

ІI I I I ІІ 7 1,4 І 

22 Алпамысқызы 
Раяна 

І I I I ІІ 6 1,2 І 

23 Нұржан Тамерлан ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

24 Орынбай Нұрали ІI I I I ІІ 7 1,4 І 

25 Ескендірұлы Ернұр ІІ III II III ІІ 12 2,4 ІІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жиынтық есеп  

Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы нәтижелері бойынша 

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасы   2020-2021 оқу жылы 

 

№ Топтың/сыныптың 
атауы 

Бала 
саны 

І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей 

1 «Алтын ұя» ортаңғы 
тобы 

25 
 

13 10 2 

Барлығы   Төмен деңгейдегі 
балалардың үлесі 52% 

Орта деңгейдегі 
балалардың үлесі 
40% 

Жоғары деңгейдегі 
балалардың үлесі 8% 

 

 



Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқадейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылаупарағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж. Топ:«Алтын ұя» онлайн Өткізумерзімі: қыркүйек 

 

«Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Дене шынықтыру 
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1 Берікұлы Расул ІІ І І ІІ І 7 1,4 І 

2 Дәулетқазы Саят І І І ІІ І 6 1,2 І 

3 Айтқали Асылым ІІ І І ІІ І 7 1,4 І 

4 Талғат Әсемай ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІ 11 2,2 ІІ 

5 Түгелбай Хабиба ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІ 11 2,2 ІІ 

6 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

І ІІ І ІІІ І 8 1,6 ІI 

7 Алпамысқызы Раяна І І І ІІ І 6 1,2 І 

8 Нұржан Тамерлан ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІІ 12 2,4 ІІ 

9 Орынбай Нұрали І ІІ І ІІ ІІ 8 1,6 ІI 

10 Ескендірұлы Ернұр ІІ І ІІ ІІІ ІІ 10 2 ІІ 

  I деңгей____4___ II деңгей______6______ III деңгей _______0_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.Топ:«Алтын ұя»  Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Қатынас» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Сөйлеудідамыту Көркемәдебиет Орыстілі 

(қазақтіліндеоқытатынтоптарда)  
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1 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I          11 1 I 

2 Дәулетқазы Саят I II I I I I II I I I I          13 1,2 I 

3 Айтқали 

Асылым 

I II I I I I II I II II I          15 1,4 I 

4 Талғат Әсемай II II II I II I II I II II II          19 1,8 II 

5 Түгелбай Хабиба II II II II II II II II II II II          22 2 II 

6 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

I II II I I I I I II I I          14 1,3 I 

7 Алпамысқызы 

Раяна 

I I I I I I II I I I I          12 1,1 I 

8 Нұржан 

Тамерлан 

I II II II III II III II I III III          24 2,2 II 

9 Орынбай Нұрали II I I I II I II I I II I          15 1,4 I 

10 Ескендірұлы 

Ернұр 

II III III III II III III II III III II         29 2,6 III 

   I деңгей_______6______ II деңгей_______3_______ III деңгей _______1__________ 

 

 

 

 

 



 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж. Топ:«Алтын ұя»   Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Таным» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Математика 

негіздері 

Құрастыру Жаратылыстану 
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1 Берікұлы Расул I I I I I I II II I I I I I I 16 1,1 I 

2 Дәулетқазы Саят I I I I I II II II II I I I I I 18 1,3 I 

3 Айтқали Асылым II I I I II II II II II I I II I I 21 1,5 II 

4 Талғат Әсемай II II II II III II II II II III I II I II 28 2 II 

5 Түгелбай Хабиба II II II II II II II II II II II II II II 28 2 II 

6 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

I II I I II II I II I II I II I I 20 1,4 I 

7 Алпамысқызы 

Раяна 

I I I I I II I II I I I I I II 17 1,2 I 

8 Нұржан Тамерлан II II III III III III II III II II II II I III 33 2,4 II 

9 Орынбай Нұрали I II I I II I I II I I I I I I 17 1,2 I 

10 Ескендірұлы Ернұр III II II III III III III III III III II III II II 37 2,6 III 

   I деңгей______5___    II деңгей______4_______   III деңгей ________1_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.  Топ:«Алтын ұя»     Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Шығармашылық» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-

жөні 

Сурет салу Мүсіндеу  Жапсыру  Музыка  
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1 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I I I I I I I I 18 1 I 

2 Дәулетқазы Саят I II I I I I I I I I I I I I I I I I 19 1,1 I 

3 Айтқали 

Асылым 

I I I II I I I I I I I I II I I I I II 21 1,2 I 

4 Талғат Әсемай II II I II I II I I I I II I I I I II I II 25 1,4 I 

5 Түгелбай Хабиба III II II II II II II II II II II II I I I II I II 33 1,8 II 

6 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

I I I II I I I II II I I I I I I II I II 23 1,3 I 

7 Алпамысқызы 

Раяна 

II II I I I I I I I I II I I I I I I II 22 1,2 I 

8 Нұржан 

Тамерлан 

III II III III II III II I I II II II II II II II I II 37 2,1 II 

9 Орынбай Нұрали I I I I I I I I I II I I I I II II I II 22 1,2 I 

10 Ескендірұлы 

Ернұр 

III II II II III III III III III II III II II II I II II II 42 2,3 II 

  I деңгей______7___    II деңгей______3_______   III деңгей ________0_____ 

 

 

 

 



 

 

Ортаңғы топ (3 жастан 4 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

Оқу жылы:2020-2021 ж.  Топ:«Алтын ұя»  Өткізу мерзімі:қыркүйек 

 

«Әлеумет» білім беру саласы 

№ Баланыңаты-жөні Қоршаған ортамен танысу 
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1 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I 11 1 І 

2 Дәулетқазы Саят II I I II I I I I II I I 14 1,3 І 

3 Айтқали Асылым II I I II I II II I II II II 18 1,7 ІІ 

4 Талғат Әсемай II I I II II II II II II II II 20 1,8 ІІ 

5 Түгелбай Хабиба III I I II II II II II II I II 20 1,8 ІІ 

6 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

III I I II II II II I II I II 19 1,7 ІІ 

7 Алпамысқызы 

Раяна 

II I I I I II II I II II II 17 1,5 ІІ 

8 Нұржан Тамерлан III I II II II II II II III II II 23 2,1 ІІ 

9 Орынбай Нұрали III I I II I II II I II I I 17 1,5 ІІ 

10 Ескендірұлы Ернұр II II III III III II III II II II  II 26 2,4 ІІ 

   I деңгей____2____ II деңгей_______8_______ III деңгей _______0__________ 

 

  



 

                                  Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық  диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 
                                               Оқу жылы: 2020-2021ж.       Топ: «Алтын ұя»      Өткізу мерзімі: Қаңтар 

 

«Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланың аты-жөні                                  

                                Дене шынықтыру 
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3
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3
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3
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Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 
Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Асхат  Данияр II I I I I I       7     1,1         I 

2 Асылханұлы   Батырхан II II I I I I       8     1,3         I 

3 Біржан  Диана II II I I I I       8     1,3         I 

4 Бақтығалиев  Елдос II III II II II III      14     2,3        II 

5 Нарынбай   Арсен III III III II III III      17     2,8       III 

6 Дабысов  Ерназар II II I I I II       9     1,5        II 

7 Есентай   Іңкәр II I I I I II       8     1,3         I 

8 Жасұланқызы   Амаль II II I I II II      10     1,6        II 

9 Қойлыбай   Ханшайым III III III II III III      17     2,8       III 

10 Лесова  Ақмаржан III III III III III III      18      3       III 

11 Нәби   Аяна II II II II II III      13     2,1        II 

12 Самат   Мұхаммед II II II II II II       14     2,3        II 

13 Ізбасарқызы   Нұрсезім II  II I II II I      10     1,6        II 

14 Шахмет   Аят III III III III III III      18      3       III 

15 Ідіріс   Балнұр III II II II III II      14     2,3        II 

                         I деңгей 4                         II деңгей 7              III деңге  4  

 



 

                           Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                                                              
                                                         Оқу жылы: 2020-2021ж.     Топ: «Алтын ұя»      Өткізу мерзімі: Қаңтар 

 

«Қатынас» білім беру саласы 

№ Баланың 

аты - жөні 

Сөйлеуді  дамыту 

 

    Көркем  әдебиет 
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1 Асхат  Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 21   1    I 

2 Асылханұлы  

Батырхан 

I II I I I I I II I I I II I I I I I I I I I 24  1,1    I 

3 Біржан  Диана I II I I II I I II II I I II I I I I I I I I I 26  1,2    I 

4 Бақтығалиев  

Елдос 

II II I II II II I II II I II II I II I I I II II I I 33  1,5   II 

5 Нарынбай  

Арсен 

II II II II II II II II II I II II I II I II II I I I I 35  1,6   II 

6 Дабысов  

Ерназар 

II II II II II III II II II II II III II II II II II II II II II 44  2   II 

7 Есентай  Іңкәр III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 43  2   II 

8 Жасұланқызы  

Амаль 

II II II II II II II II II II III II II II II II II II II II II 43  2   II 

9 Қойлыбай  

Ханшайым 

III II III III III III III II III II III III II III II II III II II III III 55  2,6   III 

10 Лесова  

Ақмаржан 

I II II I II II I II II I II II I II II I II II II I I 34  1,6   II 



 

11 Нәби  Аяна III II III III III III II II III II III III II III II II III III II III III 56  2,7   III 

12 Самат  

Мұхаммед 

I II I I II I I I I I I II I I I I I I I I I 24  1,1    I 

13 Ізбасарқызы  

Нұрсезім 

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 42  2   II 

14 Шахмет  Аят III II III III III III III II III II III III II III II III III II II III II 55  2,6   III 

15 Ідіріс  Балнұр III II III III III III III II III II III III II III II III III III II III III 57  2,7   III 

  I деңгей  4  II деңгей   7  III деңгей   4  



 

                                           Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                Оқу жылы: 2020-2021ж.    Топ:«Алтын ұя»      Өткізу мерзімі: Қаңтар 

 
«Таным» білім беру саласы 
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1 Асхат  Данияр I I I I I I II I II I I I I I I I 18 1,1   I 

2 Асылханұлы  

Батырхан 

I I I I I I II I II II I II I I I I 20 1,2   I 

3 Біржан  Диана II I I II II I II I I II II II II I II I 23 1,5  II 

4 Бақтығалиев  

Елдос 

II II II II II II II II III III III II II II II II 35 2,1  II 

5 Нарынбай  Арсен II II II II II II II II II II II II II II II II 32  2  II 
6 Дабысов  Ерназар I II II II II II II II II II I II II I II II 28 1,7  II 

7 Есентай  Іңкәр I I I I I I I II I II I II I I I I 19 1,1   I 

8 Жасұланқызы  

Амаль 

III II II II I II II II II II II II II I I I 29 1,8  II 

9 Қойлыбай  

Ханшайым 

III II III III II III III III III III III III II III III II 45 2,8  III 

10 Лесова  

Ақмаржан 

III II II III III II III III III III III III III II III III 44 2,7  III 

11 Нәби  Аяна III II II II II II III II III II II II II II II II 35 2,1  II 
12 Самат  Мұхаммед II I I I I I I I I I I I I I I I 16  1   I 

13 Ізбасарқызы  

Нұрсезім 

II II II II II II II II I II II II I II II I 30 1,8  II 

14 Шахмет  Аят III II II III III III III II II III III III III III III II 43 2,6  III 



 

15 Ідіріс  Балнұр III II II III III II III III II II II III III III III II 41 2,5  III 

  I деңгей  4  II деңгей  7  III деңгей   4  

 

 



 

 
 

                                 Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

 

                                                 Оқу жылы:2020-2021ж        Топ:«Алтын  ұя»     Өткізу мерзімі: Қаңтар 
 

«Шығармашылық» білім беру саласы 
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1 Асхат  Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I  19 

  1   I 

2 Асылханұлы  

Батырхан 

I I I I II II I I I I I I I I I I I I   I  21 1,1   I 

3 Біржан  Диана I I I I II II II I I I II I I II I I I I   I  24 1,2   I 

4 Бақтығалиев  

Елдос 

II II II I II II II II II II II II I II I II II II II  35 1,8  II 

5 Нарынбай  

Арсен 

II II II II II I II II II I II II II II II II II II II  36 1,8  II 

6 Дабысов  

Ерназар 

II II II I II II II II II II II II II II I II II II II  36 1,8  II 

7 Есентай  Іңкәр II II I II II II I II I II II II II I II II II II II  34 1,7  II 

8 Жасұланқызы  

Амаль 

II II II II I II I II I II II II II I II II I II I  32 1,6  II 



 

 
 

9 Қойлыбай  

Ханшайым 

III III II III III II II III III III II II II III III III III III II  50 2,6  III 

10 Лесова  

Ақмаржан 

III II III II III II II II II II II I I I I II II II II 37 1,9  II 

11 Нәби  Аяна III II II III III II II III III II II III III III III II III II II 50  2,6  III 

12 Самат  

Мұхаммед 

II I I I I II I I I I I I I I I I I I I 21 1,1   I 

13 Ізбасарқызы  

Нұрсезім 

II II II II II II II II II II III II II I II II II II I 37 1,9   II 

14 Шахмет  Аят III III III II III II

I 

II III II III III II III II III III III III II 51 2,6  III 

15 Ідіріс  Балнұр III II III II III II II III III III II III III II III III III II II 49 2,5  III 

  I деңгей  4  II деңгей  7  III деңгей   4  



 

 
 

                                  Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                               Оқу жылы:2020-2021ж     Топ: «Алтын ұя»       Өткізу мерзімі:Қаңтар 
  

 

 

 
 

 

№ 

 

 

 
 

 

   Баланың аты-жөні 

                   

«Әлеумет» білім беру саласы 

                                 

                Қоршаған ортамен танысу 
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 1 Асхат  Данияр I II I I I I       7   1,1    I 

 2 Асылханұлы  Батырхан II I II I I I       8   1,3    I 

 3 Біржан  Диана II I I II I I       8   1,3    I 

 4 Бақтығалиев  Елдос III II II II II II      13   2,1    II 

 5 Нарынбай  Арсен III III II II I II      14   2,3    II 

 6 Дабысов  Ерназар III III II II II II      14   2,3    II 

 7 Есентай  Іңкәр II II II II II II      12   2    II 

 8 Жасұланқызы  Амаль III III II II II II      14   2,3    II 

 9 Қойлыбай  Ханшайым III III III III III III      18   3    III 

10 Лесова  Ақмаржан III III II III II III      16   2,6    III 

11 Нәби  Аяна III III III III II II      16   2,6    III 

12 Самат  Мұхаммед II I I II I I       8   1,3     I 

13 Ізбасарқызы  Нұрсезім III II II II II II      14   2,3    II 

14 Шахмет  Аят III III III III III III      18   3    III 

15 Ідіріс  Балнұр III II II II II II      13   2,1    II 

  I деңгей 4  II деңгей  7             III деңгей  4  

 
 

 

 



 

 
 

 

                              Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 
                                                   Оқу жылы: 2020-2021ж          Топ:«Алтын  ұя»        Өткізу мерзімі: Қаңтар 

  

 

«Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланың аты-жөні                                  

                                Дене шынықтыру 

 

3
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3
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3
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3
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3
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3
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Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 
Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Берікұлы  Расул   II   I   I   II   I   I      8    1,3         I 

2 Дәулетқазы  Саят   I   II   I   II   I   I      8    1,3         I 

3 Айтқалиқызы  Асылым   I   II   I   I   I   I      7    1,1         I 

4 Талғат  Әсемай   II   II   II   II   II   II      12     2        II 

5 Түгелбай  Хабиба   II   III   II   III   II   II      14    2,3        II 

6 Ғалымбекұлы  Нұрислам   II   II   II   III   II   II      13    2,1        II 

7 Алпамысқызы  Райана   II   I   I   I   I   I      7    1,1         I 

8 Нұржан  Тамерлан   II   III   II   III   II   II      14    2,3        II 

9 Орынбай  Нұрали   III   II   II   II   II   II      13    2,1        II 

10 Ескендірұлы Ернұр   II   II   II   III   III   II      14    2,3        II 

                                                 I деңгей  4                                         II деңгей  6                                               IIIдеңгей   0  

 



 

 
 

                                    Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 
                                                       Оқу жылы:2020-2021ж      Топ:«Алтын  ұя»         Өткізу мерзімі:Қаңтар 

 

«Қатынас» білім беру саласы 

№ Баланың 

аты - жөні 

Сөйлеуді дамыту Көркем 

әдебиет 

Орыс тілі (қазақ тілінде 

оқытылатын топтарда) 
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1 Берікұлы  Расул I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 21  1   I 

2 Дәулетқазы  Саят I II II I I I II I I I I I I I I I I I I I I 24 1,1   I 

3 Айтқалиқызы  

Асылым 
II II II II II II II II II I II II II I I I I I I I I 33 1,5   II 

4 Талғат  Әсемай II II II II II II II II II I II II II I I II II II I II I 37 1,7   II 

5 Түгелбай  Хабиба II II III II II II II II III II II II II II I I II II I I I 39 1,8   II 

6 Ғалымбекұлы  

Нұрислам 
II I I I I II I II II I I I I I I I I I I I I 25 1,1   I 

7 Алпамысқызы  

Райана 
II I II I II II II I II I II I I II I I II I II I II 32  1,5   II 

8 Нұржан  Тамерлан II II II III II II III II II II II II II II I I I II I I I 38 1,8   II 

9 Орынбай  Нұрали II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 22  1   I 

10 Ескендірұлы 

Ернұр 
II II III II III II III II II II II II II II II II II II II II II 44  2   II 

  I деңгей  4  II деңгей  6  III деңгей  0  



 

 
 

                                           Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                   Оқу жылы:2020-2021ж       Топ:«Алтын  ұя»        Өткізу мерзімі: Қаңтар 

 
«Таным» білім беру саласы 

 

 
№ 
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Математика 

негіздері 
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1 Берікұлы  Расул I I I I I I I I I I I I I I I I 16 1   I 

2 Дәулетқазы  Саят I I I II II II I I I I I I I I I I 19 1,1   I 

3 Айтқалиқызы  

Асылым 
II II I II I II II I I II II I I II I I 24 1,5   II 

4 Талғат  Әсемай II II II III III II II II II II II II II II III II 35 2,1   II 

5 Түгелбай  Хабиба II II III II III II II II II III II III II II II II 37 2,3   II 

6 Ғалымбекұлы  

Нұрислам 
I II I II I II I II II I I I I I I I 21 1,3   I 

7 Алпамысқызы  

Райана 
I II II I II I II I II II II II II II I I 26 1,6   II 

8 Нұржан  Тамерлан II II II II II II II II II II II II II II II II 32 2   II 

9 Орынбай  Нұрали I II I I I I I I I I I I I I I I 17 1   I 

10 Ескендірұлы Ернұр II III II II II II II II III III II III II II III II 37 2,3   II 

  I деңгей  4  II деңгей   6            III деңгей   0         

 

 



 

 
 

                                        Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                  Оқу жылы:2020-2021ж            Топ:«Алтын  ұя»           Өткізу мерзімі: Қаңтар 

 
«Шығармашылық» білім беру 

саласы 

 

№ 

 

Баланың аты - 

жөні 

Сурет салу Мүсіндеу        Жапсыру Музыка 
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1 Берікұлы  Расул I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I  19 

1   I 

2 Дәулетқазы  Саят I II I I II I I I I I I I I I I I I I I  21 1,1   I 

3 Айтқалиқызы  

Асылым 
I II II I II II I II I II II I II II I II II II II  32 1,6   II 

4 Талғат  Әсемай II II I II II II II II I II II II I II I II I II II 33 1,7   II 

5 Түгелбай  Хабиба III II III II III II II II II II II II II II II II II II II 41 2,1   II 

6 Ғалымбекұлы  

Нұрислам 
I II I II II I I I I II I I I I I I I I  23 1,2   I 

7 Алпамысқызы  

Райана 
II I I I I I I I I I I I I I I I I I I 20 1   I 

8 Нұржан  Тамерлан II III III II III II II II II II III II II II III II II II II 43 2,2   II 

9 Орынбай  Нұрали II II II II II II II II II II II II II I I II II II II 36 1,8   II 

10 Ескендірұлы Ернұр III III III II III II III II II II II III II II II II III II II 45 2,3   II 

  I деңгей  4  II деңгей     6  III деңгей  0  



 

 
 

                                Ортаңғы топ (3 жастан бастап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                          Оқу жылы:2020-2021ж       Топ:«Алтын  ұя»        Өткізу мерзімі: Қаңтар 
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   Баланың аты-жөні 

                   

«Әлеумет» білім беру саласы 

                                 

                Қоршаған ортамен танысу 

 

  
  
  
  

3
-Ә

.1
 

  
  
  
  

3
 -

 Ә
.2

 

  
  
  
  

3
 -

 Ә
.3

 

  
  
  
  

3
 -

 Ә
 4

 

  
  
  
  

3
 -

 Ә
 5

 

  
  
  
  

3
 -

 Ә
.6

 

  
  
  
  

  
Ж

а
л

п
ы

 с
а
н

ы
 

О
р

т
а
ш

а
 д

ең
г
ей

 

Б
іл

ік
т
ер

 м
ен

 

д
а
ғ
д
ы

л
а
р

д
ы

ң
 

д
а
м

у
 д

ең
г
ей

і 

 1 Берікұлы  Расул I I I I I I      6     1   I 

 2 Дәулетқазы  Саят II I I II I I      8    1,3   I 

 3 Айтқалиқызы  Асылым III II II III I I      12     2   II 

 4 Талғат  Әсемай III II II III II II      14    2,3   II 

 5 Түгелбай  Хабиба III II III III II I      14    2,3   II 

 6 Ғалымбекұлы  Нұрислам I II I II I I      8    1,3   I 

 7 Алпамысқызы  Райана II II II II II II      12     2   II 

 8 Нұржан  Тамерлан III II II III II II      14    2,3   II 

 9 Орынбай  Нұрали I II I I II I      8    1,3   I 

10 Ескендірұлы Ернұр II III II II II III      14    2,3   II 

  I деңгей  4  II деңгей   6               III деңгей  0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Аралық  жиынтық парағы  

«Алтын ұя» ортаңғы тобы 

 

Р/с Баланың аты-жөні Денсаулық Қатынас Шығармашылық Таным Әлеумет Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 

Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Асхат Данияр І I I I І 5 1 І 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

І I I I І 5 1 І 

3 Бақтығалиев 

Елдос 

ІІ I IІ II ІІ 9 1,8 ІІ 

4 Есентай Іңкәр ІІ I IІ IІ І 8 1,6 ІІ 

5 Жасұланқызы 

Амаль 

І I IІ IІ ІІ 8 1,6 ІІ 

6 Қойлыбай 

Ханшайым 

ІІІ II II III ІІІ 13 2,6 ІІІ 

7 Лесова Ақмаржан ІІІ II ІII II ІІ 12 2,4 ІІ 

8 Нәби Аяна ІІІ II II II ІІІ 12 2,4 ІІ 

9 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

ІI IІ IІ IІ ІІ 10 2 ІІ 

10 Шахмет Аят ІІI III IIІ III ІІІ 15 3 ІІІ 



 

 
 

11 Даулетқазы Саят І I I I І 5 1 І 

12 Айтқалиқызы 

Асылым 

І IІ I II ІІ 8 1,6 ІІ 

13 Талғат Әсемай ІІ II I II ІІ 9 1,8 ІІ 

14 Ідіріс Балнұр ІІ III III III ІІI 14 2,8 ІІI 

15 Ескендірұлы 

Ернұр 

ІІ III II III ІІІ 13 2,6 ІІІ 

16 Біржан Диана ІІ I I II І 7 1,4 І 

17 Нарынбай Арсен ІІІ II II II ІІ 11 2,2 ІІ 

18 Дабысов Ерназар ІI IІ IІ IІ ІІ 10 2 ІІ 

19 Самат Мұхаммед ІІ I I I І 6 1,2 І 

20 Орынбай Нұрали ІІ I II I ІІ 8 1,6 ІІ 

21 Берікұлы Расул І I I I І 5 1 І 

22 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

ІI I I І ІІ 7 1,4 І 

23 Алпамысқызы 

Раяна 

І I I I ІІ 6 1,2 І 

24 Нұржан Тамерлан ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

25 Түгелбай  Хабиба ІI II ІI II ІІ 10 2 ІІ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

Жиынтық есеп  

Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын аралық нәтижелері бойынша 

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасы   2020-2021 оқу жылы 

 

№ Топтың/сыныптың 

атауы 

Бала 

саны 

І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей 

1 «Алтын ұя» ортаңғы 

тобы 

25 

 

8 13 4 

Барлығы   Төмен деңгейдегі 

балалардың үлесі 32% 

Орта деңгейдегі 

балалардың үлесі 

52% 

Жоғары деңгейдегі 

балалардың үлесі 

16% 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

                                  Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 
                                                    Оқу жылы:2020-2021ж.        Топ:«Алтын ұя»              Өткізу мерзімі: Мамыр 

 

 

 «Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланың аты-жөні                                  

                                Дене шынықтыру 

  

3
-Д
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3
-Д

.2
 

3
-Д

.3
 

3
-Д

.4
 

3
-Д

.5
 

3
-Д

.6
 

3
-Д

.7
 

Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 
Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Асхат Данияр II I I I I I I      8   1,1        I 

2 Асылханұлы Батырхан II II I I II I I     10   1,4        I 

3 Каримова Азиза II II I I II I I     10   1,4        I 

4 Бақығалиев Елдос III II II II III II II     16   2,2        II 

5 Талғат Әсемай II II II II III II II     15   2,1        II 

6 Айтқалиқызы Асылым II I II II III II II     14    2        II 

7 Есентай Іңкәр II II II II II I II     13   1,8        II 

8 Жасұланқызы Амаль III II II III III II II     17   2,4        II 

9 Қойлыбай Ханшайым III III III III III III III     21    3       III 

10 Лесова Ақмаржан III III III III III II II     19   2,7       III 

11 Нәби Аяна III II II III III II II     17   2,4        II 

12 Дәулетқазы Саят II II II II I I II     12   1,7        II 

13 Ізбасарқызы Нұрсезім II II III III III II II     17   2,4        II 

14 Шахмет Аят III III II III III III III     20   2,8       III 

15 Ескендірұлы Ернұр III II III III III III II     19   2,7       III 

 I деңгей 3                         II деңгей 8                       III деңгей  4  

 



 

                                                                                                        

                              Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 
                                                        Оқу жылы:2020-2021ж         Топ:«Алтын  ұя»          Өткізу мерзімі:Мамыр 

 

«Қатынас» білім беру саласы  

№ Баланың 

аты - жөні 

Сөйлеуді дамыту Көркем 

әдебиет 
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын 

топтарда) 
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1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 20  1   I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 
II II I I I I II I I I II I I I I I I I I I 24 1,2   I 

3 Каримова Азиза II II I II II II II I I II II II I I II I II I II I 32 1,6   II 

4 Бақығалиев Елдос III II III II II III III II II II II II II II II I I I I I 39 1,9   II 

5 Талғат Әсемай II II III III III III III III II II II II II I I I II I II I 41  2   II 

6 Айтқалиқызы 

Асылым 
II II I II II II II II II II II II II I II I II I I I 33 1,6   II 

7 Есентай Іңкәр II I II I II II I II I II II II I II I II II I I I 30 1,5   II 

8 Жасұланқызы 

Амаль 
II II II II I II II I II I II II II II I I I I I I 31 1,5   II 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 
III II III III III III III III III III III III II II II II III II II II 52 2,6   III 

10 Лесова Ақмаржан III II III III III III III III III III II III III III II II II II III II 53 2,6   III 

11 Нәби Аяна II II II II II II III II II II II II II II II II II II II II 41  2   II 



 

                                                                                                        

12 Дәулетқазы Саят II II I II II I I II I I I I I I I I I I I I 25 1,2   I 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 
II II I II II II II II II I II II I II I II II I II II 35 1,7   II 

14 Шахмет Аят III II III III III III III III III III III III III III II III III II III III 57 2,8   III 

15 Ескендірұлы 

Ернұр 
III II III III III III III III III III III III III III II II II II II II 53 2,6   III 

  I деңгей  3  II деңгей  8  III деңгей   4   



 

                                                                                                        

                                       Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                     Оқу жылы:2020-2021ж      Топ:«Алтын  ұя»          Өткізу мерзімі:Мамыр 

 
«Таным» білім беру саласы 

 

 
№ 

 

 
Баланың 

аты - жөні 

 

Математика 

негіздері 

 

Құрастыру 

 

Жаратылыcтану 
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.3
 

3
-Т

.4
 

3
-Т
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1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I 16 1   I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 
I I I I I I II II II II I I I I I I 20 1,2   I 

3 Каримова Азиза I II III II I II II II II II I II I II I II 28 1,7   II 

4 Бақығалиев Елдос II II II II II II III III III II II II II II II II 35 2,1   II 

5 Талғат Әсемай III II II II II II III III III III II II II II II II 37 2,3   II 

6 Айтқалиқызы 

Асылым 
II II II II II II III II II III II II II II II II 34 2,1   II 

7 Есентай Іңкәр I II I II I II II II II II II I II II I II 27 1,6   II 

8 Жасұланқызы 

Амаль 
II III I II II I II II II II II II I II II II 30 1,8   II 

9 Қойлыбай 

Ханшайым 
III III III III III III III III III III III III III III III III 48  3   III 

10 Лесова Ақмаржан III III III III III III III III III III III II II II II II 43 2,6   III 

11 Нәби Аяна III II III II II III III II III II II II II II II II 37 2,3   II 

12 Дәулетқазы Саят I II I I I I II II II I I I II I II I 22 1,3   I 

13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 
II III II II II II III II II II II II II II II II 34 2,1   II 

14 Шахмет Аят III III III III III III III III III III III III III III III II 47 2,9   III 

15 Ескендірұлы Ернұр III II III III III III III III III III III II II II III II 43 2,6   III 



 

                                                                                                        

  I деңгей  3  II деңгей  8  III деңгей   4  

 
 



 

 
 

                                    Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                                    Оқу жылы:2020-2021ж      Топ:«Алтын  ұя»       Өткізу мерзімі: Мамыр 

 
   «Шығармашылық» білім 

беру саласы 

 
№ 

 
Баланың аты 

- жөні 

Сурет салу Мүсіндеу 

 

Жапсыру        Музыка 
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1 Асхат Данияр I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
21  1 

  I 

2 Асылханұлы 

Батырхан 
I II II I I II I I I I I I I I I I I I I I I  24 1,1   I 

3 Каримова Азиза II II II I II II II II I II I II I II II II I II I II I 35 1,6   II 

4 Бақығалиев Елдос III II II II II II III II II II II II II II II II II II II II II 44  2   II 
5 Талғат Әсемай III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 43  2   II 

6 Айтқалиқызы 

Асылым 
III II III II II II II II II II I II II I I I II II I I I 37 1,7   II 

7 Есентай Іңкәр III II III III II II III III II II II II II II II II II II II II II 47 2,2   II 

8 Жасұланқызы 

Амаль 
II II II II II II II II II I II I II II I II II III I II I 37 1,7   II 

9 Қойлыбай III II III III II II III III III III III III III III III III III III III III III 60 2,8   III 



 

 
 

Ханшайым 

10 Лесова Ақмаржан III II III III II II III III II III III II II II III III III III III III III 56 2,6   III 

11 Нәби Аяна III II III III II II III II II II II II II II II II II II II II II 46 2,1   II 
12 Дәулетқазы Саят II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 22 1   I 
13 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 
III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 43 2   II 

14 Шахмет Аят III II III III II II III III III III III III III III III II II III II III III 57 2,7   III 
15 Ескендірұлы 

Ернұр 
III II III III II II III III III II II II III III II II II III II III III 53 2,5   III 

     I деңгей 3  II деңгей  8  III деңгей   4  



 

 
 

                         Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы 

                                          Оқу жылы:2020-2021ж       Топ:«Алтын  ұя»        Өткізу мерзімі: Мамыр 
  

 

 

 
 

 

№ 

 

 

 
 

 

   Баланың аты-жөні 

                   

«Әлеумет» білім беру саласы 

                                 

                Қоршаған ортамен танысу 
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 1 Асхат Данияр I I I I I I       6      1   I 

 2 Асылханұлы Батырхан II I I II I I       8     1,3   I 

 3 Каримова Азиза II II I II II I      10     1,6   II 

 4 Бақығалиев Елдос II II II II I II      11     1,8   II 

 5 Талғат Әсемай II II II II II II      12      2   II 

 6 Айтқалиқызы Асылым II I II II II II      11     1,8   II 

 7 Есентай Іңкәр II II I II I II      10     1,6   II 

 8 Жасұланқызы Амаль II II II II II II      12      2   II 

 9 Қойлыбай Ханшайым III III III III III III      18      3   III 

10 Лесова Ақмаржан III II III III III III      17     2,8   III 

11 Нәби Аяна III III III III III III      18      3   III 

12 Дәулетқазы Саят II I I I I II       8     1,3   I 

13 Ізбасарқызы Нұрсезім III II II II II III      14     2,3   II 

14 Шахмет Аят III III III III III III      18      3   III 

15 Ескендірұлы Ернұр II II II III II III      14     2,3   II 

  I деңгей  3  II деңгей  8  III деңгей  4 

 
 

 

 



 

 
 

                                Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың  нәтижелерін  бақылау парағы 
                                                     Оқу жылы_2020-2021ж.       Топ:«Алтын ұя»              Өткізу мерзімі: мамыр 

 

 

 «Денсаулық» білім беру саласы 

№ Баланың аты-жөні                                  

                                Дене шынықтыру 
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Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 
Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Біржан Диана II II II II II II II    14    2      II 

2 Нарынбай Арсен II II II II II II II    14    2      II 

3 Дабысов Ерназар II II I II II I II    12   1,7      II 

4 Самат Мұхаммед I II II II I I II    11   1,5      II 

5 Ідіріс Балнұр III III III II II III III    19   2,7      III 

6 Берікұлы Расул I I I I I I I     7    1      I 

7 Ғалымбекұлы Нұрислам II II II II II II II    14    2      II 

8 Алпамысқызы Райана II II II II II II I    13   1,8      II 

9 Нұржан Тамерлан II I I II II II I    11   1,5      II 

10 Орынбай Нұрали II I I II II II I    11   1,5      II 

 I деңгей 1  II деңгей  8  III деңгей 1 

 



 

 
 

                        Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың  нәтижелерін  бақылау парағы 
                                                    Оқу жылы:2020-2021ж               Топ:«Алтын  ұя»                 Өткізу мерзімі: Мамыр 

 

«Қатынас» білім беру 

саласы 

 

№ Баланың 

аты - жөні 

Сөйлеуді 

дамыту 

Көркем 

әдебиет 
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын 

топтарда) 
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1 Біржан Диана II II II I II II I II II II II I II II II II I I I I 33 1,6   II 

2 Нарынбай Арсен II I II I II II I II II II II I II II II II I II II I 34 1,7   II 

3 Дабысов Ерназар II I I II II II II I II II I II II I I I II I I I 30 1,5   II 

4 Самат Мұхаммед II II I II I II I II II I II II II II II I I II II I 33 1,6   II 

5 Ідіріс Балнұр III II II II II II III III III III III III III III II III III II III I 51 2,5   III 

6 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 20  1   I 

7 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 
II II II II II I I II I II I II I II I I I II II I 31 1,5   II 

8 Алпамысқызы 

Райана 
II II II II I II II I I I II II II I II II II II II I 34 1,6   II 

9 Нұржан Тамерлан II I I II II II II I I I I II II II II II II II I II 33 1,6   II 

10 Орынбай Нұрали II I II I II II II I I I I II II II II I I I I II 30 1,5   II 

  I деңгей 1  II деңгей  8  III деңгей  1   



 

 
 

                               Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың  нәтижелерін  бақылау парағы 

                                               Оқу жылы:2020-2021ж      Топ:«Алтын  ұя»        Өткізу мерзімі: Мамыр 

 
«Таным» білім беру саласы 
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1 Біржан Диана II II I II I II II II II II II II II I I I 27 1,6   II 

2 Нарынбай Арсен II I II II II II I II II I II II II II II II 29 1,8   II 

3 Дабысов Ерназар II II I II II II I II II I II II II II I II 28 1,7   II 

4 Самат Мұхаммед II I I II I II I I II I II I II II I II 24 1,5   II 

5 Ідіріс Балнұр III II III III II III III II III III III III II III II II 42 2,6   III 

6 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I I I I I I 16 1   I 

7 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 
II I II I II I II II I II II I II II I II 26 1,6   II 

8 Алпамысқызы 

Райана 
II II II I II I II I II II II I II II II I 27 1,6   II 

9 Нұржан Тамерлан II II II II II II I I II I II II II II I I 27 1,6   II 

10 Орынбай Нұрали II I I I II II II II I I II II II II I I 25 1,5   II 

  I деңгей 1  II деңгей  8  III деңгей  1  

 

 



 

 
 

                            Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың  нәтижелерін  бақылау парағы 

                                             Оқу жылы:2020-2021           Топ:«Алтын  ұя»              Өткізу мерзімі : Мамыр 

 
  «Шығармашылық» білім беру 

саласы 

 
 

 
Баланың аты 

- жөні 

 

 

 

Сурет салу Мүсіндеу 
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1 Біржан Диана II II I II II I II I II I II II I II I II I II II I 
I  33 

1,5   II 

2 Нарынбай Арсен II I II I II I II II I II I II I II II II I II II I II   34 1,6   II 

3 Дабысов Ерназар II I II II II II II I II II I II II II I II II I II I II   36 1,7   II 

4 Самат Мұхаммед II I II I I II II II II II II II I II II I II I II II II   36 1,7   II 

5 Ідіріс Балнұр III II III II II II II III III III III II III II III II III III III III II  54 2,5   III 

6 Берікұлы Расул I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  21  1   I 

7 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 
II I II II II II I I I II I II II II I II I II I II II  34 1,6   II 

8 Алпамысқызы 

Райана 
II I II II II I II II I II II II II II I I I II II II II  36 1,7   II 

9 Нұржан Тамерлан II I II II I II II II I II II II II II I I I I I II II 34 1,6   II 

10 Орынбай Нұрали II II II I I II I II II I II I II II I I II II I II I 33 1,5   II 

    I деңгей 1  II деңгей  8  III деңгей  1  



 

 
 

                                          

                   Ортаңғы топ (3 жастан бастап) қорытынды диагностиканың  нәтижелерін  бақылау парағы 

                                   Оқу жылы:2020-2021ж        Топ:«Алтын  ұя»       Өткізу мерзімі: Мамыр 
  

 

 

 
 

 

№ 

 

 

 
 

 

   Баланың аты-жөні 

                   

«Әлеумет» білім беру саласы 

                                 

                Қоршаған ортамен танысу 
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 1 Біржан Диана II II I II I I   9   1,5   II 

 2 Нарынбай Арсен II II II II II II   12   2   II 

 3 Дабысов Ерназар II II II I I II   10   1,6   II 

 4 Самат Мұхаммед II II II I II I   11   1,8   II 

 5 Ідіріс Балнұр III III III III III III   18   3   III 

 6 Берікұлы Расул I I I I I I   6   1   I 

 7 Ғалымбекұлы Нұрислам II II II I II II   11   1,8   II 

 8 Алпамысқызы Райана II I II II II I   10   1,6   II 

 9 Нұржан Тамерлан II II II II II II   12   2   II 

10 Орынбай Нұрали II I I II I II   9   1,5   II 

  I деңгей 1  II деңгей 8  III деңгей  1  

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Қорытынды жиынтық парағы  

«Алтын ұя» ортаңғы тобы 

 

Р/с Баланың аты-жөні Денсаулық Қатынас Шығармашылық Таным Әлеумет Жалпы 

саны 

Орташа 

деңгей 

Біліктер мен 

дағдылардың 

даму деңгейі 

1 Асхат Данияр І I I I І 5 1 І 

2 Асылханұлы 

Батырхан 

І I I I І 5 1 І 

3 Бақтығали Елдос ІI II IІ II ІІ 10 2 ІІ 

4 Есентай Іңкәр ІІ II IІ IІ ІI 10 2 ІІ 

5 Жасұланқызы 

Амаль 

ІI II IІ IІ ІІ 10 2 ІІ 

6 Қойлыбай 

Ханшайым 

ІІІ III III III ІІІ 15 3 ІІІ 

7 Лесова Ақмаржан ІІІ III ІII II ІІ 13 2,6 ІІІ 

8 Нәби Аяна ІІІ II II IIІ ІІІ 13 2,6 ІІ 

9 Ізбасарқызы 

Нұрсезім 

ІI IІ IІ IІ ІІ 10 2 ІІ 

10 Шахмет Аят ІІI III IIІ III ІІІ 15 3 ІІІ 

11 Даулетқазы Саят ІI I I I І 6 1,2 І 

12 Айтқалиқызы 

Асылым 

ІI IІ II II ІІ 10 2 ІІ 

13 Талғат Әсемай ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

14 Каримова Азиза І II II II ІІ 10 2 ІІ 

15 Ескендірұлы Ернұр ІІ III III III ІІІ 1 2,8 ІІІ 

 



 

 
 

 

16 Біржан Диана ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

17 Нарынбай Арсен ІІІ II II II ІІ 11 2,2 ІІ 

18 Дабысов Ерназар ІI IІ IІ IІ ІІ 10 2 ІІ 

19 Самат Мұхаммед ІІ II II II ІI 10 2 ІI 

20 Ідіріс Балнұр ІІ III IIІ III ІІІ 14 2,8 ІІІ 

21 Берікұлы Расул І I I I І 5 1 І 

22 Ғалымбекұлы 

Нұрислам 

ІI II IІ ІI ІІ 10 2 ІІ 

23 Алпамысқызы 

Раяна 

ІІ II IІ II ІІ 10 2 ІІ 

24 Нұржан Тамерлан ІІ II II II ІІ 10 2 ІІ 

25 Орынбай Нұрали ІI II ІI II ІІ 10 2 ІІ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Жиынтық есеп  

Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын қорытынды нәтижелері бойынша 

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасы   2020-2021 оқу жылы 

 

№ Топтың  атауы Бала 

саны 

І деңгей ІІ деңгей ІІІ деңгей 

1 «Алтын ұя» ортаңғы 

тобы 

25 

 

4 16 5 

Барлығы   Төмен деңгейдегі 

балалардың үлесі 16% 

Орта деңгейдегі 

балалардың үлесі 

64% 

Жоғары деңгейдегі 

балалардың үлесі 

20% 

 

 



Баланың  жеке  даму  картасы  

2020-2021оқу жылы                  

Баланың аты-жөні: Қойлыбай  Ханшайым.  Баланың жасы: 4 жас.   Тобы: «Алтын  ұя» 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Негізгі қимылы түрлері  

дамыған. 

Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

Тапсырманы жақсы орындайды  Өте жақсы 

Қатынас  Тілдік сөйлеуі  жақсы 

дамыған. 

-тілдегі дыбыстар мен 

сөздерді айта алады; 

-тыңдалым және айтылым 

дағдыларын игерген; 

-қысқа сөйлемдерден 

неғұрлым күрделі 

сөйлемдерге ауыса біледі 

 Сөздік қоры жақсы дамыған. Бұрынғыдан өте 

жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

-құрылыс материалдарының 

қасиеттері туралы 

түсініктерді игерген;  

-орындалған жұмысқа қуана 

біледі. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді. 

 

-түрлі-түсті 

қарындаштардың, 

фломастерлердің түстерін 

ажыратады және дұрыс 

атайды; 

-мүсіндеудің тәсілдерін 

меңгерген (үлкен кесектен 

кішкентай бөліктерді бөліп 

алады, оларды біртұтас етіп 

біріктіреді, сазбалшықты 

өздігінен илей алады); 

- орындалған жұмысқа 

орындауға тырысады 

- қағаз бетіне бояулармен 

штрихтар, жақпалар, сызықтар 

салады; 

-түрлі пішіндерді біріктіру 

әдісімен заттарды мүсіндейді 

 

Жақсы 

Әлеумет Сөздік қоры жақсы дамыған -қоршаған табиғаттың Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 



сұлулығын байқайды; 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы     Баланың  жеке  даму  картасы                                                                                                                                                  

Баланың жасы:  Нәби  Аяна.   Баланың жасы: 4 жас.   Тобы: «Алтын  ұя». 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. шынықтыру шараларын 

өткізу кезінде жағымды 

көңіл-күй танытады және 

қауіпті жағдайда сақтық 

танытады. 

-жеке бас гигиенасының 

бастапқы дағдыларын біледі; 

Тапсырманы жақсы орындайды  Өте жақсы 

Қатынас  Сөздік қоры жақсы дамыған. Сөздік қоры жақсы 

дамыған.Негізгі ойды 

жеткізе алады. 

 Сөздік қоры жақсы дамыған.  Өте жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, тура 

кері санай алады, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық -түрлі-түсті қарындаштардың, Жақсы сөйлейді Жақсы меңгерген Жақсы 



фломастерлердің түстерін 

ажыратады және дұрыс 

атайды; 

-мүсіндеудің тәсілдерін 

меңгерген (үлкен кесектен 

кішкентай  бөліктерді бөліп  

алады,  оларды біртұтас етіп 

біріктіреді, сазбалшықты 

өздігінен илей алады); 

- орындалған жұмысқа қуана 

біледі. 

 

 

Әлеумет - мектеп, балабақша, 

балабақша қызметкерлері 

туралы түсініктерге ие; 

-бірнеше ағаштардың 

түрлерін, бөлме өсімдіктерін, 

көкөністер мен жемістерді 

таниды және атайды; 

Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

2020-2021 оқу жылы   Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:   Нарынбай Арсен. Баланың жасы: 4  жас.  Тобы: «Алтын  ұя» 

 



 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық - берілген  бағытты  сақтай  

отырып, тура,  аяқтарды 

тыпырлатпай жүре біледі; 

- тепе-теңдікті сақтап, 

бағытты және жүгіру 

қарқынын өзгерте отырып 

жүгіре алады; 

 

жүгіру, өрмелеу және 

секірудің, тепе- теңдік 

сақтаудың бастапқы 

дағдыларына ие; 

 

 Өте белсенді 

Жақсы. 

Қатынас  Сөздік қоры орташа 

дамыған.Сұраққа жауап 

береді.  

қоршаған ортаға қатысты 

түрлі сұрақтарға жауап 

береді; 

-таныс ертегілерді 

сахналауға қатысады; 

 Өте жақсы 

бұрынғыдан 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді ажыратады . 

  Өте жақсы 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді. 

 

Сұраққа жауап беру арқылы 

сөйлейді 

 Жақсы 

Әлеумет  - отбасы  мүшелері  мен  өзіне  

жақын  адамдардың  есімдерін 

атайды; 

 

-Табиғат құбылыстарына 

қызығушылықтарын 

тәрбиелеу 

  Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  



2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы     Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні: Дабысов  Ерназар.  Баланың  жасы: 4 жас   Тобы: «Алтын  ұя» 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық - жүгіру, өрмелеу және 

секірудің, тепе- теңдік 

сақтаудың бастапқы 

дағдыларына ие; 

- ересектердің көмегімен 

киімінің сыдырма ілгегін 

салады, киіну және шешіну, 

түймесін ағыту, түймелеу 

дағдыларын игерген; 

шынықтыру шараларын 

өткізу кезінде жағымды 

көңіл-күй танытады және 

қауіпті жағдайда сақтық 

танытады. 

-ересектермен бірге заттарды 

қолдана отырып дене 

жаттығуларын орындайды; 

 Жақсы. 

Қатынас  Сөздік қоры орташа 

дамыған.Сұраққа жауап 

береді.  

Сөздік қоры орташа 

дамыған. Сұраққа жауап 

береді. 

  Орташа 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді ажыратады . 

 Жақсы 

Шығармашылық Сурет бойынша - қағаз бетіне бояулармен  Орташа 



байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

штрихтар, жақпалар, 

сызықтар салады; 

-түрлі пішіндерді біріктіру 

әдісімен заттарды мүсіндейді 

Әлеумет  - жануарлар мен құстарға 

қамқорлықпен қарайды; 

 

   орташа 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Біржан  Диана.  Баланың жасы: 4 жас.     Тобы: «Алтын  ұя».           
 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

 Жақсы 

Қатынас  Сөздік қоры аз дамыған. Сөздік жұмыс жүргізілді.  Жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Түстерді ажыратады, тура 

кері санай алады, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

 Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Жақсы сөйлейді  Жақсы 



 

Әлеумет 

бірнеше ағаштардың түрлерін, 

бөлме өсімдіктерін, көкөністер 

мен жемістерді таниды және 

атайды; 

 

 
 

- жануарлар мен құстарға 

қамқорлықпен қарайды; 

 

 Жақсы дамыған 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы     Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Лесова  Ақмаржан.   Баланың  жасы: 4 жас . Тобы: «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

Тапсырманы жақсы орындайды Жақсы 

Қатынас  Сөздік қоры аз дамыған. Сөздік жұмыс жүргізілді.  Сөздік қоры дамыған. Жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Түстерді ажыратады, тура 

кері санай алады, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

Жақсы сөйлейді Жақсы меңгерген Жақсы 



 

Әлеумет Сөздік қоры аз. Сөздік қоры аз. Сөздік қоры аз. Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы      Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Есентай Іңкәр.  Баланың  жасы: 4 жас.  Тобы: «Алтын  ұя». 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық - өздігінен ұқыпты 

тамақтанады,  қасық, кесе, 

майлықты дұрыс және орынды 

қолданады; 

- спорттық жаттығуларды 

орындаудың бастапқы 

техникасына ие; 

 

- жүгіру, өрмелеу және 

секірудің, тепе- теңдік 

сақтаудың   бастапқы 

дағдыларына ие; 

-киімін сыдырма ілгегін 

салады, киіну және шешіну, 

түймесін ағыту, түймелеу 

дағдыларын игерген; 

 

 

Бастапқыдан жақсы. 

 

  Жақсы 

Қатынас -адамның дене мүшелерін 

(қол, аяқ, бас), тұрмыстық 

және ойын әрекетін (қыдыру, 

тамақтану), әртүрлі өлшемді 

Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

ұғынықсыз, логопедтің 

көмегі қажет. 

Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

ұғынықсыз, логопедтің көмегі 

қажет. 

Жақсы 



(үлкен, кіші) білдіретін 

сөздерді түсінеді; 

-жақсы  таныс  шығармаларды  

көрнекі  құралдарсыз тыңдай біледі; 

-өзі, отбасы мүшелері, сүйікті 

ойыншықтары жайлы 

сұрақтарға жауап береді; 

-тілдегі дыбыстар мен 

сөздерді айтады; 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады. 

Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді 

ажыратады.Қиыншылық 

тудырады. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады. 

Түстерді 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Сұраққа жауап береді.  Сұраққа жауап береді.        Жақсы 

Әлеумет Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Сөздік қоры орташа. Сөздік қоры жақсы дамыған        Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 



Баланың аты-жөні:  Жасұланқызы  Амаль.    Баланың жасы: 4 жас.  Тобы: «Алтын  ұя». 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

Тапсырманы жақсы орындайды Жақсы 

Қатынас  Сөздік қоры жақсы дамыған. Сөздік қоры жақсы 

дамыған.Негізгі ойды 

жеткізе алады. 

 Сөздік қоры жақсы дамыған. Жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, тура 

кері санай алады, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Жақсы сөйлейді Жақсы меңгерген Жақсы 

Әлеумет Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады 

 

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 



Баланың аты-жөні:  Бақтығалиев  Елдос.  Баланың жасы: 4 жас.   Тобы «Алтын  ұя». 

 

 

Білім 

беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаул

ық 

- жүгіру, өрмелеу және секірудің, тепе-

 теңдік сақтаудың бастапқы дағдыларына  

 ересектердің көмегімен киімінің сыдырма  

ілгегін салады, киіну және шешіну, түймес

ін ағыту, түймелеу дағдыларын игерген; 

 

өздігінен ұқыпты тамақтанады,

қасық, кесе, майлықты дұрыс

және орынды қолданады; 

спорттық жаттығуларды 

орындаудың бастапқы 

техникасына ие; 

Жақсы  дамыған Өте белсенді 

Қатынас  шығармаларды көрнекі құралдарсыз 

тыңдай біледі; 

өзі, отбасы мүшелері, сүйікті ойыншықтар

ы жайлы сұрақтарға жауап береді; 

-тілдегі дыбыстар мен сөздерді айтады; 

Сөздік қоры аз,әліде 

жұмыстар жасау керек. 

Бастапқыдан жақсы. Жақсы  

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді ажыратады. 

құрылыс материалдарын пішіні, көлемі 

бойынша топтастырады. 

өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жас

айды; 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады.Қиыншылық 

тудырады. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады. 

Түстерді 

ажыратады 

Шығарм

ашылық 

-түрлі-

түсті қарындаштардың, фломастерлердің т

үстерін ажыратады және дұрыс атайды; 

-мүсіндеудің тәсілдерін меңгерген 

(үлкен кесектен кішкентай бөліктерді бөлі

п алады, оларды біртұтас етіп біріктіреді, с

азбалшықты өздігінен илей алады); 

- орындалған жұмысқа қуана біледі. 

 

 

Сұраққа жауап береді.  Сұраққа жауап береді. Бұрынғыдан 

жақсы 

Әлеумет - жануарлар мен құстарға қамқорлықпен 

қарайды; 

отбасы мүшелері мен өзіне жақ

ын адамдардың есімдерін атай

Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы 



 ды; 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады (7-10ұпай); 

 

 

2020-2021 оқу жылы      Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:   Шахмет  Аят.  Баланың жасы: 4 жас .  Тобы «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

Тапсырманы жақсы орындайды Бұрынғыдан 

белсенді 

Қатынас  Сөздік қоры жақсы дамыған. Сөздік қоры жақсы 

дамыған.Негізгі ойды 

жеткізе алады. 

 Сөздік қоры жақсы дамыған.  Өте жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, тура 

кері санай алады, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Жақсы сөйлейді Жақсы меңгерген Жақсы 

Әлеумет Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 



Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

2020-2021оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:   Асылханұлы  Батырхан.    Баланың жасы: 4 жас. Тобы: «Алтын  ұя» 
 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы  баяу дамыған. Қимылы  баяу дамыған 

,барлық ойындарды баяу 

орындайды. 

Тапсырманы баяу орындайды Жақсы  

Қатынас  Сөздік қоры бар, бірақ  тілі 

жай, ұғынықсыз.  

Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

жай. 

Сөздік қоры бар, тілі бұрынғыға 

қарағанда өзгерген. 

         Орташа  

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады. 

Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді 

ажыратады.Қиыншылық 

тудырады. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады. 

Түстерді 

ажыратады 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Сұраққа баяу жауап береді.  Сұраққа баяу жауап береді. Орташа 

Әлеумет Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Сөздік қоры орташа. Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  



3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

2020-20201оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Асхат  Данияр.    Баланың жасы: 4 жас.  Тобы: «Алтын  ұя».  

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы  баяу дамыған. Қимылы  баяу дамыған 

,барлық ойындарды баяу 

орындайды. 

Тапсырманы баяу орындайды       Орташа 

Қатынас  Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

ұғынықсыз, логопедтің көмегі 

қажет. 

Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

ұғынықсыз, логопедтің 

көмегі қажет. 

Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

     Орташа 

Таным Түстерді ажыратады,  

пішіндерді ажыратады. 

Түстерді ажыратады, 

пішіндерді 

ажыратуда,қиыншылық 

тудырады. 

Түстерді ажыратады, 

пішіндерді ажыратады 

Орташа 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Сұраққа жауап бермейді.  Сұраққа жауап бермейді. Орташа 

Әлеумет Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Сөздік қоры орташа. Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  



3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Ізбасарқызы  Нұрсезім.    Баланың жасы: 4 жас . Тобы «Алтын  ұя».  
 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан 

кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы дамыған. Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

Тапсырманы жақсы 

орындайды 

Жақсы 

Қатынас  Сөздік қоры жақсы дамыған. Сөздік қоры жақсы 

дамыған.Негізгі ойды жеткізе 

алады. 

 Сөздік қоры жақсы дамыған.  Өте жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді ажыратады .Есте 

сақтау қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, тура кері 

санай алады, геометриялық 

пішіндерді ажыратады .Есте 

сақтау қабілеті жақсы. 

Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді ажыратады .Есте 

сақтау қабілеті жақсы. 

Жаксы ажыратады 

Шығармашылық - 

дөңгелек, ұзын пішіндерге ұқ

сас заттарды бейнелей алады; 

-сазбалшықпен, ермексазбен 

жұмыстың бастапқы 

дағдыларына ие; - 

қағаз бетіне геометриялық пі

шіндерден қарапайым пішінд

ер (машина, үй, қар адамы) қ

ұрастырады және орналастыр

ады; 

Жақсы сөйлейді Жақсы меңгерген Жақсы 



Әлеумет Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:   Самат  Мұхаммед.   Баланың жасы: 4 жас . Тобы: «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық Қимылы  баяу дамыған. Қимылы  баяу дамыған 

,барлық ойындарды баяу 

орындайды. 

 Баяу 

Қатынас  Сөздік қоры бар, ақырын 

сөйлейді. 

Сөздік қоры бар, ақырын 

сөйлейді. 

 Әлі де көмек 

қажет. 

Таным Түстерді ажыратады,  

пішіндерді ажыратады. 

Түстерді ажыратады, 

пішіндерді ажыратуда. 

 орташа 

Шығармашылық Сурет бойынша 

байланыстырып сөйлеуді 

үйрету 

 

Сұраққа жауап береді.   Орташа 

Әлеумет Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Сөздік қоры орташа.  Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады  

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие  

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 



 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Каримова  Азиза.   Баланың жасы: 4 жас . Тобы «Алтын   ұя». 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық   Тапсырманы баяу орындайды Баяу 

Қатынас    Сөздік қоры бар, ақырын 

сөйлейді. 

Орташа 

Таным   Түстерді ажыратады, 

пішіндерді ажырата біледі.. 

Орташа 

Шығармашылық  

 

 Сұраққа жауап береді. Орташа 

Әлеумет   Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-2021оқу жылы    Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Дәулетқазы  Саят.   Баланың жасы: 4 жас . Тобы: «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық   Тапсырманы баяу орындайды Баяу 

Қатынас   Сөздік қоры бар, бірақ тілі 

ұғынықсыз. 

Әлі де көмек 

қажет. 

Таным   Түстерді ажыратады, 

пішіндерді 

ажыратуда,қиыншылық 

тудырады. 

орташа 

Шығармашылық  

 

  Сұраққа жауап береді. Орташа 

Әлеумет   Сөздік қорын орташа  есте 

сақтауы орташа 

         Орташа 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 

 

 



2020-2021оқу жылы       Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Ідіріс  Балнұр.     Баланың жасы: 4 жас . Тобы «Алтын  ұя». 

 

 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық  Жүгіру, өрмелеу және секірудің, теп

етеңдік сақтаудың бастапқы дағдыла

рына игерген. 

ересектердің көмегімен киімінің сы

дырма ілгегін салады, киіну және ш

ешіну, түймесін ағыту, түймелеу дағ

дыларын игерген. 

Қимылы дамыған ,барлық 

ойындарды тапсырмаларды 

белсенді түрде орындайды. 

 Жақсы 

Қатынас Адамның дене мүшелерін (қол, аяқ,

 бас), тұрмыстық және ойын әрекет

ін (қыдыру, тамақтану), әртүрлі өл

шемді (үлкен, кіші) білдіретін сөзд

ерді түсінеді; 

жақсы таныс шығармаларды көрнекі

 құралдарсыз тыңдай біледі; 

өзі, отбасы мүшелері, сүйікті ойын

шықтары жайлы сұрақтарға жауап 

береді; 

тілдегі дыбыстар мен сөздерді айтад

ы; 

 

Сөздік қоры жақсы дамыған. 

Негізгі ойды жеткізе алады. 

  Жақсы 

Таным Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау қабілеті 

жақсы. 

Түстерді ажыратады, тура кері 

санай алады, геометриялық 

пішіндерді ажыратады .Есте 

сақтау қабілеті жақсы. 

 Жаксы 

ажыратады 

Шығармаш

ылық 

Сурет бойынша байланыстырып 

сөйлеуді. 

 

Жақсы сөйлейді  Жақсы 

Әлеумет - жануарлар мен құстарға ауа райының жағдайларын  Жақсы дамыған 



қамқорлықпен қарайды; 

 

анықтай біледі. 

 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады (7-10ұпай); 

 

 

2020-2021оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:   Ескендірұлы  Ернұр.   Баланың жасы: 4 жас . Тобы: «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық   Тапсырманы жақсы орындайды Жақсы 

Қатынас     Сөздік қоры жақсы дамыған. Жақсы 

Таным   Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады .Есте сақтау 

қабілеті жақсы. 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық   

 

 Жақсы меңгерген,анық  

сөйлейді. 

Жақсы 

Әлеумет  

 

 

 

Сөздік қоры жақсы дамыған Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  



 

 

 

2020-2021оқу жылы    Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Талғат   Әсемай.     Баланың жасы: 4 жас. Тобы «Алтын  ұя» 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан 

кейін) 

қорытынды 

Денсаулық  

 

 Тапсырманы жақсы 

орындайды 

Жақсы 

         Қатынас    Сөздік қоры дамыған. Жақсы 

Таным   Түстерді ажыратады, 

санайды, геометриялық 

пішіндерді ажыратады 

.Есте сақтау қабілеті жақсы. 

Жаксы ажыратады 

Шығармашылық  

 

 Жақсы меңгерген. Жақсы 

Әлеумет   Сөздік қоры жақсы 

дамыған. 

Жақсы дамыған 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады  

 

 

 

 



 

2020-2021 оқу жылы                 Баланың  жеке  даму  картасы  

 

Баланың аты-жөні:  Айтқалиқызы  Асылым.   Баланың жасы: 4 жас . Тобы «Алтын  ұя» 

 

 

 

Білім беру салалары Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(аралық бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды  бақылаудан кейін) 

қорытынды 

Денсаулық   Тапсырманы жақсы орындайды Жақсы 

Қатынас    Сөздік қоры дамыған. Жақсы 

Таным   Түстерді ажыратады, санайды, 

геометриялық пішіндерді 

ажыратады . 

Жаксы 

ажыратады 

Шығармашылық  

 

 Жақсы меңгерген Жақсы 

Әлеумет  

 

 Сөздік қоры дамыған Дамыған. 

Дағдыларды меңгеру деңгейлері: 

1-деңгей – бала белгілі бір қимылмен біліктерді жаңғырта алады (1-3 ұпай); 

2-деңгей – бала не істеп жатқанын түсінеді, белгілі білім қорына ие (4-6 ұпай); 

3-деңгей – бала өзінің білетінін және жасай алатынын қолданады, білімін өз бетінше және шығармашылықпен қолдана алады (7-10ұпай); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

№ Тақырыбы Мақсаты 

 

Міндеті 

 

Күтілетін нәтиже 
Қолданылатын 

көрнекілік 

 

Сағат 

саны 

Күні 

 

1 
Қуыршақ театры 

«Бауырсақ»   

ертегісі 

Балалардың таныс ертегіні 

естеріне түсіре 

отырып,қызығушылық 

сезімдерін туғызу.  

Кейіпкерлердің 

дауыс ерекшелігін 

айыра отырып, 

екпінін келтіре 

түсінікті етіп айта 

білуге үйрету. 

Ертегінің 

мазмұнын айта 

білуге үйренеді. 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

қуыршақтары: 

ата,әже,аю, 

бауырсақ, қоян, 

қасқыр, түлкі. 

 

 

 

     1 
 

    2.09.2020 

 

2 

 

Сахналау 

«Қайдан келдің, 

бауырсақ?» 

Ө.Тұрманжанов 

Кейіпкерлерді сөйлету 

барысында балалар-дың 

сөздік қорларын,сөйлеу 

мәдениетін, ойлау қабілетін 

дамыту. Үлкендердің еңбегін 

бағалай білуге тәрбиелеу. 

Бауырсақтың 

дастарқанға қандай 

еңбекпен келу 

жолдарын түсінді-

ру,нанды қастерлей 

білуге үйрету. 

Диалогты 

сөйлесуге 

үйренеді. 

Бауырсақ, 

қуыршақ 

атрибуттары. 

 

 

1 

 

 

9.09.2020 

 

3 

 

Көлеңке театры 

«Бауырсақ»  

ертегісі 

Балаларды көлеңке 

театрымен таныстыру. Ертегі 

кейіпкерлерінің көлеңкесін 

байқай-тынына баланың 

көзін жеткізу.  

Көлеңкеден ертегі 

кейіпкерлерін тани 

білуге,аттарын 

сұрау, мазмұнын 

толық нақты 

айтқызу. 

 

Көлеңке театры 

туралы түсінігі 

қалыптасады. 

Көлеңке 

театры,лампа, 

сахна,қараға 

боялған ертегі 

кейіпкерлері 

(картоннан) 

 

 

1 

 

 

16.09.2020 

4 Сахналау 

«Қайырымды 

қоян» (ертегі) 

Ертегіні сахналау арқылы  

балаларды 

қайырымдылыққа,адалдыққа,  

мейірімділікке тәрбиелеу. 

Балалардың сөздік 

қорын,тілін 

дамыту. 

 

 

Жабайы аңдар да 

қайырымды бола 

алатынын түсінеді. 

Қоянның, 

аңдардың 

атрибуттары 

 

 

1 

 

 

23.09.2020 



 
 

5 Сахналау 

«Нан қайдан 

келеді?» 

Өткен ертегілерді естеріне 

түсіру және аттарын атай 

блуге үйрету.  

Сахналау арқылы 

сөздік қорын 

молайту. 

 

 

 

Диалогті сөйлеуге 

төселеді. 

Наубайхана, 

наубайшы диір-

мен, піскен нан 

атрибуттары. 

 

 

1 

 

 

  30.09.2020 

6 Қуыршақ театры 

«Алма» 

(Е. Сүтеев) 

Қуыршақ театры  арқылы 

балаларды бір-бірін сыйлау-

ға, тату болуға,қолындағы 

барын бөлісуге, жемістерді 

күтіп-баптауға, қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Балалардың сөздік 

қорын,тілін 

дамыту. Бір-бірін 

қамқорлауға 

тәрбиелеу. 

Балалар достыққа, 

татулыққа үйренуі. 

Алма ағашының 

макеті, қоянның, 

қарғаның, 

кірпінің, аюдың 

қуыршақтары. 

 

 

1 

 

 

7.10.2020 

7 Үстел үсті театры 

«Айтшы,әжетай»  

Үстел үсті театры арқылы 

үлкендердің еңбегін бағалай 

білуге және үлкендерді 

сыйлай білуге тәрбиелеу. 

Мамандық иелері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Балалар мамандық 

иелерінің еңбегін 

қадірлей білуге 

үйренуі. 

Мамандық 

иелерінің 

суреттері. 

 

1 

 

14.10.2020 

8 Қуыршақ театры 

«Қасқыр, түлкі, 

әтеш» ертегісі 

Ертегінің мазмұнын қуыршақ 

театры арқылы баяндап 

әңгімелеуге үйрету. 

Адалдыққа,достық

қа тәрбиелеу. 

Әлсіздерді 

қамқорлай 

керектігін түсінуі. 

Қасқыр, түлкі, 

әтеш 

ойыншықтары. 

 

1 

 

 

21.10.2020 

9 Сахналау 

«Алтын бала» 

(С.Тұрдалиев) 

Балаларды өзіне тапсырыл-

ған істі тиянақты орындауға, 

отбасында, достарының 

ортасында жауапкершілікті 

болуға, үлкенді сыйлауға, 

кішіге қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Үлкеннің тілін 

алуға,көмектесуге 

үйрету. 

Өз 

жауапкершілігін 

сезінуге үйренуі. 

Шығарма 

кейіпкерлері. 

 

 

1 

 

 

28.10.2020 

10 Қуыршақ театры 

«Тапқыр қоян» 

ертегісі 

Жабайы аңдардың тіршілігін 

қуыршақ театры арқылы 

бейнелеу. 

Жабайы аңдардың 

балаларының 

атауларын 

меңгерту . 

Тапқырлыққа 

баулу арқылы 

ақыл-ойының 

дамуы. 

Орман  көрінісі, 

аңпатшасы- 

арыстанортада, 

айналасында 

 

 

1 

 

 

4.11.2020 



 
 

жабайы аңдар. 

11 Үстел үсті театры. 

 «Ойыншықтар 

айтысы» 

Үстел үсті театрында ойнату 

арқылы өз ойыншығына 

деген сүйіспеншілік 

сезімдерін ояту, күтіп ұстауға 

тәрбиелеу. 

Балалардың 

ойыншықтарына 

деген ұқыптылыққа 

үйрету. 

Өз ойыншығын 

ұқыпты ұстауға 

үйренуі. 

« Ойыншықтар 

айтысы» ертегісі 

бойынша үстел 

үсті театрын 

ұйымдастыру, 

ойыншықтар 

көрмесі. 

 

 

 

1 

 

 

11.11.2020 

12 Сахналау 

«Мақта қыз бен 

мысық» 

Таныс ертегі мазмұнын 

толық, нақты айта білуге 

және ертегі кейіпкерлерінің 

киімдерін киіп, өздері ойнай 

отырып,дауыс ырғағын 

дұрыс келтіре білуге көңіл 

бөлу. 

Балалардың 

актерлық 

қабілеттерін 

арттыру. 

Сүтті сиырдан, 

жұмыртқаны 

тауықтан,жапырақ

ты ағаштан 

алатынын білуі. 

Ертегі кейіпкер-

лерінің 

киімдері,атрибут

тар 

 

 

1 

 

 

18.11.2020 

13 Көлеңке театры 

«Жыл басына 

таласқан 

жануарлар»   

Ертегі мазмұны бойынша 

диалогті әңгімелесуге айтыс 

өнерінің ерекшелігін түсіне 

білуге өз бетімен ертегіні 

айта білуге жаттықтыру 

Балаларға қазақша 

жыл санау туралы 

мағлұмат беру. 

Әр бала өзінің қай 

жылыда туылғаны 

туралы білуі. 

Ертегі мазмұны 

бойынша сурет. 

 

1 

 

25.11.2020 

14 Қысқы киімдер 

(сюжетті- рөлдік 

ойындар) 

Киімдердің түрлерін ,қай 

мезгілде киетінін ажыратуға 

үйрету арқылы ұқыптылық-

қа,жинақылыққа тәрбиелеу. 

 

Қысқы киімдердің 

атауларын дұрыс 

атауға үйрету. 

Қазақша қысқы 

киімдер атауларын 

тануы. 

Балаларға 

арналған киім 

дүкенінің суреті, 

киімдер үлгісі. 

 

1 

 

2.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Сахналау 

«Шегіртке мен 

құмырсқа» 

Өлеңді жатқа айтумен 

қатар,қимыл-қозғалысын 

сахналай білуге 

дағдыландыру. 

 

Уақытты бос 

өткізбей, үнемді 

пайдалануға 

үйрету. 

 

Әр кейіпкердің 

рөлін сомдауға 

үйренеуі. 

Өлең 

кейіпкерлерінің 

атрибуттары. 

 

1 

 

9.12.2020 

16 Үстел үсті театры. 

«Лақтар мен 

қасқыр» 

Балаларға ертегіні ынтамен 

үйрету.Ертегі мазмұнын айта 

отырып,әр кейіпкерге 

сипаттама бере білу.  

Кейіпкерді қозғалта 

білуге,қозғалта 

отырып,сөйлеуге 

тәрбиелеу. 

Бөтен адамдарға 

есік ашпау 

керектігін түсінеді. 

Ертегі 

кейіпкерлері 

(лақ, ешкі, 

қасқыр, ешкінің 

үйі) 

 

1 

 

23.12.2020 

 

17 

 

Сахналау. 

«Кім күшті» 

ертегісі 

Ертегі мазмұнын толық 

түсініп,әр кейіпкердің іс-

әрекетін,сөзін келтіре 

сахнада ойнай отырып, 

бейнелей білуге 

дағдыландыру. 

Еңбекқорлыққа  

тәрбиелеу. 

Артистік 

қабілеттері оянады. 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

киімдері, 

атрибуттар. 

 

1 

 

30.12.2020 

18 Қуыршақ театры 

«Мақта қыз бен 

мысық» 

Балалардың таныс ертегіні 

естеріне түсіріп, қызығушы-

лық сезімдерін туғызу. 

Әр кейіпкерді бір-

бірімен байланыс-

тырып сөйлеутуге, 

сөздерін толық 

айта білуге 

дағдыландыру. 

Сүтті сиырдан, 

жұмыртқаны 

тауықтан,жапырақ

ты ағаштан 

алатынын білуі. 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

қуыршақтары, 

ширма. 

 

1 

 

6.01.2021 



 
 

19 Сахналау 

«Қысқы баспана»  

(ертегі) 

Балаларға ертегіні сахналату 

арқылы ойлау қабілеттерін 

дамыту.  

 

Бір-біріне қамқор 

болуға, адалдыққа, 

шыншылдыққа 

тәрбиелеу. 

Балалар 

шыншылдыққа, 

адалдыққа 

үйренеді. 

Бұқа,қошқар,  

шошқа, мысық, 

әтештің 

атрибуттары  . 

 

1 

 

13.01.2021 

 

20 

Қуыршақ театры 

« Лақтар мен 

қасқыр» 

Таныс ертегіні қуыршақ 

арқылы сахнадан 

көрсетіп,мазмұнын айта 

білуге үйрету. 

Балаларды  әр 

кейіпкерді бір-

бірімен байланыс-

тыра сөйлетуге 

тәрбиелеу. 

Бөтен адамдарға 

есік ашпау 

керектігін түсінеді 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

қуыршақтары 

 

1 

 

20.01.2021 

21 Сахналау 

«Жеті қазынаның 

бірі» ертегісі 

Балаларға таныс ертегілерді 

естеріне түсіруге, аттарын 

атауға көмектесу. 

Диалогпен 

сөйлеуге үйрету. 

Сөздік қорын 

молайту. 

Жеті қазынаға не 

жататын білуі.  

Аң патшасы 

арыстан, ит және 

адам 

атрибуттары. 

 

1 

 

27.01.2021 

22 Сахналау 

 «Мақта қыз бен 

мысық» 

Балалардың таныс ертегіні 

естеріне түсіріп, 

қызығушылық сезімдерін 

туғызу. 

Әр кейіпкерді бір-

бірімен байланыс-

тырып сөйлеуге, 

сөздерін толық 

айта білуге 

дағдыландыру. 

Балалардың 

мысықтарға 

қамқор болуы 

керектігін түсінуі 

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

қуыршақтары, 

ширма. 

 

1 

 

3.02.2021 

 

 

23 Үстел үсті театры 

«Бір уыс мақта» 

әңгімесі 

Ы. Алтынсариннің әңгіме, 

ертегілерін еске түсіру, бір 

уыс мақтаның құстарға 

тигізген пайдасы көрсету. 

Құстарға 

қамқорлық жасауға 

үйрету. 

Құстар-адамның 

досы екенін түсінуі 

Анасы,қызы, 

және мақта 

суреттері н/е 

үстел-үстітеа-ы. 

 

1 

 

10.02.2021 

 

24 Сахналау 

«Қарлығаш пен 

дәуіт» (ертегі) 

Ертегіні балаларға сахналата 

отырып, қарлығаштың 

адамға дос  екендігін, 

дәуіттің адалдығын түсіндіру 

Балаларды бір-

біріне көмектесуге, 

қиналған кезде 

жәрдем беруге үй-у 

Адалдыққа 

үйренеді. 

Қарлығаш, дәуіт, 

жылан  

атрибуттары. 

 

 

1 

 

 

17.02.2021 

 

25 Көлеңке таетры 

«Жыл басына 

таласқан 

Балалардың назарын театрға 

бөлу. Ертегі кейіпкерлерін 

көлеңке арқылы байқай 

Ертегі мазмұнын 

толық айта білуге 

үйрету. 

Қазақша сан 

санауға үйренуі. 

Сахна,лампа,қар

аға боялған 

кейіпкерлер 

 

1 

 

24.02.2021 

 



 
 

жануарлар»  білуге дағдыландыру. бейнесі. 

26 Үстел үсті театры 

 «Көктем сәні» 

(ертегі) 

Ертегіні ойната отырып, 

балаларды көктем мезгілінің 

ерекше кездерін сезіне білуге 

баулу. 

Табиғатты аялай 

білуге, қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Көктем айларын 

тануы. 

Жабайы 

аңдардың 

атрибуттары. 

 

1 

 

3.03.2021 

 

 

27 

Сахналау. 

«Шалқан»  

ертегісін 

Балалардың ертегі мазмұнын 

естеріне түсіріп,сұраққа 

толық жауап беруін  

қадағалау.  

Кейіпкерлердің 

дауыс ырғағын 

келтіре сала білуге 

көңіл бөлу. 

Ұжымдасып 

жұмыс істеуді 

үйренуі. 
Ертегі 

атрибуттары 

 

 

1 

 

 

10.03.2021 

 

 

28 Үстел үсті театры 

«Төлдерайтысы» 

 (ертегі) 

Балалардың үй жануарлары 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Төлдерге қамқорлықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Үстел үсті 

театрыарқылы төрт 

түлік мал 

төлдерінің аталуын 

және оларды 

ажырата білуге 

үйрету. 

Үй 

жануарларының 

төлдерін тануы. 

Үй жануарлары 

төлдерінің  

атрибуттары 

 

 

1 

 

 

17.03.2021 

 

 

29 Сахналау 

«Алтын сақа» 

ертегісі 

Ертегіні сахналау арқылы не 

себепті «Алтын сақа» деп 

аталатыны туралы түсіндіру. 

Балаға көмектескен 

кейіпкерді бейнелеу. 

Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

Қайырымдылыққа 

үйренеді. 

Ертегі 

атрибуттары. 

 

     1 

 

31.03.2021 

30 Үстел үсті театры 

«Сәруар»(ертегі) 

Ертегіні үстел үсті ойната 

отырып, балаларды 

батылдыққа, адалдыққа, 

мейірімділікке тәрбиелеу. 

Балалардың тіл 

байлығын дамыту. 

Мейірімді,адал 

болуға үйренуі. 

Ертегі мазмұны 

бойынша 

суреттер. 

 

1 

 

  7.04.2021 



 
 

31 Театрдан алған 

әсер 

Театр бұрышына саяхат,театр 

түрлерін атау,айыра білу. 

Кейбір ертегі 

кейіпкерлерінің 

дауыс ырғағын 

салғызу. 

Ұнайтын бір 

ертегіні 

сахналауарқылы 

әсер алуы. 
Ертегі 

атрибуттары 

 

     1                           

 

14.04.2021 

32 Әтеш пен тоты 

ертегісі 

Ертегінің мазмұнын, 

бірізділігін бұзбай айтуға, 

мағынасын түсінуге, 

кейіпкерлердің қарапайым 

қарым-қатынастарын 

бағалауға үйрету. 

Кейіпкерлердің 

дауыс ерекшелігін 

айыра отырып, 

екпінін келтіре 

түсінікті етіп айта 

білуге үйрету. 

Ертегінің 

мазмұнын айту 

барысында  дауыс 

ырғағы мен 

қарқынын 

қадағалап 

кейіпкерлердің 

бейнесін, мінез-

құлқын дұрыс 

жеткізе алуы. 

Ертегі мазмұны 

бойынша 

сюжетті 

ойындар. 

1 21.04.2021 

33 Қуыршақ театры 

«Қолғап» ертегісі 

Қуыршақ театры арқылы 

ертегі кейіпкерлерінің 

бейнесі мен мінез-құлқын 

дұрыс жеткізе білу. 

Балалардың сөздік 

қорын,тілін 

дамыту. Бір-бірін 

қамқорлауға 

тәрбиелеу 

Шығарма 

мазмұнының 

реттілігін бұзбай 

айтуы. 

«Қолғап» 

ертегісінің 

қуыршақ театр 

кейіпкерлері, 

бетперделері. 

1 28.04.2021 

34 «Үйшік» ертегісі  Балалардың ертегі мазмұнын 

естеріне түсіріп,сұраққа 

толық жауап беруін  

қадағалау. 

Кейіпкерлердің 

дауыс ырғағын 

келтіре сала білуге 

көңіл бөлу. 

Ұжымдасып 

жұмыс істеуді 

үйренуі. 

Ертегі 

атрибуттары 

1 5.05.2021 

35 Сахыналау 

«Алтын балық»  

ертегісі 

Балаларға таныс ертегілерді 

естеріне түсіруге, аттарын 

атауға көмектесу. 

Әр кейіпкерді бір-

бірімен байланыс-

тырып сөйлеуге, 

Балаларды  барға 

қанағат етуге 

үйрету.  

Ертегі 

кейіпкерлерінің 

атрибуттары. 

1 12.05.2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сөздерін толық 

айта білуге 

дағдыландыру. 

36 Қызыл телпек 

ертегісі 

Ертегі мазмұнын түсінуге, 

кейіпкелердің әрекеттеріне 

баға беруге көмектесу. 

Бір-біріне қамқор 

болуға, адалдыққа, 

шыншылдыққа 

тәрбиелеу. 

Ауызекі сөйлеу 

барысында 

сөздерді дұрыс 

қолдануы. 

Ертегі мазмұны 

бойынша 

суреттер. 

1 19.05.2021 
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