


 

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  І апта (1- 4 аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің балабақшам» 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшада жұмыс жасайтын мамандармен таныстыру, оларды жақсы көруге, 

көмек беруге үйрету, балабақша топтарымен, әр бөлменің қандай қызмет атқаратынын түсіндіру. 
Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

Балабақшаға деген сүйіспеншілік , мақтаныш , құрмет сезімдерін дамыту.Балалардың балабақшада қызмет ететін апайларына сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: Сейсенбі 

01.09.2020 

Сәрсенбі 

02.09.2020 

Бейсенбі 

03.09.2020 

 

Жұма 

04.09.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Сәлем балақай! Баланы қабылдау, дене қызуын қарау, денсаулықтарын бақылау. 

Ата – анамен сөйлесу. Ата –анадан баланың қал – жағдайын сұрау. 

 Дидактикалық 

ойын: 

«Бауда әлде 

бақшада?» 

Мақсаты: Балаларға  

көкіністермен мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап 

айтқызу,ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

 «Менің тобым» 

Мақсаты: Балаларға 

балабақша,топ 

туралы түсінік беру 

 

Суреттерді  кору  

«Менің балабақшам».    
Дидактикалық  ойын 

«Зат неге ұқсайды?» 

МАқсаты:Балалар бөлме 

ішіндегі заттардың қандай 

пішінге ұқсайтынын 

ажыратып айта білуге 

үйрету. 

                                               Ертеңгілік жаттығу  №1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 «Балабақша 

бөлмелеріне 

экскурсия жасау» 

Мақсаты: Балаларға 

топты, жатын бөлмені, 

шешінетін бөлмені 
көрсету, таныстыру. 

«Мен кім боламын» 
суреттерін  қарастыру  
Мақсаты: Әр баладан 

болашақта өзінің кім 

болғысы келетінін 

сұрау. Армандаған 
тілектері, ойларын 

«Қуыршақты 

балабақшаға апарамыз» 
Мақсаты: Қуыршақ 

киіндіру негізінде 

киімдерін атауға үйрету, 

ұқыптылыққа баулу. 
 

Сөздік ойын: 

«Қимылмен көрсет»  
Мақсаты:Айтылған 

затты іс-қимылмен 

көрсетуге үйрету, 

ойлау,есте сақтау 
қабілеттерін дамыту. 



Қандай зат қайда, не 

үшін тұратынын 

түсіндіру. 

сұрау.  «Сау болу үшін»  

(әңгімелесу) 

Салауатты өмір 
салтын дағдыларын 

тәрбиелеу.Адам ағзасы 

үшін тазалыққа баулу 

және тиісті көмек 
көрсетуге үйрету. Өз 

денсаулығын аялауға 

тәрбиелеу. 

Ұ.О.Қ  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ауладағы ағаштар»  

Мақсаты: Ағаштар 

туралы түсініктерін 

бекіту ағаштардың 

діңін жапырақтарын, 

бұтақтарын атау 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Көліктерге жол 

саламыз» 

Мақсаты: 

Балабақшаға көлікпен 

келеміз. Дайын көлік 

суретіне сызықша 

арқылы жол 

саламыз.Іскерлігіне 

машықтандыру 

көркемдік талғамын 

арттыру. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта бір қырмен,  

аяқтың ұшымен, 

өкшемен жүру. 

Тізеден бүгілген 

аяқты жоғары көтеру, 

заттарды аттап өту. 

Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған 

заттар арасымен 

домалату. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Әннің 

мағынасын 

түсіну.Биді 

қалыптастыру. Әннің 

сөздері мен жеке 

буындарын айтып 

үйренуді қимылмен 

үйлестіру. 

Ән тыңдау: 

«Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта бір қырмен,  

аяқтың ұшымен, 

өкшемен жүру. Тізеден 

бүгілген аяқты жоғары 

көтеру,заттарды аттап 

өту. Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған заттар 

арасымен домалату. 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Терезелі 

үй»  

Мақсаты: Балаларға екі 

берілген түс бойынша 

қызыл,көк түсті 

танып,аттауға үйрету.Екі 

затты көлемі бойынша 

салыстыруға 

үйрету.Заттарды түсі 

бойынша топтастыру 

іскерлігін 

бекіту.Қызығушылығы 

мен зейінін дамуына 

көмектесу. 

 

  

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Әннің 

мағынасын 

түсіну.Биді 

қалыптастыру. 

Әннің сөздері мен 

жеке буындарын 

айтып үйренуді 

қимылмен үйлестіру. 

Ән тыңдау: 

«Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Ән айту «Біз-көңілді 

қуыршақ» Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Қуыршақ сөйлейді» 



Ән айту «Біз-көңілді 

қуыршақ» Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Қуыршақ сөйлейді» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Қарғаны бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы туралы білімдерін жетілдіру. Құстардың тіршіліне қызығушылықтарын арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің тұқымдарын жинау. 
Қимылдық ойын: «Түрлі-түсті көліктер», «мысық пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне соқтығыспай, араласып жүгіруге үйрену. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

 Сюжетті-рөлдік 

ойын: 

«Қуыршақты 

тамақтандыр» 

Мақсаты: балаларға 

Ойын – жаттығу  
«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы 

Ойын:  
Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 



өздері қалаған 

қуыршақпен ойнауға, 

тамақтауға мүмкіндік 

беру.  Ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Серуен   

Бақылау: Алаңдағы гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға гүлдердің тірі екенін, олар өмір сүріп, өзгеретіндігін түсіндіру. 
Еңбек: Гүлдердің тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: «Үйректер», «Құстар мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, өрмелеу, секіруге жаттықтыру. Ептілк пен шапшаңдықтарын дамыту.Серуенге қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке әңгімелесу: «Киімдер» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналарға   күн салқын болғандықтан балаларды жыл мезгіліне байланысты киімдерін кигізулерін, денсаулығын 

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  және «Қыс» тақырыбына сай көрме жасақтап әкелулерін ескерту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІІ апта ( аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің  достарым» 

Мақсаты: «Дос», «Достық» туралы түсінік беру.Достарға деген мейірімді қарым-қатынасқа үйрету.Адал дос болуға,бір-бірімен достаса білуге 

тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 
07.09.2020 

Сейсенбі 

08.09.2020 

Сәрсенбі 

09.09.2020 

Бейсенбі 

10.09.2020 

 

Жұма 

11.09.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Суретпен әңгіме 

«Менің досым» 

Мақсаты: 

Балалармен дос 

туралы түсінік 

беру,әңгімелесу. 

Дидактикалық 

ойын: «Жаңа 

қуыршақ» 

Мақсаты: Баланы 

топ бөлмесіндегі 

заттарды дұрыс 

атап,тілдерін,зейінд

ерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жапырақтар» 

Мақсаты: 

Бірқалыпты,ерікті 

дем шығаруға 

үйрету. 

Саусақ ойыны: 

«Қуырмаш» 

Мақсаты: Саусақ 

бұлшық еттерін 

жетілдіру,сөздік 

қорын дамыту. 

Үстел үсті ойыны: «Бір 

сөзбен ата»  
Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын дамыту 

                                               Ертеңгілік жаттығу: №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: жиһаздың 

атауын  дұрыс атап, 

қырағылыққа баулу.  

Үстел-үсті ойын: 

«Қандай пішін?» 

Мақсаты: пішінді 

дұрыс атауға, сол 

пішінге ұқсас 

жиһаздарды көрсету. 

Дидактикалық 

ойын: .«Пішінді 

құрастыр.» 

Ойын мақсаты: 

Түстер мен пішіндер 

арқылы құрастырып 

үйрету. Есте сақтау, 

көру, ажырату 

қабілеттерін дамыту. 

Д\ойын: ойын: 

«Балабақша жиһазы» 

Мақсаты: үйренген 

жиһаздарын бекіту. Есте 

сақтау қабілетін арттыру. 

Санамақ айту: 

«Қуыр қуыр 

қуырмаш» 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұста сып,шеңбер 

жасап 

жүру.Сызықтар 

арасымен жүру 

(арақашықтығы 25-

30см).Алға жылжи 

отырып 

секіру.Допты 

төменнен екі қолмен 

лақтыру.Балаларды 

қимылдардың алуан 

түрлерімен 

таныстыру,оларда 

жүйелі жаттығу үшін 

жағдай жасау.  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: : «Екі 

дос»  Қадір Мырза 

Әлі 

 Мақсаты: 
Құрдастарымен 

қарым–  қатынас 

жасау ережелерін 

сақтауға 

үйрету.Ойында  

қарым–  қатынаста 

сыпайылық көрсете 

алуға 

көмектесу,өзара 

сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Менің 

достарым»  

Мақсаты: Табиғат 

қорғаушылары 

табиғат 

бұрышындағы,аулада

ғы тіршілік атаулыға 

қамқор болуға 

үйрету. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Досыма арналған 

кесені әшекейлеу»  

Мақсаты: Дайын 

үлгідегі кесені түрлі-

түсті қарындашпен 

дұрыс бояуға 

үйрету.Балалардың 

қағазға 

бейнелегендерін іс-

әрекет арқылы 

көрсете 

білу;саусақ,қол 

қимыл-

қозғалыстарын 

икемділіктерін 

дамыту;еңбек 

етуге,ұқыпты жұмыс 

жасай білуге 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен 

жүру.Отырып допты 

бір-біріне 

домалату.Еденде 

жатқан бөренеден 

асып түсу.Өздігінен 

кедергілерден өте 

білуін дамыту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Достарыма арналған 

пирамида» 

Мақсаты:  балаларға 

пирамида туралы 

түсінік беру, пішіні, 

түсін ажырата білуге 

үйрету. Балалардың 

қағаз бетіне кеңістікті 

бағдарлай  отырып, 

дайын пішінді дұрыс  

орналастыру 

 

 

  

Құрастыру   

Тақырыбы: 

 «Кел,бірге ойнайық»  

Мақсаты: Түрлі-түсті 

мұнара 

құрастыру,балаларды 

қағазбен жұмыс жасауға 

үйрету;оларды 

түсіне,пішініне,көлеміне 

қарай ажырата 

отырып,қағаз бетіне 

дұрыс орналастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты: Таныс 

әуендерді тыңдап, тани 

білу дағдыларын 

қалыптастыру.  

Ән тыңдау: 

«Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Біз-көңілді 

қуыршақ» Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: «Қуыршақ 

сөйлейді» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап 

шеңбер жасап 

жүру.3м 

арақашықтықта төрт 

тағандап 

еңбектеу.Жаттығула

рды орындау 

барысында сақтық 

білдіруге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 



Серуендеу Автобусты бақылау 

Мақсаты: Көлікті сыртқы пішініне қарап ажырата алуға үйрету;Автобуста өзін ұстаудың қарапайым ережелерін 

қалыптастыру; 

Қимылды ойын:«Автомобильдер» 

Мақсаты:Жол жүру ережесін сақтауды үйрету; 

Автобус туралы білімдерін бекіту; 

Еңбекке баулу: 

Алаңға апаратын жолды сыпыру.  

Еркін ойындар 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесінің жиһаздары 

мен ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін жетілдіру 

және салыстыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы 

суреттер» 

Мақсаты: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

Дид-қ ойын: «Анасын 

тап» 

Мақсаты: төлдерді тануға, 

олардың балаларын дәл 

тауып айтуға үйрету. 



дамыту.Сурет 

бойынша әңгіме 

құрай білуге 

дағдыландыру. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 

Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 

- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабқшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІІІ апта (14-18  аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің  сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты: Ойыншықтардың атын, түсін және қандай заттан жасалғанын, жекеше, көпше атауларын білуге үйрету. Балаларды сөзді анық 

айтып, дұрыс сөйлей білуге баулу, сөздік қорларын дамыту. Сөздік қорын молайту, қабылдау, есте сақтау қабілеттерін арттыру. 

Ұқыптылыққа, тиянақтылыққа тәрбиелеу. Балаларға ойын ойнау арқылы ойыншықтардың неден, қандай заттардан жасалатыны жайында 

ұғым беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 
14.09.2020 

 

Сейсенбі 

15.09.2020 

 

Сәрсенбі 

16.09.2020 

 

Бейсенбі 

17.09.2020 

 

Жұма 

18.09.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Д\ойын: 

«Қуыршаққа өз 

ойыншығын табуға 

көмектес. 

Мақсаты:бір түске 

ие заттарды 

топтастыруға және 

әр түсті заттарды 

түсі бойынша 

салыстыра білуге 

дағдыландыру. 

Үстел-үсті ойын: 

«Ұқсасын тап» 

Мақсаты: түр-

түсін, пішінін 

ажыратуға  үйрету. 

Д\ойын: «Анасын 

тап» 

Мақсаты: сөздік 

қорын молайту, 

байқампаздыққ 

қабілеттерін 

арттыру. 

  

Қимылды ойын: 

«Сұр көжек» 

Мақсаты: балаларды 

аңдарды оңай 

ажыратуға 

дағдыландыру. 

Д\ойын:«Дәл осындайды 

тауып ал» 

Мақсаты:Балалардың  

дүние  танымын кеңейту, 

тілдік  қарым-қатынасты  

қолдана білуге 

жаттықтыру 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №3 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

Үстел-үсті ойыны: 

«Топтастыр» 

Мақсаты :Ертегідегі 

жағымды жағымсыз 

кейіпкерлерді 

 Үстел үсті ойыны: 

«Бөліктерді  

құрастыр» 

Мақсаты: Зейіндікке 

баулу. 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

Д\ойын: 

«Көлеңкесін тап» 

Мақсаты: 

байқампаздыққа 



бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. Тапқырлықа 

баулу 

ажырату  қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

дағдыландыру. 

баулу, сөздік қорын 

молайту. Балаларды 

ойынға қызықтыру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

ойыншықтар туралы 

түсінік беру. Допты 

алға домалатуға 

үйрету. Түзу бағытта 

жүре білу 

іскерліктерін бекіту. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншығым» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды 

сипаттап айтуға 

үйрету; қандай 

сұрағына жауап 

беруге және жалғау, 

жұрнақтарды 

сөздерге дұрыс 

жалғап айтуға 

үйрету. 

Ұқыптылыққа баулу. 

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Біздің 

топтың 

ойыншықтары» 

Мақсаты:  

Балаларды ойыншық 

туралы түсініктерін 

Ойыншықтың 

аттарын атауға 

қалыптастыру. 

Ойыншықтардың 

қасиеті мен жасалу 

жолдарын ұғындыру. 

Ойыншықтарға деген 

сүйіспеншілік сезімін 

арттыру. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Менің 

әдемі добым» 

Мақсаты: 

Қылқаламды дұрыс 

ұстауға үйрету, 

қозғап жылжытуға, 

Балаларды 

қылқаламмен 

дөңгелеп жасап, 

бояуға, түстер мен 

пішіндерді 

ажыратуын бекіту. Өз 

еркімен  

жұмыстануға 

тәрбиелеу. 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Допты алға 

домалатуды 

жетілдіру. Тәрбиеші 

көрсетуі бойынша 

қимылдарды орындау 

дағдыларын 

қалыптастыру. Алға 

жылжып  секіруге, 

допты екі қолымен 

астынан ұстап 

лақтыруға үйрету. 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің 

балабақшам»   

Ән тыңдау: «Қаракөз 

менің бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: 

«Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Орындықта отырып 

билейміз» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

«Сылдырмақты тап» 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» жүру. 

Алға жылжи отырып, 

секіру. Биіктігі 40 см 

доғаның астынан 

еңбектеу; жаттығуларды 

орындау барысында 

жағымды әсерлерін 

дамытуға мүмкіндік 

беру; 

 

Сенсорика  
 Тақырыбы: «Қуыршақ 

Әйгерімге арналған 

моншақтар» 

Мақсаты: Балаларды 

өлшемі мен түсі 

бойынша әртүрлі 

геометриялық пішіндерді 

ажыратуға үйрету. Жеке 

түстер туралы түсінік  

беру, ұсақ бөлшектерді 

бауға жинай отырып, қол 

моторикасын  дамыту. 
 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің 

балабақшам»   

Ән тыңдау: «Қаракөз 

менің бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: 

«Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Орындықта отырып 

билейміз» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Жапырақтардың түсуін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгілінің белгілерін ажырата алуға үйрету; 

Байқвмпаздық қабілеттерін дамыту; 

Табиғатты қорғауға тәрбиелеу; 

Көркем сөз                                                                                                                               

 Ой, алақай, тамаша,                               

Ағайынды бәрі,                                                                                                            

 Шашу шашты жапырақ.                   

Шықса – жасыл,                                                                                                                             

 Бақтың іші алаша,                                  

Түссе – сары   (жапырақ)                                                                                                             

 Аунар ма еді жатып ап! 

Еңбекке баулу:  

Әр түсті жапырақтарды жинау. 

Қимыл- қозғалыс ойыны: «Асық, бірақ түсіріп алма» 

Балаларды қолындағы жапырақшаны түсірмей жүгіре алуға жаттықтыру. Физикалық сапасын дамыту: шапшаңдық, 

ептілік. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Үстел үсті  театры: 

«Бауырсақ » ертегісі 

Мақсаты: Балаларға 

үстел үстінде ертегі 

кейіпкерлерін 

көрсету арқылы 

әңгімелеп беру 

Сюжетті-рөлдік 

ойын:«Құрылысшы» 

Балаларды 

құрылысшының 

қызметімен 

таныстыру. Қаншама 

үйлер, мектеп, 

балабақшаны 

құрылысшылар 

салатынын түсіндіру. 

Ойын арқылы үйлерді 

қалай салатынын 

көрсету. 

 

Ойын – жаттығу: 

«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты: 

Балаларға тазалық 

туралы үйрету. 

 

Ойын: «Кімнің 

заттары?»  

(Ер бала мен қыз 

баланың киімдерін 

анықтау) 

 

Қимылды ойын: 

«Сұр  көжек» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін келтіріп 

жүруге үйрету. 

 

Күз сыйы туралы 

әңгімелесу. 

__________ 

«Көкөністер» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме құрастыру. 

_____________ 

«Ыдыстар» түрімен 

таныстыру. 

( ойыншықтар  

жиынтығы)  

Мақсаты: 

 баланың сөздік қорын 

заттардың атауларын 

білдіретін сөздермен 

байыту. 

Д\ойын: «Сиқырлы  

сандық»  

_____________ 

Мақсаты: 

 баланың сөздік 

қорын  

ойыншықтардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту.  

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу. 

____________ 

(көркем  суреттер  

қарастыру) 

Мақсаты: 

 сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Д\ойын:«Суреттер  

қиындысы»   

____________ 

Мақсаты:  

түсті қабылдауды және 

қолдың ұсақ моторикасын 

дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық  туғызу; балалармен жеке әңгімелесу; серуенге ойын материалдарын таңдау; серуенде 

балаларды әрекет етуге ынталандыру. 

Бақылау: «Аспанды бақылау» 

Мақсаты: 
 Табиғаттың басқа құбылыстарымен таныстыруды жалғастыру. 
 Аспанға қарап,ауа райын болжай алуға үйрету. 

Қимыл қозғалыс ойыны:  Ұшақты қуып жет». «Әуедегі шарлар» 

Мақсаты:   тәрбиешінің белгісі бойынша,артқа қарамай шапшаң жүгіру. 

Еңбек әрекеті:  Ауладағы  шыбықтарды жинау 

Мақсаты: Еңбекке ынталандыру, бірлесіп еңбек етуге үйрету. 

Дербес ойын  әрекеті ( өз қалаулары бойынша) 



Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабқшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІVапта (21-25  аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Жиһаздар» 

Мақсаты: Балаларға балабақша бөлмелеріне қажетті жиһаздар туралы кеңінен түсіндіру. Балалардың тіл байлығын дамыту. 

Жиһаздарды күтіп баптауға, ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 
21.09.2020 

 

Сейсенбі 

22.09.2020 

 

Сәрсенбі 

23.09.2020 

 

Бейсенбі 

24.09.2020 

 

Жұма 

25.09.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын: «Көлеңкесін 

тап» 

Мақсаты: 

жиһаздың атауын  

дұрыс атап, 

қырағылыққа баулу.  

Үстел-үсті ойын: 

«Қандай пішін?» 

Мақсаты: пішінді 

дұрыс атауға, сол 

пішінге ұқсас 

жиһаздарды 

көрсету. 

Дидактикалық 

ойын: .«Пішінді 

құрастыр.» 

Ойын мақсаты: 

Түстер мен пішіндер 

арқылы құрастырып 

үйрету. Есте сақтау, 

көру, ажырату 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: ойын: 

«Балабақша жиһазы» 

Мақсаты: үйренген 

жиһаздарын бекіту. 

Есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

Санамақ айту: «Қуыр 

қуыр қуырмаш» 

                                               Ертеңгілік жаттығу № 4 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмысты

қ заттар мен топ 

бөлмесінің 

жиһаздары мен 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

Дид-қ ойын: 

«Анасын тап» 

Мақсаты: төлдерді 

тануға, олардың 

балаларын дәл тауып 

айтуға үйрету. 



жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

дағдыландыру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Алға жылжи отырып 

секіру. Басынан 

асыра допты қос 

қолмен лақтыру. 

Еліктеуге 

қызықтыру, ниет 

білдіру.    

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қуыршақтың 

бөлмесі»  

Мақсаты: 

балаларды 

жиһаздардың атауын 

дұрыс атай білуге 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

сұрақтарға толық 

жауап беруге үйрету; 

дыбыстарды, 

сөздерді дәл айтуға 

үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

топтың гүл сөресі 

әдемі» 

Мақсаты: бөлме 

жиһаздары мен гүл 

сөресін таныстыру, 

атауын атау, күтім 

жасау тәсілдерін 

үйретуге, бөлме 

заттарын ұқыпты, 

таза ұстауға 

тәрбиелеу. 

  

 

Сурет салу   

Тақырыбы: 

Жиһаздар 

Мақсаты: Гүл 

салатын құмыра салу 

бояу түстерін танып 

таңдауын 

қалыптастыру 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. 

Еденде жатқан 

бөренеден асып түсу. 

Көрсетуге сәйкес 

қимылдарды үйрету. 

 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: 

«Орындыққа 

отырайық» 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздармен 

таныстыруды 

жалғастыру; 

ермексазды 

пайдаланып әдіс-

тәсілдерін жетілдіру, 

ойлау қабілетін, қол 

икемділігін дамыту, 

әсемдікті сезінуге 

тәрбиелеу. 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Бөлме 

жабдықтаймыз» 

Мақсаты: Қонақ 

бөлмесін жабдықтауда 

жұмсақ және қатты 

жиһаздармен таныстыра  

отырып, оларды бір-

бірінен ажыратуға, қатты 

қағаз қиындыларынан 

үлгіге қарап отырып, 

орындық құрастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Бесік 

жыры» 

Мақсаты: Баяу және 

көңілді әндерді ажырата 

білуге үйрету,әуендердің 

бейнелік сипатын түсіну. 

Ән тыңдау: «Әлди-әлди» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Орындықта отырып 

билейміз» 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. 

Еденде жатқан 

бөренеден асып 

түсу. Көрсетуге 

сәйкес қимылдарды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Тамақтанып жатқан құстарды бақылау. 

Мақсаты: Құстарға қамқор болуға деген ынталарын арттыру; 

Құстар туралы білімдерін кеңейту;Табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды тамақтандыру 

Мақсаты:   

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 



- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

«Торғай мен мысық» қимылды ойыны 

Мақсаты: Тізесін бүгу арқылы жеңіл секіріп түсуге;Бір – біріне соқтығыспай жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз орнын табуға үйрету; 

Еркін ойындар. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Сиқырлы сандық» 

Мақсаты: Дыбыстар

ды анық, асықпай, 

дұрыс айта білуге 

үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесінің жиһаздары 

мен ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін жетілдіру 

және салыстыруға 

үйрету. 

Тақпақтар 

жаттату. 

Мақсаты: сөзді 

анық айтуға, 

дыбыстарды нақты 

айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» (Достарының 

заттарын анықтау)  



Жеке жұмыс: 

_____________. 

балабақша 

жиһаздарымен 

таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

_______________ 

гүлдердің түрімен 

танысту. 

Жеке жұмыс: 

_____________ топ 

ішін таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

___________балаба

қша туралы тақпақ 

жаттату; 

Жеке жұмыс: 

________ «Болады, 

болмайды» ойынын 

ойнату; 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 

Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 

- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  Vапта қайталау (28-02  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Жиһаздар» 

Мақсаты: Балаларға балабақша бөлмелеріне қажетті жиһаздар туралы кеңінен түсіндіру. Балалардың тіл байлығын дамыту. 

Жиһаздарды күтіп баптауға, ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 
28.09.2020 

 

Сейсенбі 

29.09.2020 

 

Сәрсенбі 

30.09.2020 

 

Бейсенбі 

01.10.2020 

 

Жұма 

02.10.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын: «Көлеңкесін 

тап» 

Мақсаты: 

жиһаздың атауын  

дұрыс атап, 

қырағылыққа баулу.  

Үстел-үсті ойын: 

«Қандай пішін?» 

Мақсаты: пішінді 

дұрыс атауға, сол 

пішінге ұқсас 

жиһаздарды 

көрсету. 

Дидактикалық 

ойын: .«Пішінді 

құрастыр.» 

Ойын мақсаты: 

Түстер мен пішіндер 

арқылы құрастырып 

үйрету. Есте сақтау, 

көру, ажырату 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: ойын: 

«Балабақша жиһазы» 

Мақсаты: үйренген 

жиһаздарын бекіту. 

Есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

Санамақ айту: «Қуыр 

қуыр қуырмаш» 

                                               Ертеңгілік жаттығу №4 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмысты

қ заттар мен топ 

бөлмесінің 

жиһаздары мен 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

Дид-қ ойын: 

«Анасын тап» 

Мақсаты: төлдерді 

тануға, олардың 

балаларын дәл тауып 

айтуға үйрету. 



жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

дағдыландыру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Алға жылжи отырып 

секіру. Басынан 

асыра допты қос 

қолмен лақтыру. 

Еліктеуге 

қызықтыру, ниет 

білдіру.    

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қуыршақтың 

бөлмесі»  

Мақсаты: 

балаларды 

жиһаздардың атауын 

дұрыс атай білуге 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

сұрақтарға толық 

жауап беруге үйрету; 

дыбыстарды, 

сөздерді дәл айтуға 

үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

топтың гүл сөресі 

әдемі» 

Мақсаты: бөлме 

жиһаздары мен гүл 

сөресін таныстыру, 

атауын атау, күтім 

жасау тәсілдерін 

үйретуге, бөлме 

заттарын ұқыпты, 

таза ұстауға 

тәрбиелеу. 

  

 

Сурет салу   

Тақырыбы: 

«Жиһаздар» 

Мақсаты: Гүл 

салатын құмыра салу 

бояу түстерін танып 

таңдауын 

қалыптастыру 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. 

Еденде жатқан 

бөренеден асып түсу. 

Көрсетуге сәйкес 

қимылдарды үйрету. 

 

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: 

«Орындыққа 

отырайық» 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздармен 

таныстыруды 

жалғастыру; 

ермексазды 

пайдаланып әдіс-

тәсілдерін жетілдіру, 

ойлау қабілетін, қол 

икемділігін дамыту, 

әсемдікті сезінуге 

тәрбиелеу. 

 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Бөлме 

жабдықтаймыз» 

Мақсаты: Қонақ 

бөлмесін жабдықтауда 

жұмсақ және қатты 

жиһаздармен таныстыра  

отырып, оларды бір-

бірінен ажыратуға, қатты 

қағаз қиындыларынан 

үлгіге қарап отырып, 

орындық құрастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Бесік 

жыры» 

Мақсаты: Баяу және 

көңілді әндерді ажырата 

білуге үйрету,әуендердің 

бейнелік сипатын түсіну. 

Ән тыңдау: «Әлди-әлди» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Орындықта отырып 

билейміз» 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. 

Еденде жатқан 

бөренеден асып 

түсу. Көрсетуге 

сәйкес қимылдарды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Тамақтанып жатқан құстарды бақылау. 

Мақсаты: Құстарға қамқор болуға деген ынталарын арттыру; 

Құстар туралы білімдерін кеңейту;Табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу; 

Еңбекке баулу 

Құстарды тамақтандыру 

Мақсаты:   

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 



- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

«Торғай мен мысық» қимылды ойыны 

Мақсаты: Тізесін бүгу арқылы жеңіл секіріп түсуге;Бір – біріне соқтығыспай жүгіруге; 

Жылдам қашып, өз орнын табуға үйрету; 

Еркін ойындар. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Сиқырлы сандық» 

Мақсаты: Дыбыстар

ды анық, асықпай, 

дұрыс айта білуге 

үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесінің жиһаздары 

мен ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін жетілдіру 

және салыстыруға 

үйрету. 

Тақпақтар 

жаттату. 

Мақсаты: сөзді 

анық айтуға, 

дыбыстарды нақты 

айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» (Достарының 

заттарын анықтау)  



Жеке жұмыс: 

_____________. 

балабақша 

жиһаздарымен 

таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

_______________ 

гүлдердің түрімен 

танысту. 

Жеке жұмыс: 

_____________ топ 

ішін таныстыру. 

Жеке жұмыс: 

___________балаба

қша туралы тақпақ 

жаттату; 

Жеке жұмыс: 

________ «Болады, 

болмайды» ойынын 

ойнату; 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 

Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 

- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қазан айы  І апта (05-09  аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Ата-аналар еңбегі» 

Мақсаты: отбасы, әке, ана, әже, ата, аға, апа, олардың рөлі; отбасы мүшелерінің еңбек міндеттері; отбасындағы оң өзара қарым-қатынас, 

өзара көмек, отбасының барлық мүшелеріне сүйіспеншілікпен қарау туралы түсініктерін кеңейту;  

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 
05.10.2020 

 

Сейсенбі 

06.10.2020 

 

Сәрсенбі 

07.10.2020 

 

Бейсенбі 

08.10.2020 

 

Жұма 

09.10.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің 

ертегілері». 

Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. 

Туысқандары 

туралы әңгімелеп 

беру . 

Не өзгерді?» 

Баланың ырықты 

зейінін дамыту 

Фотосуреттер 

қарастыру «Менің 

отбасым». 

Фотосуретте 

бейнеленген отбасы 

мүшелерін атау 

Саусақ ойыны . 

Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. 
Туысқандары туралы 

әңгімелеп беру . 

Үстел үсті ойыны – пазл: 

«Үйшік құрастыр» 
Балалармен отбасы туралы 

әңгімелеу 

                                               Ертеңгілік жаттығу №1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмысты

қ заттар мен топ 

бөлмесінің 

жиһаздары мен 

ойыншықтарды 

дұрыс қолдану 

ептіліктерін 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

Дид-қ ойын: 

«Анасын тап» 

Мақсаты: төлдерді 

тануға, олардың 

балаларын дәл тауып 

айтуға үйрету. 



жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

дағдыландыру. 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Айтылған бағытта, 

шеңбер бойымен 

арқанды ұстап, 

тәрбиешінің артынан 

жүруге; 

тапсырмалары 

бойынша жүгіруге 

жаттықтыру. Екі 

аяқпен тұрып секіруді 

екі қолмен допты 

дөңгелетуді үйрету.  

 

«Сөйлеуді дамыту» 

Тақырыбы: «Күзгі 

еңбек» 

Мақсаты:  

Адамдардың  күзгі 

еңбегімен таныстыру, 

сурет бойынша 

әңгімелеу, ой-өрісін 

дамытуға 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

«Жаратылыстану»  

Тақырыбы: 

«Үлкендердің еңбегін 

бағалау.» 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі табиғат 

өзгерістерін  тани 

білуге үйрету. 

Үлкендердің  еңбегі 

туралы түсіндіру. 

Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу 

 

«Сурет салу» 
Тақырыбы:  «Күтуші 

орамалын 

әшекейлейміз» 

Мақсаты:  топтағы 

күтуші апайдың 

еңбегін бағалау, 

балалардың 

саусақтарының 

бұлшық еттерін 

дамыту. Ұқыпты  

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу. 
 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

белгіленген бағытта 

жүру. Еденнен 12см 

биік көтерілген 

жіптен аттап өту. 

Қимыл 

белсенділіктерін ояту, 

ішкі ағзалардың 

дұрыс қызмет етуіне 

ықпал ететін белсенді  

қимылдарын 

қалыптастыру. 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Ата-

ананы 

тыңдаймыз»Мақсаты: 

Отбасы жылулығын 

музыка арқылы 

сезіндіру. Ән салу 

дағдыларын 

жетілдіру.Ән тыңдау: 

«Нешеуміз» 

А.Тоқсанбаев 

Ән айту: «Балақандар 

әні» А.Еспенбетова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Анамызға көмек» 

муз: А.Айтуова 

«Дене шынықтыру» 

 Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 7 м 

арақашықтыққа 

тәрбиешінің соңынан 

жүгіру. Алға жылжи 

отырып секіру. 

Кеңістікті бағдарлауын 

дамыту. 

 

«Сенсорика» 

 Тақырыбы: «Құстарға 

ұя жасаймыз» 

Мақсаты:  сурет 

бойынша әңгімелеу, 

үлкендердің еңбегін  

бағалау, үшбұрыш пен 

шаршы пішіндерді 

пайдаланып құстарға 

ұяның қалай 

жасалатынын үйрету, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

  

«Музыка» 

Тақырыбы: «Ата-

ананы тыңдаймыз» 

Мақсаты: Отбасы 

жылулығын музыка 

арқылы сезіндіру. 

Ән салу дағдыларын 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: 

«Нешеуміз» 

А.Тоқсанбаев 

Ән айту: 

«Балақандар әні» 

А.Еспенбетова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Анамызға көмек» 

муз: А.Айтуова 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Бақылау: Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райын бақылай отырып, күз мезгілінің өзіне тән ерекшеліктерін көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула сыпырушыға көмектесу.Тазалыққа, кішіпейілдікке үйрету.Үлкендердің еңбегін қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Е.Өтетілеуов « Күшік » . 

Мақсаты: Ү дыбысының айтылуына жаттықтыру.Тақпақты мәнерлеп айтуға үйрету. 

Е.Өтетілеуов. « Күшік » . 

Үреді үйшікте 

Аулада күшіктер 

Біреуі оның қап-қара, 

Біреуі сары ала 

Біреуі қардай ақ, 

Біреуі сұр жолақ 

Бәрібір, бәрінің жұмысы біреу-ақ: 

Үреді абалап 

Ойын: « Қасқыр мен қаздар » . 

Мақсаты: Топ болып ойнауға, рөлдерді бөліп ойнауға қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: « Тымпи-тымпи » . 

Мақсаты: Топ болып ойнауға, рөлдерді бөліп ойнауға қалыптастыру. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  



Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Үстел үсті  театры 

«Менің отбасым» 

және т.б. тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар қарастыру. 

 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Қуыршақты 

тамақтандыр»; 

Ірі құрылыс 

материалдарымен және  

конструкторлармен  

ойындар. 

Ойын – жаттығу  

«Қуыршықты 

жуындыр»;  

Альбомдар,сюжетті 

картиналар 

қарастыру,  

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Ойын «Кімнің 

заттары?» (жақын 

адамдарының 

заттарын 

анықтау); 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика 

және т.б. 

 

сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және т.б. 

 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме құрастыру 

«Әжең  туралы 

әңгімелеп бере» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

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. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 

Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 



- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қазан айы  ІІ-апта (12-16  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Менің көшем» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің тұратын көшесі туралы таныстыру,оларға көшелерінің атауларын білуге үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

12.10.2020 
 

Сейсенбі 

13.10.2020 

 

Сәрсенбі 

14.10.2020 

 

Бейсенбі 

15.10.2020 

 

Жұма 

16.10.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Жыл мезгілдру 

туралы әңгімелесу. 

«Күз» (сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету 

Әңгіме құрастыру. 

«Менің көшем 

туралы әңгімелеп 

беру» 

Мақсаты: баланың 

сөздік 

қорын,көшесі, 

туысқандарының 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

Жыл мезгілдру 

туралы әңгімелесу.  

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету 

Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер.» 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және қолдың 

ұсақ маторикасын дамыту 

                                               Ертеңгілік жаттығу№1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Ойын:Сылдырмақ

қа дейін еңбекте  

 Мақсаты:  Аяқ-қол 

бұлшық еттерін 

жетілдіру. Ойынға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Ойын Доп шеңбер 

ішінде  

Мақсаты: 

Тапсырманы нақты 

орындауға үйрету. 

Қимыл-

қозғалыстарын 

арттыру. 

Ойын: Допты 

домалатып жібер  

Мақсаты: Допты тура 

домалата білуге 

үйрету. Ептілікке 

баулу. 

 

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 

жетілдіру.  

 



Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстасып 

шеңбер сызықтармен  

(ені 25, ұзындығы  2 

метр) түзу жолмен 

жүру. Алға жылжи 

отырып секіру. 

Тыныс алу бұлшық 

еттерін 

қалыптастыруды 

жетілдіру, «Біз 

шаршадық» тыныс 

алу жаттығуы.  

 

«Көркем әдебиет» 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

 Мақсаты:  

Балалардың көше 

туралы түсініктерін 

кеңейтіп нақтылау. 

Қоршаған ортаға, 

үйіне, туған өлкеге 

қамқорлықпен 

қарауға және 

ұқыпты, әдепті 

болуға жетелеу. 

 

 

«Жаратылыстану» 
Тақырыбы: «Көше 

көліктері»  

Мақсаты: Өздернің 

тұратын көшелері 

туралы және 

көліктері туралы 

қарапайым  түсінік 

беру. Көліктердің 

атқаратын қызметі 

жайлы білімдерін 

кеңейту. 

«Сурет салу»  

Тақырыбы: «Біз 

қыдыруға барамыз» 

Мақсаты:  балаларға 

саусақтар көмегімен  

іздерді салу әдісін 

үйрету. Саусақ 

бұлшық еттерін және 

қимыл-

қозғалыстарын  

жетілдіру. Бояумен 

ұқыпты жұмыс 

жасауға  тәрбиелеу.  

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру 6 метр 

арақашықтықта 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүгіру. 

 

«Жапсыру» 

Тақырыбы: «Менің 

үйім» 

Мақсаты: балаларды 

пішіндермен 

таныстыру; үйді 

геометриялық 

пішіндерден 

құрастыруды үйрету; 

саусақтың ұсақ қол 

моторикасын 

жетілдіру. 

 

«Құрастыру» 

Тақырыбы:  

«Көліктерге жол 

саламыз»  

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс 

материалдарымен жұмыс 

жасай білуге үйрету, 

олардың  түсін, пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру. Ұсынған 

шарт бойынша құрылыс 

материалдарды 

кеңістікте орналастыра 

білу. 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Біздің аула» 

Мақсаты: Музыка 

тыңдауға 

қызығушылығын 

арттыру. Би 

қимылдарында жұптаса 

билеудің алғашқы 

дағдыларын 

қалыптастыру 

Ән тыңдау: «Шулы 

дыбыс» муз.А.Айтуова 

Ән айту: «Біз-көңілді 

баламыз» Б.Жұмабекова 

Әуенді ырғақты –қимыл 

ойын: «Күн мен 

жаңбыр» 

 

 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 

7 метр 

арақашықтыққа 

тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. 

Алға жылжи отырып 

секіру. Кеңістікті 

бағдарлауын 

дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Бақылау: Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райын бақылай отырып, күз мезгілінің өзіне тән ерекшеліктерін көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула сыпырушыға көмектесу.Тазалыққа, кішіпейілдікке үйрету.Үлкендердің еңбегін қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Е.Өтетілеуов « Күшік » . 

Мақсаты: Ү дыбысының айтылуына жаттықтыру.Тақпақты мәнерлеп айтуға үйрету. 

Е.Өтетілеуов. « Күшік » . 

Үреді үйшікте 

Аулада күшіктер 

Біреуі оның қап-қара, 

Біреуі сары ала 

Біреуі қардай ақ, 

Біреуі сұр жолақ 

Бәрібір, бәрінің жұмысы біреу-ақ: 

Үреді абалап 

Ойын: « Қасқыр мен қаздар » . 

Мақсаты: Топ болып ойнауға, рөлдерді бөліп ойнауға қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: « Тымпи-тымпи » . 

Мақсаты: Топ болып ойнауға, рөлдерді бөліп ойнауға қалыптастыру. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  



Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Ойын «Кімнің 

заттары?» (жақын 

адамдарының 

заттарын анықтау); 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Қуыршақ Сәуле 

қонаққа келді» 

 

«Қайда не өседі?» 

Ойын 

мақсаты: Балалард

ың өсімдіктер 

жөніндегі білімін 

бекіту, оларды бір-

бірінен айырып, 

өсетін жеріне 

байланысты 

топтастыру, сөздік 

қорын молайту 

«Нені қайдан 

алуға болады?» 

Мақсаты: Адамға 

қажетті заттарды 

дұрыс атай білуге, 

жалпы атауын 

айтуға үйрету. 

 

сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және 

т.б. 

 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме құрастыру 

«Әжең  туралы 

әңгімелеп бере» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

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. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, алаңға келетін құстардың аттарын анықтау.  

- Олардың сыртқы бейнесін, қандай жемді жақсы көретінін, қалай тұрып, қалай жүретіндерін анықтау. 

- Балаларды байқағыштыққа, құстарға жанашыр болуға тәрбиелеу. 

Бақылау барысы:  

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Еңбекке баулу:  

Құстарды тамақтандыру. 



Мақсаты:  

- Қарапайым тапсырмаларды өз бетінше орындауға  қалыптастыру; 

- Жануарларды бағуға деген ниетін арттыру; 

Қимылды ойындар: «Ұядағы құстар» 

 Мақсаты: 

- Жүру және жүгіру барысында бір – біріне соқтығыспай еркін жүруге үйрету; 

- Тәрбиеші тапсырмасын бұлжытпай орындауға үйрету; 

Қажетті материалдар: құстарға арналған жем 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Циклограмма 

Қазан айы  ІІІ-апта (19-23  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты: Балаларға үйдегі және көшедегі қауіпсіздік ерекшеліктерін түсіндіру.Үйдегі,көшеде,балабақшада сақтау керек ережелері 

туралы білімдерін кеңейту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

19.10.2020 
 

Сейсенбі 

20.10.2020 

 

Сәрсенбі 

21.10.2020 

 

Бейсенбі 

22.10.2020 

 

Жұма 

23.10.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Топ бөлмесіндегі 

ойыншықпен ойнау 

ережесі туралы 

әңгіме.  

 

 Қауіпсіздік ережесі 

туралы әңгіме.  

«Көше тәртібі» 

туралы әңгіме 

Мазмұнды рөлді 

ойын: «Шаштараз» 

Мульттоптама көру 

Мазмұнды рөлі ойын: 

«Құрлысшы ойыны» 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Біз балабақшаға 

барамыз» үстел үсті 

ойыны 

 

Баланың балабақаша 

аумағынанан сыртқа 

кетуіне болмайтыны 

туралы әңгімелесу. 

«Көліктер» 

туралы әңгіме 

Сурет арқылы 

Мазмұнды рөлі ойын: 

«Құрылысшы» 

бейнеролик көру 

 

 Суретпен әңгіме: 

«Салыстыр да, 

атын ата» 



Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру.  3 метр 

арақашықтықта 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүгіру. Алға жылжи 

отырып секіру. 

Допты тәрбиешіге 

қарай домалату. 

 

 

«Сөйлеуді дамыту» 

Тақырыбы: 

«Қуыршақ қонаққа 

келді» (ыдыстардың 

қаупсіздігі) 

Мақсаты: 

Ыдыстарды 

пайдалану  кезіндегі  

қауіпсіздік шаралары  

туралы түсіндіру, 

қауіпті заттар мен 

қауіпсіздік 

жағдайлармен  

таныстыру және 

олардан сақтана 

білуге үйрету; 

балаларды  

байланыстырып 

сөйлеуге 

дағдыландыру. 

«Жаратылыстану» 
Тақырыбы:  «Табиғат 

аясындағы қауіпсіздік 

ережелер» 

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 

«Сурет салу» 
Тақырыбы: «Көше 

шамдары» 

(саусақпен сурет салу) 

Мақсаты: Балаларды 

саусақпен сурет салуға 

үйрету,сызық  қағаз 

бетіне бірқалыпты  

таңба сияқты бояуды 

жағу. Сурет салуға 

қызығушылықтарын, 

жақсы көзқарасын 

дамыту. 
 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүру, 

тапсырмалар 

арқылы 

жүгіру.Жағымды 

эмоция алу үшін, 

ойыншықтармен 

ойнау үшін жағдай 

жасау. 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Біз 

тәртіпті баламыз» 

Мақсаты: Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік 

дағдыларын түсіну. 

Әнді дауысқа күш 

түсірмей, 

айқайламай, табиғи 

дауыспен айтуды 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: 

«Машина» 

К.Қуатбаев 

Ән айту:  «Бәріміз 

бірге» А.Айтуова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

 «Поезд» (К. 

Қуатбаев) 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Күшікке қонаққа «шағын 

топпен» бару. 

Тапсырмалар арқылы 

жүгіру – «Сабалақ ит» 

ойыны. Бір орында  қоя 

аяқтап секіру. 

 

«Сенсорика» 

 Тақырыбы: 

«Бағдаршам» 

Мақсаты: Балаларға үш  

түсті  топтастыру және 

салыстыруға үйрету. Қол 

моторикасын дамыту, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 
 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Біз 

тәртіпті баламыз» 

Мақсаты: Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік 

дағдыларын түсіну. 

Әнді дауысқа күш 

түсірмей, 

айқайламай, табиғи 

дауыспен айтуды 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: 

«Машина» 

К.Қуатбаев 

Ән айту:  «Бәріміз 

бірге» А.Айтуова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

 «Поезд» (К. 

Қуатбаев) 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Балабақшаның ауласындағы  гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім шапшаң. 

Мақсаты: балаларды ептілікке шапшаңдыққа  тәрбиелеу..  

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Үстел-үсті 

театры:«Бауырсақ» 

Сюжетті рөлді ойын: 

«құрылысшы» 

Ойын-жаттығу: «Не 

қайда тұрады?» 

Дидактикалық ойын: 

«не жоқ?» 

Қимылды ойын: «Тышқан  

мен мысық» 

Желілі ойын. 

«Құрылысшы» 

Қимылды ойын: 

«Жалауға қарай жүгір»  

Ойын: «Ұқсасын 

тап» 

Желілі ойын: 

«Отбасы» 

«Шеңберге тез тұр!» 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 



 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қазан айы  ІV-апта (26-30  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты: Балаларға күз туралы түсінік беру.Оларға күз мезгілінің ауа-райын,ондағы ерекшеліктер туралы айту.  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

26.10.2020 
 

Сейсенбі 

27.10.2020 

 

Сәрсенбі 

28.10.2020 

 

Бейсенбі 

29.10.2020 

 

Жұма 

30.10.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел үсті ойыны: 

Бұл кімге керек? 

Мақсаты: әр түрлі 

заттарды көрсетіп, 

аттарын ататып, 

олардың еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру.  

Дидактикалық 

ойын: 

Қуыршақтарға 

арнап дастархан 

әзірлейік Мақсаты : 

балаларды 

дастарханды дұрыс, 

мәдениетті 

әзірлеуді үйрету. 

Үстел жаюға 

арналған заттардың 

атын атату. Этика 

(әдеп) ережелерімен 

таныстыруБалалард

ың адамгершілік 

тәрбиелерін 

қалыптастыру. 

Дидак ойын: Неге 

(не үшін) оны істеу 

керек? Мақсаты: 

еңбекке қажеттіні 

қалыптастыру, 

білімде еңбек 

жағдайларын 

кеңейту.  

«Басбармақтай 

балақай» Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

икемділігін жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

Саусақ ойыны 

Дидактикалық ойын: 

Кім болам? Мақсаты: әр 

түрлі заттарды көрсетіп, 

аттарын ататып, олардың 

еңбекте қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен танысты 

                                               Ертеңгілік жаттығу №4 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Жоғалған зат» 

ойыны. 

Ойын барысы : 

Үстелдің үстіне 

бірнеше зат 

қойылады. Бала 

оларға мұқият 

қарапалғансоң, 

терісқарап тұрады. 

Үстелден бір зат 

алыптасталынады. 

Оқушы қай заттың 

жоғалып кеткенін 

табу керек. 

Заттардың санына 

қарап өсіруге 

болады. 

 

Дидактикалық ойын 
« Бұл қандай пішін ?» 

 Мақсаты: баланы 

нысандарды кезекпен 

ауыстыруға үйрету. 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Үлкен және 

кішкентай» 

Мақсаты : баланы 

заттарды 

мөлшерімен 

алмастыруға 

үйрету. 

 

Саусақ ойыны 
«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

моториканы және сөйлеу 

ырғағын дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын 

« Нұсқаулық » 

 

 

Мақсаты:баланы 

ойыншықтарды 

ажырата және атауға 

үйрету, сонымен 

қатар олардың 

негізгі қасиеттерін 

(түсі, өлшемі) бөліп 

көрсету; есту 

қабілетін дамыту, 

сөйлеуді түсінуді 

жетілдіру. 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден өту 

арқылы, түрлі 

жылдамдықпен- баяу 

жылдам, орташа 

қарқынмен 1,5-2 

тоқтаусыз жүгіру 

 

«Көркем әдебиет» 

Тақырыбы: «Алтын 

дән» 

Мақсаты:  Күз 

мезгілі туралы 

түсінік беру; еңбекке 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру және  

оның нәтижелерін 

қадірлеуге үйрету. 

Өлеңді жаттату 

арқылы сөйлеу тілін, 

есте сақтау қабілетін 

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы көкөністер» 

Мақсаты: Балаларды 

«күз» мезгілі және оның 

ерекшеліктері  (жаңбыр 

жапырақтар сарғайып 

түседі, жаңбыр жауады, 

т.б) таныстырып, 

сұраққа жауап беруге 

үйрету. Табиғат  

құбылыстарына  

қызығушылықтарын 

арттырып, әсемдікті  

сезінуге, 

сүйіспеншілігін 

қалыптастыру. 

Балаларды көкөніс  

түрлерімен таныстырып, 

оларды бір бірімен түсі, 

пішіні, дәмін ойын 

арқылы ажырата білуге 

үйрету. 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден өту 

арқылы, түрлі 

жылдамдықпен-

тоқтаусыз жүгіру 

 

 

«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: 

«Сәбіз» 

Мақсаты: 

Ермексазды  алақан  

арасында салып езу 

арқылы, сопақша 

етіп мүсіндей  

білуге үйрету. 

Саусақтың ұсақ  

бұлшықеттерінің  

қозғалысын  

жетілдіру, 

табиғатты  аялауға 

«Құрастыру» 
Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар» 

Мақсаты: Балаларға күз 

туралы түсінік бере 

отырып, қима қағаздан 

жапырақтарды тәрбиеші 

көмегімен құрастыруды 

дағдыландыру. 

 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты:. Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін байқау. 

Ән сөздері мен жеке 

буындарын толық айтуға 

талпындыру. 

Ән тыңдау: «Күз 

келгенде» Ж.Қалжанова 

Ән айту: «Күз» 

Ғ.Абдрахманова 

Әуенді ырғақты қимыл- 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүргенде және 

шеңбер жасағанда 

қолды жан жаққа 

созып тік тұру, оңға 

солға бұрылу  

 



дамыту. «Сурет салу» 
Тақырыбы: «Жаңбыр 

тамшылары» 

Мақсаты: 

Қылқаламмен 

таныстыру, сүйкей жағу 

арқылы қағаз бетіне дақ 

түсуді үйрету. 

Қылқалам мен бояуды 

пайдаланып жұмыс 

істеу дағдыларын  

қалыптастыру, қолдың 

қтиыл қозғалыстарын 

дамыту. Ұқыпты жұмыс 

істей білуге тәрбиелеу. 

 

 

тәрбиелеу. 

 

ойын: «Қолшатыр» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы  гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім шапшаң. 

Мақсаты: балаларды ептілікке шапшаңдыққа  тәрбиелеу..  

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 



Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

Әңгіме 

құрастыру «Балабақш

а туралы әңгімелеп 

бере» 

Мақсаты:баланың 

сөздік қорын 

заттардың атауларын 

білдіретін сөздермен 

байыту. 

 

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. 

 

     

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

https://melimde.com/mezgili-jetip-tuilfan-neresteler-anatomiyali-fiziologiyali-ere.html
https://melimde.com/mezgili-jetip-tuilfan-neresteler-anatomiyali-fiziologiyali-ere.html


 

 
Циклограмма 

Қараша айы  І-апта (02-06  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

                                                                                    Апта тақырыбы: «Пайдалы көкіністер» 

Мақсаты: Баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға. Тұрмыста, көшеде , табиғат жағдайларында кауіпсіз мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыруға және балалардың қимыл-қозғалыс тәжірибесін негізгі қимылдарды жетілдіру арқылы байытуға, шығармашыл, танымдық 

және сөйлесу қабілеттерін пайдалана отырып, қимыл белсендігіне қажеттілікті жетілдіру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

02.11.2020 

 

Сейсенбі 

03.11.2020 

 

Сәрсенбі 

04.11.2020 

 

Бейсенбі 

05.11.2020 

 

Жұма 

06.11.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын: 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру 

арқылы ойлау 

қабілеттерін 

арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс 

пен көкөністің 

мульяж 

Дидактикалық 

ойын ««Не қайда 

өседі» 
Мақсаты:Балаларды

ң өсімдіктер 

жөніндегі 

білімдерін бекіту, 

балалардың өз 

бетінше ойлау 

қабілетін және 

белсенділіктерін 

дамыту. 

Дидактикалық 

ойын «Үй 

жануарлары мен 

жабай 

жануарларды ата» 
Мақсаты:Үй 

жануарлары мен 

жабайы жануарлар 

туралы білімдерін 

бекіту. Тез ойлау 

қабілетін,зейінің 

тәрбиелеу,белсенділі

гін артыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Қайсысы ұнайды?» 

Мақсаты:Суреттен 

көрген заттарының 

атын атап, 

суреттеп,қайсысының 

ұнайтынын,не үшін 

ұнағанын айтқызу. 

Сөздік қорын молайту. 

Дидак ойын: «Бізге күз 

не әкелді?» Мақсаты:Күз 

бізге не әкелгені туралы 

білімдерін бекіту. 

Көкөністер мен 

жемістердің адам ағзасына 

пайдасы туралы ұғымдары 

н бекіту. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

«Жоғалған зат» 

ойыны. 

Ойын барысы : 

Дидактикалық ойын 
« Бұл қандай пішін ?» 

 Мақсаты: баланы 

Дидактикалық 

ойын 

«Үлкен және 

Саусақ ойыны 
«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

Дидактикалық 

ойын 

« Нұсқаулық » 



дайындық Үстелдің үстіне 

бірнеше зат 

қойылады. Бала 

оларға мұқият 

қарапалғансоң, 

терісқарап тұрады. 

Үстелден бір зат 

алыптасталынады. 

Оқушы қай заттың 

жоғалып кеткенін 

табу керек. 

Заттардың санына 

қарап өсіруге 

болады. 

 

нысандарды кезекпен 

ауыстыруға үйрету. 

 

кішкентай» 

Мақсаты : баланы 

заттарды 

мөлшерімен 

алмастыруға 

үйрету. 

 

моториканы және сөйлеу 

ырғағын дамыту. 

 

 

 

Мақсаты:баланы 

ойыншықтарды 

ажырата және атауға 

үйрету, сонымен 

қатар олардың 

негізгі қасиеттерін 

(түсі, өлшемі) бөліп 

көрсету; есту 

қабілетін дамыту, 

сөйлеуді түсінуді 

жетілдіру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен 

жүру.Отырып допты 

бір- біріне 

домалату.Еденде 

жатқан бөренеден 

асып түсу.Өздігінен 

кедергілерден өте 

білуін дамыту.   

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  
«Ғажайып қалта» 

Мақсаты: Балаларға 

көкіністердің адам 

денсаулығына 

пайдасы жайлы 

түсіндіру;олардың 

құрамы 

дәрумендерге бай 

екені,суық тию 

ауруына 

шалдықпаудағы 

күресудің жолы 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: : «Бақшада 

не өседі?» 

Мақсаты: Көкіністер 

олардың түстері,жинап 

алатын мезгілі және неге 

көкініс деп аталатынын 

түсіндіру.Күнделікті 

тамаққа жиі 

пайдаланатын қияр мен 

қызанақ туралы 

әңгімелеу.Көкіністерді 

сипаттау арқылы сөздік 

қорларын,тіл 

байлықтарын,ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.Көкіністерді 

күтіп –баптауға баулу. 

Сурет салу  

Тақырыбы: : «Қияр» 

Мақсаты: Балаларды 

саусақ әдісі арқылы 

жолақ салуға 

үйрету.Қол 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып 

шеңбер бойымен 

жүру.10м 

арақашықтыққа 

тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» 

жүгіру.Отырып 

допты бір-біріне 

лақтыру.  

 

Музыка 

Тақырыбы:«Мен 

кімге ұқсаймын?» 

Мақсаты:  Әннің 

мағынасын түсіну. 

Әнді табиғи 

дауыспен айтуды  

қалыптастыру.   

Ән тыңдау: «Кімге 

мен ұқсаймын».  

(«Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту: «Қарашы 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап шеңбер 

жасап жүру.3м 

төрттағандап 

еңбектеу.Жаттығуларды 

орындау барысында 

сақтық білдіруге үйрету.  

 

Сенсорика  

 Тақырыбы: : «Көкініс 

толы себет» 

 Өзім туралы 

Мақсаты: Дөңгелекті 

сопақшадан ажырата 

білуге,жазықтықта үлкен 

көлемді геометриялық 

пішіндерді салыстыра 

білуге:қияр-сопақша, 

қызанақ-дөңгелек 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен 

кімге ұқсаймын?» 

Мақсаты:  Әнді 

табиғи дауыспен 

айтуды  

қалыптастыру. 

Музыканың ашық 

берілген сипатына 

сай қимылдар жасау   

Ән тыңдау: «Кімге 

мен ұқсаймын».  

«Зерек ботақан» 

жинағынан 

Ән айту: «Қарашы 

маған» А.Айтуова 

Әуенді - ырғақты 

қимыл- ойын :  
«Топ-топ басайық»                 

 



екенін 

көрсету;сөйлеу 

кезінде сөзді анық 

айтқызу;мәнерлі 

айтып жаттату. 

 

моторикасын 

дамытып,сенсорлық 

өлшеммен түстерді 

білуін 

қалыптастыру.Бояумен 

жұмыс жасауда 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 
 

маған» А.Айтуова 

Әуенді - ырғақты 

қимыл- ойын :  

«Топ-топ басайық» 

(Үш тілдегі әндер» 

жинағынан)   

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы  гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім шапшаң. 

Мақсаты: балаларды ептілікке шапшаңдыққа  тәрбиелеу..  

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  



Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

     

     

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қараша айы  ІІ-апта (09-13  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

                                                                                    Апта тақырыбы: «Жеміс бағында» 

Мақсаты: Балаларды жемістердің түрлері мен таныстырып, оларды бір - бірінен түсі, пішіні, дәмі арқылы ажыратып білуге үйрету. 

Балалардың сүйіп жейтін жемістерімен жақын таныстыру, түстер туралы ұғымын бекітіп, ойлау қабілеті мен сөздік қорларын жетілдіру. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

09.11.2020 
 

Сейсенбі 

10.11.2020 

 

Сәрсенбі 

11.11.2020 

 

Бейсенбі 

12.11.2020 

 

Жұма 

13.11.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Күз сыйы туралы 

әңгімелесу 

«Көкеністер» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: 

 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер» 

Мақсаты: 

Жемістер мен 

көкөністердің бақта 

және бақшада 

өсетіні туралы 

түсініктерін 

кеңейту. Олардың 

аталуы, 

құрамындағы 

кездесетін 

дәрумендері оның 

адам денсаулығына 

маңызы жөніндегі 

білімдерін 

тереңдету. 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Көкөністерді 

тауып, оларды атап 

бер»  

«Дәрумендер» 
картиналар 

топтамасынан 

суреттер қарастыру 

Сөздік ойын «Қимылын 

көрсет» 

                                               Ертеңгілік жаттығу №1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 



Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Шеңбердегі 

қасқыр» Мақсаты: 

ептілікті, жауап 

қайтару 

шапшаңдығын, іс-

қимыл дағдыларын 

дамыту.  

Ойын: «Арқан ойын» 

Мақсаты: арқаннан 

ептілікпен секіруді 

үйрету. 

. 

 

Ойын: «Алысқа 

лақтыр»  

Мақсаты: 

қапшықты 

нысанаға лақтыру 

икемділігін 

дамыту..   

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 

жетілдіру.  

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру: 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап жүру.Түрлі 

бағытта 

жүгіру.Биіктігі 40см 

доғаның астынан 

еңбектеу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Жеміс

тер жыры»  
Мақсаты:Коммуник

ативті дағдыларын 

дамыту.Жемістерді 

(алма,өрік,қара 

өрік,шие) атау 

барысында 

балалардың сөздік 

қорын 

жетілдіру.Жемістер 

туралы жалпы 

түсініктерін 

кеңейту.Жеміспен 

көкіністің 

айырмашылығын 

ажырата білу.  

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Жемістер,олар 

қандай?»  
Мақсаты: Балаларды 

жемістердің түрлерімен 

таныстырып,оларды бір-

бірінен сыртқы түрі 

және дәмі арқылы 

ажырата білуге 

үйрету;сыртқы түрі,түсі 

атауларымен 

алма,алмұртты тани 

білуге үйрету. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Вазадағы 

шие»  

Мақсаты: Балаларды 

шие жемісімен 

таныстыру.Сызылған 

контурдың ішіне бояуды 

саусақпен жағуды 

үйрету.Қызыл түсті 

тануды жалғастырып, 

баланың ұсақ қол 

моторикасын, көз 

мөлшерін дамыту.Сурет 

салуға қызығушылығын 

жетілдіру.  

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүру.Алға 

жылжи отырып 

секіру.Биіктігі 40см 

доғаның астынан 

еңбектеу.Жаттығул

арды орындау 

барысында 

жағымды әсерлерін 

дамытуға 

мүмкіндік беру  

 

Жапсыру  

Тақырыбы: 

«Алма» 

Мақсаты: 

Балаларға ағашқа 

немесе себетке 

алмаларды  

орналастыруды 

үйрету. 

.               

Құрастыру  

Тақырыбы: «Алма мен 

алмұрт »  

 Мақсаты:Екіге 

бөлінген затты 

орналастыра білуге 

үйрету;жемістердің 

пішінін,түсін ажырыата 

білуге үйрету. 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Дәрумендер» 

Мақсаты:  Табиғи 

дәрумендер туралы 

түсініктерін, көңілді 

әуенмен көтеріңкі көңіл-

күй  қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Алтын 

күзде молшылық» 

А.Айтуова  

Ән айту: «Апорт деген 

тәтті алма» 

Әуенді –ырғақты 

қимыл- ойын: 

 «Жемістер мен 

көкөністер»   

 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап 

шеңбер бойымен 

жүру.Алға жылжи 

отырып 

секіру.Сызықтармен 

шектелген (ені 

25см,ұзындығы2,5) 

түзу жолмен 

жүру.Дене 

бөліктерімен 

(қол,аяқ) 

таныстыруды 

жалғастыру. 



Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Балабақшаның ауласындағы  гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім шапшаң. 

Мақсаты: балаларды ептілікке шапшаңдыққа  тәрбиелеу..  

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Жақсы әдет» 

«Жаман әдет» 

Мақсаты:Балаларды 

«жақсы» «жаман» 

сөздерінің мағынасы 

мен оларды орынды 

қолдануға үйрету. 

Бала бойына 

мейірімділік, 

қайырымдылық, 

адамгершілік 

орнығуына және де 

басқа жақсы 

әдеттердің барынша 

мүмкіндік жасау. 

«Үйдегі жиһаздар» 

Мақсаты:Үй ішіне 

қажетті жиһаздардың 

жеке бөліктерін  

сөзбен дұрыс айтуға 

(дөңгелек үстел, түсі 

көк , төрт аяғы бар) 

үйрету, 

бөлменің ішіндегі 

жиһаздар туралы айта 

білуді жаттықтыру. 

Жиһаздары күтуге 

тәрбиелеу. 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер» 

Мақсаты: 

Жемістер мен 

көкөністердің бақта 

және бақшада 

өсетіні туралы 

түсініктерін 

кеңейту. Олардың 

аталуы, 

құрамындағы 

кездесетін 

дәрумендері оның 

адам денсаулығына 

маңызы жөніндегі 

білімдерін 

тереңдету. 

 

 

 «Менің тұлғам» 

Адамның дене 

мүшелерін  

(қол, аяқ, бас), 

тұрмыстық және  

ойын әрекетін 

(қыдыру, 

тамақтану), әртүрлі 

өлшемді (үлкен, 

кіші)  

білдіретін сөздерді 

түсіну 

«Шалқан» 

ертегісі  

Мақсаты: 

жақсы таныс ертегілердің  

үзінділерін бірнеше 

сөздермен  

әңгімелеп беру  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Циклограмма 

Қараша айы  ІІІ-апта (16-20  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

                                                                               Апта тақырыбы: «Өзім туралы. Мен кіммін?» 

Мақсаты: Балаларға өз дене құрылымын білуге,адамның бір-бірінен айырмашылығын салыстыруды,ажырата білуге,дене құрылыстың 

атауларын атай білуге үйрету. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

16.11.2020 

 

Сейсенбі 

17.11.2020 

 

Сәрсенбі 

18.11.2020 

 

Бейсенбі 

19.11.2020 

 

Жұма 

20.11.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын:  «Бұл кімнің 

киімі?» 

Мақсаты: 
Балаларға ұлдың 

немесе қыздың 

киімін ажырата 

білуге үйрету. 

«Сылдырмақты 

неше рет соқтым?» 

Ойын шарты: 

Балалар көздерін 

жұмады. 2 қатарға 

бөлініп тұрады. 

Сылдырмақты 

қанша рет ұрсам, 

сонша рет текше 

(немесе доп) әкеліп 

қою керек.  

 «Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық 

суреттен 

үшбұрышты, 

төртбұрышты, 

шеңберді көрсете 

білу.  

 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: «Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл секіру 

дағдыларын жетілдіру.  

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Әдемі 

кілемшелер»  

Ойынның мақсаты: 
бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін 

дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу.  

«Таныс пішіндер 

доминосы»  

Ойынның мақсаты: 
геометриялық пішіндер 

жайлы білімдерін 

бекіту; көп заттың 

ішінен біреуін таңдауға 

жаттықтыру.  

«Өз үйіңді тап»  

Ойынның 

мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

қабылдауын 

дамыту; ойынның 

ережесін сақтауға 

үйрету 

«Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете білу.  

 

«Мынау қай 

пішін?»  

Мақсаты: 
Геометриялық 

пішінді сипалап 

анықтау арқылы 

айта білу.  

 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта 

жүру.Қол тиер 

тиместей 

секіру.Түрегеп тұрып 

допты домалату.  

 

«Сөйлеуді дамыту»  

Тақырыбы: «Өс-өс» 
(балдырғанның қол 

аяғын созу,байғазы 

кітабы)  

 Мақсаты: 
Балаларға дене 

мүшелерімен 

таныстыра 

отырып,оларды атап 

білу;өлең арқылы 

тілдерін дамыту; «өс-

өс» балалардың дене 

мүшелерін сергіту 

сәті арқылы 

ұйымдастыру. 

 

 

«Жаратылыстану»   

Тақырыбы: «Менің 

дене мүшелерім»      

Мақсаты: Балалар өз 

дене мүшелерін 

атап,көрсете 

білу;қол,аяқ, бас,дене 

және бас бөліктері көз, 

мұрын, ауыз,құлақ.Дене 

мүшелерініңерекшелігін 

үлкендердің –қ-қ «қол 

көтер» т.б.бағыттауы 

бойынша көрсете білуге 

дағдыландыру,мәдени-

гигиеналық 

машықтарын 

қалыптастыру. 

«Сурет салу»  

Тақырыбы: «Менің 

көйлегім»                      

Мақсаты: Балаларға 

саусақ арқылы көйлекті 

дөңгелек пішіндермен 

әшекейлеуге үйрету;ой-

қиялын дамыту,ұқыпты 

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу. 
 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта 

жүру.Түрлі бағытта 

жүгіру.Түзу 

қойылған жіптің 

бойымен жүру. 

Мақсатқа жету 

үшін өздігінен 

жігерлілік таныту.  

 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Қолғанат бола 

аламыз» 

Мақсаты: Өз-өзіне 

қызмет етуге, 

ұжымдық әрекетке 

баулу. Балалардың 

билей жүріп 

әндету, ырғақты 

дұрыс жеткізу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Мен 

кішкентай 

баламын» 

Д.Омаров 

Ән айту: «Қайсы 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүгіру. 

Тәрбиешіге допты 

лақтыру. Балаларды 

дыбыс және көру 

дыбыстарын дұрыс 

қабылдауға үйрету. 

 

«Сенсорика» 

Тақырыбы: «Ұзын -

қысқа»  

 Мақсаты:Ұзын-қысқа 

ұғымдарымен 

таныстыру; 

қашықтықтан заттарды 

ұзындықтары бойынша 

салыстыру;көз мөлшерін 

дамыту;ұсақ қол 

моторикасын дамыту. 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Қолғанат бола 

аламыз» 

Мақсаты: 
Балалардың билей 

жүріп әндету, 

ырғақты дұрыс 

жеткізу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Мен 

кішкентай баламын» 

Д.Омаров 

Ән айту: «Қайсы 

екен?» Б.Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Саусақ жаттығуы» 

З.Аитова 

(Үш тілдегі әндер» 

жинағынан) 



екен?» 

Б.Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Саусақ жаттығуы» 

З.Аитова 

(Үш тілдегі әндер» 

жинағынан) 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Дидактикалық 

ойын 

«Қуыршақты 

ұйықтатамыз» 

Сөздік ойын 

 « Суретте кім 

бейнеленген» 

Мақсаты:Балалардың  

сурет бойынша 

әңгімелеуге және 

суреттегі ұл ма қызба 

ажырата білуге үйрету. 

 

 

Дидактикалық 

ойын: 

 «Басбармақтай  

балақай»  

 

Д\ойын «Лото» 

Мақсаты: 

Балалардың жеміс-

жидек, көкөніс, 

гүлдер жайлы 

білімдерін дамыту 

және олардың өсіп-

өнетін орындарын 

дұрыс атату. 

Дидактиаклық 

ойын:«Мен кіммін?»  

Мақсаты: Балаларға жеке 

өздерінің кім екенін 

ажыратуға,достарының кім 

екенін білуге 

дағдыландыру. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Циклограмма 

Қараша айы  ІV-апта (23-27  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Мөлдір су» 

Мақсаты: Су - тіршілік көзі екенін, пайдасы, маңызы, қасиеті туралы білімдерін кеңейту. Қоршаған ортаны қорғау, суды ластамауға, оны 

үнемдеуге, қастерлей білуге, ұқыптылыққа,жинақтылыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

23.11.2020 

 

Сейсенбі 

24.11.2020 

 

Сәрсенбі 

25.11.2020 

 

Бейсенбі 

26.11.2020 

 

Жұма 

27.11.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Жұмбақ жасыру 

Шомыласың 

жүзесің, 

Шөлдегенде ішесің 

(су) -  

Дамытушы ойын: 

«Су кімге керек?» 

(ұжымдық жұмыс) 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. Қайсысына су 

қажет екендігін тауып, 

оны суреттен тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. Судың 

қажеттілігін және 

маңыздылығын түсіне 

білуге, суды орнымен 

пайдалануға 

тәрбиелеу. 

Тіл  

жаттықтыру.           

Ер-ер – дөңгелек  

жер. 

У-У-У- мөлдір  су. 

Уа – уа – уа таза   

ауа. 

 

Саусақ  ойыны.  

«Жаңбыр» 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  гүл: 

-Дұрыс! Дұрыс! 

Жаңбыр  жауса,тырс-

тырс, 

Айтады  қыр: 

-  Ырыс!  Ырыс! 

 

Жұмбақ жасыру 

 Қыста шыны боп қатады,  

 Жылыда су боп жатады.. 

(Мұз). 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

Жұмбақ жасыру 

Жылт-жылт еткен, 

жырадан өткен. (Су)  

Қимылды - қозғалыс 

ойыны: "Күн мен 

жаңбыр" Мақсаты: 

Ойын: «Бұлт пен 

тамшылар» 

(тәждерді балаларға 

Жұмбақ жасыру 

Көтеріліп теңізден, 

аспанға биік 

Тіл  

жаттықтыру.           

Ер-ер – дөңгелек  



дайындық  Дәміде жоқ, түсі 

жоқ, 

Пайдаланбас кісі 

жоқ.  (Су) 

 

Балалардың көріп, естіп 

қабылдауын жетілдіре 

отырып, жылдамдыққа, 

жүгіруге және ереже 

бойынша ойнауға 

үйрету. 

кигізеді) 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке,шапшаңдық

қа баулу. 

 

барамын.  

Биіктен қайта 

түскенде, өңі кірер 

даланың. (жаңбыр) 

4.Қыста ғана болады,  

Ұстасан қолын 

тоңады. (Қар) 

 

жер. 

У-У-У- мөлдір  су. 

Уа – уа – уа таза   

ауа. 

 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта 

жүгіру. Қол 

тигізгенге дейін 

секіру.Шеңбер 

болып жатқан жіптің 

бойымен жүру.     

 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Тазалықтың 

досы» 

Мақсаты:Балаларды 

тазалыққа 

баулу,тазалық 

ерекшеліктерімен 

таныстыру;өлеңді 

жаттап,есте сақтау 

қабілетін нығайту;      

Сылдарлайды мөлдір 

су 

Мөлдір суға 

қолыңды жу 

Жусаң егер әрдайым 

Аппақ бетің-

маңдайың 

Тазалықтың досы- 

Су деген осы 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: Судың 

пайдасы 

Мақсаты:  Балаларға 

судың адам үшін де, 

жалпы тіршілік үшін де 

қажет екендігін түсіндір. 

Суды үнемдеп 

пайдалану, суды 

ластауға 

болмайтындығы 

жөніндегі түсініктерін 

қалыптастыру. Табиғат 

байлығына қамқор бола 

білу дағдыларын 

жетілдіру. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Сүлгіні 

әшекелейміз» 

Мақсаты: тазалық 

құралдары туралы 

түсінік беру; Сүлгіні 

сұлбасын әсемдеуге 

үйрету. Бояуды дұрыс 

пайдалана отырып 

негізгі түсімен сурет 

салуға жұмыстануын 

қалыптастыру, бастаған 

ісін аяғына дейін аяқтап, 

әсемдікті сезіне білуге 

тәрбиелеу.  

 

Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Шектелген 

сызықтармен (ені 

25см ұзындығы 

2,5м)түзу жолмен 

жүру.Допты төменнен 

қос қолдап 

лақтыру.Бір орында 

қос аяқтап секіру 

«Көңілді 

доптар».Тыныс алу 

бұлшық еттерін 

дамыту «Көбік» 

ойыны. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Тамшылар» 

Мақсаты: Балаларға 

ермексазды есу 

арқылы ұзын 

жолақшадан үзіп, су 

тамшыларын мүсіндеу 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Сүлгі 

құрастыру» 

Мақсаты: тазалық 

құралдарымен 

таныстыра отырып, 

қиндылардан бүтін зат 

құрастыруға үйрету; 

 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Біз 

күштіміз, ептіміз» 

Мақсаты: Музыка 

сүйемелдеуімен 

ырғаққа сәйкес нақты 

қимылдар жасау. 

Ән тыңдау: «Біз-

кішкентай бишіміз» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту: «Қайсы 

екен?» Б.Дәлденбаев 

«Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Кім жылдам?» 

қимылды ойын 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру.Түрлі 

бағытта 

жүгіру.Тәрбиешіге 

допты лақтыру. 

 



Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Торғайлар мен 

автокөлік  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

дұрыс дыбыстауға 

үйрету; ауызша 

берілген белгіге 

әрекет ету. 

Осылай бола ма?  

Дидактикалық 

міндет. Логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамытуға, айнымалы 

пікірді байқауға 

тәрбиелеу.  

 

Күлше нан 

(каравай)  

(орыс халқының 

ұлттық ойыны)  

Дидактикалық 

міндет. Мәтіннің 

мазмұнымен 

сәйкестендіріп қимыл 

жасауға үйрету; 

Заттардың түрлі 

көлемі жайлы 

түсініктерін нығайту; 

сөйлеу және қимыл 

белсендігін дамыту.  

Кезқұйрық  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

диалог арқылы 

сөйлесугежаттықтыр

у; ауызша белгіге 

жылдам әрекет етуге 

үйрету.  

 

Әткеншек  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

жылдам әрі асықпай 

сөйлеуге, өлең 

жолдарының 

мазмұнына 

сәйкестендіріп 

қимылдар жасауға, 

ауызша белгіге әрекет 

етуге үйрету.  

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  І-апта (30-05  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

                                                                                Апта тақырыбы: «Жайнай бер,Қазақстаным» 

Мақсаты: Балалардың  бойында  рухани-адамгершілік құндылықтарды  қалыптастыру, олардың  патриоттық сезімдерін  оятуға 

ықпал жасау. Туған өлкелерінің ерекшеліктері  туралы түсініктерін кеңейту. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

30.11.2020 

 

Сейсенбі 

01.12.2020 

 

Сәрсенбі 

02.12.2020 

 

Бейсенбі 

03.12.2020 

 

Жұма 

04.12.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Қимылды/ойын: 

«Кім тез» 
Мақсаты:берілген 

тапсырманы тез 

орындауға үйрету, 

шапшаңдыққа 

дағдыландыру.  

 «Қарды тез жина» 

Мақсаты: Тез 

қимылдауға баулу  

Қимылды ойын: 

Сөздік ойын 

«Қимылын көрсет» 

Мақсаты: сөзді айту 

арқылы қимылын 

көрсетуге үйрету. 

Д/ойын: "Бұл не, ойлан 

тап!" Мақсаты: балаларға 

көрсетілген суреттегі 

бейнелерді тез естеріне 

сақтап қалуды 

үйрету.Ойлау қабілеттерін 

                                               Ертеңгілік жаттығу№1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, 

түстерді, өлшемдерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

зейіндерін дамыту.  

 «Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 
үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 



қабілеттерін 

дамыту.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Ұзындығы 2,5-2м, 

ені 20 см тақтай 

бойымен жүру. Алға 

қарай ұмтыла екі 

аяқтап секіртпемен 

секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көкпар» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Әке 

мен бала» 

Мақсаты: 

Балаларды ертегі 

мазмұнын түсінуге 

қалыптастыру. 

Берілген сұрақтарды 

түсіну, жауап беруге 

дағдыландыру. 

 

 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

бір қатармен  тізені 

жоғары көтеріп жүру. 

Екі қолмен 1-1,25 м  

арақашықтықтағы 

себетке допты дәлдеп 

лақтыру.  

Қимылды ойын: 

«Қуыспақ» 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Шығыршықтың (обруч) 

ішіне қос аяқпен секіру.  

Кедергілер арасынан 

жүгіру.  

 

Сенсорика  
Тақырыбы: Мұнара 

Мақсаты: Үш түсті 

(текшелер, конустар, 

цилиндрлер) бөліктері 

біртіндеп кемитін, бір 

өлшемді шарлар мен 

текшелерден мұнаралар 

құрастыру  

 

 
 

Музыка  

Тақырыбы: «Туған 

жерді сүйемін» 

Мақсаты: 

Музыканың 

сүйемелдеуімен 

шеңберде айнала 

жүру, жұптаса 

қимылдар орындау. 

Эмоциясын көрсете 

білуін 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Туған 

жер» К.Дүйсекеев  

Ән айту:  «Аяз ата, 

ақ ата» Ө.Байділдаев         

Әуенді-ырғақты 

қимыл- ойын: 

«Ұлпақарлар биі» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 



қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Кыс»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

    

 

«Үстел үсті ойыны: 

Қай сурет тығылды?» 

 Мақсаты:Сөзді 

орынды қолдана 

білуге, дұрыс жауап 

айтуға, сөз мағынасын 

түсінуге, орынды 

сөйлеуге үйрету. 

Әңгіме құрастыру 

«Менің елім 

Қазақстан» 

. 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді таяқшалар» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік 

қорын дамыта отырып, 

таным белсенділіктерін 

және саусақ бұлшық 

етін дамыту 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 



Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІ-апта (07-11  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Туған өлкем» 

        Мақсаты: Балалардың туған жерге деген мақтаныштарын, қызығушылықтарын ояту; 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

07.12.2020 

 

Сейсенбі 

08.12.2020 

 

Сәрсенбі 

09.12.2020 

 

Бейсенбі 

10.12.2020 

 

Жұма 

11.12.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел үсті ойыны 

 «Біз балабақшаға 

барамыз»  

«Туған жер» 

туралы әңгімелеу 
Мазмұнды рөлді 

ойын:  

«Дәрігер»  

Мақсаты:Балаларды

ң сөздік қорын 

дамыту. 

 

Мазмұнды рөлі 

ойын:  

«Үй жануарлары» 

Мульттоптама көру 

Дидактикалық ойын 
«Суретті толықтыр» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттерді 

толықтырып орналастыра 

білуге үйрету 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 

 

 

 

 

 

Үстел үсті ойыны 
«Бөліктерін тап» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын 
«Сыңарын тап» 

Мақсаты: Ұлттық 

үлгідегі киімдер 

жайында түсінік беру. 

жетілдіру. Зейінін 

тұрақтандырып, есте 

сақтау қабілетін дамыту 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Суретті толықтыр» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттерді 

толықтырып 

орналастыра білуге 

үйрету 

 

Суретпен 

жұмыс «Суретші қай 

жыл мезгілін салды?» 

Балалардың жыл 

мезгілдері туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 

 

Суретпен әңгіме: 
«Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты: 

балалармен 

балабақша туралы 

әңгімелесу. 

 



Ұ.О.Қ  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер етіп 

қойылған жіптің 

бойымен жүру. Қол 

тиер тимес секіру 

«Масаны ұста». 

Сызықтар арасымен 

(сызықтар 

арақашықтағы 30см) 

жүгру.  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 
«Жасыл шырша» 

Естай Ерботин 

Мақсаты: Шырша 

туралы өлеңді оқу, 

мазмұнымен түсінуге 

үйрету. Сөздік қорын 

дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: «Шыршаны 

безендіреміз» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Табиғат 

туған үйіміз» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

құстарға, өсімдіктерге, 

жан-жануарларға көмек 

көрсете білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Құстың ұясы»  

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әдемі 

өрнектер» 

Мақсаты: Әдемі киіз 

пішіндер туралы 

білімдеріне сүйене 

отырып түрлі өлшемдегі 

өрнек элементтерін 

үйрету  
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 

Биіктігі 35 см 

доғаның астынан 

еңбектеп өту. Түрлі 

бағытта жүгіру, 

«Жапалақтап қар 

жауды» ойыны. Бір-

біріне кедергі 

жасамай, хабарлай 

отырып әрекет етуге 

үйрету. 

Вестибулярлық 

аппараттарын 

дамыту.  

 «Қар жинаймыз»  

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Менің 

үйім»  

Мақсаты: Балаларға 

пішіндерден 

(үшбұрыш, 

төртбұрыш) 

геометриялық 

пішіндер арқылы үй 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Қонжыққа 

үй жасайық» 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Көпір» 

 Мақсаты:  Құрылыс 

материалдарының 

бірнеше бөліктерін 

құрастырып, жасауға 

үйрету. 

Ойын жаттығуы: 

«Көпір жасайық» 

 

 

 

Музыка 
Тақырыбы: «Менің 

қалам» 

Мақсаты: Туған қалаға 

сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Қаланың қысқы 

көрінісін сипаттау. 

Ересектермен бірге ән 

салуға дағдыларын 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Менің 

қалам-Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ән айту: «Аяз ата» 

Т.Әбдіқадіров 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап 

шеңбер жасап жүру. 

Дөңгелене қойылған 

жіптің бойымен 

жүру. Түрлі  бағытта 

жүгіру. «Ұшақтар» 

ойыны 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 



Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 
«Кыс»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

    

Әңгіме құрастыру 

 «Менің елім 

Қазақстан» 

Мақсаты: 

«Үстел үсті ойыны: 

Қай сурет тығылды?» 

Мақсаты:Сөзді 

орынды қолдана 

білуге, дұрыс жауап 

айтуға, сөз мағынасын 

түсінуге, орынды 

сөйлеуге үйрету. 

 

 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді таяқшалар» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік 

қорын дамыта отырып, 

таным белсенділіктерін 

және саусақ бұлшық 

етін дамыту 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  



Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІІ-апта (14-18  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Астана Отанымыздың жүрегі» 
Мақсаты: Астана қаласымен, мемлекеттік рәміздермен және еліміздің Тұңғыш Президентімен  таныстыру; 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

14.12.2020 

 

Сейсенбі 

15.12.2020 

 

Сәрсенбі 

16.12.2020 

 

Бейсенбі 

17.12.2020 

 

Жұма 

18.12.2020 

Ауыстырылды 

20.12.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Астана туралы 

– Әңгіме құрастыру 

 «Астана-бас 

қалам!» 

 

 Бейнеролик көру 

«Нұрсұлтанның 

әдемі көшелері» 

 

  Үстел үсті ойыны – 

пазл: 

«тузу жолдарды 

құрастыр» 

Балалармен отан 

туралы әңгімелесу. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид ойын: 

«Үй құрылысының 

ретін көрсет»  

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін 

Дидактикалық 

ойын 
«Зейінді бол» 

Мақсаты: 

Сөздік қорын 

молайту, 

байқампаздық 

қабілеттерін арттыру. 

 

  Саусақ ойындары: 

«Отан от басынан 

басталады» 

Отан туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 



дамыту.  

 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 

«Орманда 

қыдырамыз». Алға 

жылжи отырып 

секіру «Қоян 

секіреді». 20 см 

көтерілген 

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап жүру 

«Аю ағаш басына 

шығады». Табан 

күмбезін нығайту, 

жалпақ 

табандылықтың 

алдын алу. 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Астана» (өлеңін 

жаттау)  

Ермек Өтетілеуов 

Мақсаты: 
Балаларды өлең 

жолдарын тыңдап, 

бірнеше қайталату 

арқылы қысқа 

тақпақты жаттап 

айтуға үйрету. 

Астана туралы 

әңгімелеп беруді 

жетілдіру. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Жабайы аңдар» 

Мақсаты: 
Видеоролик арқылы 

Қазақстанның 

қалаларымен 

таныстыру. Астана 

қаласын мақтан ету 

сезімдерін тәрбиелеу.  
 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әсем 

қаланың өрнектері» 

Мақсаты: Түрлі 

түстті қарандаштарды 

пайдалана отырып, 

әсем гүлзарларды 

безендіруге үйрету, 

негізгі түстер туралы 

білімдерін бекіту. 

  Музыка 

Тақырыбы: «Астана-

бас қала» 

Мақсаты: Астана 

қаласы туралы 

әңгімелеу. 

Шеңбермен айнала 

жүру дағдыларын 

көрсету. 

Ән тыңдау: «Менің 

Отаным» Б.Ғизатов 

Ән айту: «Аяз ата» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Достық 

көмек» ойыны 

Ойын 

барысында 

балаларды достық 

көмек жасаудың 

мәнін тереңіре 

тусініп,бір-біріне 

көмектесугеәрқашан 

әзір болуға 

тәрбиелеу 

 

Дидактикалық ойын 

«Сиқырлы сандық» 

Мақсаты: 

баланың сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру, 

 

  Қуыршақтың 

көйлектерін 

жуып,үтіктеу 
Киім жууға арналған 

заттармен 

таныстырып,тазалыққа 

баулу 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІV-апта (21-25  аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» 

Мақсаты:   Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан Республикасының    рәміздерін  қастерлеуге, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін  

арттыруға  тәрбиелеу. Сөйлеу мәнерін қалыптастырып, қойылған сұрақтарға дұрыс, толық жауап берулерін қадағалау. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

21.12.2020 

 

Сейсенбі 

22.12.2020 

 

Сәрсенбі 

23.12.2020 

 

Бейсенбі 

24.12.2020 

 

Жұма 

25.12.2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың 

сөздік 

қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Нұрсұлтан қаласы 

туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге 

үйрету. 

 

Суреттермен 

жұмыс жүргізу 

Мақсаты: 

Астана туралы не 

білетіндіктерін 

анықтау. 

 

Дидактикалық ойын 

«Дәл осындайды 

тауып ал» 

Мақсаты: 
Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 

 

Бейнеролик көрсету 

Тақырыбы: «Еліміздің 

әсем қалалары» 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, 

түстерді, өлшемдерді 

ажыратуға 

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген 

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 
үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 



жаттықтыру; 

зейіндерін дамыту.  

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

 

өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: Қол 

ұстасып жұппен 

жүру.Қол тиер 

тиместей секіру «Қар 

ұшқындарын тосып 

алу».  Түрегеп тұрып 

бір қолмен допты 

домалату «Қар 

кесегін домалату».  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларды 

ҚР Прездидентті, 

мемлекеттік 

рәміздермен 

таныстыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Суретті құрастыр» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

 «Тәуелсіз 

Қазақстан» 
Мақсаты: Еліміздің 

рәміздерін 

таныстыру, ой-өрісін 

кеңейту.  

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Шуақты күн» 

(дөңгелек үлгісі) 

Мақсаты: 

Қарандашпен түзу 

сызықтар арқылы күн 

сәулесін салу әдісін 

дамыту.   

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Тәуелсіз 

Қазақстан (ҚРТП 

мемлектеттік 

рәміздер) 

Мақсаты:  
Берілген бағыт 

бойынша тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүру 

«Аққалаға қонаққа 

барамыз». Түрлі 

бағытта жүгіру «Қар 

жауып тұр». Түзу 

қойылған жіптің 

бойымен жүру. Бірлесіп 

ойнаудың қарапайым 

дағдыларына 

тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Пирамида» 

Мақсаты: Балаларға 

ермексазды шымшып 

үзіп алу және домалақ 

жұмыр мүсіндер 

жасауға үйрету. Шар 

пішініне келтірген соң 

алақан арасына салып 

сопақша етіп есу.  

Үстел үсті ойыны: 

«Пирамида жасаймыз» 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Бәйтерек» 

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс 

материалдарымен 

жұмыс жасауға үйрету, 

олардың түсін, пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Қазақстан-елімнің 

аты» 

Мақсаты: 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. Қарапайым 

би қимылдарында 

жартылай отыру, 

аяқтан аяққа тербелу 

Ән тыңдау: «Отаным» 

К.Қуатбаев 

Ән айту: «Шырша 

жыры» Б. Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын 
«Қонжықтар» биі 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: 

«Серуендейміз». 

Сызықтар арасымен 

(сызықтың арасының 

арақашықтығы 25 

см) жүгіру. 20 см 

көтерілген 

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап жүру. 

Түрлі бағытта жүру. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Қыс айы жайлы 

білімдерін 

тиянақтау пысықтау 

тиісті белгілерін 

атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтар 

ын дамыту 

Шаштараз  ойыны: 

«Қуыршағым» 

Мақсаты: әсемдік 

туралы түсіндігін  

дамыту 

Ойын – жаттығу  
«Қуыршықты 

қыстық киімдері» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы 

үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Ойын:  
Кімнің заттары?»  

Мақсаты: 

сөйлеуге  үйрету 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІV-апта қайталау  (28-31 аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» 

Мақсаты:   Балаларды Отанды сүюге, Қазақстан Республикасының    рәміздерін  қастерлеуге, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін  

арттыруға  тәрбиелеу. Сөйлеу мәнерін қалыптастырып, қойылған сұрақтарға дұрыс, толық жауап берулерін қадағалау. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

28.12.2020 

 

Сейсенбі 

29.12.2020 

 

Сәрсенбі 

30.12.2020 

 

Бейсенбі 

31.12.2020 

 

Жұма 

01.01.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың 

сөздік 

қорын 

ойыншықтардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Нұрсұлтан 

қаласы туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапай

ым 

сұрақтарға жауап 

беруге 

үйрету. 

 

Суреттермен 

жұмыс жүргізу 

Мақсаты: 

Астана туралы не 

білетіндіктерін 

анықтау. 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Дәл осындайды 

тауып ал» 

Мақсаты: 
Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 

 

Бейнеролик көрсету 

Тақырыбы: «Еліміздің 

әсем қалалары» 

                                               Ертеңгілік жаттығу№ 2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, 

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 

үлкен және аз заттарды 

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 



түстерді, өлшемдерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

зейіндерін дамыту.  

оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

 

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген 

өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

ажыратуға 

жаттықтыру.  

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  
Мақсаты: Қол 

ұстасып жұппен 

жүру.Қол тиер 

тиместей секіру «Қар 

ұшқындарын тосып 

алу».  Түрегеп тұрып 

бір қолмен допты 

домалату «Қар 

кесегін домалату».  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты: 

Балаларды ҚР 

Прездидентті, 

мемлекеттік 

рәміздермен 

таныстыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Суретті құрастыр» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: « 

Тәуелсіз Қазақстан» 

Мақсаты: Еліміздің 

рәміздерін 

таныстыру, ой-өрісін 

кеңейту.  

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Шуақты күн» 

(дөңгелек үлгісі) 

Мақсаты: 

Қарандашпен түзу 

сызықтар арқылы күн 

сәулесін салу әдісін 

дамыту.   

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Тәуелсіз 

Қазақстан (ҚРТП 

мемлектеттік 

рәміздер) 

Мақсаты:  
Берілген бағыт 

бойынша тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүру 

«Аққалаға қонаққа 

барамыз». Түрлі 

бағытта жүгіру «Қар 

жауып тұр». Түзу 

қойылған жіптің 

бойымен жүру. Бірлесіп 

ойнаудың қарапайым 

дағдыларына 

тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Пирамида» 

Мақсаты: Балаларға 

ермексазды шымшып 

үзіп алу және домалақ 

жұмыр мүсіндер 

жасауға үйрету. Шар 

пішініне келтірген соң 

алақан арасына салып 

сопақша етіп есу.  

Үстел үсті ойыны: 

«Пирамида жасаймыз» 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Бәйтерек» 

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс 

материалдарымен 

жұмыс жасауға үйрету, 

олардың түсін, пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Қазақстан-елімнің 

аты» 

Мақсаты: 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. Қарапайым 

би қимылдарында 

жартылай отыру, 

аяқтан аяққа тербелу 

Ән тыңдау: «Отаным» 

К.Қуатбаев 

Ән айту: «Шырша 

жыры» Б. Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын 
«Қонжықтар» биі 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: 

«Серуендейміз». 

Сызықтар арасымен 

(сызықтың арасының 

арақашықтығы 25 

см) жүгіру. 20 см 

көтерілген 

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап жүру. 

Түрлі бағытта жүру. 

 



Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Қыс айы жайлы 

білімдерін 

тиянақтау пысықтау 

тиісті белгілерін 

атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтар 

ын дамыту 

Шаштараз  ойыны: 

«Қуыршағым» 

Мақсаты: әсемдік 

туралы түсіндігін  

дамыту 

Ойын – жаттығу  
«Қуыршықты 

қыстық киімдері» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы 

үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Ойын:  
Кімнің заттары?»  

Мақсаты: 

сөйлеуге  үйрету 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Циклограмма 

Қаңтар айы  І-апта  (04-08 аралығы) 

«Айша »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» 

Мақсаты:    
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

04.01.2021 

 

Сейсенбі 

05.01.2021 

 

Сәрсенбі 

06.01.2021 

 

Бейсенбі 

07.01.2021 

 

Жұма 

08.01.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 Дидактикалық 

ойын: «Гүлдерді 

тауып, 

оларды атап бер» 

 

«Менің тобымдағы 

өсімдіктер» 

картиналар 

топтамасынан 

суреттер 

қарастыру 

 

 Топтағы өсімдік 

бұрышы туралы 

әңгімелесу 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 Фотосуреттер 

қарастыру 

«Өсімдіктер». 

Фотосуретте 

бейнеленген 

өсімдіктерді атау. 

 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің 

ертегілері». 

 

 Балабақшадағы 

өсімдіктер әлемінен фото 

коллажбен танысу 

Ұ.О.Қ  Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Қол 

 Музыка  

Тақырыбы: «Жасыл 



«Өсімдіктер әлемі » 

Мақсаты: 

Ағаштарды 

ажыратып,атай білуді 

қалыптастыру,өсімдік 

бөліктерімен 

таныстыру. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Шыршаның 

шамдары»                     

Мақсаты: Таяқшаға 

оралған мақтамен 

сурет салуға 

үйрету.Әсемдікті 

сезіне білуге 

тәрбиелеу.   

ұстасып шеңбер 

бойымен 

жүру.Гимнастикалық 

қабырғаға өз бетімен 

жоғары,төмен өрмелеу 

«Маймылдар»             

Музыка  

Тақырыбы: «Жасыл 

шырша» 
Мақсаты: Ойын 

арқылы балалардың 

есту, сезіну, ән айту 

қабілетін 

қалыптастыру. Қатты 

және жай динамикада 

ән салып үйрену.  

Ән тыңдау: «Арша» 

Б.Дәлденбаев 

Ән айту: 

«Шыршамызға 

арнаймыз» 

Е.Тиличеева 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Шыршамызды 

безендірейік» 

шырша» 

Мақсаты: Ойын арқылы 

балалардың есту, сезіну, 

ән айту қабілетін 

қалыптастыру. Қатты 

және жай динамикада ән 

салып үйрену.  

Ән тыңдау: «Арша» 

Б.Дәлденбаев 

Ән айту: «Шыршамызға 

арнаймыз» 

Е.Тиличеева 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Шыршамызды 

безендірейік» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 



Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

 Үстел үсті ойыны 

«Өсімдіктер»  

Мақсаты: Балаларға 

өсімдіктер туралы 

түсінік бере отырып, 

оларға өсімдік түрлерін 

ажырата білуге баулу.  

 

 

Ойын– жаттығу 

«Топтағы 

өсімдіктерге күтім 

жасау»; 

Альбомдар,сюжетті 

картиналар қарастыру, 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

 Дидактикалық ойын: 

«Бақ-бақ гүлдер» 

Мақсаты: 

Балалардың қол 

моторикасын дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 



Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Циклограмма 

Қаңтар айы  ІІ-апта  (11-15 аралығы) 

«Айша» кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: « Жануарлар әлемі» 

Мақсаты: Жануарлар туралы білімдерін кеңейту.Үй және жабайы жануарларының атын дұрыс атай білуге,ажыратуға үйрету.Үй 

жануарларымен жабайы жануарлар туралы білімдерін толықтыру.Жабайы жануарлардың тіршілігі туралы,үй жануарларының адам өміріне 

пайдасын,тұрмысқа қажеттілігін түсіндіру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

11.01.2021 

 

Сейсенбі 

12.01.2021 

Сәрсенбі 

13.01.2021 

 

Бейсенбі 

14.01.2021 

 

Жұма 

15.01.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 Жұмбақ жасыру. 

Басында екі таяғы бар, 

Төрт аяғы бар, 

Сегіз тұяғы бар 

Иегінде сақалы бар. 

(Ешкі) 

Дидактикалық ойын: 

«Үй жануарлары мен 

жабайы жануарларды 

ажырат» 

Ойын шарты:Тақтаға 

екі бала шығып үстел 

үстінен жануарлардың 

суретін алып, үй 

жануарларын үйдің, ал 

жабайы жануарларды 

орманның астына екі 

топқа бөліп 

орналастырады. 

«Ненің дауысы» 

дидактикалық ойыны. 

Балалар мұқият үй 

жануарларының 

дауыстарын тыңдап қай 

үй жануарының дауысы 

екенін айтады. 

Өзі ширақ,өзі қу 

Жүрген жері айқай шу 

(Түлкі) 

Дидактикалық ойын: «Үй 

жануарларының төлдерін тап!» 

                                               Ертеңгілік жаттығу: №1 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Өз қорегінді тап» 
Ойын шарты: Ортаға 

бес бала шығады 

жабайы жануарлардың 

Фотосуреттер 

қарастыру 

«Жануарлар әлеміне 

саяхат». 

«Үй жануарлары мен 

жабай жануарларды 
ата»  

Мақсаты:Үй жануарлары 

мен жабайы жануарлар 

1. «Үй жануарлары»  

Мақсаты: Балаларды үй 

жануарлары мен 

төлдерді ажыратуға,олард

ың қимылын,қалай дыбыст

«Жануарларды қалай 
күту қажет?»  

Мақсаты:  Балаларды 

жануарларға 

қайырымдылықпен 



бет-пердесін тағып.Әр 

жануар өзінің сүйікті 

тағамын тауып алу 

керек. 

Фотосуретте 

бейнеленген 

Жануарларды  атау. 

 

туралы білімдерін бекіту. 

Тез 

ойлау қабілетін,зейінің тәр

биелеу,белсенділігін артыр

у.  

 

айтынын және дене 

мүшелерін суреттер,олард

ы қорғауға қамқоршы 

болуға тәрбиелеу. 

 

қарауға тәрбиелеу.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала  

отырып жүгіру 

«Жылан».Жіптен 

секіру  «Ордан 

секіріп өт».60см 

арақашықтықта  

тәрбиешіден допты 

тосып алу.              

 

Көркем әдебиет   

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян» (ертегі) 

Мақсаты: Ертегінің 

мазмұнын түсінуге 

және кейіпкерді атай 

білуге үйрету 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары және 

оның төлдері»              

Мақсаты: Үй 

жануарлары мен оның 

төлдерімен 

таныстыру.Атауға 

үйрету. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Қардағы іздер»                   
Мақсаты:Парақ 

бетіне бояу жағу 

арқылы дақ түсіруге 

үйрету.  

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

жүгіру.30 секунд бойы 

тоқтамай жүгіру.Қос 

аяқтап секіру «Менің 

көңілді,сыңғырлаған 

добым».Дене шын 

ықтырумен айналысу 

ниетін, денешынық 

тыру  жаттығуларын 

орындауға  тәрбиелеу.      

Жапсыру            

Тақырыбы: 

«Жайлаудағы 

қошақандар»   

 Мақсаты: Үй 

жануарларымен 

таныстыру,қойлардың 

суретін салуды үйрету.  

 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Күшік» 

Мақсаты: 

Илеу,жырту,жұмарланғ

ан қағаздардан 

құрастыру.(қағаздар) 

Музыка                    

Тақырыбы:       

«Жануарлар 

әлемінде» 

Мақсаты: Әндегі жеке 

сөздерді дауысты 

жылдамдатпай айтуды 

қалыптастыру.  Ән-би 

мазмұнын қимылмен 

жеткізу. 

Ән тыңдау: «Төлдер» 

Б.Ғизатов 

Ән айту:  «Төлдерді 

шақыру» Д.Ботбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Не қалай 

дыбыстайды?» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала 

отырып жүгіру 

«Ойыншыққа тиіп 

кетпе».Баланың 

кеуде тұсынан 

керілген  

арақашықтығы 1м 

болатын жіптен 

допты асыра 

лақтыру.Гимнастика

лық қабырғаға өз 

бетімен 

жоғары,төмен 

өрмелеу 

«Маймылдар» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Құстарды бақылау. 

Мақсаты: Құстардың атын атау. Олардың немен қоректенетінін әңгімелеу және оларға қамқор болу 

Еңбек: Бұтақтарды жинау 

Балалармен жеке жұмыс: Айнараға мақал – мәтелдер жаттату. 

Қимылды ойындар: «Ормандағы аю» 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері. 



Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Қандай жануар» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету,қандай 

жануар екенін табу. 

 

«Орманда не 

мекендейді» 

Мақсаты: 

балаларға орманда 

мекендеуші 

жануарлар туралы 

түсінік беру. 

Суретпен әңгіме: 
«Үй жануарлар 

және жабайы 

аңдар» 

Мақсаты: 

балалармен 

балабақша туралы 

әңгімелесу. 

 

Дидактикалық ойын 

«Кімнің құйрығы» 

Мақсаты: 

балалар бөлме 

ішіндегі заттардың 

қандай пішінге 

ұқсайтынын 

ажыратып айта білуге 

үйрету. 

 

Ойын: «Даусынан таны» 

Ойын шарты: 

Балаларды шеңбер 

бойымен тұрғызып, бір 

баланың көзін байлайды. 

Көзі байланған баланың 

қасына бір бала жануар 

дыбысын салады. Бала 

қандай жануардың 

дауысы және оны салған 

кім екенін табады 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  



Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Циклограмма 

Қаңтар айы  ІІІ-апта  (11-15 аралығы) 

«Айша»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: « Жануарлар әлемі» 

Мақсаты:Балаларға жануарлар туралы түсінік бере отырып,олардың тіршілігімен,өмірімен таныстыру.Жан-жануарларға қамқор 

болуға тәрбиелеу. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

18.01.2021 

 

Сейсенбі 

19.01.2021 

 

Сәрсенбі 

20.01.2021 

 

Бейсенбі 

21.01.2021 

 

Жұма 

22.01.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі 

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Өзі ширақ,өзі қу 

Жүрген жері айқай 

шу 

(Түлкі) 

Дидактикалық 

ойын: «Гүлдерді 

тауып, 

оларды атап бер» 

 

«Менің тобымдағы 

өсімдіктер» 

картиналар 

топтамасынан 

суреттер 

қарастыру 

«Ойыншықты тап»  

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлай білуге 

үйрету 

Топтағы өсімдік 

бұрышы туралы 

әңгімелесу 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Поезд құрастыр»  

Мақсаты: 1-ді қосу 

таблицасын 

қайталату. 

Фотосуреттер 

қарастыру 

«Өсімдіктер». 

Фотосуретте 

бейнеленген 

өсімдіктерді атау. 

 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің 

ертегілері». 

Балаларға кітаптан 

оқып беру. 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін  

келтіріп жүруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдері» 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

жүру.Тапсырмалар 

арқылы 

жүру;домалап бара 

жатқан допты қуып 

жету «Допты 

ұста».Дене сапасын 

дамыту 

(күш,шыдамдылық,

жылдамдық).    

 

 Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Ұшады 

-ұшпайды» 

Мақсаты:Балаларды

ң құстар туралы 

түсініктерін кеңейту 

олардың іс-

әрекеттерін атай 

білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Құсты ағашқа 

орналастыру                                    

Жаратылыстану  
Тақырыбы: 

«Құстар»  

Мақсаты: Құстарды 

ажыратып,атай 

білуге 

үйрету.(торғай,қарғ

а,көгершін). 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Құстар сайрайды» 

Мақсаты: 

Кеңістікті 

бағдарлай отырып 

үзік сызықтарды  

салу дағдыларын 

бекіту. 

 Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

Жүруден жүгіруге 

ауысу «Поезд».10 см 

көтерілген  

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап 

жүру.70 см 

арақашықтықта 

тәрбиешіден допты 

тосып алу. 

 

Музыка  
Тақырыбы: «Құстар-

біздің досымыз» 

Мақсаты: Құстарға 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Шығарманың екі 

бөлімді формасының 

қимылдарын 

ауыстыру 

Ән тыңдау: «Торғай» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Кішкене 

торғай» А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты 

қимылды  

ойын:«Шөжелерім» 

Азербайжан халық 

әні 

  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру.35 

секунд бойы тоқтамай 

жүгіру.Бір орында 

тұрып қос аяқтап 

секіру.Тыныс алу 

бұлшық ет-тыныс алу 

жаттығуларын 

дамыту. «Поезд 

келеді»-«Пыш-пыш». 

Сенсорика  

 Тақырыбы: «Тауық 

және оның 

балапандары» 

Мақсаты: Түсі әр 

түрлі заттарды көлемі 

бойынша орналастыру 

және түстерін атай 

білуге үйрету. Үстел-

үсті ойыны: «Балапан 

құрастыру» 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Құстар-біздің 

досымыз» 

Мақсаты: Құстарға қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Шығарманың екі бөлімді 

формасының қимылдарын 

ауыстыру 

Ән тыңдау: «Торғай» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Ай-ай қысым-

ай» А.Еспенбетова 

Әуенді-ырғақты қимылды  

ойын:«Шөжелерім» 

Азербайжан халық әні      

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 



Серуендеу Тұманды бақылау» 
Мақсаты: Табиғат құбылыстарын атату.Соның ішінде бүгінгі ауа-райының өзгерісі тұманды бақылату.Ашық және 

тұманды күннің ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан әртүрлі бейнелер құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: Танысқан дыбыстар бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп қалған кім?», «Қояндар мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай білуге үйрету.Байқампаздыққа, кеңістікті бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Кім не істейді?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен 

ойнауға деген 

қызығушылығын 

Үстел үсті ойыны 

«Өсімдіктер»  

Мақсаты: Балаларға 

өсімдіктер туралы 

түсінік бере отырып, 

оларға өсімдік түрлерін 

ажырата білуге баулу.  

 

Ойын– жаттығу 

«Топтағы 

өсімдіктерге 

күтім жасау»; 

Альбомдар,сюже

тті 

картиналар 

қарастыру, 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және 

қағып алуға жаттығу. 

Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

«Кім тапқыр? 

Мақсаты:Ым-ишара 

арқылы жан- 

жануарларды тану. 



арттыру.  

 

 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге 

шығу. 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы  гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Циклограмма 

Қаңтар айы  ІV-апта  (25-29 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Ғажайып қыс» 

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. Қысқы табиғаттың 

құбылыстары туралы түсінік беру.Қыс мезгілінің сықырлаған аязымен, жауған қарымен ерекше екенін түсіндіру.  
 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

25.01.2021 

 

Сейсенбі 

26.01.2021 

 

Сәрсенбі 

27.01.2021 

 

Бейсенбі 

28.01.2021 

 

Жұма 

29.01.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дид/ойын: «Жыл 

мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың 

жыл мезгідері туралы 

білімдерін 

бекіту,мезгілдерді 

атауларын үйрету 

Сурет салу: 

«Сиқырлы 

қылқалам» 
Мақсаты: Қиялын 

ойлау қабілетін 

дамыту. 
 

Қимылды ойын: 

«Сырғанақ 

тебеміз» 

Дидактикалық 

ойын: 

«Аққала 

құрастыру» 

Суретпен әңгіме: 

«Қыс қызығы» 

тақырыбы бойынша 

суретпен  әңгіме 

құрастыру 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Үстел үсті ойыны: 
«Мозайка» 

Мақсаты:Балаларға 

берілген қыстың 

суреттерінің жартысын 

тауып орналастыру. 

Қимылды ойын: 

«Сырғанақ тебеміз» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу 

Балаларға қыс 

мезгілі туралы 

тақпақ айтқызу. 

Мақсаты: Балаларға 

тақпақты асықпай 

айтуға дағдыландыру. 

Қимылды ойын:  

«Қар атыспақ» 

Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

Дидатикалық ойын: 

«Аққала құрастыру» 

Мақсаты:Бала ларды 

шапшаң дыққа, 

ұқыптылы қа 

тәрбиелеу. 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

жүру.Гимнастикалық 

орындық үстімен 

төрттағандап 

еңбектеу.Биіктігі 15см 

болатын кедергілерден 

аттап өту «Батпақтағы 

көк құтан».  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қыс»  

Мақсаты: Өлең 

жолдарына 

қызығушылықты,көтерің

кі көңіл күйді 

қалыптастыруға 

баулу.Іс- қимыл 

әрекеттердің 

атауы:қалтырайды,ағара

ды,қар,қыс,үлбіреген,аққ

ала сөздерін қолдану 

арқылы сөздік қорларын 

молайту. 

Жаратылыстану   
Тақырыбы: «Қыста 

құстарға қамқорлық 

жасайық» 

Мақсаты: Балаларды 

қыстайтын құстармен 

таныстыру;торғай,сауыс

қан,қарға 

шымшық,көгершін 

олардың тіршілігіндегі 

ерекшеліктерімен 

таныстыру.    

 

Сурет салу   

Тақырыбы: 

«Жапалақтап қар жауды»            

Мақсаты: Қағазға 

саусақ арқылы қардың 

суретін салуға 

үйрету.Балалардың 

саусақ бұлшық еттерін 

дамыту.  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Заттарды айнала 

отырып жүру.Жіптен 

секіріп өту.Баланың 

кеуде тұсынан 

керілген 

арақашықтығы 1м 

жіптен допты асыра 

лақтыру.Дене сапасын 

дамыту.Шапшаңдық,

жылдамдық,күш 

түсініктерімен 

таныстыру.                         

 

Мүсіндеу                          

Тақырыбы: 

«Шыршаның 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Балаларды 

мүсіндеудің 

домалақтау әдісін 

үйрете 

отырып,ойыншықтар 

жасаға үйрету.                            

Ойын жаттығу: 

«Түстерін ата »      

 

Құрастыру   
Тақырыбы: «Шырша 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Қағазбен 

жұмыс жасауда 

умаждау әдісін 

жетілдіру,қағаздард

ы умаждау 

арқылы,домалақ 

пішінге келтіруге 

үйрету. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Қыс»  

Мақсаты: Көңілді 

шат-шадыман 

музыка  тыңдауға, 

естуге ынталандыру. 

Қимылдық ойын 

арқылы ән айту  

Ән тыңдау: «Ақша 

қар» К.Қуатбаев 

Ән айту: «Ай-ай 

қысым-ай» 

А.Еспенбетова 

Әуенді-ырғақты 

қимыл-ойын:  
«Аққаланы 

құрастыр» 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру.35секунд бойы 

тоқтамай жүгіру.Өзінің 

тәсілі бойынша 

гимнастикалық 

қабырғаға өрмелеу. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Бақылау: Аязды бақылау. 

Мақсаты: Қыс мезгіліндегі күннің суықтығы-аяз. Аяздан бетіміз бен 
қолымыздың тоңатынын, үсіріп жіберуі де мүмкін екенін, сол үшін де колғап, 

мойын орауыш тағатынымызды түсіндіру. 
Жұмбақ. 

Терезеге қонады, 
Әсем ою ояды.(Аяз). 

Мақсаты: Жұмбақ жаттату арқылы есте сақтау, ойлау 
қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту. 



Еңбек.Топтағы гүлдерге су құю. 
Қимылды ойын. «Торғайлар» 

Өз еркімен ойындар. 
 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Қимылды ойын: 

«Күн мен жел» 

Сюжетті-рөлдік 

ойын: 

«Аққала» 

 

           

Дидактикалық 

ойын:                     

«Мұз қандай?» 

Қимылды 

ойын:               

«Қар 

атыспақ» 

Қимылды ойын:    

  « Коньки тебеміз» 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 



Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Циклограмма 

Ақпан айы  І-апта  (1-5 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты:  Балалардың  өздерін қоршаған орталары туралы түсініктерін кеңейту, танымдық әрекеттің қарапайым дағдыларын 

қалыптастыру.Көліктер туралы түсініктерін қалыптастыру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

01.02.2021 

 

Сейсенбі 

02.02.2021 

 

Сәрсенбі 

03.02.2021 

 

Бейсенбі 

04.02.2021 

 

Жұма 

05.02.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел үсті ойыны:       

«Мозайка» 

Мақсаты: Көліктердің 

бөліктерін дұрыс табуға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Велосипед тебеміз»      

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке,шапшаңдыққа 

баулу. 

Дидактикалық 

ойын:         

«Бағдаршамның 

белгілерін ата» 

Мақсаты: 

Көліктердің атауын 

дұрыс атауға баулу 

Дидактикалық 

ойын:«Өз көлігіңе 

отыр» 

Мақсаты: 

Көліктерді ажырата 

білуге үйрету 

 

Қимылды ойын: 

«Машина айдаймыз» 

Мақсаты: Балаларға 

достық қарым-қатынас 

орнату. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

 Балаларға көлік 

туралы тақпақ 

айтқызу. 

Мақсаты:Балалар дың 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту 

Қимылды ойын: 

«Көлікті аяқа» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка» 

Мақсаты:Көліктер  

дің суреттерінің 

жартысын тауып 

орналастыру. 

Дидактикалык ойын: 

«Өз көлігіңді тап» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

 

 

Саусақ жаттығуы: 

«Қуыр,қуыр қуырмаш» 

 

 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер бойымен жүру. 

40  секунд  бойы 

тоқтамай  жүгіру. 1 

метр арақашықтықта 

допты себетке лақтыру. 

Көзбен өлшеу, 

нысанаға дәлдеу және 

тигізу іскерліктерін 

дамыту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

(сурет бойынша) 

Мақсаты: Суретте 

бейнеленген 

ойыншықтардың өзіне 

тән дыбысталуын, 

баланың белсенді 

сөздік  тілін реттік 

сөздерді  таңдап  

қабылдауын дамыту. 

Сөздік қорын кеңейтіп, 

сөйлемді аяғына дейін 

айтуын  қадағалау.  

 

Жаратылыстану  
Тақырыбы: «Көліктер. 

Автобус» 

Мақсаты: Балаларға  

көліктер  туралы білім 

беру, автобус көлігімен  

таныстыру. Көліктерді 

салыстырып, ортақ 

белгілері мен 

айырмашылықтарын  

тауып, көшеде жол 

ережесін сақтауға 

үйрету. 

 

Сурет салу  
Тақырыбы: «Машина 

дөңгелектері» 

Мақсаты: 

Ересектердің  

басшылығымен 

балаларға қағаз бетіне 

сұқ саусақпен нүктелі 

дақтар салуды үйрету 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала 

отырып жүру. 

«Пойыз» 

Гимнастикалық 

таяқшалардан (2 дана)  

секіріп өту. 

Арақашықтығы  1  

метр болатын себетке 

допты қос қолмен 

лақтыру 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сәт» 

Мақсаты: Ертегі 

кейіпкерлерін кіргізу 

арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.Әуенге 

әсерлену. 

Ән тыңдау: «Ертегі» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту:  «Шар» 

Б.Дәлденбаев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Күлдіргішпен 

билейміз» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру.  

20 см  көтерілген  

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап  жүру. Бір 

жағы еденнен 15 см 

биіктікке көтерілген 

тақтайшаның  үстімен  

жүру. Еңкіш тақтай  

үстімен  орын 

ауыстыру барысында 

тепе-теңдік  қалпын 

сақтауының, еңбектеу 

кезіндегі  бұлшық ет 

күшінің  дамуына 

мүмкіндік беру. 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Көңілді 

көліктер» 
Мақсаты: көліктер 

туралы білім беру; 

автобус көлігімен 

таныстыру. Көліктерді 

салыстырып, ортақ 

белгілері мен 

айырмашылықтарын 

табуға үйрету. Тілдерін 

дамыту. Көлік 

жүргізушілерінің 

еңбегін бағалауға, 

құрметтеуге тәрбиелеу. 
 

Музыка. 
Тақырыбы: «Ғажайып 

сәт» 

Мақсаты: Ертегі 

кейіпкерлерін кіргізу 

арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.Әуенге 

әсерлену.  Әнді жеке 

және топпен айтуға 

машықтандыру. 

Ән тыңдау: «Ертегі» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту:  «Шар» Б. 

Дәлденбаев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын:  

«Күлдіргішпен 

билейміз» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бақылау: Аязды бақылау. 

Мақсаты: Қыс мезгіліндегі күннің суықтығы-аяз. Аяздан бетіміз бен 
қолымыздың тоңатынын, үсіріп жіберуі де мүмкін екенін, сол үшін де колғап, 

мойын орауыш тағатынымызды түсіндіру. 
Жұмбақ. 



Терезеге қонады, 
Әсем ою ояды.(Аяз). 

Мақсаты: Жұмбақ жаттату арқылы есте сақтау, ойлау 
қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту. 

Еңбек.Топтағы гүлдерге су құю. 
Қимылды ойын. «Торғайлар» 

Өз еркімен ойындар. 
 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Қимылды ойын: 

«Аққоян» 

Мақсаты: 

Балаларға 

ептілікке,шапшаңд

ыққа баулу. 

Сюжетті-рөлдік 

ойын:      

«Аққала» 

 

Дидактикалық 

ойын:                     

«Төлдерін тап» 

Мақсаты: Балаларға 

жануарлардың 

төлдерін атауға 

үйрету. 

Қимылды 

ойын:«Сұр 

көжек» 

Мақсаты: 

Балаларға 

ептілікке,шапш

аңдыққа баулу. 

Үстел үсті театры:       

«Бауырсақ» ертегісі  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 



Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма 

Ақпан айы  ІІ-апта  (8-12 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Менің көшем» 
Мақсаты: Балалардың мекен-жайы туралы,өздері тұратын көшесі туралы білімдерін дамыту. Өз көшелерін таза ұстауға тәрбиелеу. 

Балалардың ойлау, есте сақтау және қолдың ұсақ моторикасының қабілеттерін дамыту. Сөздік қорын молайту, байланыстырып сөйлеуін 

дамыту. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

08.02.2021 

 

Сейсенбі 

09.02.2021 

 

Сәрсенбі 

10.02.2021 

 

Бейсенбі 

11.02.2021 

 

Жұма 

12.02.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Сюжетті-рөлдік ойындар: 

«Жүргізуші» 
Мақсаты: Балалардың көңіл-

күйлерін көтеріп, қиялын 

дамыту. 

 

Үстел үсті театры 

"Менің 

ойыншықтарым"  

Қуыршақ театры 

"Менің 

қуыршағым" 

ертегі 

Ойын-жаттығу  

Альбомдар, 

сюжетті 

картиналар 

қарастыру   

Суретті кітапшаларды 

бояу, пазлдар, мозайка 

және т.б  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

«Менің ойыншығым» 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Сүйікті 

ойыншықтары туралы 

айтып беру. 

«Бөліктерді 

құрастыру» ойыны 

Мақсаты:  қиынды 

суреттерден   

ойыншықтар  бейнесін  

құрастыру. 

«Сәйкестендіріп 

жина» ойыны 

Мақсаты: доптарды 

түстеріне   сәйкес   

қораптаға  жинау. 

«Пирамида  жинау» 

ойыны 
Мақсаты:  көлеміне    

қарай   жинауға  

үйрету. 

Ойын: «Дыбысынан 

таны» 

Мақсаты:   есту  

қабілеттерін  дамыту. 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала 

отырып жүгіру  

«Жылан». Жіптен 

секіру «Ордан секіріп 

өт» 60 см 

арақашықтықта  

тәрбиешіден допты 

тосып алу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Пойыз» 

өлеңі. 

Мақсаты:  Өлеңді 

мұқият тыңдауға, 

мазмұнын түсінуге 

үйрету. Балалардың 

пойыз дыбысына 

еліктеп, дыбысты 

созып, қимыл 

әрекеттерін жасап, 

айтуға үйрету. 

 

Жаратылыстану  
Тақырыбы: «Менің 

көлігім» (суреттермен 

ойын тапсырма) 

Мақсаты: суреттегі 

көліктерді және 

шынайы көліктерді 

(ойыншық) тани білуге 

және ажыратуға 

үйрету. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Көшедгі 

көліктер » (дөңгелек)  

Мақсаты:  дәстүрден 

тыс  (тығын )тәсілді 

қолдана отырып 

машина дөңгелегінің 

суретін салуға үйрету. 

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Белгі бойынша 

заттардың арасымен 

жүру және шашырап 

жүру жүгіру 

жаттығулары  

 

Жапсыру 

Тақырыбы: Көшедегі 

бағдаршам  

Мақсаты:   Көшедегі 

бағдаршамды 

жапсыруға үйрету. 

дыландыру 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Трамвай» 

Мақсаты:  Құрылыс 

материалдарының 

бірнеше  бөліктерін 

құрастырып жасауға 

үйрету. Олардың 

пішінін , көлемін 

ажырата білуге дағ  

 

Музыка. 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 
Мақсаты: Музыкаға 

деген сезімдерін ояту, 

«бәсең» және 

«көтеріңкі» 

дыбыстарды айтуға 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау: «Поезд 

келеді» (Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту:  «Асыл ана»  

А.Еспенбетова 

Әуенді –ырғақты 

қимыл: 

«Поезд сияқты кетеміз» 

(Зерек ботақан» 

жинағынан) 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала 

отырып жүгіру  

«Жылан». Жіптен 

секіру «Ордан секіріп 

өт» 60 см 

арақашықтықта  

тәрбиешіден допты 

тосып алу. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бақылау: Аязды бақылау. 

Мақсаты: Қыс мезгіліндегі күннің суықтығы-аяз. Аяздан бетіміз бен 
қолымыздың тоңатынын, үсіріп жіберуі де мүмкін екенін, сол үшін де колғап, 

мойын орауыш тағатынымызды түсіндіру. 
Жұмбақ. 

Терезеге қонады, 
Әсем ою ояды.(Аяз). 



Мақсаты: Жұмбақ жаттату арқылы есте сақтау, ойлау 
қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту. 

Еңбек.Топтағы гүлдерге су құю. 
Қимылды ойын. «Торғайлар» 

Өз еркімен ойындар. 
 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 М.Монтессори  

ойыны.  

«Пазлдармен  

жұмыс». 

 

 

 

 

Ертегілер қонақта 

Мақсаты; 

Тапқырлық  

құзреттілігін дамыту 

 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды ойыншықтар» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін  

келтіріп жүруге үйрету 

Ойын:  
«Топтастыр»  

Мақсаты: 

сөйлеуге  үйрету 

 

 

 

 

«Ғажайып қапшық» 

«Көліктер» 

Максаты: Балаларға көлік 

түрлерімен таныстыра 

отырып,оларға көлік 

түрлерімен т аныстыру. 

 

 

Зейнеп, Нұраймен 

түстер туралы 

әңгімелесу 

«Бағдаршам»(сурет 

қарастыру) 

Азиз ,Раянамен  жеке 

нәтижелі әрекетте 

жұмыс жүргізу 

"Менің  отбасым" 

 

Аяулым, Исамен  

ойыншықтардың түрлері 

жайлы  

дидактикалық ойын 

«Ғажайып қапшық» 

Ойын «Соқыр 

теке». 

.М/ы.Балаларды 

ұйымшылдыққа 

тапқырлыкқа 

Дидактикалық ойын: «Жыл 

мезгілдері» 

 



Мақсаты: 

Түс туралы сұрақтарға 

жауап беруге  

үйрету. 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын  

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

үйрету 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Циклограмма 

Ақпан айы  ІІІ-апта  (15-19 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Күн,су,ауа» 

Мақсаты: Балалардың туған табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырып,оның әсемдігін терең ссезінуге,өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесін өамқорлыққа алуға тәрбиелеу 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

15.02.2021 

 

Сейсенбі 

16.02.2021 

 

Сәрсенбі 

17.02.2021 

 

Бейсенбі 

18.02.2021 

 

Жұма 

19.02.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

      Жұмбақ жасыру. 

Оңынан оқы, тіршілік 

нәрі. 

Солынан оқы, тіршілік 

нәрі. 

Онсыз адам, аң, құс та 

семер бір мезетте. (ауа) 

Дидактикалық ойын: 

«Тірі және өлі 

табиғатты ажырату» 

Балалар бүгінгі оқу 

қызметін 

меңгергенімізді білу 

үшін «Ия–ия, Жоқ-

жоқ» ойынын ойнап 

жіберейік. 

 

Жұмбақ жасыру: 

Жылт – жылт еткен 

Жылғадан өткен, 

Құйсаң шығар гүл 

өсіп, Қатады қыста 

сіресіп, (Су) 

«Тамаша күн» 

ойыны. 
Ойынның 

шарты:Балалар 

тәрбиешінің қойған 

сұрағына бас 

бармақтарыңды 

көрсете 

отырып, «Тамаша» 

деп жауап береді. 

 

Тыйым сөздер: 

Суға түкірме 

Суды ластама 

Суға қоқыс тастама 

Суды ағызып кетпе. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

«Мынау қай пішін?»  

Мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау 

арқылы айта білу.  

 

«Өз үйіңді тап» 

Д/қ міндет.                 

Балалардың топтың 
бөлмесіндегі өз 

орындығына 

отыру,әуестік,тапқырлққа 

тәрбиелеу;сөйлеу 
қабілетін дамыту. 

Санамақ айтқызу  

Саусақтар күшін 

санасақ 

Ойнақы епті 

шынашақ. Еркелеп 

өскен кенжесі, 

Ұамқоршы оған 

өзгесі. 

Сиқырлы қапшық 

Балалар қапшықтар 

ішіндегі үлкен – кіші 

моншақтарды 

саусақпен ұстап сезу 

арқылы ажыратады 

 Қыс мезгіл туралы 

суретпен әңгімелеу. 

Мақсаты:Қыс мезгілі 

туралы түсініктерін 

кеңейту, 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:   

1 минут жүгіру 

жаттығулары. Секіру 

және доппен ойнау 

жаттығуларын 

қайталау. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Шуақты 

күннің сәулесі» 

Мақсаты: Жер 

бетіндегі тіршілік үшін 

күн сәулесінің  

қажеттілігі туралы 

түсініктерін  бекіту, 

күннің сәулесіне қуана 

білуге баулу. Ойын: 

«Күн мен түн»  

 

 

Жаратылыстану:  
Тақырыбы: «Сумен 

тәжірибе жасау» 

Мақсаты: Судың 

мөлдір екенін, бірақ 

оның кез келген түске 

бояуға немесе ластауға 

болатынын көрсету. 

Д\ойын: «Не өзгерді?» 

 

Сурет салу  
Тақырыбы: «Күннің 

шуағы 

Мақсаты: балаларға 

қағаз бетіне сары 

түстен күннің шуағын 

сызықа арқылы 

қылқаламмен салуға 

үйрету, қылқаламды 

дұрыс ұстауға 

дағдыландыру.  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Құрсаудың ішінен 

түзу өту  және 

жанымен  өту 

қимылдарын жасату.  

 

Музыка 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдай білуді, оларға 

тән ерекшеліктерді 

тани білуге 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: 

«Фиксики» 

(мультфильм әуені) 

Ән айту: «Асыл ана» 

Еспенбетова А. 

Әуенді –ырғақты 

қимыл:  

«Пойыз сияқты 

кетеміз» 
 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру. Тапсырма 

арқылы жүгіру; 

домалаған заттарды 

қуып жету. «Допты 

қуып жет». Екі 

сызықтан аттап өту.  

Сенсорика  

 Тақырыбы: 

«Ғажайып күн» 

Мақсаты: Дайын 

үлгідегі  дөңгелек 

пішіннің ішіне, 

көлеміне, түсіне сәйкес 

кеелтін пішіндерді 

орналастыру. Үстел 

үсті ойыны: «Сәйкесін 

тап» 

 
  

Музыка   
Мақсаты: Музыканы 

тыңдай білуді, оларға 

тән ерекшеліктерді 

тани білуге 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Фиксики» 

(мультфильм әуені) 

Ән айту: «Көп жаса 

анашым» Қ.Қайым 

Әуенді –ырғақты 

қимыл:  

«Поезд сияқты кетеміз» 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бақылау: Аязды бақылау. 

Мақсаты: Қыс мезгіліндегі күннің суықтығы-аяз. Аяздан бетіміз бен 
қолымыздың тоңатынын, үсіріп жіберуі де мүмкін екенін, сол үшін де колғап, 

мойын орауыш тағатынымызды түсіндіру. 
Жұмбақ. 

Терезеге қонады, 
Әсем ою ояды.(Аяз). 

Мақсаты: Жұмбақ жаттату арқылы есте сақтау, ойлау 



қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту. 
Еңбек.Топтағы гүлдерге су құю. 

Қимылды ойын. «Торғайлар» 
Өз еркімен ойындар. 

 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Топтық жұмыс 

«Қақпақшалармен 

сурет құрастырымыз» 

М/ы: Балалармен  

қақпақпен жұмыс 

жасауда ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Достық» саусақ ойын 

жаттығу 

Мақсаты: Балалардың 

саусақ маторикасын 

дамыту ересектің айтуы 

бойынша қимылдар 

жасауға үйрету.. 

Қ/ойын. «Күн мен 

Жаңбыр» 

Балаларды 

жылдамдыққа,мықтылық

қа баулу. 

Сюжетті рөлдік 

ойын 

«Тігінші» 

Мақсаты:Тігінші 

құралдарын атау, 

Үлкендердің 

еңбегін құрметтей 

білуге үйрету. 

 Саусақ ойыны;«Куыр куыр 
куырмаш» 
Мақсаты: Саусақ қимылын 

жетілдіру.Үлкендерден кейін 

қайталап айтуға үйрету. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  



Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма 

Ақпан айы  ІV-апта  (22-26 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты: Балаларға күнделікті кезігетін мамандық иелері туралы мағлұмат беру, мамандықтарға деген қызығушылықтарын 

арттыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

22.02.2021 

 

Сейсенбі 

23.02.2021 

 

Сәрсенбі 

24.02.2021 

 

Бейсенбі 

25.02.2021 

 

Жұма 

26.02.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық ойын: 

«Кім жылдам» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа,ептілікке 

баулу. 

Жұмбақ жасыру 

Қалпағы ақ қарасаң, 

Дәрiгер емес, бiрақ ол. 

Дәм мәзiрiн қаласаң, 

Алға ұсынып тұрады 

ол. (Аспаз) 

Дидактикалық 

ойын: «Мамандық 

иелерінің 

құралдары» 

Шарты: Әр 

мамандық иесіне тән 

құралды тауып, 

орналастыру. 

Дидактикалық 

ойын: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Балаларға 

мамандық иесі 

туралы түсінік бере 

отырып, олардың 

мамандыққа деген 

қызығушылығын 

арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Мамандық құралын 

тап» 

Балаларға тақтадағы 

ілулі тұрған мамандық 

иесіне тиесілі құралын 

тауып қасына жапсырту. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

«Мынау қай пішін?»  

Мақсаты: 

Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау 

арқылы айта білу.  

 

 

 

 

«Өз үйіңді тап» 

Д/қ міндет.                 

Балалардың топтың 
бөлмесіндегі өз 

орындығына 

отыру,әуестік,тапқырлққа 

тәрбиелеу;сөйлеу 
қабілетін дамыту. 

Санамақ айтқызу  

Саусақтар күшін 

санасақ 

Ойнақы епті 

шынашақ. Еркелеп 

өскен кенжесі, 

Ұамқоршы оған 

өзгесі. 

Сиқырлы қапшық 

Балалар қапшықтар 

ішіндегі үлкен – кіші 

моншақтарды 

саусақпен ұстап сезу 

арқылы ажыратады 

 Қыс мезгіл туралы 

суретпен әңгімелеу. 

Мақсаты:Қыс мезгілі 

туралы түсініктерін 

кеңейту, 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
Саптізбекте тоқтамай 

жүгіру, допты асыра 

лақтыру және секіру 

жаттығуларын 

жетілдіру. 

Көркем әдебиет.  

Тақырыбы: 

«Қонжықты 

емдейміз» 

Мақсаты: балаларды  

ойын әрекетіне 

қатысуға, эмоцианалды 

көңіл-күйлерін  

білдіруге  (қонжық 

ауырып қалды, төсекке 

жатқызу), достық 

көмектерін жасауға 

(дәрі ішкізу, укол салу, 

дене қызуын өлшеу) 

үйрету. Шығарма 

кейіпкеріне 

жанашырлық танытуға 

баулу. 

Жаратылыстану.  

Тақырыбы: «Дәрігер»  

Мақсаты: 

Мамандықтар жайлы 

түсінік қалыптастыру. 

Балаларға дәрігер 

мамандығының  не 

үшін қажет екендігін 

түсіндіру. Д\ойын: Не 

істеу керек? 

Сурет салу.  

Тақырыбы: 
«Қуыршақтың көйлегін 

безендіреміз» 

Мақсаты: Саусақ 

арқылы көйлекті 

дөңгелек  пішіндермен 

(үлкен – кіші) 

безендіруді үйрету. 

Негізгі түстер туралы 

білімдерін  бекіту. 

 

Дене шынықтыру.  

Негізгі қимылдар:  
Гимнастикалық 

орындық бойының 

үстімен  және 

жанымен қарқындап 

жүру, жіптің үстімен 

қос аяқтап секіру. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Укол» 

Мақсаты: Дәрігер 

мамандығының  

қолданатын  

қолданатын құралын 

мүсіндеуді үйрету 

және машықтандыру. 
 

Құрастыру.    

Тақырыбы: «Үй 

құрастырамыз» 

Мақсаты:  Ірі 

конструктор 

бөлшектерінен үйді 

құрастыруды    үйрету. 

Үй бөліктермін 

таныстыру 

 

Музыка.   

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: Мамандық 

түрлері, қажеттілігі 

туралы әңгімелеу. 

Әуенге ілесе жеңіл би 

қимылдарын (тербелу, 

бір орында айналу) 

жасау. 

Ән тыңдау: «Мен 

дәрігер боламын» 

Е.Өміров 

Ән айту:  «Көп жаса  

анашым» Қ.Қайым 

Әуенді –ырғақты 

қимылды ойын: 

«Көңілді ырғақ» биі. 

(Итальян полькасы) 
 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру. Қол ұстасып 

жұппен жүру. 35  

секунд бойы тоқтамай  

жүгіру.Тізені жоғары 

көтеріп жүру: үздіксіз 

1,5 минут жүгіру 

жаттығулары 
 



Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Құстарды бақылау 

Мақсаты: 

• Құстарды бақылауды әрі қарай жалғастыру 

• Торғай мен көгершінді салыстыру 

Бақылау барысы: 

Серуенге шығардың алдында тәрбиеші, балаларға көгершіндердің қоректендіретін нан алып шығу керектігін айтады. Далаға 

шыққан соң, құстардың қанша екенін бақылап қарау керек. Көгершіндердің қоректенуңн бақылау. Балалардың назарын 

көгершіндердің қоректі көретін көздері,оны шұқып жейтін тұмсықтарын, жүретін аяқтары,ұшуға көмектесетін құйрығымен 

қанаттары бар екендігіне аударту. Көгершіндердің түстері және үлкендіктері әр түрлі болып келеді. 

Еңбек әрекеті: 

Тәрбиешімен бірге құстарға беретін қоректі даярлау. 

Мақсаты: 

• Құстарды күтуде қолғабыс тигізу 

• Үлкендердің көмегімен құстарды қоректендіруге дағдыландыру 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Бір,екі,үш жүгір!» 

Мақсаты: 

• Белгі бойынша әрекет етуге үйрету 

• Жүгірудің шапшаңдығын арттыру 

«мені қуып жет» 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 



Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Мамандықтар 

туралы әңгімелесу. 

Мамандықтың суретін 

құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын сурет 

арқылы 

мамандықтардың 

атауларын атауға үйрету.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Циклограмма 

Наурыз  айы  І-апта  (01-05 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Анамды мен сүйемін» 

Мақсаты:     

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

01.03.2021 

 

Сейсенбі 

02.03.2021 

 

Сәрсенбі 

03.03.2021 

 

Бейсенбі 

04.03.2021 

 

Жұма 

05.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын                           

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың жыл 

мезгідері туралы білімдерін 

бекіту,мезгілдерді атауларын 

үйрету 

«Ойын жаттығу: 

“Досыма түймелеуге 

көмектесеміз“ 

Дидактикалық  ойын: 

« «Қай  ойыншық  

тығулы  тұр?»    
Мақсаты:  Балалардың  

зейінін, есте  сақтау  

қабілеттерін  дамыту. 

 

Саусақ ойыны: 
Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Төртінші артық» 
Мақсаты: гүлдерді ажырата 

білуге үйрету. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Тақпақ жаттау 

Торғай,торғай,тоқылдақ 

Жерден дәнді шұқып -ап 

Бөтекесі бұлтиып, 

Шиқ-шиқ етіп отырмақ. 

Мақсаты:Балаларға 

тақпақ үйрете отырып тіл 

байлықтарын 

молайтып,сөздік 

Аналарды сүйеміз 

Ақылын ойға 

түйеміз 

Аналарды ардақтап 

Әдеппен бас иеміз! 

Санамақ  

Саусақтар күшін 

санасақ 

Ойнақы епті шынашақ 

Еркелеп өскен 

кенжесі 

Қамқоршы оған 

өзгесі. 

«Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Ойыншықтарды 

сипаттап айтуға 

үйрету,қандай?-

сұрағына жауап беруге 

және жалғау 

жұрнақтарды сөздерге 

дұрыс жалғап айтуға 

Аналарды сүйеміз 

Ақылын ойға түйеміз 

Аналарды ардақтап 

Әдеппен бас иеміз 



қорларын дамыту. 

 

үйрету. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Орындық үстінен тізені 

жартылай бүгіп секіріп 

түсу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Анамызға не 

сыйлаймыз?» 

Мақсаты: Балаларды 

аналар меркесі туралы 

мағлұмат беру. Сөздік 

қоры жаңа сөздермен 

толықтыру; сөйлеу тілін 

дамыту, грамматикалық 

тұрғыдан сөйлемдерді 

дұрыс құруға үйрету; 

аналарға құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Әжемді 

құттықтаймын» 

Мақсаты: көктем 

мезгіліндегі алғашқы 

сегізінші наурыз 

мерекесімен 

таныстыру; 

аналарды 

құрметтеуге, 

сыйлауға тәрбиелеу. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы:  
«Сауыттағы гүлдер» 

Мақсаты: 

дөңгелектермен, 

шеңбермен гүлдерді 

салу;  Бояумен 

ұқыпты жұмыс істеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әсемдікті, әдемілікті 

сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Аяқтың ұшымен 

өкшемен жүру 1,5-

2минутқа дейін 

жүгіру жаттығулары 

  

Музыка 

 Тақырыбы: «Ақ 

әжем» 

Мақсаты: 

Ересектердің 

орындаған әндерін 

тыңдау және одан соң 

қайталауға үйрету. 

Ән тыңдау:  «Ертегі» 

Жұмабекова Б. 

Ән айту: «Ақ әжем» 

К.Қуатбаев 

 Әуенді-ырғақты 

қимылды ойын: 

«Гүлдер» биі. 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Орындық үстінен тізені 

жартылай бүгіп секіріп 

түсу. 

 

 

Музыка 
 Тақырыбы: «Аналар 

мерекесі» 

Мақсаты: Әндегі 

қайталанатын 

тіркестерді, 

ересектердің дауыс 

интонациясына салып, 

айту дағдыларын 

қалыптастыру. Биге 

икемділіктерін 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Тұсау 

кесу» Халық әні 

Ән айту: «Ақ әжем» 

К.Қуатбаев 

Әуенді-ырғақты 

қимылды ойын: 

«Шабандоздар» биі. 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: 
«Үлкен,кіші орамалдар» 

Мақсаты: бір мезгілде 

екі қажетті түс пен 

өлшемді, пішін мен 

түсті ажыратуды 

үйрету, қабылдауын 

дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



Серуендеу Құстарды бақылау 

Мақсаты: 

• Құстарды бақылауды әрі қарай жалғастыру 

• Торғай мен көгершінді салыстыру 

Бақылау барысы: 

Серуенге шығардың алдында тәрбиеші, балаларға көгершіндердің қоректендіретін нан алып шығу керектігін айтады. Далаға 

шыққан соң, құстардың қанша екенін бақылап қарау керек. Көгершіндердің қоректенуңн бақылау. Балалардың назарын 

көгершіндердің қоректі көретін көздері,оны шұқып жейтін тұмсықтарын, жүретін аяқтары,ұшуға көмектесетін құйрығымен 

қанаттары бар екендігіне аударту. Көгершіндердің түстері және үлкендіктері әр түрлі болып келеді.  

Еңбек әрекеті: 

Тәрбиешімен бірге құстарға беретін қоректі даярлау. 

Мақсаты: 

• Құстарды күтуде қолғабыс тигізу 

• Үлкендердің көмегімен құстарды қоректендіруге дағдыландыру 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Бір,екі,үш жүгір!» 

Мақсаты: 

• Белгі бойынша әрекет етуге үйрету 

• Жүгірудің шапшаңдығын арттыру 

«мені қуып жет» 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

«Шуақты күн» 

Шеңберден 

шықпауға,олардан 

қарапайым 

композиция жасауға, 

таныс пішіндерді 

бейнелеуге үйрету. 

«Алуан түрлі 

жапырақтар» 

Жапырақтардың түсі 

,көлемі,пішініне сәйкес 

ажырата білуге 

дағдыландыру.Серуенг

е шыққанда бақшадан 

жапырақтар жинап 

әкелу 

«Қуыршақтар» 

Музыкаға деген 

сезімдерін ояту, «бәсең» 

және «көтеріңкі» 

дыбыстарды айтуға 

дағдыландыру 

Ойыншықтар туралы 

түсініктерін кеңейту, 

оларға ұқыпты қарауға 

үйрету. 

«Сылдырмақпен 

сылдырлат» ойын 

Балаларды ойынның 

шартын бұзбай 

ойнауға, белгі 

бойынша, мәтіннің 

сөзіне сай қимыл 

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру. 

Мақсаты: Балаларға 

кегельдер арасымен 

допты қос қолмен 

ұстап жүруді және 

еңбектеп жіптің 

астынан өтуді 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Отбасы мүшелерін 

атап бер» 

Жанұя мүшелеріне деген 

сүйіспеншілігін 

арттырып,оларды 

сыйлауға тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма 

Наурыз  айы  ІІ-апта  (08-12 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Ертегілер елінде.Театр әлемінде» 

Мақсаты:     

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

08.03.2021 

 

Сейсенбі 

09.03.2021 

 

Сәрсенбі 

10.03.2021 

 

Бейсенбі 

11.03.2021 

 

Жұма 

12.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 Қуыршақты оятпа 

Мақсаты: 

Ақырын дауысты 

қолдана білуді дамыту. 

 

Жел соғып тұр 

Мақсаты:  

Кез-келген 

жағдайларда қатты 

немесе ақырын 

дауысты қолдана 

білуді дамыту. 

 

Көпіршік  

Мақсаты: 

Балалардың сөйлеу 

тынысын және 

дыбыстық 

аппаратын дамыту. 

 

Кімнің құсы алысқа 

ұшады?  

Мақсаты: Ұзақ, 

бағытталған, бірқалыпты 

ауызбен дем шығаруды 

қалыптастыру. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

 

 

 

«Қуыршақ Сәулеге 

киінуді үйретеміз» 

Балаларға 

қуыршақтың киімі 

жайлы, қуыршақтың 

үстіне киімдерін 

орнымен 

киіндіруді,сырманы 

ашып-жабуды 

үйрету. 

 

Дидактикалық ойын 

«Үй салайық» 

Ойын барысында 

ойлап іс жасауға, 

жоспарлы іс-әрекет 

етуге дағдыландыру. 

«Жайдарлы көктем» 

Көктем  мезгілі мен 

табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістермен 

,балабақша ауласында 

өсетін өсімдіктермен 

және бұталармен 

таныстыру. 

Жемістер.Алма» 

Балаларды жемістердің 

түрлерімен 

таныстырып,оларды 

бір-бірінен түсі,пішіні, 

арқылы ажыратып 

білуге үйрету. 

Ұ.О.Қ   

Жаратылыстану  

Тақырыбы «Төлдер 

айтысы» 

Мақсаты: ертегіні 

үстел үсті  театры 

арқылы сахналау, 

ертегі кейіпкерлерін 

тани білуге үйрету. 

Д\ойын: «Төлін тап» 

 

Сурет салу   

Тақырыбы: 
«Бауырсаққа арналған 
жол» 

Мақсаты: 

балаларды ертегі 

кейіпкерлерімен 

таныстыра отырып, 

қылқаламмен 

бауырсаққа арналған 

жолды түзу сызық 

арқылы салу 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен 

допты лақтыру 

 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» 

Мақсаты: дөңгелек 

пішінді қағаз бетін 

бағдарлай отырып, 

дұрыс орналастыру, 

желімсіз 

аппликацияға үйрету; 

саусақтың ұсақ 

бұлшық еттерінің 

қозғалысын жетілдіру; 

Жанашырлыққа 

тәрбиелеу. 

 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Құс» 

Мақсаты:Жұмырлау,ж

ырту, умаждалған  

және жыртылған 

қағаздардан құрастыру. 

(қағаздар) 

Д\ойын: «Не қайда 

тұрады?» 

 

Музыка. 

Тақырыбы:  

«Ғажайып сәт» 

Мақсаты: ертегі 

кейіпкерлерін кіргізу 

арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.  Әуенге 

әсерлену. Әнді жеке 

топпен айтуға 

машықтандыру.  

Ән тыңдау: «ертегі» 

Жұмабекова Б. 

Ән айту: «шар» 

Дәлденбаев Б. 

Әуенді ырғақты қимыл 

ойын: «Күлдіргішпен 

билейміз» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Басқа серуенге 

шыққанда арықтардан 

өту бұталарды жинау 

барысында бір біріне 

көмек беру дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Серуенге Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



дайындық 

Серуендеу Құстарды бақылау 

Мақсаты: 

• Құстарды бақылауды әрі қарай жалғастыру 

• Торғай мен көгершінді салыстыру 

Бақылау барысы: 

Серуенге шығардың алдында тәрбиеші, балаларға көгершіндердің қоректендіретін нан алып шығу керектігін айтады. Далаға 

шыққан соң, құстардың қанша екенін бақылап қарау керек. Көгершіндердің қоректенуңн бақылау. Балалардың назарын 

көгершіндердің қоректі көретін көздері,оны шұқып жейтін тұмсықтарын, жүретін аяқтары,ұшуға көмектесетін құйрығымен 

қанаттары бар екендігіне аударту. Көгершіндердің түстері және үлкендіктері әр түрлі болып келеді.  

Еңбек әрекеті: 

Тәрбиешімен бірге құстарға беретін қоректі даярлау. 

Мақсаты: 

• Құстарды күтуде қолғабыс тигізу 

• Үлкендердің көмегімен құстарды қоректендіруге дағдыландыру 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Бір,екі,үш жүгір!» 

Мақсаты: 

• Белгі бойынша әрекет етуге үйрету 

• Жүгірудің шапшаңдығын арттыру 

«мені қуып жет» 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 



Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 «Шұбар тауық» 

Халық ертегісі 

бойынша саусақ 

театрын 

көрсету.Көркемдеп 

ертегіні әңгімелеуге 

үйрету. Есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіру. 

«Қуыршақты 

шомылдырып, 

ұйықтатамыз» 

Балаларға дұрыс жуыну 

ережелерін,киімдерін 

ретімен шешуді, 

киімдердің атын атай 

білуге үйрету. 

«Жәндіктер» 

Балаларды 

жәндіктермен,олард

ың өзіне тән 

белгілерімен 

таныстыру. 

(көбелек,қоңыз) 

Саусақ ойыны: 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Циклограмма 

Наурыз  айы  ІІІ -апта  (15-19 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Әжеге қонаққа барамыз» 

Мақсаты:     

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

15.03.2021 

 

Сейсенбі 

16.03.2021 

 

Сәрсенбі 

17.03.2021 

 

Бейсенбі 

18.03.2021 

 

Жұма 

19.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Шаттық шеңбері. 

Армысың алтын күн. 

Армысың Жер Ана, 

Армысың кең далам, 

Армысың достарым! 

 

Жұмбақ. 

Сырлы сұйық, су емес, 

Ішсең сусын қанады. 

Ақ болса да қар емес, 

Шешуін кім табады? 

 

Дидактикалық 

ойын: «Төлдерін 

тап» 

(балаларға төрт 

түліктің суреттері 

көрсетіліп, төлдерін 

дұрыс атаса экранға 

төлдерінің суреттері 

шығады.) 

Сергіту сәті. 

Ерте тұрып 

таңертең, 

Апам сауды сиырды. 

Сүт қайнатып 

сапырып, 

Ұйытады айранды. 

 

Дидактикалық ойын. 
«Не артық?» 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Д\ойын: «Қуыршаққа өз 

ойыншығын табуға 

көмектес. 

Мақсаты:бір түске ие 

заттарды топтастыруға 

және әр түсті заттарды 

түсі бойынша салыстыра 

білуге дағдыландыру. 

Үстел-үсті ойын: 

«Ұқсасын тап» 

Мақсаты: түр-түсін, 

пішінін ажыратуға  

үйрету. 

Д\ойын: «Анасын 

тап» 

Мақсаты: сөздік 

қорын молайту, 

байқампаздыққ 

қабілеттерін арттыру. 

  

Қимылды ойын: «Сұр 

көжек» 

Мақсаты: балаларды 

аңдарды оңай 

ажыратуға 

дағдыландыру. 

Д\ойын:«Дәл 

осындайды тауып ал» 

Мақсаты:Балалардың  

дүние  танымын 

кеңейту, тілдік  қарым-

қатынасты  қолдана 

білуге жаттықтыру 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден аттап жүру 

жүгіру жаттығулары  

Секіру жаттығуларын 

қайталау 

 

Сөйлеуді дамыту . 

Тақырыбы: «Әлди әлди» 

Мақсаты:  балаларға 

бесік жырын  айтуда, 

сөйлеу тілін, мазмұнын 

 Тақпақпен жеткізуде 

белсенді сөздік қорын 

дамытып, қуыршақтың 

артистік қимылын көрнекі 

мысалмен келтіріп 

қызықтыру.  

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы «Наурыз 

келді» 

Мақсаты: наурыз 

мерекесінің  басқа 

мерекелерден 

ерекшелігін 

түсіндіру, дәстүрлер 

туралы түсінік беру. 

Салт дәстүрді 

қадірлей білуге 

үйрету. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әженің 

тостақанын 

әшекейлеу»  
Мақсаты: бір сызық 

бойымен саусақпен 

тостағанды 

әшекейлеу. Жалпы 

баланың ұсақ қол 

мотрикасын 

дамытып, 

педагогтың 

көрсеткен әдісі 

бойынша жасай 

білуге үйрену. 

Ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.  

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

кедергілердің үстінен 

төрт тағандап өту 

Кедергілерден 

секіруді жетілдіру  

 

 

Музыка 

Мақсаты:   
Музыканы тыңдай 

отырып, қол 

қимылдарын: 

«шапалақ-шапалақ», 

аяқ қимылдарын: 

«топ-топ» жасау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Кел, 

билейік!» 

Б.Байқадамов 

Ән айту «Наурыз 

келді, алақай!» 

Б. Жұмабекова 

Әуенді-ырғақты 

қимылды ойын: 

«Қамажай»  (Халық 

әні) 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

жалпыға ортақ құрал –

саймандарды ұқыпты 

және дұрыс қолдана 

білу 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Түрлі 

түсті асықтар» 

Мақсаты: балаларды 

ұлттық ойын құралы 

асықпен таныстыру; 

оларды түстеріне қарай 

топтастыру, дұрыс 

орналастыруға үйрету. 

 

 

 

 Музыка 
Мақсаты:   Музыканы 

тыңдай отырып, қол 

қимылдарын: 

«шапалақ-шапалақ», 

аяқ қимылдарын: «топ-

топ» жасау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Кел, 

билейік!» Б.Байқадамов 

Ән айту «Наурыз келді, 

алақай!» 

Б. Жұмабекова 

Әуенді-ырғақты 

қимылды ойын: 

«Қамажай»  (Халық 

әні) 

 

Серуенге Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



дайындық 

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 



Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Үстел үсті  театры: 

«Бауырсақ » ертегісі 

Мақсаты: Балаларға 

үстел үстінде ертегі 

кейіпкерлерін көрсету 

арқылы әңгімелеп беру 

Сюжетті-рөлдік 

ойын:«Құрылысшы» 

Балаларды 

құрылысшының 

қызметімен 

таныстыру. Қаншама 

үйлер, мектеп, 

балабақшаны 

құрылысшылар 

салатынын түсіндіру. 

Ойын арқылы үйлерді 

қалай салатынын 

көрсету. 

Ойын – жаттығу: 

«Қуыршықты жуындыр» 

Мақсаты: Балаларға 

тазалық туралы үйрету. 

 

Ойын: «Кімнің 

заттары?»  

(Ер бала мен қыз 

баланың киімдерін 

анықтау) 

 

Қимылды ойын: 

«Сұр  көжек» 

Мақсаты: балаларды 

аңдардың жүрісін 

келтіріп жүруге үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық  туғызу; балалармен жеке әңгімелесу; серуенге ойын материалдарын таңдау; серуенде балаларды 

әрекет етуге ынталандыру. 

Бақылау: «Аспанды бақылау» 

Мақсаты: 
 Табиғаттың басқа құбылыстарымен таныстыруды жалғастыру. 
 Аспанға қарап,ауа райын болжай алуға үйрету. 

Қимыл қозғалыс ойыны:  Ұшақты қуып жет». «Әуедегі шарлар» 

Мақсаты:   тәрбиешінің белгісі бойынша,артқа қарамай шапшаң жүгіру. 

Еңбек әрекеті:  Ауладағы  қоқыстарды жинауға көмектесу. 

Мақсаты: Еңбекке ынталандыру, бірлесіп еңбек етуге үйрету. 

Дербес ойын  әрекеті ( өз қалаулары бойынша) 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 



 

 

 

 

 

Циклограмма 

Наурыз  айы  ІV -апта  (22-26 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Мерекелік дастархан» 

Мақсаты:     

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

22.03.2021 

 

Сейсенбі 

23.03.2021 

 

Сәрсенбі 

24.03.2021 

 

Бейсенбі 

25.03.2021 

 

Жұма 

26.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

   Сурет арқылы 

балаларға көктем 

мезгілі туралы 

әңгімелеу 

Сергіту сәті 

Бойыңды сергек тік 

ұста  

Емін-еркін тыныста 

Деміңді ішке тез 

алда, 

Сол қолыңды соз 

алға. 

Қол ұшына қара да, 

Ұшбұрыш сыз ауада. 

Оң өолда бос 

тұрмасын, 

Шеңбер жасап 

зырласын 

Саусақ ойыны: 

«Қуыр қуыр қуырмаш» 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

  Д.О: «Түсіне арай 

орналастыр» 

МАқсаты: Балаларға 

түстерін ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Ненің баласы?» 

Мақсаты: Балаларға 

жануарлардың төлдерін 

танып білуге үйрету. 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Дәрігер» 

Мақсаты:Балалардың 

білім 

деңгейін,ойындарды 

ойната отырып,әрі 

қарай жан -жақты 

дамыту. 

Ұ.О.Қ   Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгіруге, 

секіртіп ойналатын 

ойын жаттығуларын 

қайталау  

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Сәбіз» 

Мақсаты: балаларға 

ермексаз 

бөлшектьерін 

алақандарына салып 

есу әдісі арқылы, 

бейне  жасауға 

үйрету. Ойын: 

«Қоянды 

тамақтандыр» 
 

Құрастыру. 

Тақырыбы: 
«Бақбақтар» 

Мақсаты: Жұмарлау, 

жырту, умаждалған 

және жыртылған 

қағаздардан құрастыру. 

Д\ойын: «Бақбақтар 

жинау.» 

Музыка  

Тақырыбы: «Көктем 

күні тамаша!» 
Мақсаты: Көктем 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

түсіндіру.  

Ән тыңдау: «Көктем» 

А.Еспенбетова 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын:  
«Күн мен жаңбыр» 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгіруге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 



Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

  Суретпен жұмыс: 

Сурет бойынша әңгіме 

құрау 

Дидактикалық 

ойын:  

Кімнің заттары? 
(Достарының 

заттарын анықтау)  

Қимылды жаттығу 

Добым-добым домалақ 

Тоқтамайсың домалап 

Үстел үстін бүлдірдің 

Тәрелкені сындырдың 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма 

Наурыз  айы  V –апта қайталау  (29-02 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

Апта тақырыбы: «Мерекелік дастархан» 

Мақсаты:     

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

29.03.2021 

 

Сейсенбі 

30.03.2021 

 

Сәрсенбі 

31.03.2021 

 

Бейсенбі 

01.04.2021 

 

Жұма 

02.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Сұрақ-жауап 
Балаларға Көктем туралы 

сұрақтар қойып. Көктемнің 

алғашкы наурыз айындағы 

мерекелер туралы айту. 

Өлеңдер жаттайық: 
 Көктем келді алақай 

Қуанар барлық балақай 

Көктемде жаңбыр болады 

Бақшаға гүлдер толады 

Санамақтар айтқызу 

Кел санайық санамақ 

Саусақтарды даралап 

Бас бармағым алғашқы 

Балан үйрек жалғасы 

Ортан терек -кезекші 

Шылдыр шүмек – 

көмекші 

Шынашағым балапан, 

Бәріне ортақ алақан 

Сурет арқылы 

балаларға көктем 

мезгілі туралы 

әңгімелеу 

Сергіту сәті 

Бойыңды сергек тік ұста  

Емін-еркін тыныста 

Деміңді ішке тез алда, 

Сол қолыңды соз алға. 

Қол ұшына қара да, 

Ұшбұрыш сыз ауада. 

Оң өолда бос тұрмасын, 

Шеңбер жасап зырласын 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын:  

Кімнің заттары? 

(Достарының заттарын 

анықтау)  

Қимылды жаттығу 

Добым-добым 

домалақ 

Тоқтамайсың 

домалап 

Үстел үстін 

бүлдірдің 

Тәрелкені 

сындырдың 

Д.О: «Түсіне арай 

орналастыр» 

МАқсаты: Балаларға 

түстерін ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Ненің баласы?» 

Мақсаты: Балаларға 

жануарлардың төлдерін 

танып білуге үйрету. 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Дәрігер» 

Мақсаты:Балалардың 

білім 

деңгейін,ойындарды 

ойната отырып,әрі 

қарай жан -жақты 

дамыту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгіруге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Көктем» 

Асылбеков Ә.  

Мақсаты: : өлеңді 

тыңдауға және жас 

ерекшелігіне сай табиғат 
құбылыстарын атай  білуге 

(жаңбыр жауады тырс тырс, 

күн күркірейді  тарс тарс, 

жел уілдейді у у у  
жаттықтыру.)   

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Көктем келді»  

Мақсаты: Көктем 

мезгілімен, 

табиғаттағы  

маусымдық 

өзгерістермен, 

балабақшаның 

ауласында өсетін 

ағаштар мен 

бұталардың 

таныстыру. 

 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Қылқалам

мен дайын үлгідегі 

суретке  сүйкей 

отырып жапырақтар 

салуға үйрету. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгіруге, 

секіртіп ойналатын 

ойын жаттығуларын 

қайталау  

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Сәбіз» 

Мақсаты: балаларға 

ермексаз 

бөлшектьерін 

алақандарына салып 

есу әдісі арқылы, 

бейне  жасауға 

үйрету. Ойын: 

«Қоянды 

тамақтандыр» 

 

 
 

Құрастыру. 

Тақырыбы: 
«Бақбақтар» 

Мақсаты: Жұмарлау, 

жырту, умаждалған 

және жыртылған 

қағаздардан құрастыру. 

Д\ойын: «Бақбақтар 

жинау.» 

Музыка  

Тақырыбы: «Көктем 

күні тамаша!» 
Мақсаты: Көктем 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

түсіндіру.  

Ән тыңдау: «Көктем» 

А.Еспенбетова 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын:  
«Күн мен жаңбыр» 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгіруге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 



Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 



Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын:  

«Гүл жина» 

Шарты: Негізгі түстерді 

бекіту, үлгіге қарай 

пішіндерді жинауды 

үйрету. Бөлінген 

пішіндердің түстеріне 

қарай гүлдерді жинау. 

 

Қимылды ойын: 

Қуырмаш 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін арттыру, 

дүниетанымын, 

қызығушылығын 

арттыру. 

Ойын шарты: Бұл 

ойында көбіне балаларды 

үлкендер ойнатады, 

тәрбиелік мәні күшті 

ойын. Балалардың қолын 

саусақтарының ұшынан 

ұстап тұрып, алақан 

қазан қып жалғыз 

саусағымен қуыра 

бастайды 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Дәрігер» 

Мақсаты:Балалардың білім 

деңгейін,ойындарды 

ойната отырып,әрі қарай 

жан -жақты дамыту. 

Үстел-үсті театры 

Шалқан  ертегісі. 

Мақсаты: Шалқан  

ертегісін тамашалай 

отырп, театрға деген 
қызығушылықтарын 

арттыру. 

Көңілді әуенмен балаларды 
билету 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма 

Сәуір  айы  І –апта   (05-09 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Аялайық гүлдерді» 

Мақсаты: Балаларды қарапайым еңбек дағдыларына баулу және еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Олардың сөйлеуін, зейінін және қиялын дамытуға ықпал 

жасау.    

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

05.04.2021 

 

Сейсенбі 

06.04.2021 

 

Сәрсенбі 

07.04.2021 

 

Бейсенбі 

08.04.2021 

 

Жұма 

09.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Көктем келді,күн шығып, 
Айлар,күндер тұр күліп. 

Тура анам секілді, 

Мейрімді боп тұр күліп. 

Д/ойын.Мені қайтала 

Мақсаты:Ересектердің 

сөзін қайталай 

отырып,сөздік қорын 

молайту,баланың тілін 

жаттықтыру 

«Пішінді құрастыр» 

Мақсаты: Түстер мен 

пішіндер арқылы 

құрастырып үйрету. 

Есте сақтау, көру, 

ажырату қабілеттерін 

дамыту. 

«Қоянға көмектес» 

Мақсаты: Заттарды 

санауға және олардың 

екі тобын салыстырып, 

өлшеміне, пішініне 

және түстеріне қарай 

ажыратуға үрету. 

Санамақтар айтқызу: 

Бас бармағым -атам, 

Балалы үйрек – әжем, 

Ортан терек -  әкем, 

Шылдыр шүмек – анам, 

Кішкене бөбек – мен. 

Міне, менің барлық  

отбасым. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

«Үйдің есігін жабайық»  

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі бойынша 

салыстыруға, жуан және 

жіңішке заттарды 

ажыратуға жаттықтыру. 

Ойлау қабілетін дамыту.  

 

«Үй құрылысының 

ретін көрсет»  

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін, қабылдау, 

ес, зейін процесстерін 

дамыту.  

 

Әңгімелеу 

Дәрумендердің 

пайдасы 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді 

ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; 

логикалық ойлау 

«Жұбын тап»  

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; білімдерін 

бекіту, ойлау 

қабілеттерін дамыту.  



қабілеттерін дамыту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау. 

 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Көктемгі 

шуақ» 

Мақсаты: Балаларға күн 

жарқырайды, шөптер, 

жасыл жапырақтар, қар 

жоқ т.б. белсенді сөздік 

қорын қалыптастыру. 

Көру арқылы есте 

сақтауына әсемдікті сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аялайық 

гүлдерді» 
Мақсаты: Көктемгі 

табиғатты бақылатып, 

оның ерекшеліктерін 

түсіндіру. Сурет 

бойынша сөйлем 

көктемнің  

ерекшеліктерін 

ажыратуғ сөйлеуге 

дағдыландыру. 

Табиғатты аялауға 

баулу. 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Әдемі 

гүлдер» 

Мақсаты: Балаларға 

қағаз бетіне әр түрлі 

түстен гүлдерді әр 

түрлі пішін арқылы 

қылқаламмен салуға 

үйрету. Қылқаламмен 

дұрыс жасауға баулу. 

Көркемдікті сезінуге 

тәрбиелеу.  

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын 

қайталау  

 

Музыка  

Тақырыбы:  

«Қызыл, сары көп 

гүлдер» 

Мақсаты: Ән-әуенге 

әсерлену. Әуеннің 

ырғағына сай жай 

басып жүруге, 

жүгіруге, ырғақты 

сезіне білуге үйрету.  

Ән тыңдау: «Гүлдер» 

әні 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты 

қимыл- ойын: 

«Гүлдермен билейміз»  
 

Сенсорика  

Тақырыбы: 

«Бақбақ гүлдер» 

Мақсаты: 

Фланелеграфта түрлі 

түсті геометриялық 

пішіндерді шеңбер 

мен үшбұрышты 

орналастыруды 

үйрету. Балалар 

назарын белгілі  бір 

түстегі 

фигураәртүрлі 

заттарды бейнелеу 

үшін қолданылуы 

мүмкін екеніне 

аудару, Табиғатты 

аялауға тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға 

оң және қол қолмен 

допты лақтыру 
 

Музыка  
Тақырыбы:  «Қызыл, 

сары көп гүлдер» 

Мақсаты: Ән-әуенге 

әсерлену. Әуеннің 

ырғағына сай жай 

басып жүруге, 

жүгіруге, ырғақты 

сезіне білуге үйрету. 

Ән салу дағдыларын 

жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Гүлдер» 

әні 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты 

қимыл- ойын: 

«Гүлдермен билейміз» 

 

Серуенге Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  



дайындық 

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 



Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Д/ойын: «Артығын 

тап.» 

Ойын мақсаты: Тіл 
байлықтарын, сөздік 

қорларын молайту. 

Тапқырлық қабілеттерін 

дамытып, ойынға деген 
қызығушылықтарын 

дамыту. 

 

Көктем мезгілі жайлы, 

көктем құбылыстарын 

бейнетаспа арқылы 

көрсетіп, көктем мезгілі 

туралы ақпарат беру. 

«ДОП» 

Он, тоғыз 

(алақандарымен 

шапалақтайды) 

Сегіз, жеті (отырған күйі 

аяқтарын алақандарымен 

қағады) 

Төрт, үш (алақандарымен 

шапалақтайды) 

Екі, бір (отырған күйі 

аяқтарын алақандарымен 

қағады) 

Доп ойнайық 

(алақандарымен 

шапалақтайды) 

Сюжетті рөлдік 

ойын: 

«Бағбан» 

Мақсаты: Бағбанның 

кім екенін түсіндіре 

отырып, гүлдерді 

аялауға үйрету.  

Д/ойын:  «Жер, су, ауа, 

от.» 

Ойын мақсаты: 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамытып, тез 

жауап беруге 

дағдыландыру. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма 

Сәуір  айы  ІІ –апта   (12-16 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Ас атасы нан» 

Мақсаты: Нанның касиетті ас екенін ұғындыру,нанның бидайдан жасалатынын туралы түсінік бере отырып,нанды құрметтеуге тәрбиелеу; 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

12.04.2021 

 

Сейсенбі 

13.04.2021 

 

Сәрсенбі 

14.04.2021 

 

Бейсенбі 

15.04.2021 

 

Жұма 

16.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Сергіту сәті: 

Жайқалады ақ бидай. 

Басын иіп аққудай. 

Трактор мен комбайын . 
Жүргізуге  мен дайын 
 

 « Жұбын тап»  

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; білімдерін 

бекіту, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

Серпілген сауал» 

әдісімен жыл мезгілі 

туралы  сұрақтар 

қойып, жауап алу 

мақсатында ойын  

жинақтауға жағдай 

жасау. 

Мақсаты:қойылған 

сұрақтарға толық 

жауап алу үшін 

ойландыру, үйрету 

Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді 

ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту 

Нан туралы тақпақ 

Нан қоқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Нан өнімдері туралы 

әңгімелесу 

«Бауырсақ»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

  Дидактикалық ойын  

«Дастархан басында 

қалай отыру керек?» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын дамыту 

мақсатында әдептілікке 

баулу, дастархан әдебін 

үйрету. 

 

«Серпілген сауал» 
әдісімен  ұн өнімдері 

туралы  сұрақтар 

қойып, жауап алу 

мақсатында ойын  

жинақтауға жағдай 

жасау. 

Мақсаты:қойылған 

сұрақтарға толық 

жауап алу үшін 

ойландыру, үйрету. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

«Көктем дегі тіршілік» 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: 
қарапайым сұрақтарға 

жауап бере отырып, 

көркемдеп бейнелейді. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Ас атасы 

нан» 

Мақсаты: Нанның 

қасиетті ас екенін 

ұғындыру, нанның 

бидайдан жасалатыны 

туралы  түсінік бере 

отырып, нанды 

құрметтеуге тәрбиелеу.   

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Нан 

қайдан келеді?» 

 Мақсаты: Нанның 

маңыздылығын, оның 

дастарханға үлкен 

еңбек нәтижесінде 

келетінін түсіндіру 

және нанға, нанды 

даярлайтын адамдарға 

деген құрмет сезімдерін 

тәрбиелеу. 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Тәтті 

тоқаш» 

Мақсаты: Балаларға 

нанның қадірін 

түсіндіре отырып, нан 

өнімдері, соның ішінде 

тоқаштың суретін 

дөңгелетіп салып 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен 

допты лақтыру 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Ыдыстағы бауырсақ» 

Мақсаты:Нанның 

мағыздылығын, оның 

дастарханға үлкен 

еңбек нәтижесінде 

келетінін түсіндіре 

отырып, қағаз бетіне 

ыдысқа бауырсақты 

жапсыруды 

үйренеміз. 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Қамбадағы бидай» 

Мақсаты:Балаларға 

нан туралы түсінік 

бере отырып, алдын 

ала дайындалған 

бидайдың суретіне 

балалар, бидайдың 

қима қағаздан нанды 

және нан өнімдерін 

тәрбюиеші 

көмегімен 

құрастыруды 

дағдыландыру. 

Музыка 

Тақырыбы: «Ас 

атасы-нан» 

Мақсаты: Әуен 

ырғағын тыңдап, 

еркін қимылдауын 

қадағалайды. Ән 

мәтініне сәйкес 

қимылдау.    

Ән тыңдау: «Ас 

атасы-нан» 

Б.Жұмабекова 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Ас атасы – 

нан 

 Мақсаты: 2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен допты 

лақтыру 

 



Ән айту: 

«Бауырсақтың әні» 

(Бауырсақ 

ертегісінен) 

Әуенді- ырғақты 

қимыл- ойын: 

«Қуып жет!» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 



Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Суреттерді сөйлетеміз» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Нан  туралы бейнебаян 

көрсету. 

Мақсаты: Балаларға 

Нанның дастарқанға адам 

еңбегімен келетінін,оған 

көп күш жұмсау керектігін 

түсіндіру.түсініктерін 

кеңейту олардың іс-

әрекеттерін атай білуге 

үйрету. 

Серпілген сауал» 

әдісімен  ұн өнімдері 

туралы  сұрақтар қойып, 

жауап алу мақсатында 

ойын  жинақтауға 

жағдай жасау. 

Мақсаты:қойылған 

сұрақтарға толық жауап 

алу үшін ойландыру, 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

« Нан пісірейік» 

 

Нан пісірудің ретін еске 

түсірейік.Қамыр илеу 

үшін не керек екенін 

өздері табады.Әр түрлі 

азық түліктің суреттері 

тұрады, балалар өздері 

тауып қосады. 

 Нан өнімдері туралы 

әңгімелесу 

«Бауырсақ»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма 

Сәуір  айы  ІІІ –апта   (19-23 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Жәндіктермен қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты: балаларды көктем мезгіліндегі табиғаттағы өлі және тірі өзгерістермен таныстыру. Көбелек пен инелікпен таныстыру. Олардың 

айырмашылығын байқап айтып беруге үйрету. Жәндіктер әлеміндегі қызығушылықтарға сүйіспеншілікпен қарап, қорғауға тәрбиелеу. 

Жәндіктер арасындағы қандай ұқсастық және айырмашылық болатынын көрсетіп, білімдерін дамыту; 
 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

19.04.2021 

 

Сейсенбі 

20.04.2021 

 

Сәрсенбі 

21.04.2021 

 

Бейсенбі 

22.04.2021 

 

Жұма 

23.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Ұшатын көбелектер» 

Балаларды заттардың 

түстері бойынша 

білімдерін бекіту.Белгімен 

жұмыс жасауға 

дағдыландыру.Ұсақ қол 

маторикасын 

дамыту.Табиғатқа 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

Жұмбақ жасыру 

Ағайынды жұмыскер, 

Ерінбейді жұмысқа. 

Үйі толы, бір әскер 

Оның 

аты............................ 

Дидактикалық 

ойын: «Ойлан, тап» 

Ойын шарты 

бойынша бірнеше 

жәндіктер арасынан 

тәрбиеші атаған 

жәндікті тауып, 

сипаттауы тиіс. 

Ойын: «Не 

артық?» 

Ойын шарты 

бойынша: 

карточкадағы 

жәндіктен артық 

затты шеңбермен 

қоршайды. 

«Әжеммен киім 

дүкеніне барамыз» 

Балаларды киім 

түрлерімен таныстыру,ұл 

мен қыздың киімін 

ажырата білуге 

үйрету.Бір-екі сөздермен 

сөйлем құратып, ауызекі 

сөйлеу тілдерін 

дамыту.Ұқыптылыққа 

баулу. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Нан өнімдері туралы 

әңгімелесу 

«Бауырсақ»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

  Дидактикалық ойын  

«Дастархан басында 

қалай отыру керек?» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын дамыту 

мақсатында әдептілікке 

баулу, дастархан әдебін 

үйрету. 

 

«Серпілген сауал» 
әдісімен  ұн өнімдері 

туралы  сұрақтар 

қойып, жауап алу 

мақсатында ойын  

жинақтауға жағдай 

жасау. 

Мақсаты:қойылған 

сұрақтарға толық 

жауап алу үшін 

ойландыру, үйрету. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

«Көктем дегі тіршілік» 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: 
қарапайым сұрақтарға 

жауап бере отырып, 

көркемдеп бейнелейді. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүгіру секіру ойын 

жаттығуларын бекіту; 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Құмырсқа 

мен көгершін» С.Көбеев 

Мақсаты:Балаларды 

әдеби кейіпкерлердің 

әрекеттері мен жүріс 

тұрыстарын талдауға, 

құмырсқаның 

еңбекқорлығын,кқгершінн

ің бейбітшілік құсы екенін 

айтып түсіндіру. Сөздңк 

жұмыстар жүргізу. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Жәндіктер әлемі» 

Мақсаты:Балалардың 

табиғат ілеміне деген 

қызығушылығын 

арттыру. Жәндіктер 

түрлерімен таныстыру. 

Олардың пайдасы 

туралы мәлімет беру. 

Жәндіктердің тіршілігі, 

оларды сипаттай білуге 

үйрету 

 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Қанқыз» 

Мақсаты: Дайын сурет 

бетіне қанқыздың 

дақтарын саусақпен 

салуға үйрету. 

Балалардың қол 

қимылын әрекетін 

жетілдіру. 

Шығармашылықпен 

жұмыс істеуге үйрету. 

Жәндіктерге 

қамқорлық сезімдерін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Құм салған 

қапшықтарды алыста 

тұрған жәндіктерге 

лақтыруға 

жаттықтыру. 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер 

әлемінде» 

Мақсаты: Көркем-

ойындық бейнелерге 

сай қимылдарға 

еліктеу, әуенді есту, 

сезіну, ән айту 

қабілеттерін  дамыту.     

Ән тыңдау: «Араның 

әні» А.Еспенбетова   

Ән айту: «Көбелек» 

К.Қуатбаев 

Әуенді- ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Көбелектер биі» 

 

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 
бір аяқтан екінші 

аяққа алға жылжу 

арқылы секіру 

Сенсорика  

Тақырыбы: 

«Гүлдерге қонған 

көбелектер» 

Мақсаты: 

Заттардың түстері 

жайлы білімдерін, 

заттарды түстері 

бойынша іріктеу 

ептілігін бекіту; ұсақ 

қол моторикасын 

жетілдіру; табиғатты 

аялауға тәрбиелеу. 

 
 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер әлемінде» 

Мақсаты: Көркем-

ойындық бейнелерге 

сай қимылдарға 

еліктеу, әуенді есту, 

сезіну, ән айту 

қабілеттерін  дамыту.     

Ән тыңдау: «Араның 

әні» А.Еспенбетова   

Ән айту: «Көбелек» 

К.Қуатбаев 

Әуенді- ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Көбелектер биі» 

 



ояту. Балаларды 

ұқыптылыққа, еңбекке 

тәрбиелеу. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  



Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

«Сиқырлы сандық» 

Мақсаты: Дыбыстард

ы анық, асықпай, 

дұрыс айта білуге 

үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесіндегі  

ойыншықтарды дұрыс 

қолдану ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

Тақпақтар жаттату. 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» (Достарының 

заттарын анықтау)  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма 

Сәуір  айы  ІV –апта   (26-30 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Еңбек,бәрін жеңбек» 

Мақсаты: Балаларды еңбектің адам өміріндегі мәні туралы түсінік беру.Еңбек етуге деген қызығушылықтарын, ой - қиялын, тілдерін 

дамыту.Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

26.04.2021 

 

Сейсенбі 

27.04.2021 

 

Сәрсенбі 

28.04.2021 

 

Бейсенбі 

29.04.2021 

 

Жұма 

30.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойын: «Ормандағы аю» 

Шарты: Балалар орманға 

барып құлпынай тереді, 

ұйықтап жатқан аюды 

оятып алады, аю 

балаларды қуалайды. 

Балалар өздерін бақытты 

сезініп қуанады. 

Жақсы бала 

еңбекшіл,  

 Ер азамат болады.     

Қиындықты жеңіп кіл, 

Құшағы гүлге толады. 

Еңбекшіл осындай 

Болайықшы, досым-

ай. 

 

Ойын. «Мен 
еңбекқор 
баламын».  
  Балалар дөңгелене 
тұрып,ойын 
бастаушы допты бір 
балаға лақтырады. 
Допты қағып алған 
бала үйде не 
істейтіні жайлы 
айтып,допты балаға 
лақтырады. 

Мынау-менің 

жүрегім, 

Бәрі осыдан 

басталған. 

 Мынау-басым 

ақылды,  

Бәрін осы атқарған. 

Мынау-менің оң 

қолым, 

Мынау-менің сол 

қолым, 

Барлық істі атқарған. 

Ғажайып сөздер 

Жақсы бала 

еңбекқор,тілағаш,ұқыпт

ы. 

Еңбек адамға қуаныш 

сыйлайды,жақсы еңбегі 

үшін ел бағалайды . 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Д.О «Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы бірдей 

деген өлшемдерді 

салыстыруға жаттықтыру.  

 

Баян қуыршақ 

түстенеді.  

Мақсаты. Балалардың 

асхана ыдыстары 

жайындағы 

мағлұматын бекіту, 

сөйлеу қабілетін 

дамыту; Тамақтану 

кезіндегі мәдени 

тәртіпке , қуыршаққа 

деген мейірімді 

қатынасқа тәрбиелеу. 

 

Фотасуреттер 

қарастыру «Менің 

ойыншықтарым» 

  Фотасуретте 

бейнеленген 

ойыншықтарды атап 

беру 

Жаңа қуыршақ  

Мақсаты: 

Балаларды топталған 

бөлмедегі 

жабдықтарды дұрыс 

атауға үйрету; 

олардың міндетін 

анықтау; балалардың 

сөйлеу қабілетін 

дамыту; жаңадан 

келгендерге 

ілтипатпен, 

мейірімді қатынасқа 

үйрету 

«Баян қуыршақ 

оянды  

Мақсаты: Балалардың 

қуыршақ киімдерінің 

атаулар жайлы 

мағлұматтарын бекіту. 

Мәселен, теркөйлек, 

ішкиім, көйлек, шұлық, 

туфли, түнгі жейде; 

киінудің реттілігі; 

қуыршақты киіндіру 

әрекетіне жаттықтыру; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін қарқындату. 

Ойын барысындағы 

серігі – қуыршаққа 

деген мейірімді 

қатынасқа тәрбиелеу 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кортоннан жасалған 

қамалдар арасынан 

саптізбекпен жүру және 

жүгіру  

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Еңбек бәрін 

жеңбек» Мақсаты: 

Балаларды еңбектің адам 

өміріндегі  мәні туралы 

түсінік беру. Еңбек етуге 

деген 

қызығушылықтарын, оя 

қиялын, тілдерін дамыту. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Мен 

еңбекқор баламын» 

Мақсаты:Балалар 

дөңгелене тұрып, бір 

балаға лақтырады. 

Допты қағып алған 

бала үйде не істейтіні 

жайлы айтып, допты 

балаға лақтырады 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шелек» 

Мақсаты: Шелек 

адамдардың еңбек 

құралдарының бірі. 

Балаларды еңбекке 

баули отырып, шелекті 

қағаз бетіне салып 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта тұып допты 

төменнен екі қолмен 

бір біріне лақтыру. 
 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Күрек» 

Мақсаты:Балаларға 

күрек туралы 

мағұлмат беру. 

Күрекпен адамдар 

қандай жұмыс 

атқаратындығы 

жөнінде 

түсіндіру.Ермексаздан 

күректің бейнесін 

жасау. 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Жапырақты 

орналастыр» 

Мақсаты: Ағаштың 

бұтақтарына бірнеше 

бөліктен тұратын 

бірдей көлемдегі 

жапырақтарды 

ретімен 

орналастыру, 

табиғатты аялай 

білуге тәрбиелеу. 

 

Музыка                                    

Тақырыбы: «Біз 

еңбекқор баламыз» 

 Мақсаты:Әнді 

тыңдауға және 

әуенге жеңіл 

қозғалуға, шеңбер 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: Қос 

аяқтап секіруге 

жаттықтыру 



бойымен тұруға, 

жүруге, жұптаса 

билеуге 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау: 

«Қолқанат» 

Д.Омаров 

Ән айту «Мамыр 

айы келіпті»  

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: «Кел, 

кел құрбым 

билейік!» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 



Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

«Сиқырлы сандық» 

Мақсаты: Дыбыстард

ы анық, асықпай, 

дұрыс айта білуге 

үйрету.Сөздерде 

дыбыстың дұрыс 

айтылуына назар 

аударту. 

Д\ойын: «Не көрдің, 

не білдің?» 

Мақсаты: Тұрмыстық 

заттар мен топ 

бөлмесіндегі  

ойыншықтарды дұрыс 

қолдану ептіліктерін 

жетілдіру және 

салыстыруға үйрету. 

Тақпақтар жаттату. 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

Ойын: «Кімнің 

заттары?» (Достарының 

заттарын анықтау)  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  



Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма 

Мамыр  айы  І –апта   (03-07 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Достық біздің тірегіміз» 

Мақсаты:  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

03.05.2021 

 

Сейсенбі 

04.05.2021 

 

Сәрсенбі 

05.05.2021 

 

Бейсенбі 

06.05.2021 

 

Жұма 

07.05.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

  Қуыршақты 

киіндіру Мақсаты: 
Киім атауларын есте 

сақтауға, жыл 

мезгіліне байланысты 

киінуге үйрету. 

Шарты: Мұғалім 

балаларға қуыршақты 

киіндіріп, серуенге 

шығару керектігБау – 

бақшада Мақсаты: 

Көкөністер мен 

жемістерді дұрыс 

атауға, ажыратуға 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: Ненің 

дауысы? 

 Мақсаты: 

Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың 

дауысын ажыратуға 

үйрету. Шарты: Бір 

бала шығып бір 

жануардың дауысын 

келтіреді, қалған 

балалар қай жануа 

. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

 

 

 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

  Дидактикалық 

ойын: 

Сенде не бар? 

Мақсаты: Сұрақты 

түсініп затты дұрыс 

атап, жауап беруге 

үйрету.  

Бау – бақшада 

Мақсаты: 

Көкөністер мен 

жемістерді дұрыс 

атауға, ажыратуға 

үйрету.  

 

Ұ.О.Қ   Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта бір қырмен,  

аяқтың ұшымен, 

өкшемен жүру. 

Тізеден бүгілген 

аяқты жоғары көтеру, 

заттарды аттап өту. 

Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған 

заттар арасымен 

домалату. 

Музыка 
Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Әннің 

мағынасын 

түсіну.Биді 

қалыптастыру. Әннің 

сөздері мен жеке 

буындарын айтып 

үйренуді қимылмен 

үйлестіру. 

Ән тыңдау: 

«Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Ән айту «Біз-көңілді 

қуыршақ» Г.Жотаева 

Сенсорика -   

Тақырыбы: 

«Терезелі үй»  

Мақсаты: Балаларға 

екі берілген түс 

бойынша қызыл,көк 

түсті танып,аттауға 

үйрету.Екі затты 

көлемі бойынша 

салыстыруға 

үйрету.Заттарды түсі 

бойынша топтастыру 

іскерлігін 

бекіту.Қызығушылы

ғы мен зейінін 

дамуына көмектесу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Көліктерге жол 

саламыз» 

Мақсаты: 

Балабақшаға 

көлікпен келеміз. 

Дайын көлік 

суретіне сызықша 

арқылы жол 

саламыз.Іскерлігіне 

машықтандыру 

көркемдік талғамын 

арттыру. 

 

  

 



Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Қуыршақ сөйлейді» 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  



Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

  Тақпақтар жаттату. 

Тақырыбы: «Достық 

біздің тірегіміз» 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Циклограмма 

Мамыр  айы  ІІ –апта   (03-07 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Менің  достарым» 

Мақсаты: өз достарымен бірігіп ойнау барысында  балалардың танымдық қабілеттерін дамыту;  
балалардың эстетикалық қабылдауын қалыптастыру және  шығармашылық  әрекетті дамыту. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

10.05.2021 

 

Сейсенбі 

11.05.2021 

 

Сәрсенбі 

12.05.2021 

 

Бейсенбі 

13.05.2021 

 

Жұма 

14.05.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 1. Мереке туралы 

әңгіме Отан 

қорғаушылар күні 

Балабақшада. 

«Қорғаушы», «Отан» 

сөздерін талдау. 

 

Тақпақ жаттау 

Әке, атам және 

бауырластық 

Біз құттықтауды 

ұмытпадық! 

Отан қорғаушылар 

күні - 

Ерлігі мен күші күні. 

 

Кім сені шақырды, 

тап» 

Мақсаты: басқа 

адамды дауысынан 

танып үйрету. 

Құрал: арнайы құрал 

керек емес. 

Ойын барысы: 3 

адамнан кем адам 

қатыспайды. Біреуі 

ортаға турып көзін 

жұмады. Тәрбиеші 

көрсеткен бала, 

ортада турған 

баланы шақырады.. 

Дидактикалық ойын:  

 «Кім солай сөйлейді?» 

Мақсаты: жануарларды 

дауысынан айыра білуге 

және дауыстарын 

еліктеуге үйрету. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 



 

 

 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

 Санамақ . 

 Кел санайық санамақ  

Саусақтарды даралап  

Басбармағым алғашқы  

Бал үйрек жалғасы  

Ортан терек кезекші  

Шылдыр щүмек 

көмекші  

Шынышағым балапан  

Бәріне ортақ алақан.  

Ойыншық өзі 

туралы не айтады?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

заттардың өзіне тән 

өзгеше 

ерекшеліктерін 

сипаттауға үйрету; 

сөйлеу, тыңдау 

қабілетін дамыту.  

 

 

Тақпақтар жаттату. 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша әңгіме 

құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың сөздік 

қорын молайту. 

Ұ.О.Қ  Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

достарым»  

Мақсаты: Табиғат 

қорғаушылары табиғат 

бұрышындағы,ауладағ

ы тіршілік атаулыға 

қамқор болуға үйрету. 

 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Досыма 

арналған кесені 

әшекейлеу»  

Мақсаты: Дайын 

үлгідегі кесені түрлі-

түсті қарындашпен 

дұрыс бояуға 

үйрету.Балалардың 

қағазға 

бейнелегендерін іс-

әрекет арқылы көрсете 

білу;саусақ,қол қимыл-

қозғалыстарын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен 

жүру.Отырып допты 

бір-біріне 

домалату.Еденде 

жатқан бөренеден 

асып түсу.Өздігінен 

кедергілерден өте 

білуін дамыту.         

Жапсыру. 

Тақырыбы: 

«Достарыма арналған 

пирамида» 

Мақсаты:  балаларға 

пирамида туралы 

түсінік беру, пішіні, 

түсін ажырата білуге 

үйрету. Балалардың 

қағаз бетіне кеңістікті 

бағдарлай  отырып, 

дайын пішінді дұрыс  

Құрастыру   

Тақырыбы: 
 «Кел,бірге 

ойнайық»  

Мақсаты: Түрлі-

түсті мұнара 

құрастыру,балалард

ы қағазбен жұмыс 

жасауға 

үйрету;оларды 

түсіне,пішініне,көле

міне қарай ажырата 

отырып,қағаз бетіне 

дұрыс орналастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Музыка  
Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Таныс 

әуендерді тыңдап, 

тани білу 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап шеңбер 

жасап жүру.3м 

арақашықтықта төрт 

тағандап 

еңбектеу.Жаттығулард

ы орындау барысында 

сақтық білдіруге 

үйрету. 



икемділіктерін 

дамыту;еңбек 

етуге,ұқыпты жұмыс 

жасай білуге тәрбиелеу. 

 

орналастыру 

 

 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

Ән тыңдау: 

«Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Біз-көңілді 

қуыршақ» Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 
«Қуыршақ сөйлейді»  
 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 



Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 Кім тез жинайды?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

жеміс пен көкөністерді 

тез топтастыруға 

үйрету, тәрбиешінің 

сөзіне жылдам әрекет 

етуге, төзімділікке 

және тәтіптілікке 

тәрбиелеу 

«Ыстық-суық»  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

топтың бөлмесіндегі 

өсімдіктер жайлы 

білімдерін тереңдету; 

әуестік, тапқырлықты 

тәрбиелеу; сөйлеу 

қабілетін дамыту 

Ағашқа жүгір  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

балабақшаның 

аумағында өсетін 

ағаштар туралы 

білімдерін қорыту; 

керек ағашты тез 

табуға үйрету.  

 

Жұп суреттер  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

байқампаз қабілетін 

дамыту; заттардың, 

суреттердің ұқсастық 

пен айырмашылықтарын 

табуға үйрету; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін арттырып, 

ұқсас, әр түрлі, бірдей 

сөздерін үйрету.  

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 



Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма 

Мамыр  айы  ІІІ –апта   (17-21 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Менің сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты:  
 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

17.05.2021 

 

Сейсенбі 

18.05.2021 

 

Сәрсенбі 

19.05.2021 

 

Бейсенбі 

20.05.2021 

 

Жұма 

21.05.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

ЖҰМБАҚТАР  ШЕШУ 

; 

1. Аяғы бар ,  жүрмейді , 

Аузы   бар  ,  күлмейді . 

Айнымайды  бөпемнен , 

Тек   сөйлеуді   білмейді   

( қуыршақ   ) 

2. Суға салсаң    батпайды , 

Түскен   жерге  

жатпайды          (   доп   

)        

 

Дидактикалық    

ойын:  Жалғасын  

тап  » .    

Ойын шарты  ;   

Бастаушы  бала  

сөйлемді  бастап  

береді,  

балалараяқтайды . 

 

Домино  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

қоғамдық 

тасымалдаушы 

көліктер жайлы 

білімдерін дамыту: 

автокөлік, позд, ұшақ, 

кеме, қайық, олардың 

ерекшеліктерін 

анықтау; балалардың 

бірге ойнау, ережеге 

бағыну қабілеттерін 

тиянақтау 

Лото  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды

ң мектеп, үй 

жануарлары, 

отбасы туралы 

жекелеген 

білімдерін жүйеге 

келтіру; сөйлеу 

қабілетін дамыту, 

заттарды дұрыс 

атауға үйрету, 

жалпылама 

сөздерді қолдану: 

көлік, үй 

жануарлары, 

мектеп, отбасы.  

 

Аңшы мен бақташы  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

жабайы аңдар мен үй 

жануарларын 

топтастыруға үйрету; 

жабайы аңдар, үй 

жануарлары тәрізді 

жалпылама ұғым беретін 

сөздерді қолдануды 

түсіндіру; байқампаздық, 

жылдамдық қабілетерін 

дамыту 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 



Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

 

 

 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Кім не істейді?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 

құрбыларымен ойнауға 

деген қызығушылығын 

арттыру 

Санамақ . 

 Кел санайық санамақ  

Саусақтарды даралап  

Басбармағым алғашқы  

Бал үйрек жалғасы  

Ортан терек кезекші  

Шылдыр щүмек 

көмекші  

Шынышағым балапан  

Бәріне ортақ алақан.  

Ойыншық өзі туралы 

не айтады?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

заттардың өзіне тән 

өзгеше ерекшеліктерін 

сипаттауға үйрету; 

сөйлеу, тыңдау 

қабілетін дамыту.  

 

 

Тақпақтар жаттату. 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрау. 

Мақсаты: 

сөйлету арқылы 

баланың сөздік 

қорын молайту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

ойыншықтар туралы 

түсінік беру. Допты алға 

домалатуға үйрету. Түзу 

бағытта жүре білу 

іскерліктерін бекіту. 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншығым» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды 

сипаттап айтуға үйрету; 

қандай сұрағына жауап 

беруге және жалғау, 

жұрнақтарды сөздерге 

дұрыс жалғап айтуға 

үйрету. Ұқыптылыққа 

баулу. 

 

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Біздің 

топтың ойыншықтары» 

Мақсаты:  Балаларды 

ойыншық туралы 

түсініктерін 

Ойыншықтың аттарын 

атауға қалыптастыру. 

Ойыншықтардың қасиеті 

мен жасалу жолдарын 

ұғындыру. 

Ойыншықтарға деген 

сүйіспеншілік сезімін 

арттыру. 

Сурет салу  
Тақырыбы: «Менің 

әдемі добым» 

Мақсаты: Қылқаламды 

дұрыс ұстауға үйрету, 

қозғап жылжытуға, 

Балаларды қылқаламмен 

дөңгелеп жасап, бояуға, 

түстер мен пішіндерді 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Допты алға домалатуды 

жетілдіру. Тәрбиеші 

көрсетуі бойынша 

қимылдарды орындау 

дағдыларын 

қалыптастыру. Алға 

жылжып  секіруге, 

допты екі қолымен 

астынан ұстап 

лақтыруға үйрету. 

 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің 

балабақшам»   

Ән тыңдау: «Қаракөз 

менің бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

«Сылдырмақты тап» 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» жүру. 

Алға жылжи отырып, 

секіру. Биіктігі 40 см 

доғаның астынан 

еңбектеу; жаттығуларды 

орындау барысында 

жағымды әсерлерін 

дамытуға мүмкіндік 

беру; 

Сенсорика  

 Тақырыбы: «Қуыршақ 

Әйгерімге арналған 

моншақтар» 

Мақсаты: Балаларды 

өлшемі мен түсі 

бойынша әртүрлі 

геометриялық пішіндерді 

ажыратуға үйрету. Жеке 

Музыка 

Тақырыбы:«Мен

ің балабақшам»   

Ән тыңдау: 

«Қаракөз менің 

бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: 

«Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 

«Орындықта 

отырып билейміз» 

 

 



ажыратуын бекіту. Өз 

еркімен  жұмыстануға 

тәрбиелеу.  

 
 

қимыл-ойын: 
«Орындықта отырып 

билейміз» 
 

түстер туралы түсінік  

беру, ұсақ бөлшектерді 

бауға жинай отырып, қол 

моторикасын  дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 



шаралары Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Кім не істейді?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 

құрбыларымен ойнауға 

деген қызығушылығын 

арттыру 

Кім тез жинайды?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

жеміс пен көкөністерді 

тез топтастыруға 

үйрету, тәрбиешінің 

сөзіне жылдам әрекет 

етуге, төзімділікке және 

тәтіптілікке тәрбиелеу 

«Ыстық-суық»  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

топтың бөлмесіндегі 

өсімдіктер жайлы 

білімдерін тереңдету; 

әуестік, тапқырлықты 

тәрбиелеу; сөйлеу 

қабілетін дамыту 

Ағашқа жүгір  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды

ң балабақшаның 

аумағында өсетін 

ағаштар туралы 

білімдерін қорыту; 

керек ағашты тез 

табуға үйрету.  

 

Жұп суреттер  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

байқампаз қабілетін 

дамыту; заттардың, 

суреттердің ұқсастық пен 

айырмашылықтарын 

табуға үйрету; балалардың 

сөйлеу қабілетін 

арттырып, ұқсас, әр түрлі, 

бірдей сөздерін үйрету.  

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма 

Мамыр  айы  ІV –апта   (24-28 аралығы) 

«Айгөлек »  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:  «Жиһаздар» 

Мақсаты:  
 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

24.05.2021 

 

Сейсенбі 

25.05.2021 

 

Сәрсенбі 

26.05.2021 

 

Бейсенбі 

27.05.2021 

 

Жұма 

28.05.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл 

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық ойын:  

«Атауын ата» 

Мақсаты: Жиһаз 

түрлерімен таныстыра 

отырып,оларға атауларын 

атауға үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Үлкен кіші» 

Мақсаты: Балаларға 

жиһаздардың суретін 

көрсете 

отырып,оларға 

иһаздардың 

үлкен,кішісін ажырата 

білуге үйрету. 

Суретпен жұмыс 

Мақсаты: Балаларға 

суреттегі жиһаздарды 

көрсете 

отырып,оларға 

таныстыру,сөздік 

қорларын дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық?» 

Мақсаты: Балаларға 

суреттен 

жиһаздардың суретін 

көрсете отырып, 

суреттегі артық 

затты көрсетуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз қалай 

аталады?» 

Мақсаты: Балаларға 

суреттегі жиһаздарды 

көрсете отырып,оларға 

таныстыру,сөздік 

қорларын 

дамыту,суретпен жұмыс 

жасауға дағдыландыру. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

Таңғы ас Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу, майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту. 

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

 

 

 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

Кім не істейді?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың ауыл 

шаруашылығы жайлы 

білімдерін тереңдету; 

ойлау, сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен ойнауға 

деген қызығушылығын 

арттыру 

Санамақ . 

 Кел санайық санамақ  

Саусақтарды даралап  

Басбармағым алғашқы  

Бал үйрек жалғасы  

Ортан терек кезекші  

Шылдыр щүмек 

көмекші  

Шынышағым балапан  

Бәріне ортақ алақан.  

Ойыншық өзі 

туралы не айтады?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

заттардың өзіне тән 

өзгеше 

ерекшеліктерін 

сипаттауға үйрету; 

сөйлеу, тыңдау 

қабілетін дамыту.  

 

 

Тақпақтар жаттату. 

Мақсаты: сөзді анық 

айтуға, дыбыстарды 

нақты айтуға 

дағдыландыру. 

Суреттер қарау: 

Тақырыпқа сай 

суреттер қарау. 

Сурет бойынша әңгіме 

құрау. 

Мақсаты: сөйлету 

арқылы баланың сөздік 

қорын молайту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Алға 

жылжи отырып секіру. 

Басынан асыра допты қос 

қолмен лақтыру. Еліктеуге 

қызықтыру, ниет білдіру.    

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қуыршақтың бөлмесі»  

Мақсаты: балаларды 

жиһаздардың атауын 

дұрыс атай білуге 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

сұрақтарға толық жауап 

беруге үйрету; 

дыбыстарды, сөздерді дәл 

айтуға үйрету. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

топтың гүл сөресі 

әдемі» 

Мақсаты: бөлме 

жиһаздары мен гүл 

сөресін таныстыру, 

атауын атау, күтім 

жасау тәсілдерін 

үйретуге, бөлме 

заттарын ұқыпты, таза 

ұстауға тәрбиелеу. 

  

Сурет салу   
Тақырыбы: Жиһаздар 

Мақсаты: Гүл салатын 

құмыра салу бояу 

түстерін танып 

таңдауын 

қалыптастыру. 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

шеңбер  етіп қойылған 

жіптің бойымен 

жүру.Допты кеудеден 

қос қолмен лақтыру. 

Домалап бара жатқан 

допты қуып жету. 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: 

«Орындыққа 

отырайық» 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздармен 

таныстыруды 

жалғастыру; 

ермексазды 

пайдаланып әдіс-

тәсілдерін жетілдіру, 

ойлау қабілетін, қол 

икемділігін дамыту, 

әсемдікті сезінуге 

тәрбиелеу. 
 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Бөлме 

жабдықтаймыз» 

Мақсаты: Қонақ 

бөлмесін 

жабдықтауда жұмсақ 

және қатты 

жиһаздармен 

таныстыра  отырып, 

оларды бір-бірінен 

ажыратуға, қатты 

қағаз 

қиындыларынан 

үлгіге қарап отырып, 

орындық құрастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Бесік 

жыры» 

Мақсаты: Баяу 

және көңілді әндерді 

ажырата білуге 

үйрету,әуендердің 

бейнелік сипатын 

түсіну. 

Ән тыңдау: «Әлди-

әлди» 

 қазақ халық әні. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. Еденде 

жатқан бөренеден асып 

түсу. Көрсетуге сәйкес 

қимылдарды үйрету 



Ән айту: 

«Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты 

қимыл-ойын: 
«Орындықта отырып 

билейміз»  

 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен киінуін ботенкелерінің бауын байлауын, салуын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 

Серуендеу Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

Балаларға қызыл,сары,жасыл түсті дөңгелектер таратып беріп,әр түстің қалай жұмыс істейтінің аңғарту. Бағдаршам жанған 

кезде балалар қолдарындағы сәйкес түсті дөңгелекті көтереді,ал тәрбиеші нені білдіретінің айтады. 

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

Бірін бірі итермей,бос жүгіре алуға,өз орнын тауып келе алуға үйрету. 

Серуеннен оралу Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау.  

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты 



қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры» тақпағын айтып балаларды тәтті ұқыға жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                   

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

Бесін асқа отыру,асты тауысып ішуін қадағалау.Беті қолдарын жуу,өз сүлгілерін дұрыс пайдалану. 

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Кім не істейді?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 

құрбыларымен 

ойнауға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

Кім тез жинайды?  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

жеміс пен көкөністерді 

тез топтастыруға 

үйрету, тәрбиешінің 

сөзіне жылдам әрекет 

етуге, төзімділікке 

және тәтіптілікке 

тәрбиелеу 

«Ыстық-суық»  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

топтың бөлмесіндегі 

өсімдіктер жайлы 

білімдерін тереңдету; 

әуестік, тапқырлықты 

тәрбиелеу; сөйлеу 

қабілетін дамыту 

Ағашқа жүгір  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

балабақшаның 

аумағында өсетін 

ағаштар туралы 

білімдерін қорыту; 

керек ағашты тез 

табуға үйрету.  

 

Жұп суреттер  

 

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

байқампаз қабілетін 

дамыту; заттардың, 

суреттердің ұқсастық 

пен айырмашылықтарын 

табуға үйрету; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін арттырып, 

ұқсас, әр түрлі, бірдей 

сөздерін үйрету.  

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және түймелерін,аяқ киімдерін ,сырмаларын дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Балабақшаның ауласына ұшып келген құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, дене бөліктерін атауға үйрету, құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен ойын алаңдарындағы гулдерді суаруға үйрету.  

Мақсаты: балаларға күннің қай мезгілде шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн дегенде тұрамыз. Жаңбыр дегенде отырамыз. 



Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


