


  

      
Циклограмма 

Қыркүйек айы  І апта (1- 4 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы 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. 

 Дид.ойындар: «Өз 
үйіңді тап» 
Мақсаты: Түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру, 

қабылдауын дамыту, 

ойынның ережесін 

сақтауға үйрету. 

Ойын: «Көңіл 

күйіңмен бөліс»                         

Мақсаты: балаларды 

бір-бірімен және 

тәрбиешімен қарым-

қатынас орнату. 

 

Үстел үсті 

ойыны:«Пазл» 

Мақсаты: Балалардың 
ой өрісін зейінін, ойлау 
қабілетін 
дамыту.Шапшаңдыққа 
және саусақ  

моторикасын дамыту. 

Ойын: «Ойнайықта, 
ойлайық» 
Мақсаты: Балаларды 
ойын ойната отырып, 
достыққа, 
ұжымшылдыққа 
үйрету.Әңгіме 

құрастыруға 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, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

 «Балабақша 

бөлмелеріне 

экскурсия жасау» 

Мақсаты: Балаларға 

топты, жатын бөлмені, 
шешінетін бөлмені 
көрсету, таныстыру. 
Қандай зат қайда, не 
үшін тұратынын 
түсіндіру. 

«Мен кім 

боламын» 
суреттерін  
қарастыру  

Мақсаты: Әр 
баладан болашақта 
өзінің кім болғысы 
келетінін сұрау. 
Армандаған 
тілектері, ойларын 
сұрау. 

«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. 
«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  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Ф. Оңғарсынованың 

«Үй жақсы ма, бақша 

жақсы ма?» өлеңі.  

 Мақсаты:Өлеңді 

түсініп, есте сақтауға 

үйрету.Есте сақтау 

қабілеттерін, зейінін, 

тілін дамыту.  

Дидакти-қ ойын: 

«Менің 

балабақшам» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Біздің 

бақшада» 

Мақсаты: Әртүрлі 

Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар: 

1.Сапта бір-бірлеп 

жүру, жүруді 

жүгірумен 

кезектестіру.Еденг

е қолымен 

сүйеніп, 

шығыршық ішінен 

өту. Тақтай 

бойымен тепе-

теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Балабақшаға 

апарар жол». 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

 

Еденге қолымен 

сүйеніп, 

шығыршық ішінен 

өту. 

Бір орында тұрып, 

екі аяқпен секіру(2-

3рет жүрумен 

кезектестіре 

отырып, 10 рет 

секіру).Заттар 

арасымен 

доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Жылдам 

барайық 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

 

Еденге қолымен 

сүйеніп, шығыршық 

ішінен өту. Тақтай 

бойымен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

8м дейінгі қашықтықта 

заттар арасымен тура 

бағыт бойынша 

төртағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Балабақшада кім 

бірінші?». 

Құрастыру 

Тақырыбы: 
«Балабақша 

ғимараты» (құрылыс 



  

түстен, өлшемнен 

тұратын заттардың 

жиыны туралы 

түсініктерді 

қалыптастыру.5 

көлемінде санау, 

заттарды үлгісі 

бойынша және 

аталған саны 

бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Балабақша» 

(Дьенеш 

блоктарымен) 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Балабақшадағы 

әр түрлі доптар»  

Мақсаты: Түрлі 

тәсілдерді қолдана 

отырып, таныс 

заттарды өзіне тән 

ерекшеліктерін 

ескере отырып  

мүсіндеуге 

үйрету.Тазалыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидакти-қ ойын: 

«Балабақшада» 

 

бақшаға». 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Балабақша 

ауласына саяхат» 

Мақсаты: 
Балабақша 

ауласындағы және 

маңайындағы 

өсімдіктерді, 

ағаштар мен 

бұталарды атауға 

үйрету.  

Дид-қ ойын: 

«Ағашты тап» 

 

 

материалдарынан 

құрастыру) 

Мақсаты: «іргетас» 

ұғымымен 

таныстырып, 

балабақша ғимаратын 

құрастыруға үйрету; 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу; үлкен 

құрылыс материалынан 

екі қабатты ғимарат 

құрастыруға 

дағдыландыру.  

Дид-қ ойын: 

«Балабақша» (Дьенеш 

блоктарымен) 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Балабақшадағы 

түрлі түсті шарлар» 

(заттық сурет салу) 

Мақсаты: Сурет салу 

барысында дөңгелек 

және сопақша 

пішіндерді ажырата 

білуге үйрету. Бояу 

тәсілін бекіту.Баланың 

ойлау, көру, есту 

қабілеттерін және ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту. 

Дидакти-қ ойын: 

«Балабақшада» 

 



  

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 

 Вариативтік 

компанент:                    

«Асық 

терапиясы»             

Ойын – жаттығу:                     
«Қуыршықты 

жуындыр»;  
Альбомдар,сюжетті 

Ойын: «Кімнің 
заттары?»      (жақын 

адамдарының заттарын 
анықтау); 

Ойын: Сюжеттік 
ойыншықтармен 

ойындар, 
ертегі оқып беру; 



  

жеке жұмыс. (Пән маманы 

жоспары 

бойынша) 

 

 

картиналар қарастыру,  
Ірі құрылыс 
материалдарымен 
ойындар. 

 

Суретті кітапшаларды 
бояу, пазлдар, мозаика 
және т.б. 

үстел үсті театры және 
т.б. 

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 (7- 11 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты: Балалардың балабақша өмірі туралы түсініктерін қалыптастыру. Балабақшаға деген сүйіспеншіліктерін арттыра отырып, балаларды көп 
нәрселерге үйрететінін және жақсылыққа тәрбиелейтін орын екенін түсіндіру. Топтағы ойыншықтарға сүйіспеншілікпен, ұқыптылыкпен қарауға үйрету. 

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 

 

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

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

Үстел үсті ойыны – 

пазл:  

«Үйшік құрастыр» 
Балалармен отбасы 
туралы әңгімелесу 
 
 

Үстел үсті ойыны: 
«Лото» 
Мақсаты: балаларды 
лотоны дұрыс 
ұқсастығын тауып 
құрастыруға үйрету. 

Д\о: «Мен кіммін?» 
Мақсаты: Өздері 
туралы әңгімелеу. 

Саусақ ойыны  
«Санамақ». 
Балаларды  тез санауға, 
жылдамдыққа үйрету. 
Ойлау қабілетін дамыту.  
 

Үстел үсті ойыны – пазл:  

«Ертегіні құрастыр» 
Балалардан құрастырған 
ертегіні өз тілдерімен 
жеткізуді ұсыну. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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/О «Сиқырлы 

суреттер»  

Мақсаты: балалардың 
логикалық ойлау 
қабілетін , ес, зейін 
қабылдау процесстерін 

 «Қатты - ақырын» 

Мақсаты: Дауыс 

күшін алмастыра білуге 
үйрету. Біресе қатты, 
біресе жай. 

 «Аулада» 

Мақсаты: Тілдік 

естуді және дауысқа 
еліктеу қабілеттілігін 
дамыту. 

«Суреттерді орналастыр» 

Мақсаты: Заттарды 

топтастыруға жаттықтыру, 
өз бетінше тапсырманы 
орындауға дағдыландыру, 
ойлау қабілетін дамыту. 

Мазмұнды – рөлді 

ойын: «Ойынышық 

дүкені»  
Мақсаты: балаларды 
мамандыққа баула, яғни 
дүкенші болуға 



  

дамыту. ынталандыру және сыпайы 
сөйлеуге үйрету. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір-бірлеп 

жүру,қол мен аяқ 

қимылын үйлестіру, 

бой түзулігін дұрыс 

сақтау. Заттардың 

арасымен 

құрсауларды  

домалату. Сызықтар 

арасымен (15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

«Кімнің достары 

көп?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Үйшік» ертегісі 
Мақсаты: Ертегі 

желісін айтып беруге 

үйрету дағдыларын 

қалыптастыру. 

Бауырмалдыққа, 

адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

Дидакти-қ ойын: 

«Мен айтамын, 

досым жасайды» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Заттардың арасымен 

құрсауларды 

домалату. 2-3м 

қашықтықта алға 

ұмтыла қос аяқпен 

секіру. Тақтай 

үстімен(8м) көлденең 

еңбектеу 

 

Қимылды ойын: 

«Досым, ұста!». 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Достарымның 

ойыншықтары»  

Мақсаты: Заттарды 

салыстырып қою 

арқылы оларды 

санамай-ақ жұптарын 

салыстыру негізінде 

тең немесе тең 

еместігін анықтай 

білуді үйрету. 

Дид-қ ойын: «Таныс 

пішіндер доминосы» 

          

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

жасыл достарым» 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктері туралы 

білімдерін байытып, 

аттарын атауға 

үйрету. Балалар 

ұжымында достық 

қарым-қатынасты 

тәрбиелеу.  

Дид-қ ойын: 

«Өсімдіктің досын 

тап» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  
Достыққа, бір-лікке, 

татулыққа шақыру. 

Көңілді әуен арқылы 

көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе 

би қимылдарын 

жасау дағдыларын 

үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Серуендейміз, 

билейміз» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  «Серуендейміз, 

билейміз» А.Тоқсанбаев 

Музыка тыңдау: 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Тату доспыз 

бәріміз» Е.Меңдешов 

Ойын ойнау:  

«Ән салған кім?»  

А. Райымқұлова 

Музыкалық –

дидактикалық ойын 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар» 

Мақсаты:Бала-лардың 

мінез құлқында 

қарапайым әдеп 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Заттардың арасымен 

құрсауларды домалату. 

Сызықтар арасымен 

(15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап 

жүру.Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру және 

қағып алу(1,5м 

қашықтықтан). 

Қимылды ойын: 

«Досым, қағып ал!» 

 Орыс тілі 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: Обучение 

правильному 

произношению гласных 

и согласных звуков 

русского языка. Знать 

значение слова 

«друзья», пословицы и 

поговорки о дружбе;  

Уметь ценить дружбу, 

беречь её, 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу. Уметь оценивать 

свои поступки и  



  

 

 

 А.Тоқсанбаев 

Музыка тыңдау: 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Тату 

доспыз бәріміз» 

Е.Меңдешов 

Ойын ойнау:  

«Ән салған кім?»  

А. Райымқұлова 

 

 

ережелерін(ойыншықтар

мен бөлісу) бекіту. Ойын 

барысында 

ойыншықтарға 

ұқыптылықпен, 

жанашырлықпен қарап, 

әрекет ете білуге баулу. 

Дидакти-қ ойын: 

«Ойыншықтарды 

жинаймыз» 

 

поступки своих друзей.  

Дид-я игра: «Выбери 

друга» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Досымның үйі» 

( заттық сурет салу)  

Мақсаты: Әртүрлі 

бағыттағы тура 

сызықтар мен олардың 

қиылысуын жүргізе 

білуді үйрету.Үлгі 

бойынша пішінін 

ескере отырып сурет 

салуды үйрету. 

Дидакти-қ ойын: 

«Досыңа көмектес» 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 
Қимылдық ойын: 

 «Жұбыңды тап» 
Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге 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.  

 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 – жаттығу: 
«Қуыршықты 
жуындыр»;  
Альбомдар,сюжетті 
картиналар қарастыру,  
Ірі құрылыс 

материалдарымен 
ойындар. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық 

терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары 

бойынша) 

 

 

Үстел үсті  театры: 

«Мен аспазшымын» 
және т.б. тақырыптар 
бойынша сюжетті 
картиналар қарастыру. 
 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Қуыршақты 
тамақтандыр»; 
Ірі құрылыс 
материалдарымен және  
конструкторлармен  

ойындар. 

Ойын: сюжеттік 
ойыншықтармен ойындар, 
ертегі оқып беру; 
үстел үсті театры және т.б. 
 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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.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 «Күз» тақырыбына сай көрме жасақтап әкелулерін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІІІ апта (14- 18 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты: Балалардың балабақша өмірі туралы түсініктерін қалыптастыру. Балабақшаға деген сүйіспеншіліктерін арттыра отырып, балаларды көп 
нәрселерге үйрететінін және жақсылыққа тәрбиелейтін орын екенін түсіндіру. Топтағы ойыншықтарға сүйіспеншілікпен, ұқыптылыкпен қарауға үйрету. 

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,дидактика

лық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй орнатуға 

ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Ойын: «Ойнайықта, 
ойлайық» 

Мақсаты: Балаларды ойын 
ойната отырып, достыққа, 
ұжымшылдыққа 
үйрету.Әңгіме құрастыруға 
үйрету. 
 

Ойын: «Өз үйінді 
тап» 

Мақсаты:  
Түстерді ажыратуға 
жаттықтыру, 
қабылдауын дамыту, 
ойынның ережесін 
сақтауға үйрету 

Ойын: «Көңіл 

күйіңмен бөліс»                                        

Мақсаты: балаларды 

бір-бірімен және 

тәрбиешімен қарым-

қатынас орнату  

Ойын: «Тыңда да, айт» 
Мақсаты: 

Айналадағы заттардың 
дыбыстарын бір-бірінен 
ажырата білуге үйрету. 

Ойын: «Әуенмен қарсы 

алайық»                         

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйін көтеру, 

шаттыққа кеңелту. 

Татулыққа, достыққа 

үйрету. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Гүлдер мен 

аралар»  
Мақсаты:Балаларды 

кеңістікті бағдарлай білуге 
үйрету, епті,шапшаң, зейін 

 Д\о: «Қай маман иесі 

екенін тап» 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін 
дамыту. 

«Жемістер мен 

көкөністерді ажырат» 

Мақсаты: Балаларға 

жемістер мен 
көкөністерді ажыратуға, 

«Кімнің құсы алысқа 

ұшады?» 

Мақсаты: Ұзақ , 

бағытталған бірқалыпты 
ауызбен дем шығаруды 

«Таныс пішіндер 

доминосы»  

Мақсаты: геометриялық 

пішіндер жайлы білімдерін 
бекіту, көп заттың ішінен 



  

қойғыш және аңғарымпаз 
болуға тәрбиелеу.  

олардың өсетіндерін 
айту. Саусақ 
маторикасын дамыту. 

қалыптастыру. біреуін таңдауға 
жаттықтыру. 

Ұ.О.Қ  Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы 

ойыншықтар» 

Мақсаты: Дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс айту дағдыларын 

бекіту.Балалардың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен байыту.  

Ұқыптылыққа, 

жинақылыққа 

тәрбиелеу.  

Дидакти-қ ойын: 

«Ойыншық 

атауындағы бірінші 

дыбысты айтайық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен дыбыстарды 

ажырату. Би 

элементтерін 

музыканың бояуымен 

сезініп жасау. 

Ойыншықтарды 

жинақы ұстауға, 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар»  

өлеңі.    Н. 

Әлімқұлов. 

Мақсаты: Өлеңді  

эмоционалды 

қабылдай білуді 

дамыту, түсініп, есте 

сақтауға үйрету, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 Дидакти-қ ойын: 

«Жаңа қуыршақ» 

              

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Сөредегі 

ойыншықтар»  

Мақсаты: Бірінің 

астына бірі екі 

қатарда  орналасқан 

заттардың екі тобын 

салыстыруды 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Ойыншықтар 

дүкені» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бірқалыпты, аяқтың 

ұшымен, тізені 

жоғары көтеріп 

жүгіру.Бір орында 

оңға, солға секіру. 

Допты екі қолмен 

бастан асыра кедергі 

арқылы 

лақтыру(2м.қаш.).  

Қимылды ойын: 

«Ойыншыққа тез 

жетейік» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Сандықты 

әшекейлеу» 

Мақсаты:Геометриял

ық пішіндерден ою-

өрнектерді құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру, жеке 

бөліктерді жапсыруды 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Сандықты 

әшекейлейміз» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бір орында оңға, солға 

секіру. Арқан үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Допты жоғары 

лақтырып, екі қолмен 

қағып алу.(2-3рет) 

Қимылды ойын: 

«Ойыншықты қағып 

ал!» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар еліне 

саяхат» 
Мақсаты: Балалардың 

ойыншықтардың 

қандай материалдан 

жасалғаны туралы  

мағлұматын кеңейтіп, 

қарапайым 

тәжірибелерді 

жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

 Дид-қ ойын: 

«Ойыншықтарды 

атаймыз» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бір орында оңға, солға 

секіру. Допты екі қолмен 

бастан асыра кедергі 

арқылы 

лақтыру(2м.қаш.). 

Гимнастикалық скамейка 

үстімен  көлденеңінен 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Ойыншыққа еңбектеп 

жетеміз» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Досымның үйі» 

Мақсаты:  Орналастыру 

тәсілдерін қолдана 

отырып, үйді 

пластиналарды тігінен 

және кірпіштерді, 

бөлшектерді 

көлдененінен 

орналастырырып 

құрастыруға 

үйрету.Бастаған ісін 

аяғына дейін жеткізуін 

қалыптастыру.   

Дид-қ ойын: «Дұрыс, 



  

достарымен бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

қимылдар: 

«Қуыршақпен 

би»«Бөбегім» 

Ғ.Дауылбаева 

 Музыка тыңдау: «Кір 

қуыршақ» И.Нүсіпбаев 

Ән айту: ««Тату 

доспыз бәріміз» 

Е.Меңдешов 

Ойын ойнау: «Үлкен, 

кіші қоңыраулар» 

дидактикалық ойын 

 

бұрыс 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншығым»)  

( заттық сурет салу)  

Мақсаты: Домалақ 

пішінен доптыңың 

суретің салып, ирек 

сызықпен әшекейлеуді 

үйрету, шыдамдылыққа 

сыйласымды, қарым –

қатынасқа тәрбиелеу, 

суретті қыл қаламен салу 

және бояу әдіс –

тәсілдерін меңгерту. 

Дидакти-қ ойын: 

«Ойыншықты атай 

аласын ба?» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 
Қимылдық ойын: 

 «Жұбыңды тап» 

Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге 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.  



  

 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: 

«Мен аспазшымын» және 
т.б. тақырыптар бойынша 

сюжетті картиналар 
қарастыру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

Ойын – жаттығу: 
«Қуыршықты 
жуындыр»;  

Альбомдар,сюжетті 
картиналар қарастыру,  
Ірі құрылыс 
материалдарымен 
ойындар. 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Қуыршақты 
тамақтандыр»; 

Ірі құрылыс 
материалдарымен және  
конструкторлармен  
ойындар. 

Ойын:«Төлін тап» 
Мақсаты: Төрт түлік 
туралы, оның  төлдері 

туралы білуге , ойларын 
жеткізіпайтуға үйрету.  

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуен №1 

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 
Қимылдық ойын: «Жұбыңды тап» 

Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге үйретуСеруенге 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 «Күз» тақырыбына сай көрме жасақтап әкелулерін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІVапта (21-25 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Жиһаздар» 

Мақсаты: Балалардың балабақша өмірі туралы түсініктерін қалыптастыру. Балабақшаға деген сүйіспеншіліктерін арттыра отырып, балаларға 
балабақшадағы жиһаздар туралы түсінік бере отырып,оларға жиһаз түрлерімен таныстыру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық  ойын: 

« Жиһаз атауына 

сөйлем құрау». 

Мақсаты:  түстерді  

ажырата  білу,  әр түрлі  

суреттер  арқылы  

тілдерін  дамыту. 

Дидактикалық  

ойын: 

«Не жетпейді?»  

Мақсаты: жиһаздың 
бір бөлшегі 
жетпейтін  суреттерді 
көрсететіп, себебін, 

қалай күту керектігін 
түсіндіру. 
 

Дидактикалық  

ойын: 

« Жеке- жеке  атын 

ата» 

( кесе, қасық т.б.-

ыдыс-аяқ)(алма, 

алмұрт, т.б.-жемістер) 

Мақсаты:  ойлау  

қабілетін дамыту. 

Дидактикалық  ойын:       

« Жиһаздарды 

құрастыр»  

Мақсаты:2-3 бөліктен 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық  ойын: 

 «Қай  жиһаз  жасырулы  

тұр» .   

Мақсаты: балалардың  

зейінін, есте  сақтау  

қабілеттерін  дамыту.  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз 

«Ағаш шебері» өлеңі 

Бұрқыратып иісін 
Тақтай тілем ағаштан 
Безендірем үй ішін 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

«Мимикалық жаттығу» 
Мақсаты: балалардың көңіл 
күйлерін түрлі эмоциялармен 
білдіруге үйрету. 



  

қызметіне 

дайындық 

сөйлемді бастап, жиһаз 

атауымен аяқтауға 

үйрету:Айгүл бөлмеге 

кіріп, шырынды 

....қойды.(үстел үстіне) 

атауларына қарама-

қарсы сөздерді  айтуға 

үйрету. 

Мыс: үлкен орындық-

кішкентай орындық; 

Жұмсақ диван-қатты 

диван... 

 

Жабдықтармен 
жарасқан 
Болсын берік, көрікті 
Пәтерлердің жасауы 

Соған лайық ең мықты 
Келер жиһаз жасағым 
Мақсаты: Балаларды 

жиһаздың жасалу 

жолымен таныстыру. 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу 

технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 

 

Достар креслоға отырып еді, 
оның аяғы сынып қалды – 
«мұңаю».Не істейміз?»- «таң 
қалу». Таптық! – «қуаныш». 

Балға мен шеге алып, 
орындықты жөндедік – 
«қуаныш».Енді ешқандай 
қиындық жоқ! «Тыныштық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Кіші және үлкен 

қадаммен, сапта бір-

бірлеп 

жүгіру.Гимнастикалы

қ қабырғаға жоғары-

төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: Үй 

жиһаздары.  

(байланыстырып 

сөйлеу) 

Мақсаты:  
Тұрмыстық заттардың 

қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

қабырғаға жоғар-

төмен кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Гимнастикалық 

скамейка үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Орындықтан 

еңбектеп өтейік!» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: Үйді 

жабдықтау  
Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша 

атауға және 

қорытынды санды 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жиһаз 

фабрикасына 

саяхат» 

Мақсаты: 
Қарапайым 

тәжірибелерді 

жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаз сатып 

алдым» 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық 

музыка мұрасымен 

таныстыру,  ұлттық 

сазбен 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен ды-быстарды 

ажырату. Би 

элемент-терін 

музыканың 

бояуымен сезініп 

жасау. 

Ойыншықтарды 

жинақы ұстауға, 

достарымен бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

қимылдар: 

«Қуыршақпен би» 

«Бөбегім»Ғ.Дауылба

ева 

 Музыка тыңдау: 

«Кір қуыршақ»  

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық қабырғаға 

жоғар-төмен кезектескен 

қадаммен өрмелеу. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру.Баланың 

қолын көтергендегі биіктен 

жоғары ілінген нәрсені 

орнынан секіру арқылы 

затты жинап өту. 

Қимылды ойын: «Есікті 

кім бірінші жабады?» 

Эстафеталық сайыс: 

«Балабақшадағы көңілді 

эстафета» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Комнатная 

мебель» 
Цель: Учить детей 

понимать вопросы на 

русском языке и давать 

правильные ответы, 



  

қалыптастыру. 

Сөйлемдердің 

түрлерін (жай және 

күрделі) сын 

есімдерді қолана 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Жиһаз 

атауына сөйлем 

құрайық» 

 

атауға, «Барлығы 

қанша?» сұрағына 

жауап беруге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына  

орналастыр» 

 

 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам 

қалыптастыру.  

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Жайдарман» Халық 

әні 

Музыка тыңдау:  

«Айжан қыз» Қазақ 

халық күйі 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев  

Ойын ойнау: 

«Асатаяқ қағамыз» 

 Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

Ойын ойнау: 

«Үлкен, кіші 

қоңыраулар»  

Дидактикалық ойын 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Топ 

жиһаздары» 

Мақсаты: Топ 

бөлмелеріндегі 

жиһаздарды дұрыс 

атауды үйрету, 

оларға 

ұқыптылықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды 

орналастыр» 

 

 

называть мебель  на 

русском языке, 

использовать в речи 

подходящие по смыслу 

глаголы и прилагательные, 

формировать понятие об 

обобщающих словах; 

продолжить работу по 

развитию понимания 

русской речи, 

совершенствовать слуховое 

внимание и 

фонематическое 

восприятие, закреплять 

правильное произношение 

гласных звуков;  

Дид-я игра: «В мебельном 

магазине» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Үй 

жиһаздары» ( Сандық) 

(Сәндік сурет салу) 

Мақсаты: Қазақ халқының 

сәндік-қолданбалы өнер 

шығармаларымен 

таныстырып,  сандықты 

қазақ оюларының кейбір 

элементтерімен 

әшекейлеуге үйрету.  

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына орналастыр» 

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



  

дайындық 

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 
Қимылдық ойын: 

 «Жұбыңды тап» 

Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге 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.  

 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 

Мазмұнды- рөлді ойын: 

«Жиһаздар» 

Мақсаты:Жиһаз туралы 

білімдерін жетілдіру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

«Жұмбақтар» 

Мақсаты: Жиһаздар 

туралы  жұмбақтарды 

шешуге дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

«Жиһаз» тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Жиһаз туралы 

әңгіме  айтып  беруге 



  

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Рөлге бөліп ойнауға 

тәрбиелеу. 
жоспары бойынша) 

 
 

жасалу 

технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуен №1 

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 

Қимылдық ойын: «Жұбыңды тап» 

Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге үйретуСеруенге 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 «Күз» тақырыбына сай көрме жасақтап әкелулерін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Циклограмма 

Қыркүйек айы  Vапта  қайталау  (28-02 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Тақырыбы: «Жиһаздар» 

Мақсаты: Балалардың балабақша өмірі туралы түсініктерін қалыптастыру. Балабақшаға деген сүйіспеншіліктерін арттыра отырып, балаларға 
балабақшадағы жиһаздар туралы түсінік бере отырып,оларға жиһаз түрлерімен таныстыру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық  ойын: 

« Жиһаз атауына 

сөйлем құрау». 

Мақсаты:  түстерді  

ажырата  білу,  әр түрлі  

суреттер  арқылы  

тілдерін  дамыту. 

Дидактикалық  

ойын: 

«Не жетпейді?»  

Мақсаты: жиһаздың 
бір бөлшегі 
жетпейтін  суреттерді 
көрсететіп, себебін, 

қалай күту керектігін 
түсіндіру. 
 

Дидактикалық  

ойын: 

« Жеке- жеке  атын 

ата» 

( кесе, қасық т.б.-

ыдыс-аяқ)(алма, 

алмұрт, т.б.-жемістер) 

Мақсаты:  ойлау  

қабілетін дамыту. 

Дидактикалық  ойын:       

« Жиһаздарды 

құрастыр»  

Мақсаты:2-3 бөліктен 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық  ойын: 

 «Қай  жиһаз  жасырулы  

тұр» .   

Мақсаты: балалардың  

зейінін, есте  сақтау  

қабілеттерін  дамыту.  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз 

«Ағаш шебері» өлеңі 

Бұрқыратып иісін 
Тақтай тілем ағаштан 
Безендірем үй ішін 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

«Мимикалық жаттығу» 
Мақсаты: балалардың көңіл 
күйлерін түрлі эмоциялармен 
білдіруге үйрету. 



  

қызметіне 

дайындық 

сөйлемді бастап, жиһаз 

атауымен аяқтауға 

үйрету:Айгүл бөлмеге 

кіріп, шырынды 

....қойды.(үстел үстіне) 

атауларына қарама-

қарсы сөздерді  айтуға 

үйрету. 

Мыс: үлкен орындық-

кішкентай орындық; 

Жұмсақ диван-қатты 

диван... 

 

Жабдықтармен 
жарасқан 
Болсын берік, көрікті 
Пәтерлердің жасауы 

Соған лайық ең мықты 
Келер жиһаз жасағым 
Мақсаты: Балаларды 

жиһаздың жасалу 

жолымен таныстыру. 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу 

технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 

 

Достар креслоға отырып еді, 
оның аяғы сынып қалды – 
«мұңаю».Не істейміз?»- «таң 
қалу». Таптық! – «қуаныш». 

Балға мен шеге алып, 
орындықты жөндедік – 
«қуаныш».Енді ешқандай 
қиындық жоқ! «Тыныштық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Кіші және үлкен 

қадаммен, сапта бір-

бірлеп 

жүгіру.Гимнастикалы

қ қабырғаға жоғары-

төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: Үй 

жиһаздары.  

(байланыстырып 

сөйлеу) 

Мақсаты:  
Тұрмыстық заттардың 

қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

қабырғаға жоғар-

төмен кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Гимнастикалық 

скамейка үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Орындықтан 

еңбектеп өтейік!» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: Үйді 

жабдықтау  
Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша 

атауға және 

қорытынды санды 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жиһаз 

фабрикасына 

саяхат» 

Мақсаты: 
Қарапайым 

тәжірибелерді 

жүргізуге 

қызығушылықтарын, 

зейіндерін дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаз сатып 

алдым» 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық 

музыка мұрасымен 

таныстыру,  ұлттық 

сазбен 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен ды-быстарды 

ажырату. Би 

элемент-терін 

музыканың 

бояуымен сезініп 

жасау. 

Ойыншықтарды 

жинақы ұстауға, 

достарымен бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

қимылдар: 

«Қуыршақпен би» 

«Бөбегім»Ғ.Дауылба

ева 

 Музыка тыңдау: 

«Кір қуыршақ»  

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық қабырғаға 

жоғар-төмен кезектескен 

қадаммен өрмелеу. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру.Баланың 

қолын көтергендегі биіктен 

жоғары ілінген нәрсені 

орнынан секіру арқылы 

затты жинап өту. 

Қимылды ойын: «Есікті 

кім бірінші жабады?» 

Эстафеталық сайыс: 

«Балабақшадағы көңілді 

эстафета» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Комнатная 

мебель» 
Цель: Учить детей 

понимать вопросы на 

русском языке и давать 

правильные ответы, 



  

қалыптастыру. 

Сөйлемдердің 

түрлерін (жай және 

күрделі) сын 

есімдерді қолана 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Жиһаз 

атауына сөйлем 

құрайық» 

 

атауға, «Барлығы 

қанша?» сұрағына 

жауап беруге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына  

орналастыр» 

 

 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам 

қалыптастыру.  

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Жайдарман» Халық 

әні 

Музыка тыңдау:  

«Айжан қыз» Қазақ 

халық күйі 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев  

Ойын ойнау: 

«Асатаяқ қағамыз» 

 Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

Ойын ойнау: 

«Үлкен, кіші 

қоңыраулар»  

Дидактикалық ойын 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Топ 

жиһаздары» 

Мақсаты: Топ 

бөлмелеріндегі 

жиһаздарды дұрыс 

атауды үйрету, 

оларға 

ұқыптылықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды 

орналастыр» 

 

 

называть мебель  на 

русском языке, 

использовать в речи 

подходящие по смыслу 

глаголы и прилагательные, 

формировать понятие об 

обобщающих словах; 

продолжить работу по 

развитию понимания 

русской речи, 

совершенствовать слуховое 

внимание и 

фонематическое 

восприятие, закреплять 

правильное произношение 

гласных звуков;  

Дид-я игра: «В мебельном 

магазине» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Үй 

жиһаздары» ( Сандық) 

(Сәндік сурет салу) 

Мақсаты: Қазақ халқының 

сәндік-қолданбалы өнер 

шығармаларымен 

таныстырып,  сандықты 

қазақ оюларының кейбір 

элементтерімен 

әшекейлеуге үйрету.  

Дид-қ ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына орналастыр» 

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



  

дайындық 

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 
Қимылдық ойын: 

 «Жұбыңды тап» 

Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге 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.  

 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 

Мазмұнды- рөлді ойын: 

«Жиһаздар» 

Мақсаты:Жиһаз туралы 

білімдерін жетілдіру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

«Жұмбақтар» 

Мақсаты: Жиһаздар 

туралы  жұмбақтарды 

шешуге дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

«Жиһаз» тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Жиһаз туралы 

әңгіме  айтып  беруге 



  

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Рөлге бөліп ойнауға 

тәрбиелеу. 
жоспары бойынша) 

 
 

жасалу 

технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу 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 «Күз» тақырыбына сай көрме жасақтап әкелулерін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қазан  айы  І апта    (05-09 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Тақырыбы: «Менің отбасым,ата-аналар еңбегі» 

Мақсаты: Отбасы туралы түсінік беру,өз отбасын сыйлауға,қадірлеуге үйрету. Отбасындағы жағымды өзара қарым-қатынас пен оларға деген 

сүйіспеншілік сезімдерін жетілдіру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық  ойын: 

« Түсініп тап». 

Мақсаты:  екі түрлі 

түстегі дөңгелектерді  

ажыратып топтастыруға 

үйрету 

Үстел үсті ойын: 

«Құрастыр»  

Мақсаты: 
канструкторларды 

бір-біріне үстінен 
және жанынан 
біріктіре білуді 
үйрету 
 

Саусақ  ойыны 

жаттығуы: 

« Достық» 

Мақсаты:  

балалардың саусақ 

маторикасын дамыту, 

тәрбиешінің айтуы 

бойынша қимылдарды 

жасауға үйрету 

Дидактикалық  ойын:       

« Бұл не?»  

Мақсаты: есте сақтау 

қабілетін жетілдіру 

Саусақ ойыны: 

 «Не қалай 

дыбыстайды?» .   

Мақсаты: кейіпкерлерді 

(ит, мысқ, тышұан, әтеш) 

көрсетіп дыбысын салуға 

үйрету  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Менің отбасым» 

Суретпен әңгімелесу 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін тануға, олар 

туралы мағлұмат 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Допты 

лақтыру арқылы 

балаларға Отбасы 

«Ағаш шебері» өлеңі 

Бұрқыратып иісін 

Тақтай тілем ағаштан 
Безендірем үй ішін 
Жабдықтармен 

Дидактикалық ойын: 

«Ғажайып   қалта» 

ойыны: 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа , 

«Мимикалық жаттығу» 
Мақсаты: балалардың көңіл 

күйлерін түрлі эмоциялармен 
білдіруге үйрету. 
Достар креслоға отырып еді, 



  

жинауға , үлкендерді  

құрметтеуге тәрбиелеу 

мүшелерін ататып, 

танып білуге үйрету. 

 

жарасқан 
Болсын берік, көрікті 
Пәтерлердің жасауы 
Соған лайық ең мықты 

Келер жиһаз жасағым 
Мақсаты: Балаларды 

жиһаздың жасалу 

жолымен таныстыру. 

ептілікке, бір-бірін 

сыйлауға және 

эмоционалды болуға 

тәрбиелеу 

 

 

оның аяғы сынып қалды – 
«мұңаю».Не істейміз?»- «таң 
қалу». Таптық! – «қуаныш». 
Балға мен шеге алып, 

орындықты жөндедік – 
«қуаныш».Енді ешқандай 
қиындық жоқ! «Тыныштық» 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» (сурет 

бойынша әңгіме) 

Мақсаты:  Дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс 

айту дағдыларын 

бекіту.Сөздік қорын 

жалпылаушы 

мағыналы сөздермен 

байыту.  Отбасы, 

отбасындағы тұрмыс 

туралы айтып беруге 

үйрету. 

 Дид-қ ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата» 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  

Туыстарына деген 

сезімін әнмен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Отбасындағы 

сыйластық» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін дұрыс 

атауға, сәлемдесіп, 

қоштасуға, үлкенді 

сыйлап, құрметтеуге 

үйрету. Олардың 

қасиеттерін көруге, 

әрекеттерін 

бағалауға тәрбиелеу.  

Дид-қ ойын: 

«Отбасындағы 

мерекелер» 

                     

 

 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 
«Отбасындағы 

менің  бір күнім» 

(Сан мен санау) 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі бағытта 

жүгіру.1,5м 

қашықтықтан тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м) 

нысанаға дәлдеп 

лақтыру.  

Бір орында тұрып, 

екі аяқпен секіру(2-

3рет жүрумен 

кезектестіре 

отырып,10 рет 

секіру). 

Қимылды ойын: 

«Картоп жинау». 

 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы өнімді 

жинау» (сәбізді 

жинау) 

Мақсаты: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5м қашықтықтан 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 

1,5м) нысанаға 

дәлдеп лақтыру.   

Бір орында тұрып, 

екі аяқпен секіру(2-

3рет жүрумен 

кезектестіре отырып, 

10 рет секіру).Заттар 

арасымен доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Анамызға 

көмектесейік». 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мол 

өнім» 

Мақсаты: 
Көкөністер мен 

жемістердің 4-5 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5м қашықтықтан тігінен 

(нысана ортасының биіктігі 

1,5м) нысанаға дәлдеп 

лақтыру.  Тақтай бойымен 

тепе-теңдікті сақтап жүру. 

8м дейінгі қашықтықта 

заттар арасымен тура бағыт 

бойынша төртағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Сәбіз жинау» 

 

  Құрастыру 

Тақырыбы: «Асхана» 

(қалдық материалдармен 

жұмыс) 

Мақсаты:  Балаларды 

табиғи материалдардан 

түрлі заттар даярлауға 

баулу. Еңбексүйгіштікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Отбасындағы түскі ас» 

 



  

жеткізуге баулу. 

Отбасы, ата-ана 

туралы әңгімелерін 

еркін жеткі-зуге 

мүмкіншілік жасау. 

Әнді таза дауыспен 

айтуға үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Кеселермен би»  

«Кең жайлау» 

А.Еңсепов 

Музыка тыңдау:  

««Жақсы көрем» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Ата-ананы 

тыңдаймыз» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: «Киіз 

үйлер» Музыкалық 

қимылды ойын 

 

 

Мақсаты: Теңдік 

және теңсіздік 

туралы ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Салыстыратын 

топтар: бір көп, бір 

және екі,екі және үш 

және төрт, төрт және  

бес. 

Дид-қ ойын: «Біз 

отбасында 

нешеуміз?» 

 

домалақтау, 

сопақшалау, шымшу 

тәсілдері арқылы 

сәбіз мүсінін 

жасауды үйрету. 

Ұқыпты жұмыс 

жасауға, үлкендер 

еңбегін құрметтеуге  

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әкем 

егін жинады» 

 

түрін атауға үйрету. 

Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.  

Үлкендер еңбегіне 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әкем 

егін жинады» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Тостағанды 

әшекейлеу» (заттық сурет 

салу) 

Мақсаты: Сопақша 

пішіннен тостағанның 

суретін салып, ирек 

сызықпен әшекейлеуді 

және таныс элементтерді 

(нүкте, дөңгелек, 

жолақшаларды) 

Құрастыруды үйрету. 

Әдемілікті сезіне білуге 

тәрбиелеу. Эстетикалық 

сезімдерін, ойлау 

қабілеттерін, ұсақ қол 

қимылдарын дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Отбасындағы түскі ас» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен  

Бақылау: Торғайды бақылау. 
Мақсаты: Торғайдың ерекшеліктеріне тоқталу. 
Еңбек: Бақшадан қызылшаларды жинау. 

Қимылдық ойын: 

 «Жұбыңды тап» 
Мақсаты: Тәрбиешінің сигналы бойынша жүгіру. Тез арада жүгіріс бағытын өзгертіп жүгіруге 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.  

 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. 

Қайтала ойыны: 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалысты бақылағышты 

дамыту  

Барысы: Тәрбиеші балалрғ 

бірнеше қимыл-қозғалысты 

көрсетеді.Балалар оны 

қайталайды.Осыдан  кейін 

бір бала топан шығып өз 

қимылын көрсетеді, 

басқалары соны қайталайды 

 Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

 

«Пішіннің суретін сал» 

Мақсаты: көріп, есте 

сақтауын, қолдың ұсақ 

маторикасын дамыту. 

Барысы:Тәрбиеші 

балаларға 1-2 мин 

аралығында 

геометриялық 

пішіндерді 

көрсетеді.Есте 

қалғандарын қағазға 

түсіруді өтінеді 

Вариативтік 

компонент 

Ертегілер елінде 

«Көкөністер айтысы»  

ертегісі 

Мақсаты:Конус театры 

арқылы ертегі желісімен 

таныстыру.Ертегідегі 

көкөністердің 

ерекшеліктері туралы 

әңгімелей  отырып, 

табиғатты аялауға, 

еңбек сүйгіштікке 

«Көбелек» ойыны 

Мақсаты: Басқа бала 

бойындағы жақсы 

қасиетті көре білуді, 

құрбыларымен жақсы 

қатынас орнату қабілетін 

дамыту 



  

тәрбиелеу 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Киімдер» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Циклограмма 

Қазан  айы  ІІ- апта    (12-16 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Тақырыбы: «Менің көшем» 

Мақсаты:  

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Үйде  

балаларына«Біздің 

көшеміз»деген 

тақырыпта шағын  

әңгімелер  құрастырып 

айтып  беру жөнінде 

әңгімелесу.                       

 

« Көшелер бізге не  

үшін  қажет» екені  

туралы    балаларға  

айтып  түсіндіру  

жөнінде әңгімелесу.  

Балалардың  сөз  

қорларына «көше» 

сөзін айтып  үйрету   

жөнінде әңгімелесу. 

 

Балаларға  көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

ескертіп отыру жөнінде 

әңгімелесу. 

. 

 

Өз көшесінің аты мен 

мекен жайларын дұрыс 

үйрету жөнінде 

әңгімелесу. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  

ойын:                    « 

Мені қайтала».      

Мақсаты:ересектерді

ң сөзін қайталай 

« Достық» саусақ 

ойын жаттығуы 

Мақсаты:балаларды

ң саусақ 

маторикасын 

«Көңілді көліктер» 

музыкалық ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:Әуенді 

тыңдай отырып, 

«Ғажайып қалта»  

ойын жаттығуы 

Мақсаты:ойыншық 

көліктердің атын 

атай білуге үйрету, 

«Көңілді көліктер» 

музыкалық ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:Әуенді тыңдай 

отырып, көліктердің 



  

отырып, сөздік қорын 

молайту, тілін 

жаттықтыру 

дамыту, ересектің 

айтуы бойынша 

қимылдар жасауға 

үйрету 

көліктердің қимылын 

жасау 

көліктер туралы 

түсінігін кеңейту 

қимылын жасау 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі 

тапсырмалармен 

жүгіру:шапшаң және 

баяу қарқынмен., 

жетекшімен ауыса 

отырып жүгіру. Ені 

20см, биіктігі 30см 

тақтай бойымен тепе-

теңдікті сақтап  жүру, 

секіріп, қос аяқпен 

тұру.  

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Біз 

тұратын көше» 

Мақсаты: 

Байланыстырып 

сөйлеу дағдыларын 

үйрету. Әңгімені 

айтып беруге үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Көшедегі көлік 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Ені 20см, биіктігі 

30см тақтай 

бойымен тепе-

теңдікті сақтап жүру, 

секіріп, қос аяқпен 

тұру. Тақтай 

үстімен(8м) 

көлденең еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Аялдамаға 

дейін...» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: Қала 

картасы 

(Геометриялық 

пішіндер)  

Мақсаты: Теңді кем 

топқа  

үстемелей отырып 

немесе артық топтан 

бір затты алып 

тастай отырып,екі 

тәсілмен орнатуға, 

«Қанша еді?», 

«Қаншасы қалды?» 

сұрақтарына жауап 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Көшеде өзін ұстау 

тәртібі» 
Мақсаты: Көшеде 

өзін дұрыс ұстау 

ережелері туралы 

білімдерін 

қалыптастыру.Қорш

аған орта туралы 

білімдерін кеңейту. 

Дид-қ ойын: 

«Көшедегі 

қауіпсіздік» 
 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін 

сақтау, қауіпсіздікке 

баулу. Әннің сергек, 

ширақ, сабырлы 

сипатын және 

түстерді ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Марш» Ю.Энтин 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін 

сақтау, қауіпсіздікке 

баулу. Әннің сергек, 

ширақ, сабырлы 

сипатын және 

түстерді ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Марш» Ю.Энтин 

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Күз 

тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: 

«Светофор-

айрықшам» 

Ю.Чичков  

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Жолда жүру 

ережесін сақтайық» 

Мақсаты: Көлік 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Ені 20см, биіктігі 30см 

тақтай бойымен тепе-

теңдікті сақтап  жүру, 

секіріп, қос аяқпен тұру.  

Доға астынан еңбектеп 

өту(биіктігі50см) 

Қимылды ойын: 

«Көшедегі көліктер» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Моя улица». 

Цель: воспитывать у детей 

любовь и чувство гордости 

к своей улице, родному 

городу. Учить  

использовать обобщающие 

слова, образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах, 

использовать 

притяжательные 

прилагательные. Развивать 

словесно-логическое 

мышление, объем памяти и 

устойчивость внимания. 

Совершенствовать 



  

түрін дыбысынан 

таны» 

  

 

 

беруге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Көшедегі  әр-түрлі 

көліктер » 

     

 

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Күз 

тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: 

«Светофор-

айрықшам» 

Ю.Чичков  

 

 

түрлері, жол 

бөліктері (тротуар, 

жолдың жүру бөлігі 

мен жаяу жүргінші 

өтетін жол және жер 

асты өту), 

бағдаршам белгілері, 

жолда жүру 

ережелері туралы 

білімдерін 

қалыптастыру  

 

Дид-қ ойын: 

«Жолдағы 

қауіпсіздік» 

 

произношение согласных 

звуков к, м, д, т. 

Дид-я игра: «Путешествие 

по улицам города» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» (Сюжетті  сурет 

салу) 

Мақсаты: Сюжеттік сурет 

салуды (ағаштар мен 

бұталарды) және 

қарындашпен сурет салу 

тәсілдерін үйрету. Жақсы 

нәтижеге ұмтылуға 

тәрбиелеу. Бейнелік сезіну 

қабілеттерін дамыту. 

Дид-қ ойын: «Менің 

көшем» (Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Бақылау: Ауа – райын бақылау. ( күн салқын, ызғарлы жел, т.б) 
Мақсаты: Ауа –райыныңөзгешелігін сезіну, табиғат құбылысын меңгерту. 

Еңбек: Ағаштың бұтақтарын жинау. 

Қимылды ойындар: «Өз жұбынды тап» 

Балалардың өз еріктерімен жасалатын іс-әрекеттері. 

 

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. 

Жай қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

Мақсаты:Түстерді 

ажырата білуге , жолда 

жүру ережесін есте сақтай 

білуге үйрету. 

Жеке баламен жұмыс:                     

Мақсаты: Еркеназбен 

Жүрсінге  сурет оқу 

қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша 

 

«Әдемі жолдар» 

Мақсаты: Ойын 

арқылы ой-өрісін, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Ерсұлтанға  өлеңнің 

мазмұнын түсіндіріп, 

жатқа үйрету.  

 

Күз әндерін жаттату: 

Кап кап,тук тук 

тереземді кім қақты,    

Таңертең жаңбыр 

жауып,                                        

Балаларды оятты 

(2рет) 

Жеке баламен 

жұмыс:  Арайлым 

мен Абайға дұрыс 

саппен жүруді үйрету. 

(Жолмен жүруді) 

 

«Менің көшем» 

әңгімелесу 

Мақсаты: Көше 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Фатима мен Аққуға 

тақпақ жаттату. (Жол 

ережелері) 



  

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Киімдер» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қазан  айы  ІІІ- апта    (19-23 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

    Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты: Көше туралы түсінік қалыптастыру. Көшеде жүру ережесін сақтау,қауіпсіздікке баулу. Балаларға көшедегі білімдерін кеңейту өз 

өзін қалай ұстау, жүру дағдыларын жалпы ортаға жүруге үйретіп қалыптастыруға тәрбиелеу.Үйдегі қауіпсіздік туралы түсінік 

қалыптастыру. 
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дид-қ ойын: 

«Бағдаршамның 

көздері қандай?» 

Мақсаты: Балаларға 

бағдаршамның 

көздерінің түстерін 

ажырата отырып,оларға 

шамдарының 

атқаратын қызметін  

таныстыру. 
 

. 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап 

күш 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

«Жолда жүру 

ережесін 

сақтайық»  

(суретпен жұмыс) 
 

 

Сергіту сәті 

«Көлікпен жүреміз» 

 

(Қимылмен сергіту 

сәтін орындайды) 

 

Тіл  ұстарту      

жаттығуы 

Өс- өс- өс, 

Тігіп  алдым  қос, 

Екіге  екіні  қос. 

Көңілде  жоқ қос. 

Өс-өс-өс. 

Өнегелі  болып  өс. 

Ұқыпты  боп өс. 

Ағаш  тез- тез өс. 

Музыка әуенін тыңдап, 

музыка сай жаттығу 

жасау. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Қ ұралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Қажетті түсті тап» 
ойыны 

Мақсаты:Балаларға 

сенсорикалық тәрбие 

беру 

 

«Қай мезгілде 

болады?» ойыны 

Мақсаты:Балалардың 

көру арқылы 
қабылдау,ойлау,есте 
сақтау 
қабілеттерін,сөздік 
қорларын және ұсақ 
моторикасын дамыту. 

«Сөйлемей 

көрейікші» ойыны 

(үндемес) 

Мақсаты:Балалард

ы бір-бірін және 

үлкендерді тыңдауға 

тәрбиелеу. 
 

«Ғажайып қалта» 
ойын жаттығуы 
Мақсаты:Ойыншықта

рдың атын атай білуге 
үйрету. 

«Мақтау» ойыны 

Мақсаты:Ойлауды,сөйлеуді,б
ір-біріне жақсы нәрсе айтуды 

дамыту. 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Әйгерім 

дастарханды әзірлеп 

жатыр» 
Мақсаты: Заттарды 

және олардың тұрған 

орнын аңықтау 

дағдыларын 

жетілдіру. Сөздік 

қорларын дамыту. 

 Дид-қ ойын: 

«Асханадағы 

қауіпсіздік ережесі» 

(Воскобовичтің 

дамытушы 

ойындары) 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі 

және көшедегі 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Бағдаршам» өлеңі. 

С.Дүкенбай. 

Мақсаты: Өлеңді 

түсініп, есте сақтауға 

жүйелілігін сақтауға 

үйрету.  

Дид-қ ойын: 

«Бағдаршамның 

түстері» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар

ды жинау»  
Мақсаты: 5-ке дейін 

реттік  санау 

дағдыларын дамыту, 

реттік сан есімдерді 

атау, «Нешінші?», 

«Саны бойынша 

қайсысы?» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.1-1,5минут ішінде 

баяу қарқынмен 

үздіксіз жүгіру. 

Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биі

ктігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру 

мен жүгіру. 

Қапшықты нысанаға 

көздеп лақтыру (3м 

қаш.).  

Қимылды ойын: 

«Өртті сөндіру» 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: Күзгі 

жапырақтар»  

 (Сюжетті  

аппликация) 

Мақсаты: Заттарды 

қағаз бетіне 

орналастыру 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биі

ктігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру 

мен жүгіру. 

Кегльдердің 

арасымен еңбектеп 

жүру. 

Гимнастикалық 

қабырғаға кез келген 

тәсілмен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғат 

аясындағы 

қауіпсіздік 

ережелері» 

Мақсаты: Табиғат 

аясындағы тәртіп 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биіктігі30

-35см) жоғары және төмен 

жүру мен жүгіру.  

Қапшықты нысанаға көздеп 

лақтыру (3м қаш.). 

Гимнастикалық орындық 

үстінде еңбектеп жүру. 

Қимылды ойын: 

«Абайлап көзде!» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Біздің көше 

(Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты:  Орналастыру 

тәсілдерін қолдана отырып, 

пластиналарды тігінен және 

кірпіштерді, бөлшектерді 

көлденеңнен орналастыру.                         

 Үстел-үсті ойыны: 

«Көшедегі әр-түрлі 



  

қпуіпсіздікке үйрету. 

Музыкалық ырғақты 

қимылдарды 

орындауда жеңіл 

секірулер, жұптаса 

билеу дағдыларын 

қалыптастыру.  

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Полька Янка» 

Беларус халық әуені 

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» 

Қ.Қайым 

Ән айту: «Күзгі 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

сұрақтарына жауап 

беру дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Ормандағы 

қауіпсіздік» 

(Воскобовичтің 

дамытушы 

ойындары) 

 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Композицияны 

құрастыру кезінде 

заттар мен 

нысандардың көлемі 

бойынша ара-

қатынасын ескерту. 

Дид-қ ойын: «Жыл 

мезгілін ата» 

 

 

ережелері туралы 

түсінік беру. 

Балаларға әр – түрлі 

жағдайдан шығу 

жолдарын таба 

білуге ықпал 

жасау.Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. Табиғатты 

аялауға, қорғауға, 

табиғат әсемдігін 

бағалай білуге 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Қауіпті және 

қауіпсіз заттар» 

 

көліктер» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Бағдаршам» 
(Заттық сурет салу) 

Мақсаты: Дөңгелек 

пішінді заттарды сала 

отырып, дәстүрлі сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру. Баланың ойлау, 

көру,  қабілеттерін және 

ұсақ қол қимылдарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Бағдаршам 

қандай?» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Күзгі жапырақтар 

Мақсаты:Балаларды күз мезгілі кезінде болатын өзгерістермен таныстыру.Сол арқылы тілдерін дамыту. 

Көркем сөз: 

Ой алақай тамаша 

Шашу шашты жапырақ 

Бақтың іші алаша 

Аунарма еді жатып ап 

Мақсаты:Балаларды күз туралы өлеңдермен таныстыру.Өз ойын сөзбен жеткізуге дағыландыру.  

Еңбек:Түскен жапырақтарды жыйнату. 

Мақсаты:Алаңдағы жапырақтарды жыйнауға үйрету.Еңбек сүйгіш болуға тәрбиелеу. 



  

Қимылдыойын:Трамвай 

Мақсаты:Жүгіру дағдыларын жетілдіру. 

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 

Балаларға 

«Бағдаршам» 

ережесімен таныстыру 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

«Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Видеролик (Жол 

қауіпсіздігін сақтау) 

 

Көшеде жүру ережесі.             

(Сұрақ  жауап) 

(Түсіндірме жұмыс) 



  

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Ерсұлтан мен 

Жүрсінге  

бағдаршамның түстерін 

дұрыс ажыратуға 

үйрету. 

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

 

Психологтың 

жұмысы: Араймен 

Абайды  өзін ортада 

қалай ұстау жөнінде 

жұмыс жүргізу. 

 

 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсұлтан мен Аққуды  

дене шынықтыру оқу 

қызметіне барғанда 

залда жүгіруге 

болмайтынын 

түсіндіру. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қазан  айы  ІV- апта    (26-30  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

                                                                                                      Өтпелі тақырып: «Менің отбасым» 

Тақырыбы: «Алтын күз» 
Мақсаты: Балаларды қоршаған ортамен таныстыру.Күз мезгілінің ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту.Табиғатқа күтіммен 

қарап,қамқор болуға,оны аялап,қорғауға тәрбиелеу. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

«Керісінше айт» ойыны 

Мақсаты:Логикалық 
ойлауды дамыту,қарама-

қарсы мағынасы 
бойынша айта алуды 

үйрету. 

«Бір-бірімізбен 

сәлемдесейік» 

ойыны 

Мақсаты:Балалардың 
қимыл-қозғалыс 
белсенділігін дамыту 

«Ұқсастықты тап» 

ойыны  

Мақсаты:Заттардағы 
ұқсастықты табу және 
өз дәлелін негіздей алу 
іскелігін дамыту. 
 

«Сөйлемді толықтыр» 

ойыны 

Мақсаты:Ойлау 
жылдамдығын,сөйлеу 
белсенділігін дамыту. 

Дид-қ ойын 

«Бұл қай мезгіл?» 

Мақсаты:Төрт мезгіл мен 
өзгерістерін ажыратып 
айтқызу.Сөздік қорын 
байыту. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Басқаша айт»  ойыны 

Мақсаты:Сөз 
тіркестеріндегі көп 
мағыналы сөздерді 

ауыстыра алу қабілетін 
дамыту. 

«Қай мезгілде 

болады?» ойыны 

Мақсаты:Балалардың 
көру арқылы 

қабылдау,ойлау,есте 
сақтау 

«Күзгі көше» 
құрылыс ойыны 
Мақсаты:Балалардың 
ой қиялын дамыту. 

«Ғажайып қалта» 
ойын жаттығуы 
Мақсаты:Ойыншықта
рдың атын атай білуге 

үйрету. 

«Мақтау» ойыны 

Мақсаты:Ойлауды,сөйлеуді,б
ір-біріне жақсы нәрсе айтуды 
дамыту. 



  

қабілеттерін,сөздік 
қорларын және ұсақ 
моторикасын дамыту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Орта жылдамдықпен 

жүруді кезектестіре 

отырып, 40-50метрге 

жүгіру. Екі аяқпен бір 

орында тұрып, 

ұзындыққа 

секіру.Гимнастикалық  

орындық үстінен 

етпетінен жатып, 

шаян сияқты ішпен 

тартылып, 

орындықтың екінші 

басына шығу. 

 Қимылды ойын: 

«Жапырақтарды 

жинаймыз» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жыл 

мезгілі. Күзгі  

табиғат» (сурет 

бойынша әңгімелеу). 

Мақсаты: сурет 

мазмұнына сәйкес 

әңгіменің басы мен 

соңын құрастыруға 

үйрету. 

Байланыстырып 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Екі аяқпен бір 

орында тұрып, 

ұзындыққа секіру. 5-

6м.қаш.доғаның 

 астынан еңбектеп 

өту. 

Гимнастикалық 

орындық үстінде 

кедергілерден аттап 

жүру.  

Қимылды ойын: 

«Күн мен жаңбыр» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

 «Бақтағы жемістер 

мен көкөністер» 

(Геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: 1 

санымен таныстыру. 

Сандық топты 

белгілеу. Биіктігі 

және жуандығы 

бойынша бірдей 

және екі түрлі 

заттарды салыстыру. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Алтын күз келді!» 

Мақсаты: 

Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістер туралы, 

жыл мезгілдері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Табиғаттағы ауа 

райының жайын 

бақылауды және 

бақылау 

 нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне 

белгілей білуді 

үйрету.  

Дид-қ ойын: «Күзгі 

ерекшеліктерді 

ата» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Күзгі вальс»  

Қ.Шілдебаев  

Музыка тыңдау:  

«Күз жомарт» 

Д.Ботбаев 

Ән айту: «Күзгі 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:  

«Күзгі табиғат 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

 

Екі аяқпен бір орында 

тұрып, ұзындыққа секіру.  

Гимнастикалық орындық 

үстінен етпетінен жатып, 

шаян сияқты ішпен 

тартылып, орындықтың 

екінші басына шығу.Құм 

салған қапшықты оң және 

сол қолмен алысқа лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Асқабақты домалатып 

жеткізейік» 

Спорттық ойын: «Мен 

және менің отбасым» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Осень» 

Цель: Показать детям - что 

осень прекрасное время 

года. Закрепить знания о 

некоторых характерных 

особенностях времени года  

путём применения игровой 

формы обучения. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

заботиться о ней. 



  

сөйлеу дағдыларын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Бұл 

қай кезде болады?» 

 

 

Дид-қ ойын: «Күзгі 

жемістер» 

 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Күзгі вальс»  

Қ.Шілдебаев  

Музыка тыңдау:  

«Күз жомарт» 

Д.Ботбаев 

Ән айту: «Күзгі 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

құбылыстары» 

Мақсаты: 

Балалардың табиғат 

құбылыстары: жел, 

жаңбыр, тұман 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Күзгі 

табиғаттағы 

өзгерістерін бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Күзгі 

құпиялар» 

 

 Дид-я игра: «Танец 

листочков» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар»   

(Сюжетті  сурет салу) 

Мақсаты:Қылқаламды 

дұрыс ұстауды, қағаздың 

үстінен жүргізуді 

үйрету.Қоршаған ортаның 

әсемдігін, эстетикалық 

талғам дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: «Жыл 

мезгілін ата» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Күздің алғашқы белгілерін бақылау. 

Мақсаты:Жыл мезгілдерінің өзгеруі туралы түсініктерін молайту. 

Бақылаудың барысы:Көркем сөз оқу. 

Күзім ау,күзім ау 

Мінезің бұзық ау 

Жаңбырың сіркіреп 

Келгенің қызық ау. 

Тәрбиеші сұрақтары:Күзде ауа райы қалай өзгереді және т.б 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты:Аула тазалаушының құрал жабдықтарымен танысу. 

Қимылды ойын:Жайжүріп өт 

Мақсаты:Кеңістікті бағдарлауға 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.  

 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. 

Дид-қ ойын: «Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш жұптан бір - 
біріне қарап, әр түрлі елдің, 

адамдардың сәлемдесу 
рәсімін көрсетеді. 

Мақсаты:Балалардың 
сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 
сөйлемді бастап, үйдегі 
және көшедегі 
қауіпсіздік туралы 
түсіндіру. 

Мысалы:Иманали 
көшеде келе жатып-
............қалды.(құлап) 

Дидактикалық ойын: 

«Иә немесе жоқ» 
Шарты: педагог 
сөйлемдерді айтады, 
балалар келісетініндерін 
немесе келіспейтіндерін 
«иә», «жоқ» деген 

жауаптарымен білдіреді. 
Мақсаты:Балалардың 
ойларын жетілдіруге 
дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Иә немесе жоқ» 
Шарты: педагог 
сөйлемдерді айтады, 
балалар келісетініндерін 
немесе келіспейтіндерін 
«иә», «жоқ» деген 

жауаптарымен білдіреді. 
Мақсаты:Балалардың 
ойларын жетілдіруге 
дамыту. 



  

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қараша  айы  І- апта    (2-6 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау.» 

Тақырып: «Өзім туралы» 

Мақсаты: Денсаулық сақтаутехнологиялары негізінде балалардың  спортпен шұғылдануға деген қызығушылықтарын арттыру. Балалар әрекетінің түрлі 
нысандары мен түрлерінде олардың ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту. Шығармашылықтары мен  ойлау, қиялдау сезімдерін жетілдіру.  

     
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық ойын. 
«Мен кіммін». 
Мақсаты:Балалардың 
балалардың ойынға 
қызығушылығын 
арттыру. 

Құрылыс ойындары. 
«Менің үйім» 
Мақсаты:Балалардың 
құрылыс ойынын 
ойнауға 
қызығушылығын 
дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Мен қайда және кім 
болып жұмыс 
істеймен» 
Мақсаты:Балалардың 
сөздік қорын молайту. 

Үстел-үсті ойыны. 
«Мен өскенде кім болам» 
Мақсаты:Балалардың 
ойынға деген 
қызығушылығын дамыту. 

«Кім  
зейінді»ойыны 
Мақсаты:Балаларды өз 
үйлері туралы 
әңгімелеуге үйрету 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

Дидактикалық  ойын 

«Досың туралы 

әңгімелеп бер» 

Мақсаты:Балалардың өз 

«Бұл кімнің үйі» 

Сурет бойынша 

құрастырып 

әңгімлеу. 

Дидактикалық ойын 

«Кім үйіне тез 

жатеді» 

Мақсаты:Балаларды 

Дидактикалық ойын 

«Мен қандаймын» 

Мақсаты:Балаларға 
өзіне баға беруді 

Қимылды ойын. 

«Кім мықты» 

Мақсаты: Балалардың 
шапшаңдығын молайту. 



  

дайындық ойларын еркін жеткізуге 
үйрету. 

Мақсаты:Балаларды 
сурет бойынша 
әңгімелеуге үйрету. 

жылдамдыққа 
дағдыландыру. 

үйрету. 
 

 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Мен 

қандаймын?» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша  әңгіме 

құрастыру, айтып 

беруге үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

 Дид-қ ойын: «Сезім 

мүшелерін ата» 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен-

өмірдің гүлімін» 

Мақсаты: Балаларды 

елжандылыққа, 

тұлғалық сенімділікке 

тәрбиелеу. Ән айта 

отырып, мәтініне сай 

қимылдар жасауға 

үйрету.  

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

 «Күзгі вальс» 

Қ.Шілдебаев 

Музыка тыңдау: 

«Атамекен өрені» 

Б.Бүрісұлы 

    Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Мен 

кіммін?»  

Мақсаты: 

Оқиғаларды ойдан 

құрастырып, 

кейіпкерлердің 

мінезін сипаттауға 

үйрету. Балалардың 

зейінін, 

бақылағыштығын, 

қиялын дамыту.  

Дид-қ ойын: 

«Дауысынан таны» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Менің 

күн тәртібім» 

(Уақытты 

бағдарлау) 

Мақсаты: 2 

санымен таныстыру. 

Таңертең, күндіз, 

кеш, түн тәулік 

бөліктерін ажырату 

және атай білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапқа тұру, 

құрылымын 

өзгертіп, қайта тұру. 

4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру. 

(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.  

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Билеп 

тұрған қыз» 

Мақсаты: Адам 

пішінін (дене 

бөліктерін:бас, 

кеуде, қолдары, 

аяқтары) мүсіндейді. 

Кескішпен түрлі 

безендірулер 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Маған қарай  

жүгір». 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мен 

табиғатты бақылай 

аламын ба?» 

Мақсаты: 
«Бақылау» ұғымын 

түсіндіру. Жанды 

табиғат, оның 

тіршілік ортасы және 

жансыз табиғаттағы 

қайталанбас 

құбылыс түрлері 

туралы білімдерін 

жетілдіру. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

4-5 сызық арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Оң және сол қолымен 

көлдененінен нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.Басқа қап киіп, 

заттарды аттап өту, бұрылу. 

Қимылды ойын: 

«Менің соңымнан жүр» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің 

қорам»  

(Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

әртүрлі текшелермен қора  

құрастыруды үйрету. 

Ұжымда жұмыс жасай 

білуге тәрбиелеу. 

Құрылысты биіктетіп 

жасау, бір бөлшекті екінші 

бөлшекпен ауыстыру (биік 

және аласа), өзгерту 

іскерліктерін дамыту.                 

 Дид-қ ойын: «Сен 



  

Ән айту: «Мен бір 

ерке баламын» 

Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: 

 «Өз жұбыңды тап!» 

Қимылды ойын 

 

үйіне тез жетеді?» 

 

 

жасайды. 

Дид-қ ойын: «Мен 

қандаймын?» 

 

Жанды және жансыз 

табиғатқа не 

жататынын түсіндіру 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Жанды-жансыз» 

қандайсын?» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Мақта 

қыздың мысығы» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

пішінін, пропорциясын 

ескере отырып, 

жануарларды  

бейнелеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Өзің жақсы 

көретін үй жануары» 

  

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Дала құстарына бақылау. 

Мақсаты:Дала құстары торғайлар туралы айту. 
Еңбек:Ауладағы қоқыстарды тазарту. 
Қимылды ойын: «Мысық пен торғайлар» 
Мақсаты: Балалардың қимыл-қозғалысын арттыру. 

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. 

Дидактикалық ойын. 

«Менің бір күнім» 

Мақсаты:балалардың   
ойынға қызығушылығын 
дамыту. 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

Қимылды  ойын 

«Заттарды тез жина» 

Мақсаты:Балаларды 
жылдамдыққа дәлдікке 
тәрбиелеу. 
 

Дидактикалық ойын. 

«Даусынан таны» 

Мақсаты:Балаларға 
зейінділігін дамыту. 

Желілі-рольді ойын: 

«Үш дос» 

Мақсаты:балаларды 
ертегіні рольге бөліп 
ойнауға,ертегіге ене 
білуге үйрету. 
 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Циклограмма 

Қараша  айы  ІІ- апта    (9-13  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

  Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» 

Мақсаты: Балалара жемістердің, көкөністердің дәруменге бай екенін,денсаулыққа пайдасын түсіндіру, баубақшаға саяхат жасап, еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу, баланың тілін дамыту. 
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 

үстінде ата-аналармен 

баланың жағдай туралы 

әңгімелесу.дене қызуын 

өлшеу.   

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: 

Айтылған  мақал- 

мәтелді  қайталап  

айтып  беруге   

дағдыландыру. 

Суретпен жұмыс: 

Көкөністер мен 

жемістерді 

таныстыру, ажырату. 

Дидактикалық  

ойын:  «Қай  

ойыншық  тығулы  

тұр?»     

 

Мақсаты:  
Балалардың  зейінін, 

есте  сақтау  

қабілеттерін  дамыту. 

 

«Мимикалық 

жаттығу» 
Мақсаты: балалардың 

көңіл күйлерін түрлі 

эмоциялармен білдіруге 

үйрету. 

Достар қоян орындыққа 

отырып еді, оның аяғы 

сынып қалды – 

«мұңаю».Не істейміз?»- 

«таң қалу». Таптық! – 

«қуаныш». Балға мен 

шеге алып, орындықты 

жөндедік – 

«қуаныш».Енді 

ешқандай қиындық жоқ! 



  

«Тыныштық» 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Тіл  ұстарту      

жаттығуы 

Өс- өс- өс, 

Тігіп  алдым  қос,ос, 

с 

Екіге  екіні  қос. 

Көңілде  жоқ қос. 

Өс-өс-өс. 

Өнегелі  болып  өс. 

Ұқыпты  боп өс. 

Ағаш  тез- тез өс. 

 

Дидактикалық  

ойын: 

«Жеміс па көкөніс 

па?»  

Мақсаты:жемістер 

мен көкөністерді 

ажырату 

 

«Дәрумендер»  

(суретпен жұмыс) 

 

«Сөйлемей 

көрейікші» ойыны 

(үндемес) 

Мақсаты:Балалард

ы бір-бірін және 

үлкендерді тыңдауға 

тәрбиелеу. 

 

«Бақшадағы өнімдер» 

 Суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып    

айтып  беруге  үйрету. 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш 

 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қатарға бір-бірден 

сапқа тұру.Қолын 

жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен 

тұру. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолын жоғары 

көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру. 20-

25см.биіктікке 

секіру. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Дәрумендер 

әлеміне саяхат» 

Мақсаты: Балаларға 

жемістердің, 

көкөністердің 

дәруменге бай 

Музыка 

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:   Астық, 

дәнді дақылдар мен 

көкөністер-дің 

пайдалылығын, қысқа 

азық дайындаудың 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолын жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен тұру. 

50см.жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 



  

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 20-

25см.биіктікке 

секіру 

Қимылды ойын: 

«Көкөністерді 

жина» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Не 

дәмді?» ертегісі 

Мақсаты: Сөзді 

дыбыстау 

мәдениетін 

тәрбиелеуге 

арналған 

дидактикалық 

ойындарды қолдану. 

Зат есімдерді 

жекеше және көпше 

түрде қолдану 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Дәмін 

татып, атын ата» 

              

 

Қимылды ойын: 

«Қоянның сәбізі» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер»  
(Кеңістікті 

бағдарлау) 

Мақсаты:  3 

санымен 

таныстыру.Өзінің 

дене бөліктерінің 

орналасуына қарай 

бағдарлай білуге 

үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Көкөністерді 

сана» 

        

 

екенін, денсаулыққа 

пайдасын түсіндіру, 

бау-бақшаға 

саяхатқа шығып, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

Дид-қ ойын: 

«Бақта ма, бақшада 

ма?» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:   Астық, 

дәнді дақылдар мен 

көкөністер-дің 

пайдалылығын, 

қысқа азық 

дайындаудың 

қажеттілігін түсіну. 

Ел ырзығының 

қуанышын әнмен, 

бимен көркемдей 

білу. Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: «Тәтті 

тосап»  биі 

 Музыка тыңдау:  

Осенний вальс. 

Чайковский 

Ән айту: «Күзге 

сәлем» 

А.Еспенбетова 

қажеттілігін түсіну. Ел 

ырзығының қуанышын 

әнмен, бимен 

көркемдей білу. 

Мерекелік көңіл-күй 

сыйлау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: «Тәтті тосап»  

биі 

 Музыка тыңдау:  

Осенний вальс. 

Чайковский 

Ән айту: «Күзге сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Айгөлек» ойыны 

 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Адам 

еңбегінің нәтижесі» 

Мақсаты: 

Ересектердің еңбегін 

ойын әрекеттерінде 

көрсете отырып, 

ересектермен бірге 

еңбек әрекеттерін 

орындауға баулу.  

Құрдастарына көмек 

беруге тәрбиелеу 

«Құстарға ұя 

жасаймыз» 

 

Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Дәрумендерді жина» 

 

Орыс тілі 

Тема: «Витамины» 

Цель: Уточнить 

представление детей об 

овощах и фруктах; 

- Формировать 

представление детей о 

необходимости организму 

витаминов; 

- Формировать умение 

классифицировать (овощи, 

фрукты); 

- Развивать театральные 

способности, речь детей 

(инсценировка); 

- Развивать мышление; 

- Воспитывать интерес к 

природе. 

Составление 

словосочетаний, 

предложений из 2-3 слов.  

Дид-я игра:«Узнай по 

вкусу» 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Дәмді 

алмалар» 



  

Ойын ойнау: 

«Айгөлек» ойыны 

 

 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішіндерді түрлі көлемде 

салуға үйретуді 

жалғастыру, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

шығармашылық ойлау, 

қиялдау  қабілеттерін, 

ұсақ қол қимылдарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Алма кетті 

домалап...» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Бақылау: «Қоңыр күзді бақылау, 

салыстыру» 

Мақсаты: Қоңыр күзгі табиғатты бақылау,алғашқы күзбен салыстыру, ерекшеліктерін сұрау,қоңыр күзде күннің суық 

болатынын, жапырақтар түсіп бітіп, тек қоңыр түсті болатынын айту.Ағаштар жапырақтарынан ажырап , жапырақтардың 

да күз айларында түстерін өзгертіп тұратынын айтып түсіндіру. 

Еңбек: Құмсалғыштағы құмды күрекшелермен көтеру. 

Қимылды ойындар: «Үрпек төбет», «Жасырынбақ» 

Мақсаты:Шапшаңдық-қа баулу. 

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.  

 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. 

Балаларға пайдалы 

дәрумендер 

«Көкөністермен 

жемістер» таныстыру 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Ерсұлтан мен 

Жүрсінге  жемістердің 

түстерін дұрыс 

ажыратуға үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

«Көкөністер мен 

жемістер»  туралы 

жұмбақтар жасыру. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Атын ата»                          

Шарты: Көрсеткен 

дәрумендердің тез 

атын атау. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Інкар мен Фатимаға  

5-ке  дейін кері қарай 

санауды бекіту. 

Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету. 

Видеролик 

(Дәрумендер еліне 

саяхат)  Али мен Ая 

 

Қимылдық ойын: 

«Тез жинаймыз» 

Шарты: 

көкөністермен 

жемістерді екі бөліп 

жинау. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Араймен 

Абайға, Ерсұлтана 

көкөністермен 

жемістерді ажырату 

жұмыстарын жүргізу. 

Пайдалы дәрумендер             

(Көкөністер мен 

жемістер).              

(Сұрақ  жауап) 

(Түсіндірме жұмыс) 

 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсұлтан мен Аққуға 

күзгі әндерді жаттату. 

 

 



  

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қараша  айы  ІІІ- апта    (16-20  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып:      «Дені саудың, жаны сау» 

Апталық тақырып: «"Өзіңе және өзгелерге көмектес" 

Мақсаты:Құрдастары және ересектермен қарым-қатынас жасауда сөздік қорларын және сөйлеу мәдениетін дамыту.Эстетикалық талғамдарын 
қалыптастыру, ой-өрістерін кеңейту.Балаларды құрдастарымен сыпайы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу. 
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық  ойын: 

 «Болады, болмайды» 
Тәртіпті болуға болады, 
болмайды? 

Мейірімсіз болуға 
болады, болмайды? 
Қайырымды болуға 
болады, болмайды? 
Ақылды болуға болады, 
болмайды? 
Тілалғыш болуға болады, 

болмайды 

«Мимикалық 

жаттығу» 
Мақсаты: балалардың 
көңіл күйлерін түрлі 

эмоциялармен 
білдіруге үйрету. 
Достар креслоға 
отырып еді, оның аяғы 
сынып қалды – 
«мұңаю».Не 
істейміз?»- «таң қалу». 

Таптық! – «қуаныш». 
Балға мен шеге алып, 
орындықты жөндедік – 
«қуаныш».Енді 
ешқандай қиындық 
жоқ! «Тыныштық» 

«Мақал мәтелдер» 
Мақсаты: Айтылған  
мақал- мәтелді  
қайталап  айтып  беруге   

дағдыландыру. 
 

Дидактикалық ойын       
« Сиқырлы қорапша» 
Мақсаты: 
Ойыншықтарды қарау 

және 
зерттеу,ажыратып 
олардың түсін, 
пішінін, бөлшектерін 
және бөлімдерін атау. 
 

«Жоғарыда–төменде, биік-
аласа»  
 
Мақсаты: жоғары- өмен, 

биік-аласа ұғымдарын 
пысықтау 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  

ойын: 

 «Болады, болмайды» 
Тәрбиеші: Бұлт 
арасынан шыққан күн 
шуағын шаша алмай 
тұр. Ол үшін «Болады, 
болмайды» деген ойын 

ойнап көрейік.Егер 
жақсы қасиеттер 
айтылса, күннің 
сәулесін орнына 
орналастырамыз. 
Егержаманқасиетаталс
а, ондаалыптастаймыз. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 
сөйлемді бастап, жиһаз 
атауымен аяқтауға 
үйрету:Айгүл бөлмеге 
кіріп, шырынды 
....қойды.(үстел үстіне) 

Дидактикалық  

ойын: 

 «Болады, болмайды» 
Тәртіпті болуға 
болады, болмайды? 
Мейірімсіз болуға 
болады, болмайды? 
Қайырымды болуға 

болады, болмайды? 
Ақылды болуға 
болады, болмайды? 
Тілалғыш болуға 
болады, болмайды 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш жұптан 
бір - біріне қарап, әр 
түрлі елдің, адамдардың 
сәлемдесу рәсімін 
көрсетеді. 

Бессаусақ. 

    Ал санайық санамақ, 
  Саусақтарға қарап ап, 
 Кәне-кәне санайық, 
   Санын біліп алайық. 
 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Қайырымды 

бала» 

Б.Данабеков 

Мақсаты: 
Фонематикалық 

қабылдау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әңгімеге қатысу 

және тілді түсіну, 

тыңдау біліктерін  

үйрету дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Болады, 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш пен 

дәуіт» ертегісі 

Мақсаты: ертегінің 

мазмұнын айтуда 

мазмұнның 

жүйелілігін сақтауға 

үйрету; құстарға 

қамқорлықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Досыңа көмектес» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Дым 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, 

сапты қайтадан құру, 

бағдар бойынша 

түзелу.Қолын беліне 

қойып, бір аяқпен 

тұру, екі жағына 

айналу. 

Гимнастикалық 

қабырғамен 

аралықтан аралыққа, 

оңға-солға ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Саңырауқұлақтар

ды жинайық». 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолын беліне қойып, 

бір аяқпен тұру, екі 

жағына айналу. 

Құрсаудан еңбектеп 

өту. 

Ойлы-қырлы 

тақтаймен тепе-

теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

 «Жапырақтарды 

сыпырамыз» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

20-25см.биіктікке секіру.Оң 

және сол қолымен 

көлдененінен нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Ағаштағы жемістерді 

үзейік» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Жеміс-

жидекке арналған себет» 

(қағаздан құрастыру) 

Мақсаты:Дайын қиылған 



  

болмайды» 

   

Музыка 

Тақырыбы: «Біз-

көмекшілерміз» 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор, үлкенге 

қолқанат болуға 

тәрбиелеу. Әр түрлі 

сипаттағы музыка 

қарқынын, 

динамикалық реңкін 

қабылдау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Тәтті тосап»  биі 

 Музыка тыңдау: 

«Тыңдай білем» 

А.Маханбетова 

Ән айту: «Күзге 

сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Қатты, жай» 

Музыкалық 

дидактикалық ойын 

білмеске көмектес» 

Мақсаты: 4 

санымен таныстыру. 

Заттар шамасы 

бойынша әртүрлі 

болатындығы жайлы 

түсінік беру.Ұзын-

қысқа белгісі 

бойынша заттарды 

салыстыру. 

Дид-қ ойын: 

«Қанша болса, 

сонша» 

 

 

Жапсыру  

Тақырыбы: 

«Құмырсқа» 

Мақсаты: Текшеден 

дөңгелек пішін, 

тікбұрыштан 

бұрыштарын бүктеу 

арқылы сопақ пішін 

қиюға үйрету. 

Ересектердің 

көмегімен бөліктерді 

желімдеуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Ең 

күшті құмырсқаны 

ізде»        

«Қанатты достар» 

Мақсаты: Үй 

құстарын атай білу 

(қораз, мекен, қаз) 

және олардың сыртқы 

келбетіндегі 

ерекшеліктері туралы 

білімін нақтылау. 

Құстарға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Құстарға жем 

берейік» 

 

жолақшалардан өру 

тәсілімен себетті 

құрастыруға үйрету. 

Тиянақты, ұқыпты жұмыс 

жасауға тәрбиелеу. 

Қағаздың бұрыштары мен 

жақтарын беттестіру, 

теңдей етіп бүктеу 

іскерліктерін дамыту. 

 Дид-қ ойын: «Дәмін 

татып,атын ата» 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әдемі құс» 

Мақсаты:Әртүрлі 

пішіндерді пайдалана 

отырып, құстың суретін 

салуды үйрету.Өзінің 

жұмыстарын және басқа 

балалардың жұмыстарын 

бағалауды үйрету.Құстарға 

қамқорлық жасай білуге 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Болады, 

болмайды!» 
       

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Бақылау: «Қоңыр күзді бақылау, 

салыстыру» 

Мақсаты: Қоңыр күзгі табиғатты бақылау,алғашқы күзбен салыстыру, ерекшеліктерін сұрау,қоңыр күзде күннің суық 

болатынын, жапырақтар түсіп бітіп, тек қоңыр түсті болатынын айту.Ағаштар жапырақтарынан ажырап , жапырақтардың 

да күз айларында түстерін өзгертіп тұратынын айтып түсіндіру. 



  

Еңбек: Құмсалғыштағы құмды күрекшелермен көтеру. 

Қимылды ойындар: «Үрпек төбет», «Жасырынбақ» 

Мақсаты:Шапшаңдық-қа баулу. 

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.  

 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 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз 
атауларына қарама-қарсы 
сөздерді  айтуға үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

«Ағаш шебері» өлеңі 

Бұрқыратып иісін 
Тақтай тілем ағаштан 
Безендірем үй ішін 
Жабдықтармен 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  
мақал- мәтелді  
қайталап  айтып  беруге   
дағдыландыру 

Ойын:Ұшты-ұшты  
Мақсаты:  Ненің 
ұшатынын, ненің 
ұшпайтынын, 
аңғарымпаздыққа 



  

жұмыс. Мыс: үлкен орындық-
кішкентай орындық; 
Жұмсақ диван-қатты 
диван... 

 

жарасқан 
Болсын берік, көрікті 
Пәтерлердің жасауы 
Соған лайық ең мықты 

Келер жиһаз жасағым 
Мақсаты: Балаларды 
жиһаздың жасалу 
жолымен таныстыру. 

тәрбиелейді. 
 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Көрме: 

Әр отбасының дайындаған фотосурет көрмесі 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Циклограмма 

Қараша  айы  ІV- апта    (23-27  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Біз күштіміз, ептіміз» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа, ептілікке үйрету. Балаларға спорттың денсаулыққа тигізетін пайдасын ұғындыру. Балаларды 

жауапкершілікке , ұйымшылдыққа салауатты өмірге 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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 

үстінде ата-аналармен 

баланың жағдай туралы 

әңгімелесу.дене қызуын 

өлшеу.  

Балаларға күз мезгілі 

туралы әңгімелеу. 

.Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілеттерін арттыру 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  

мақал- мәтелді  

қайталап  айтып  

беруге   

дағдыландыру. 

Суретпен жұмыс: 

 (Біз спортшы 

боламыз)                        

мақсаты: Спорт 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

«Ажырата біл» дид-

қ ойыны. 

Мақсаты:   

Суреттегі үй 

жануарлары мен 

дала жануарларын 

ажыратып, аттарын 

атап,сипаттай білуге 

үйрету. 

 

«Сөздік ойын»: 

қимылмен көрсет. 

Мақсаты: 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Жапырақ»  
Тақ- тақ – тақ,  

Біз айтамыз тақпақ. 

рақ – рақ – рақ,  

Күзде түсер 

жапырақ. 

Қол –қол –қол,  

Күзде егін мол. 

Тоқ – тоқ – тоқ,  

Шыбын – шіркей 

жоқ 

Дидактикалық  

ойын: 

«Қандай жануар?»  

Мақсаты:үй 

жануары мен дала 

жануарын ажырату. 

 

«Жануарлар»  

(суретпен жұмыс) 

 

Дид-қ ойын: «Күшті 

аңдарды сомдаймыз» 

Шарты: Күшті 

аңдардың қимылын, 

дауыс ырғағын салып 

көрсету. 

«Үй 

жануарларының 

пайдасы» 

 Суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып    

айтып  беруге  үйрету. 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш 

 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 4-5 

сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

 Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Кім 

күшті?                     

ертегісі 

Мақсаты: 

Жануарлардың 

атауларын білдіретін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен 

нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: 

«Дәл тигіз» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Спорт 

еліне саяхат» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Алтын 

жапырақ төккен күз» 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстарын 

(жапырақтардың түсуі) 

бақылау, бақылау 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне түсіре білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. Табиғат 

құбылыстарына 

танымдық 

қызығушылықтарын 

ояту. 

Дид-қ ойын: 

«Жапырақты кім 

бірінші жинайды?» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Кішкентай 

Толағайлар» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Кішкентай 

Толағайлар» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, 

жылдамдыққа үйрету. 

Музыканың 

жекелеген 

эпизодтарын 

көргендегі және 

музыкалық 

бейнелерінің ара 

қатынасын тану. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Себет толы жеміске» 

(Музыкалық 

сүйемелдеу -

жетекшінің 

қалауымен) 

 Музыка тыңдау: 

«Спорт-біздің 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

50см.жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Қолын 

жоғары көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру.  

20-25см.биіктікке секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мен ептімін!»  

 

Эстафеталық жарыс: 

«Күштіміз! Ептіміз! 

Жылдамбыз!» 

Орыс тілі 

Тема: «Поиграем 

вместе» 

Цель: продолжать 

развивать 

диалогическую речь, 

побуждать детей 

отвечать четко на 



  

сөздерді, сөздердің 

түрлі тәсілдермен 

жасалуын, зат 

есімдерді жекеше 

және көпше түрде 

қолдану дағдыларын 

дамыту.  

Дид-қ ойын: 

«Күштілерді тап» 

 

 

Мақсаты: 5 

санымен таныстыру. 

5 көлемінде санау, 

заттарды үлгі 

бойынша және 

аталған саны 

боынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім 

күшті?» 

 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, 

жылдамдыққа үйрету. 

Музыканың жекелеген 

эпизодтарын көргендегі 

және музыкалық 

бейнелерінің ара 

қатынасын тану. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Себет толы жеміске» 

(Музыкалық 

сүйемелдеу -

жетекшінің қалауымен) 

 Музыка тыңдау: 

«Спорт-біздің 

досымыз» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Егін жинау» 

А.Филиппенко 

Ойын ойнау: «Теңге 

ілу» Ұлттық ойын 

 

досымыз» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Егін 

жинау» 

А.Филиппенко 

Ойын ойнау: «Теңге 

ілу» Ұлттық ойын 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Қай аң 

күшті?» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарларды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. Жабайы 

жануарлардың күз 

мезгіліндегі тіршілігі 

жайлы түсініктерін 

(сыртқы түрі, тіршілік 

ету ортасы, мекені, 

азығы, қысқы 

дайындығы) кеңейту. 

Дид-қ ойын: «Кім 

күшті?» 

вопросы; учить 

составлять описательный 

рассказ употреблять в 

речи слова в 

родительном падеже в 

ед. и мн. 

числе.Обогащать 

словарный запас детей. 

Продолжать развивать 

артикуляционный 

аппарат.познакомить с 

принципами морали; 

формировать лексико-

грамматический строй 

речи, фонематический 

слух, правильное 

произношение 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

прививать любовь, 

уважение к своим 

ближним. 

Дид-я игра: «Кто 

сильнее?» 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Құмырсқа» 

Мақсаты:Дөңгелек, 

сопақша пішіндер 

арқылы заттардың 

суретін салуды үйрету, 

екі түрлі қылқаламмен 

жұмыс істеуді, 

шығармашылық 



  

қабілеттерін, ой-қиялын 

дамыту, байқағыштығы 

мен көз мөлшерін, 

қолдың қимыл қозғалыс 

үйлесімділігін 

қалыптастыру; 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Ең күшті 

құмырсқаны ізде» 
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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. 

Үстел үсті  театры: 

Мақсаты: «кім күшті» 

ертегісі   бойынша 

сюжетті картиналар 

қарастыру. 

 (түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Ерсұлтан мен 

Жүрсінге   

жануарлардың аттарын 

дұрыс айттуға үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық 

терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары 

бойынша) 

«Жануарлар»  туралы 

жұмбақтар жасыру. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Атын ата»                          

Шарты: Көрсеткен 

жануарлардың тез атын 

атау. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Ару мен Фатимаға  5-ке  

дейін кері қарай санауды 

бекіту. Геометриялық 

пішіндерді дұрыс атап, 

ажырата білуге үйрету. 

Видеролик 

(Ертегілер еліне 

саяхат) Жабайы 

аңдар 

 

Бауырсақ ертегісін 

сахналау. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Араймен 

Абайға, Ерсұлтана үй 

жануарлары мен дала 

жануарларын ажырату 

жұмыстарын жүргізу. 

«Біз спортшы         

жануарлар» 

(Үй жануарлары 

мен дала 

жануарлары).              

(Сұрақ  жауап) 

(Түсіндірме жұмыс) 

 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аққуға тақпақтарды 

жаттату. 

Серуенге 

дайындық 

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

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. 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бірторғайтұрмайды... 

Бірторғайтұрмайтынқораға 



  

Мың торғай тұрмайды. 
Қимылдыойындар: «Ұядағықұстар» 

Серуендеу Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды , киіміндегі олқылықтарды жөндеуді 
қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Желтоқсан айы  І- апта    (30-4  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Тарихқа саяхат» 

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

Танымдық қызығушылықтарын,  эстетикалық талғамдарын дамыту. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды 

қабылдау үстінде 

ата-аналармен 

баланың жағдай 

туралы 

әңгімелесу.дене 

қызуын өлшеу.  

Балаларға күз 

мезгілі туралы 

әңгімелеу. 

.Мақсаты: 

Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

арттыру 

  «Әдемі кілемшелер»  
  Ойынның мақсаты: 
бөліктерден кілемше 
жасауға үйрету; 
қабылдау, ес, зейін 
процесстерін дамыту; 
ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу.  
 Ойынның 
құрал-жабдықтары: 
қағаздан жасалған 
кілемшелер, 
геометриялық пішіндер.  
 Ойынның 
мазмұны: Балалар 
геометриялық 

пішіндерді берілген 
кілемшелердің үстіне 
қойып, құрақ құрайды.  
   

 «Зейінді бол»  
  Мақсаты: 
Күрделі геометриялық суреттен 
үшбұрышты, төртбұрышты, 
шеңберді көрсете 
білу.  
 Көрнекілік: Геометриялық 
пішіндер кескінделген суреттер 
/5–сурет/.  
 Барысы: Тәрбиеші көрсеткіш 
таяқшамен бірінші /екінші, 
үшінші, төртінші, бесінші, 
алтыншы/ суретті нұсқап, 
балаларға мынадай сұрақ 
қояды: Суреттен қандай таныс 
пішінді көресіңдер? Әрбір 
суретте өзара ұқсас неше пішін 
бар?  
 Есептеу кезінде аз қателескен 
қатар ұтып 
шығады.  

«Вагондарға дөңгелек 

таңдау»  
  Ойынның мақсаты: 
геометриялық 
пішіндерді ажыратуға, 
қасиеттерін білуге 
жаттықтыру, ойлау 
қабілетін дамыту.  
 Ойынның 
құрал-жабдықтары: 
қағазға салынған 
вагондар, әртүрлі 
геометриялық пішіндер. 
 Ойынның мазмұны: 
Балалар вагондарға 
лайық дөңгелектерді 

әртүрлі пішіндердің 
ішінен табады.  
   
 



  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  

ойын: 

 «Не жоқ?»  

Мақсаты: Балалардың 
зейінін, есте сақтау 
қабілетін дамыту. 
Балалар көздерін 
жұмады, тәрбиеші 
шырша ойыншығын 

жасырады. Балалар 
қай ойыншықтың жоқ 
екенін табады. Содан 
соң тәрбиеші екі 
ойыншықты алып 
тастайды, үшінші рет 
ойыншықтар 

алынбайды, орындары 
ауыстырылады. 
 

 «Өзара 

айырмашылығын тап»  

  Мақсаты:  
1.Суреттерді салыстыра 
отырып, 
айырмашылығын 
тапқызу.  
 2.Сөйлеу 
дағдыларын 

қалыптастыру, ойлау 
қабілетін жетілдіру.  
 Көрнекілік: 
бала санына (15 дана) 
суреттер жинағы.  
 Барысы: 
Әр балаға суреттер 

таратылып беріледі. 
Суреттерді салыстыра 
отырып, 
айырмашылығын 
тапқызу.  
 

«Дауыстап санау» 

дидактикалық ойыны  

Ойынның мақсаты: 
Дауыстап санауға, 
қорытынды санды есте 
сақтауға үйрету. 
1-нұсқа. 
Тәрбиеші үстелді 
бірнеше рет соғады. 

Балалар іштерінен 
санайды. Тәрбиеші 2-3 
баладан қанша рет 
соғылғанын сұрайды, 
балалар тақтаға 
цифрымен көрсетеді. 
Егер жауаптар әртүрлі 

болса, тағы да соғып, 
қайта санатады. 
2-нұсқа. 
Балалар жауап 
бермейді, дыбыстың 
санына байланысты 
цифрды көрсетеді. 

«Сиқырлы суреттер»  
  Ойынның мақсаты: 
балалардың логикалық 
ойлау қабілетін, ес, зейін, 
қабылдау процесстерін 
дамыту.  
 Ойынның кұрал-

жабдықтары: 
әр түрлі сурет бөлінділері.  
 Ойынның 
мазмұны: Балалар 
алдарындағы үлгі бойынша 
бөлінділерден сурет 
құрайды. 
Сурет бойынша әңгіме 
құрауды ұсыну.  

 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

М. 

Хакімжанованың 

«Отан» өлеңі 

Мақсаты: Тілдің 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір аяқпен секіру(4-

5рет, оң және сол 

аяқпен). 

Қапшықты оң және сол 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қысқа секіртемен 

секіру(демалу 

үзілістері бар 2-

3реттен, 10рет секіру). 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бір аяқпен секіру(4-5рет, 

оң және сол аяқпен). 

Оң және сол қолымен 

көлд ененінен нысанаға 



  

грамматикалық 

құрылымын 

қалыптастыруда 

ойындарды кеңінен 

қолдану.  Отанды, 

туды құрметтеуге 

тәрбиелеу;тіл 

байлықтарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не? 

Қайда? Қашан?» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Ұлы 

дала ұланымын» 

Мақсаты: Елдің 

әдет-ғұрпы мен 

тарихын музыкамен 

байланыстыра 

рухани тәрбиелеу. 

Музыканың ырғағын 

дәл бере отырып, 

сермеу, серпілу 

қимылдарын 

орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Батырлар биі» 

А.Еңсепов 

 Музыка тыңдау: 

«Атамекен» 

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Елімнің 

ертеңгі иесі-біз» 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-

н) дәлдеп лақтыру. 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Байтерек монументі» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, Байтеректің 

мүсінін жасауға  

үйрету. Кескішпен 

түрлі безендірулер 

жасауға дағдыландыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Бәйтерек қандай?» 

(Воскобовичтің 

ойындары) 
 

 

 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Бәйтерекке кім 

жылдам барады?» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қай 

жерде өседі?» 

Мақсаты: 
Табиғаттың жанды 

нысандары және 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін 

жүйелеу. Балабақша 

аумағындағы және 

жақын, алыс 

мекендердегі  

өсімдіктерді (ағаштар 

мен бұталар)  ажырату 

және                                    

атай білу дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қай 

ағаштың 

жапырағы?» 

 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.Басқа қап киіп, 

заттарды аттап өту, 

бұрылу. 

Қимылды ойын: 

«Киіз үйді жина» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Бәйтерек» монументі 

(қағаздан құрастыру 

жұптық жұмыс) 

Мақсаты:  бәйтерек 

ғимаратын қатты 

қағаздарды дұрыс 

қолдана отырып 

құрастыруды 

үйрету;туған жеріне 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу;қағаз 

бөлшектерін бір-біріне 

желімдеу, 

бұрыштарымен 

жақтарын бүктеу, 

беттестіру іскерліктерін 

дамыту.                  

Дид-қ ойын:  

«Айырмашылығын 

тап»               

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Киіз үйдің 

керегелері» 

Мақсаты: Әртүрлі 



  

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Тақия тастамақ» 

Ұлттық ойын 

 

 

бағыттағы тура сызықтар 

мен олардың қиылысуын 

жүргізе білуді 

үйрету.Киіз үйдің 

керегелері туралы 

түсініктерін кеңейту, 

жуан,жіңішке 

таяқшаларды рет-ретімен 

салуды, қарындашты 

қолдануды үйретуді 

жалғастыру.  

Үстел-үсті ойыны: 

«Киіз үйді құрастыр» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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. 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Мақсаты:  расулмен 
сурет оқу қызметі 
бойынша қарандашты  
дұрыс  ұстауға , 

түстерді ажырата 
білуге үйрету. 

 Жеке баламен жұмыс:  

Мақсаты:.   Омар мен 
Нұрбақытқа    бәйтерек 
ғимаратын қатты қағаздарды 
дұрыс қолдана отырып 
құрастыруды үйрету     

 «Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

Жеке баламен 

жұмыс: «Мақал 
мәтелдер» 
Мақсаты: Айтылған  
мақал- мәтелді  
қайталап  айтып  

беруге   дағдыландыр 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

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. 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бірторғайтұрмайды... 

Бірторғайтұрмайтынқораға 

Мың торғай тұрмайды. 
Қимылдыойындар: «Ұядағықұстар» 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІ- апта    (7-11  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Туған өлкем» 

Мақсаты: Балаларды туған өлкесі Қазақстанның табиғатының сұлулығымен таныстыру.Өз еліне сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу. Туған 

өлкенің қалаларымен таныстыру. 

 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 
үстінде ата-
аналармен баланың 
жағдай туралы 
әңгімелесу.дене 
қызуын өлшеу.  
Балаларға қыс   

мезгілі туралы 

әңгімелеу. 

.Мақсаты: 
Балалардың есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру 

«Көп және біреу»  

 

Ойынның мақсаты: 

көп және біреу 

қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың 

тең, тең емес 

топтарын 

салыстыру.  

 

 

Суретпен жұмыс: 

 (Біздің туған өлкеміз»)                        

мақсаты: Туған өлкелері 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Дидактикалық ойын          

« Сиқырлы қорапша» 

 

Мақсаты: Ойыншықтарды 
қарау және зерттеу,ажыратып 
олардың түсін, 
пішінін, бөлшектерін және 
бөлімдерін атау. 

 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 
 

Мақсаты: балаларды 
ойыншықтың 
түрлерімен таныстыру. 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап 

күш 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

 

Дидактикалық  

ойын: 

«Мен тұратын 

көше» 

Мақсаты: 
Достарымен 

ойнағандарын 

әңгімелейді 

«Менің көшем»   
суреті бойынша, әңгіме 

құрастырып  айтып  

беруге  үйрету. 

Дид-қ  ойын:                

«Мен досыммен 

көшені тазалаймын»  

Мақсаты: 
балалардың ептілігін, 

ұқыптылығын 

ұқыптылығын 

аңғарымпаздығын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  

 

«Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр 

түрлі елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қысқа секіртпемен 

секіру(демалу 

үзілістері бар 2-

3реттен, 10рет 

секіру). 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Өз үйіңді тап» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Біз тұратын қала» 

 (сурет бойынша 

әңгіме құрау) 

Мақсаты: Сөз және 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту. 

20-25см.биіктікке 

секіру. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Астананың 

кереметтері» 

Мақсаты: 
Геометриялық  

пішіндерді және 

геометриялық 

денелерді 

ажыратады және 

атайды. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 
«Құсхананы 

мекендеушілер» 

Мақсаты: Балалардың 

үй құстары туралы 

түсініктерін 

анықтау және кеңейту. 

Жанды нысанды 

сипатта білу дағдысын, 

зейіні мен есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Табиғатқа қамқор, 

мейірімді көзқарасын 

тәрбиелеу.  

Дид-қ ойын: «Туған 

өлке құстары» 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Туған 

өлкем» 

Мақсаты: Туған 

қаласына сезімін ән 

арқылы жеткізу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Ұлы 

дала ұланымын» 

Мақсаты: Елдің әдет-

ғұрпы мен тарихын 

музыкамен 

байланыстыра рухани 

тәрбиелеу. 

Музыканың ырғағын 

дәл бере отырып, 

сермеу, серпілу 

қимылдарын орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Батырлар биі»  

А.Еңсепов 

 Музыка тыңдау: 

«Атамекен» 

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Елімнің 

ертеңгі иесі-біз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тақия 

тастамақ» Ұлттық 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолдың түрлі қалпымен 

үрленген доптан (бір-

бірінен қашық қойылған 

5-6доп арқылы кезекпен) 

аттап өту.50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға еңбектеп 

кіру. Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен ойын» 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Наша Родина-

Казахстан. Мой родной 

город». 

Цель: Формировать у 

детей первоначальные 



  

сөз ұйқастарынан 

құрылған ойындарға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Мнемотехника әдісі 

арқылы қаланың 

көрікті орындарын 

ретімен сипаттап, 

әңгіме құрастыра 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Менің 

мекенжайым» 

 

Дид-қ ойын: «Неге 

ұқсайды?» 

 

Хормен сөздер мен 

дыбыс-тарды таза және 

анық айтуға 

дағдыландыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

 Музыка тыңдау: 

«Сыр елім» 

(Т.Төрәлінің 

репертуарынан) 

Ән айту: «Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Алақанмен ән 

айтамыз»  Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

ойын 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Астана-бас қалам» 

Мақсаты: Қазақстан 

Республикасының бас 

қаласы-Астана туралы 

білімдерін суреттерді, 

альбомдарды 

қолданып, қарастыру 

арқылы 

қалыптастыру. 

Балаларды 

мемлекеттік 

мерекелерге қатысуға 

баулу. Мемлекеттік 

рәміздер туралы (Ту, 

Еотаңба, Әнұран) 

білімдерін 

қалыптастыру. Өз 

елінің рәміздеріне 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

 «Астананың көрікті 

жерлері»  

Лэпбук жасау 

представления о родном 

городе и Родине –

Республике Казахстан. 

Учить называть на 

русском языке символы 

Казахстана, узнавать и 

называть 

достопримечательности 

родного города и 

столицы;  

Развивать слуховое и 

зрительное внимания, 

словесно-логическое 

мышление, тонкую 

ручную моторику; 

Воспитывать уважение к 

госсимволам, любовь к 

родному городу, основы 

казахстанского 

патриотизма. 

Дид-я игра:«Нарисуй 

свой край» 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Достық 

үйі» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді салуға,  ою-

өрнекпен әшекейлеуге 

үйрету. Балаларды 

әдемілікті сезіне білуге, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 



  

Үстел-үсті  ойыны: 

«Достардың үйін 

құрастыр» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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. 

Суретпен жұмыс: 

«Менің Отаным 

Қазақстан» 

 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:Ерсұлтан 

мен Жүрсінге    ҚР 

ның рәміздерін 

дұрыс айттуға 

үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

«Отан»  туралы 

жұмбақтар жасыру. 

 

Көркем сөз: 

Бүрсең қағып жапырақтар, 

Көше кезіп көшіп жатыр. 

Тыныш қалған атыраптар, 

Аппаққарға тосып жатыр. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ару мен Фатимаға  

Геометриялық пішіндерді 

дұрыс атап, ажырата 

білуге үйрету. 

Видеролик (Менің 

Қазақстан еліне 

саяхат)  (Сұрақ 

жауап) 

 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  

мақал- мәтелді  

қайталап  айтып  

беруге   

дағдыландыру 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Араймен 

Абайға, Ерсұлтанға 

ҚР ның рәміздерін 

қайталату 

жұмыстарын жүргізу. 

Жорамалдар: 

1.   Қыс аязды болса 

– жаз ыстық болады. 

2.   Қыстақар мол 

болса – 

жаздажаңбыр мол 

болады. 

3.   Ағашқа қырау 

тұрса – 

күнжылыболады. 

 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аққуға қысқы 

тақпақтарын 

жаттату. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу 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. 

Көркем сөз: 



  

Мың торғай қамаса қораға, 

Бірторғайтұрмайды... 

Бірторғайтұрмайтынқораға 

Мың торғай тұрмайды. 
Қимылдыойындар: «Ұядағықұстар» 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 
 
 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІІ- апта    (14-18  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Астана-Отанымыздың жүрегі»  
Балаларға еліміздің бас қаласы-Нұрсұлтан қаласы туралы түсінік беру.Отанға,туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру,өз елін,Отанын 

сүйетін патриот болуға тәрбиелеу. 

 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 
үстінде ата-аналармен 
баланың жағдай туралы 
әңгімелесу.дене қызуын 

өлшеу.  
Балаларға қыс   мезгілі 

туралы әңгімелеу. 

.Мақсаты: 
Балалардың есте сақтау 
қабілеттерін арттыру 

«Көп және біреу»  

 

Ойынның мақсаты: 

көп және біреу 

қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың 

тең, тең емес 

топтарын 

салыстыру.  

 

 

  Видеролик (Менің 

Қазақстан еліне саяхат)  

(Сұрақ жауап) 

 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Қатты-ақырын-

сыбырлап» 

шарты: Балаларға 

қатты,сыбырлап, ақырын 

сөйлеуге үйрету. 

Ойын барысы: Ойынға 

3-5 бала қатысады: 

тәрбиеші балаларға бір 

сөзді айтады: оны балалар 

қатты дауыспен,ақырын 

дауыспен және сыбырлап 

айтуы керек 

 

 

«Тез-ақырын» 

шарты:Балаларға 

тақпақтарды,жаңыл

тпаштарды тез жән 

ақырын айтуға 

үйрету. 

Ойын барысы: 

Тәрбиеші балаларға 

бір сөзді,тақпақты 

немесе 

жаңылтпашты 

айтады. Балалар 

соны тез және 

ақырын қайталап 

айтуы керек. 

 

 

  «Отан»  туралы жұмбақтар 

жасыру. 

 

 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Біз тұратын қала» 

 (сурет бойынша әңгіме 

құрау) 

Мақсаты: Сөз және 

сөз ұйқастарынан 

құрылған ойындарға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Мнемотехника әдісі 

арқылы қаланың 

көрікті орындарын 

ретімен сипаттап, 

әңгіме құрастыра білуге 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Отан» өлеңі 

 Е. Өтетілеуұлы 

Мақсаты:  өлеңді 

эмоционалды 

қабылдай отырып,  

мәнерлеп айтуға, 

тыңдап, түсіне 

білуге үйрету.  Өз 

еліне, туған 

жеріне деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолдың түрлі қалпымен 

үрленген доптан (бір-

бірінен қашық қойылған 5-

6доп арқылы кезекпен) 

аттап өту.50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға еңбектеп 

кіру. Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен ойын» 



  

үйрету. 

Дид-қ ойын: «Менің 

мекенжайым» 

Музыка 

Тақырыбы: «Ұлы дала 

ұланымын» 

Мақсаты: Елдің әдет-

ғұрпы мен тарихын 

музыкамен 

байланыстыра рухани 

тәрбиелеу. Музыканың 

ырғағын дәл бере 

отырып, сермеу, 

серпілу қимылдарын 

орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Батырлар биі» 

А.Еңсепов 

 Музыка тыңдау: 

«Атамекен» 

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Елімнің 

ертеңгі иесі-біз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тақия 

тастамақ» Ұлттық ойын 

 

«Менің қалам» 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Астананың 

кереметтері» 

Мақсаты: 
Геометриялық  

пішіндерді және 

геометриялық 

денелерді 

ажыратады және 

атайды. 

Дид-қ ойын: 

«Неге ұқсайды?» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Бәйтерек» 

монументі (қағаздан 

құрастыру жұптық жұмыс) 

Мақсаты:  бәйтерек 

ғимаратын қатты 

қағаздарды дұрыс қолдана 

отырып құрастыруды 

үйрету;туған жеріне деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу;қағаз 

бөлшектерін бір-біріне 

желімдеу, бұрыштарымен 

жақтарын бүктеу, 

беттестіру іскерліктерін 

дамыту.                  

Дид-қ ойын:  

«Айырмашылығын тап»               

Сурет салу  

Тақырыбы: «Достық үйі» 

Мақсаты: Геометриялық 

пішіндерді салуға,  ою-

өрнекпен әшекейлеуге 

үйрету. Балаларды 

әдемілікті сезіне білуге, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Үстел-үсті  ойыны: 

«Достардың үйін 

құрастыр» 

Серуенге 

дайындық 

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



  

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 
Суретпен жұмыс: 

«Менің Отаным 

Вариативтік 

компанент:                    

  Жеке баламен 

жұмыс: 



  

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Қазақстан» 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Ерсұлтан 

мен Жүрсінге    ҚР ның 

рәміздерін дұрыс 

айттуға үйрету. 

«Асық 

терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары 

бойынша) 

Ару мен Фатимаға  

Геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу 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. 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бірторғайтұрмайды... 

Бірторғайтұрмайтынқораға 

Мың торғай тұрмайды. 
Қимылдыойындар: «Ұядағықұстар» 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  ескерту. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІV- апта    (21-25  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан  

 (ҚР тұңғыш Президенті, мемлекеттік рәміздер)» 

Мақсаты: Балаларға Қазақстан туралы түсініктерін кеңейту. ҚР–ның тұңғыз президенті туралы мағұлмат беру.ҚР-ның 
рәміздерімен таныстыру. Өз отанының өміріне деген қызығушылық пен сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 

үстінде ата-

аналармен баланың 

жағдай туралы 

әңгімелесу.дене 

қызуын өлшеу.  

Балаларға қыс   

мезгілі туралы 

әңгімелеу. 

.Мақсаты: 

Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

арттыру 

«Шарды үрле» 

шарты: Балаларды 

сөйлеу барысында 

дұрыс тыныс алуға 

үйрету. 

Ойын барысы: 

тәрбиеші балаларға 

шар таратып береді. 

Оны балалар дұрыс 

тыныс алу арқылы 

үрлеуі керек. 

 

 

Суретпен жұмыс: 

 (Біздің бас қала-

Нұрсұлтан ) 

Қазақстанның бас 

қаласы                      

туралы білімдерін 

кеңейту. 

«Қатты-ақырын-

сыбырлап» 

шарты: Балаларға 

қатты,сыбырлап, 

ақырын сөйлеуге 

үйрету. 

Ойын барысы: 

Ойынға 3-5 бала 

қатысады: тәрбиеші 

балаларға бір сөзді 

айтады: оны балалар 

қатты 

дауыспен,ақырын 

дауыспен және 

сыбырлап айтуы керек 

«Кімде не бар?» 

Ойынныңшарты:Заттард

ын атын дұрыс атай білуді 

үйрету.  Ойынның 

құрал-жабдықтары: 

қолдарында заттары бар 

жануарлардың суреттері 

Ойынның 

мазмұны:Суретте 

бейнеленген 

жануарлардың немесе 

ойыншықтардың қолында 

қандай зат бар екенін 

атайды 



  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дид-қ ойын:  

«Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш 

жұптан бір - біріне 

қарап, әр түрлі елдің, 

адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Дидактикалық  

ойын:«Мен тұратын 

қала» 

Мақсаты: Достарымен 

ойнағандарын 

әңгімелейді 

«Менің қалам»   

 

суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып  

айтып  беруге  

үйрету. 

Дид-қ ойын:  

«Бұл қай қала?» 

(суретке қарап, 

әңгіме құрау) 

Үстел-үсті ойыны: «Әдемі 

пирамида» Шарты: 

Бөліктерден пирамида құру 

Мақсаты: шапшаң 

ойлап,тез қимылдау. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық 

қабырға бойынша  

оңға-солға ауысып 

өрмелеу. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Тұғырлы жалау» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Тәуелсіз елдің 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту.Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен нысанаға 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: 

«Теңге алу» 

Математика негіздері  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қазақстандағы 

жануарлар» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары және 

олардың төлдерін 

атайды. Сыртқы 

келбеті, қозғалу 

және қоректену 

тәсілдері туралы 

білімдерін кеңейту.  

Дид-қ ойын: 

«Төлдерін ата» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Тәуелсіз 

Музыка 

Мақсаты: Астана 

қаласы, Бәйтерек 

туралы түсініктерін 

дамыту, мақтаныш 

және құрмет 

сезімдерін 

тәрбиелеу. 

Әнді қуанышты, 

екпіндете, жігермен 

орындауға 

төселдіру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

 Музыка тыңдау: 

«Астана» 

Б.Әлімжан  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қолдың түрлі қалпымен 

үрленген доптан (бір-

бірінен қашық қойылған 5-

6доп арқылы кезекпен) 

аттап өту. Оң және сол 

қолымен көлдененінен 2-

2,5м қашықтықта  дәлдеп 

лақтыру). 

20-25см.биіктікке секіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам 

Эстафеталық жарыс: 

 «Бақытты жанұялар»  
 

   Орыс тілі 

Тема:  «Государственные 

символы Республики 



  

көшбасшысы» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша  әңгіменің 

басы мен соңын 

құрастыруға үйрету. 

Балаларға 

«тәуелсіз», «егемен» 

сөздерінің 

мағынасын кеңінен 

түсіндіре 

отырып,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Менің 

мекенжайым» 

(Воскобовичтің 

дамытушы 

ойындары) 

 

 

Тақырыбы: 

«Қазақстанның 

байлықтары»  
Мақсаты: Әртүрлі 

сезім мүшелерінің 

көмегімен санау 

дағдысын дамыту 

(көру, есту, иіс сезу). 

Тура және кері бағытта 

5 көлемінде санатып 

жаттықтыру. 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

жерде...?» 

 

 

елін, жерін мақтан 

тұтуға, патриот-тық 

сезімге тәрбиелеу. 

Қол ұстасып, 

шеңбермен жүре 

білу дағдыларын 

дамыту. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Шырша жыры» 

Л.Хамиди 

 Музыка тыңдау: 

«Жаса мәңгі 

Қазақстан» 

Б.Бейсенова 

Ән айту: «Жаңа 

жыл» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Аяз 

атаның сиқырлы 

таяғы»  

Қимылды ойын 

Ән айту: 

«Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Қатып қал» 

Қимылды ойын 

 

Қоршаған 

ортамен танысу  

Тақырыбы: 

«Қысқы  ағаштар» 

Мақсаты:балабақ

ша ауласындағы 

кейбір ағаштардың, 

бұталардың түрлері 

жайлы білімдерін 

қалыптастыру. 

Ағаштардың 

бөліктерін тауып, 

атай білу 

дағдыларын бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Президент 

саябағы» 

 

Казахстан» 

Цель: учить связно 

рассказывать о 

государственных символах 

РК: флаге, гербе,  развивать 

связную речь. воспитывать 

чувство гордости за свою 

Родину. 

Дид-я игра: «Что мы 

видим?» 

 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Байтерек 

монументі» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

пішінін, пропорциясын 

ескере отырып, Байтеректің 

суретін салуға үйрету. Бояу 

түсін таңдап, сурет салуға 

қызығушылығын арттыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Қазақстанның көрікті 

жерлерін ата » 

(Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

 

Серуенге 

дайындық 

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



  

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Дидактикалық Вариативтік Дидактикалық ойын: Дидактикалық Суретпен жұмыс: 



  

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

ойын:«Тұғырлы 

жалау» 

Мақсаты:Ойын 

арқылы заттың 

түрін,атын ажырата 

білуге тәрбиелеу. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мақсаты:Ерсұлтан 

мен Жүрсінге    ҚР 

ның рәміздерін 

дұрыс айттуға 

үйрету. 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

«ҚР-ның туын тап» 

Шарты: Балаларға ҚР –

ның туы жайында 

мағұлмат беру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Ару мен Фатимаға  

Геометриялық пішіндерді 

дұрыс атап, ажырата 

білуге үйрету. 

ойын: 

«Бұл қай жерде» 

Мақсаты: 
Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Араймен 

Абайға, Ерсұлтанға 

ҚР ның рәміздерін 

қайталату 

жұмыстарын жүргізу. 

«Менің Отаным 

Қазақстан» 

 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аққуға қыс 

мезгілінің 

қызықтарын 

түсіндіру қайталату. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

Серуенге шығу. 

Мұзды бақылау. 

Мақсаты: Мұзды көрсете отырып  сипаттау,қыс мезгілінде өзендер мен көлдердің бетін мұз басатындығы жөнінде түсінік 

беру. 

Еңбек: Ауладағы жолды тазалау кезінді аула тазалаушыға көмектесу. 

Қимылды ойын: «Аттамақ» 
Мақсаты:Қимылды жаттығуларды жасауды үйрету,тапқырлық таныта білу 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  ескерту. 

 

 

 



  

Циклограмма 

Желтоқсан айы қайталау - апта    (28-31  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Астана-Отанымыздың жүрегі»  
Балаларға еліміздің бас қаласы-Нұрсұлтан қаласы туралы түсінік беру.Отанға,туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру,өз елін,Отанын 

сүйетін патриот болуға тәрбиелеу. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

28.12.2020 

Сейсенбі 

29.12.2020 

Сәрсенбі 

30.12.2020 

Бейсенбі 

31.12.2020 

 

Жұма 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды қабылдау 
үстінде ата-аналармен 
баланың жағдай 
туралы 
әңгімелесу.дене 
қызуын өлшеу.  

Балаларға қыс   

мезгілі туралы 

әңгімелеу. 

.Мақсаты: 
Балалардың есте 
сақтау қабілеттерін 
арттыру 

«Көп және біреу»  

 

Ойынның мақсаты: көп 

және біреу 

қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың тең, 

тең емес топтарын 

салыстыру.  

 

 

Видеролик (Менің 

Қазақстан еліне 

саяхат)  (Сұрақ 

жауап) 
 

Дидактикалық ойын: 
«Не қандай?» 
Мақсаты: 
Балалардың ойынға 
деген 
қызығушылығын 

арттыру,есте сақтау 
қабілеттерін 
қалыптастыру. 

 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Неге ұқсайды» 

Мақсаты:Ойын 
арқылы заттың 

түрін,атын ажырата 
білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйікті қалаға 

саяхат» 

Мақсаты:Ойын арқылы 

заттың түрін,атын 
ажырата білуге 
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Тұғырлы жалау» 

Мақсаты:Ойын арқылы 
заттың түрін,атын 

ажырата білуге 
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Не қандай» 

Мақсаты: Балалардың есте 
сақтау қабілетін дамыту. 

  

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қысқа секіртпемен 

секіру(демалу 

үзілістері бар 2-

3реттен, 10рет 

секіру). 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Бөрене үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Өз үйіңді тап» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Біз тұратын қала» 

 (сурет бойынша 

әңгіме құрау) 

Мақсаты: Сөз және 

сөз ұйқастарынан 

құрылған ойындарға 

қызығушылығын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту. 

20-25см.биіктікке 

секіру. Құрсаудан 

еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Астананың 

кереметтері» 

Мақсаты: 

Геометриялық  

пішіндерді және 

геометриялық 

денелерді 

ажыратады және 

атайды. 

Дид-қ ойын: «Неге 

ұқсайды?» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Астанадағы 

хайуанаттар бағы» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары және 

жабайы аңдар, олардың 

сыртқы келбеті, қозғалу 

және қоректену 

тәсілдері туралы 

білімдерін кеңейту. 

Дид-қ ойын: 

«Астананың көрікті 

жерлері» 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Туған 

өлкем» 

Мақсаты: Туған 

қаласына сезімін ән 

арқылы жеткізу. 

Хормен сөздер мен 

дыбыс-тарды таза және 

анық айтуға 

дағдыландыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

Музыка 

Тақырыбы: «Ұлы дала 

ұланымын» 

Мақсаты: Елдің әдет-

ғұрпы мен тарихын 

музыкамен байланыстыра 

рухани тәрбиелеу. 

Музыканың ырғағын дәл 

бере отырып, сермеу, 

серпілу қимылдарын 

орындау 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Батырлар биі»  

А.Еңсепов 

 Музыка тыңдау: 

«Атамекен» 

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Елімнің ертеңгі 

иесі-біз» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тақия 

тастамақ» Ұлттық ойын 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Астана-бас 

қалам» 

Мақсаты: Қазақстан 

 



  

арттыру. 

Мнемотехника әдісі 

арқылы қаланың 

көрікті орындарын 

ретімен сипаттап, 

әңгіме құрастыра 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Менің 

мекенжайым» 

 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

 Музыка тыңдау: 

«Сыр елім» 

(Т.Төрәлінің 

репертуарынан) 

Ән айту: «Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Алақанмен ән 

айтамыз»  Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

 

 

Республикасының бас 

қаласы-Астана туралы 

білімдерін суреттерді, 

альбомдарды қолданып, 

қарастыру арқылы 

қалыптастыру. Балаларды 

мемлекеттік мерекелерге 

қатысуға баулу. 

Мемлекеттік рәміздер 

туралы (Ту, Еотаңба, 

Әнұран) білімдерін 

қалыптастыру. Өз елінің 

рәміздеріне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 «Астананың көрікті 

жерлері»  

Лэпбук жасау 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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. 

Ринатқа  спорттық 

ойындармен 
жаттығулардың 
бастапқы техникасын 
үйретуге баулу. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 Хамзаға дене жаттығуларын 

орындауға 
қызығушылықтарын 
танытуды үйрету 

Айбарға  спорттық 

ойындармен 
жаттығулардың 
бастапқы техникасын 
үйретуге баулу. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу 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. 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса қораға, 

Бірторғайтұрмайды... 



  

Бірторғайтұрмайтынқораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Қимылдыойындар: «Ұядағықұстар» 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

қадағалап,қызуларын өлшеп әкелуін  ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Қаңтар айы І- апта    (04-08  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» 

Мақсаты: Табиғаттағы өсімдіктердің қалай  жетіліп өсіп дамуы туралы түсініктерін қалыптастыру. Өсімдіктердің күнделікті ортадағы 

қажеттілігі туралы білімдерін кеңейту. Қоршаған табиғаттың сұлулығын байқауға үйрету.Өсімдіктерге ұқыптылықпен қарауға баулу. 
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

 Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Не екенін 

тап» 

Мақсаты:Ойын 

арқылы заттың 

түрін,атын ажырата 

білуге тәрбиелеу. 

 

«Тез-ақырын» 

Мақсаты:Балаларға 

тақпақтарды,жаңылтпа

штарды тез жән 

ақырын айтуға үйрету. 

Ойын барысы: 

Тәрбиеші балаларға бір 

сөзді,тақпақты немесе 

жаңылтпашты айтады. 

Балалар соны тез және 

ақырын қайталап айтуы 

керек. 

 

 

 Суретпен жұмыс:         

(Қыс қызықтары) Қыс 

мезгілі                       

туралы білімдерін 

кеңейту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Түсіне қарай ажырат» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Кімде не бар?»                      

Ойынның 

мақсаты:Заттардын 

атын дұрыс атай 

білуді үйрету.  

Ойынның құрал-

жабдықтары:қолда

рында заттары бар 

жануарлардың 

суреттері 

Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық қабілетін 

арттыру 

 Дидактикалық ойын. 

«Мынау қай пішін» 

Мақсаты: 
Геометриялық пішінді 

сипалап анықтау арқылы 

айта білу. 

Ұ.О.Қ        Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Шырша» өлеңі 

Е.Өтетілеуұлы  

Мақсаты: 

Балаларды жатқа 

эмоционалды, 

мәнерлі айта білуге, 

сөздерді анық 

айтуын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Шырша 

ойыншықтары»  

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Бөлме гүлдері» 

Мақсаты: 5-ке дейін 

тура және кері 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір 

бірден,екеуден аяқтың 

ұшымен, 

табанмен, өкшемен 

жүру. Тізені жоғары 

көтеріп   жүгіру. Бөрене 

үстімен еңбектеп өту.  

Қимылды ойын: 

«Гүлге қарай 

жүгіреміз» 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Шырша 

жаңғақтары» 

Мақсаты: Бірнеше 

бөліктерден заттарды 

мүсіндеу,оларды 

орналастыру,пропор- 

цияны сақтай отырып, 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Табанның ішкі жағымен 

тізені жоғары көтеріп, 

ұсақ және алшақ 

адымдап жүру. Аяқты 

бірге, алшақ 

қойып,біреуін алға 

екіншісін артқа қойып 

бір орында тұрып секіру. 

Доптарды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Шыршаны 

айналамыз 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: Фетрдан 

шыршаны құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Бөліктерді 

біріктіру үшін 



  

санауды жетілдіру. 

Дид.ойын: 

«Шырша 

жаңғақтарын сана» 

 

 

бөліктерді біріктіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жаңғақтарды жина» 

 

желімдерді пайдалану. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны 

орналастыр» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша өзіне тән 

ерекшеліктерін, пішінін 

пропорциясын  сақтай 

отырып сурет салуға 

үйретуді жетілдіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны 

безендірейік» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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. 

 Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Көркем сөз: 

Ақ киімді денелі, ақ 

сақалды, 

Соқыр, мылқау 

танымас тірі жанды, 

Үсті – басы ақ қырау 

түсі суық, 

Басқан жері сықырлап 

келіп қалды. 

                                      

                 

«Бөлме гүлдерімен 

таныстыру» 

 

Сергіту сәті:   

Әуен қойылады.. 

Шаршағанда ырғалып, 

Гүлге ұқсап демалам, 

Қанатты бір қағып, 

Гүлдей болып жайқалам 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Ару мен Фатимаға  

Гүлдердің атауларын 

дұрыс атап, ажырата 

білуге үйрету. 

 Суретпен жұмыс: 

«Өсімдіктер әлемі» 

 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аққуға бөлме 

гүлдерін түсіндіру 

қайталату. 

 

 



  

           (Абай) 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың, жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді? 

 Еңбек: құс тар үшін жемсалғыш жасап, оны ағашқа іліп қою, жем салу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Қаңтар айы ІІ- апта    (11-15  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: ««Жануарлар әлемі»» 

Мақсаты: Табиғатта өзін ұстай білу Ережелері мен тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасын дамыту.  Эстетикалық 

талғамдарын жетілдіру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық ойын. 

«Тез ойлап айт». 

Мақсаты:Балалардың 
ойлау қабілетін 

дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Сурет арқылы 

әңгімелеу» 

Мақсаты:Балалардың  

тыңдау және сөзді 
түсіну,сұраққа жауап беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Балалардың  
назарын тұрақтандыруға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

 «Өз үйіңді тап» 

Мақсаты: 

Балалардың есте 
сақтау қабілетін 
дамыту. 

Үстел-үстіойыны. 

 «Менің қалам» 

Мақсаты: 
Балалардың ойынға деген 

қызығушылығын дамыту.   

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішіндерден 
өз қалауымен 
пирамида 
құрастыруды ұсыну. 

«Біздің  үй» 

Сурет бойынша 

құрастырып 

әңгімелеу. 

Мақсаты:Балаларды 
сурет бойынша 

Дидактикалық ойын 

«Кім есінде көп 

сақтайды» 

Мақсаты: Балалардың 
есте сақтау қабілеттерін 
дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Сөйлемді аяқта» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 
қорын дамыту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Мен бастаймын сен 

жалғастыр» 

Мақсаты: Балалардың 
логикалық қабілетін 
арттыру. 



  

әңгімелеуге үйрету. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Қозғалысын 

бағытын өзгертіп 

жүру, жыланша 

ирелеңдеп жүру, 

бытырап, қосымша 

қадаммен алға, шет 

жағына 

жүру.Қалыпты, 

аяқтың ұшымен, 

жүгіру, шеңбер 

жасап  жүгіру. 

Құрсауларды 

домалату.  

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен 

қояндар» 

 

  Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Үй жануарлары 

мен төлдері» 

Мақсаты:Тілдік 

ойындар мен 

жаттығуларды 

қолдана отырып, 

балалардың сөздік 

қорларын дамыту 

және байыту.  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүруді басқа 

қимылдармен 

кезектестіріп, белгі 

бойынша тоқтап 

жүру.Сапта бір 

бірден және 

жұппен,түрлі 

бағытта отырып 

жүгіру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары 

секіру.(биіктігі 5-

10см). 

Қимылды ойын: 

«Қу түлкі» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы:«Үй 

жануарлары» 

Мақсаты:Жиынтық 

сапасы бойынша 

әртүрлі заттардан 

тұратындығы туралы 

түсініктерін 

жетілдіру. 

Дид.ойын:   

«Төлдерін ата» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Үй  жануарлары 

қандай?» 

Мақсаты:  Үй 

жануарларының 

сыртқы келбеті, қозғалу 

және қоректену 

тәсілдері туралы 

түсініктерін кеңейтіп, 

білімдерін бекіту. 

Дид.ойын: «Ненің 

дауысы?» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Зообаққа 

саяхат» 

Мақсаты: Музыка 

ырға-ғына сәйкес 

жануар-ларға тән 

қимыл-қозғалысты бере 

білуге талпындыру. 

Әнді бір мезгілде 

бастау және аяқтауда 

мұқият болу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қоңыр аю қорбаңбай» 

А.Еспенбетова 

 Музыка тыңдау: 

Музыка 

Тақырыбы: «Шырша 

өседі орманда» 

Мақсаты: Әуенді 

ойын қимылдарымен 

көңілді және емін-

еркін көрсету. 

Музыкалық 

фразаларға сәйкес 

қимылдарды өзгерту. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сайқымазақтар биі»  

 Музыка тыңдау: «В 

лесу родилась елочка» 

М.Красева 

Ән айту: «Шырша 

жыры» Б.Бейсенова 

Ойын ойнау: 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты: 

ересектердің еңбегі 

туралы білімдерін 

жетілдіру 

Дидактикалық 

ойын: «Үй және дала 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жетекшінің ауысуымен 

қарқынды жылдамдатып 

және ақырын 

жүгіру.Сызықтар 

арасымен(10см қаш-та) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру. 

Қимылды ойын: «Қоян 

мен қасқыр» 
 

Орыс тілі. 

Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: Обучение 

правильному 

произношению гласных 

и согласных звуков 

русского 

языка.Воспитывать 

наблюдательность, 

любазнательность, 

трудолюбие и бережное 

отношение к домашним 

животным. 

Дид-я игра:«Кто как 

голос подает?» 

 



  

Дид-қ ойын: «Не 

қалай 

дыбыстайды?»  

 

 «Түлкінің әні» 

Ш.Құлманова 

Ән айту:«Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: «Не 

қалай жүреді» 

П.Левкодимова 

 

құстары» Сурет салу 

Тақырыбы: «Қоян» 

Мақсаты: Жануарларды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып салуға 

үйретуді дамыту. 

 Дид.ойын: «Өз мекенін 

тап» 

         

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын. 
Не жоқ«» 

Мақсаты:балалардың   
ойынға қызығушылығын 
дамыту. 

 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

Қимылдыойын 
«Өзүйіңдітап» 
Мақсаты:Балаларды 
зейіндікке,аңғарымпаздыққа 
тәрбиелеу. 

 

Дидактикалық ойын. 
«Түрлі-түсті шарбақ» 
Мақсаты:Балаларға 
зейінділігін дамыту. 

Желілі-ролді ойын. 
«Шалқан» ертегісі. 
Мақсаты:Балаларға 
ертегіні ролге бөліп 
ойнауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың, жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді? 

 Еңбек: құс тар үшін жемсалғыш жасап, оны ағашқа іліп қою, жем салу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Қаңтар айы ІІІ- апта    (18-22аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: ««Жануарлар әлемі»» 

Мақсаты: Табиғатта өзін ұстай білу Ережелері мен тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасын дамыту.  Эстетикалық 

талғамдарын жетілдіру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық ойын: 

«Шөре – шөре»  

Мақсаты: 
Дыбыстардың дұрыс 
айтылуын бекіту. 
Қажетті құралдар: 

Ешкі, жылқы,  сиыр, 
түйенің суреттері. 
 
 
 

Дидактикалық ойын 

:т «Кел, ойнайық!» 

 
Мақсаты: Қатты 
дауысты пайдалана 
білуді шынықтыру. 

Қажетті құралдар: 
Ойыншықтар: аю, қоян, 
түлкі жене басқа аңдар. 
 

Дидактикалық ойын: 

«Ақшақар» 

Мақсаты: Сөйлеу 
тынысын дамыту, 
бірқалыпты және ұзақ 
дем шығара білуді (ауаны 

ауызға толтырмай) 
қалыптастыру. 
Қажетті құралдар: 
Мақтаның бірнеше бос 
түйіршіктері. 
 

Дидактикалық 

ойын: «Кім алғыр?» 
Мақсаты: Құлақтың 
естігіштігін, сөздік 
нұсқаулықты оны 
айтатын дауыс 

күшіне қарамастан 
дұрыс қабылдай 
білуді дамыту. 
Қажетті құралдар: 
Ойыншықтар: 
қуыршақ, аю, 
мәшине. 

 

Дидактикалық ойын 

«Сыңғыр – сыңғыр» 

 
Мақсаты: Кеңістікте 
бағдарлану, дыбыс бағытын 
анықтай білу, есту қабілетін 

бағыттауды дамыту. 
Қажетті құралдар: Қоңырау. 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Санамақ айту 

балалармен. 
 
Бір үйде біз нешеуміз? 

Бір үйде біз бесеуміз. 
Анам, әкем, апам, атам 
және мен. 
Бір үйде біз нешеуміз? 
Бір үйде біз бесеуміз 
 

Ертегі: «Менің 

сүйікті 

ертегім»Мақсаты: ер
тегі кейіпкерлері 

бойынша ертегілерді 
атау, жағымды, 
жағымсыз 
кейіпкерлерді 
ажырату. Достыққа, 
адамгершілікке, 
жолдастыққа 

тәрбиелеу. 

«Жаңылтпаштар» 
Мақсаты: балаларды 
жаңылтпаштарды дұрыс 
әрі жылдам айтуға 

үйрету. 

  

Ойын: «Сөз қос» 
мақсаты: сөзге сөз 
қосып,сөйлем 
құрастырту арқылы 

баланың 
зейінін,шапшаң 
ойлауын дамыту. 

 

Дидактикалық  ойын: 

«үй жануарлары мен дала 

жануарлары» шарты: 

ажырата білу. 

 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Жыл 

құстары»  

Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен 

суреттің мазмұны 

бойынша шағын 

әңгімелер құрастыру 

дағдыларын бекіту. 

Дид.ойын: 

«Құстардың атын 

ата» 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Қанатты достар» 

Мақсаты: Қыстап 

қалған құстарға 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Балаларды өздігінен 

баяу-көтеріңкі, 

жоғары-төмен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш» 

ертегісі 

Мақсаты: Таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді 

драмалау. Ертегі 

желісін ретімен 

орындау. 

Дид.ойын: 

«Құстарша ән сал» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Құстарға 

қамқорлық» 

Мақсаты: Осы 

заттардың 

сыңарларын қою 

негізінде 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Түрлі бағытта жүгіру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен 

торғайлар» 

 

Жапсыру  

Тақырыбы:  «Қысқы 

көрініс» 

Мақсаты: Қағаз 

бетінде бейнелерді 

құрастыру, одан кейін 

оларды желімдеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты қағып алып 

жүгіру. Биіктігі 5-

10см 2-3 заттың 

үстінен кезектесе 

секіру.Сызықпен 

(диаметрі1,5см) тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Тордағы құстар» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Үй құстары» 

Мақсаты: Үй 

құстарын атап, дала 

құстары мен үй 

құстарының 

ерекшеліктерін 

аңғарту. Олардың  

адамға тигізер 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жай қарқында үздіксіз 

жүгіру ( 50-60метр 

жүгіру). 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: «Құс 

аулаушы» 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жануарларларға қора 

жасаймыз» 

Мақсаты:Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 

және онымен ойнай 

отырып шығармашылық  

қиялдау дағдыларын 



  

дыбыстарды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Пингвин» 

Ж.Молдажанова  

«Зерек ботақан» 

жинағынан 

 Музыка тыңдау: 

«Қараторғай» Ақан 

сері  

Ән айту: «Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: 

«Қасқыр мен қаздар» 

 

салыстырып, 

теңдігін немесе 

теңсіздігін анықтау 

іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

  Дид.ойын: 

«Жапалақ» 

 

 

Дид.ойын: «Аққала» 

 

пайдасы туралы айту.  

Құстарды күтуге, 

баптауға тәрбиелеу. 

Ойлау, тыңдау 

қабілеттерін 

жетілдіру.  

Дид.ойын:«Әр құсқа 

өз орны» 

 

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Мекенін 

тап» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Құстарға 

қамқорлық» 

Мақсаты: Осы 

заттардың сыңарларын 

қою негізінде 

салыстырып, теңдігін 

немесе теңсіздігін 

анықтау іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

  Дид.ойын: «Жапалақ» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жаңылпаштар: 

Қар аппақ, дала аппақ-
бәрі аппақ.... 

Қыс қыспаса, қыс па? 
Құс ұшпаса, құс па? 
  
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
  

Жұмбақтар: 

 Менің үш көзім бар, 
Бір көзім «кідір» дейді, 

Бір көзім «жүгір» дейді, 
Бір көзім «абайла» дейді, 
«Қарап ал маңдайға!» - 
дейді                                         
            (Бағдаршам) 
 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса 
қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 
Бір торғай тұрмайтын 
қораға 
Мың торғай тұрмайды. 
Қимылды ойындар: 
«Ұядағы құстар» 
 

Көркем сөз: 

Даладақандайтамаша, 
Ақ мамыққа оранған. 

Ақдастарханжапқанда
й, 
Көзтоймайдықарасаң. 
 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың, жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді?  



  

 Еңбек: құс тар үшін жемсалғыш жасап, оны ағашқа іліп қою, жем салу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Қаңтар айы ІV- апта    (25-29аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Ғажайып қыс» 

Мақсаты: Балалардың жыл мезгілі қыс туралы түсініктерін кеңейту.Сөздік қорын,сөйлеу мәдениетін,логикалық ойлау қабілеттерін,тапқырлығын 

дамыту.Табиғаттағы қыс мезгіліндегі маусымдық өзгерістерді,ерекшеліктерін ажыратып айта білу дағдыларын қалыптастыру. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дидактикалық ойын. 
«Ұйқасын тап». 
Мақсаты:Балалардың 
ойлау қабілетін 
дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Кім тапқыр» 
Мақсаты:Балалардың  
тыңдау және сөзді 
түсіну,сұраққа жауап беру. 

Дидактикалық ойын: 
«Қай кезде киеміз» 
Мақсаты:Балалардың  
ойлау қабілеттерін 
арттыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

 «Өз үйіңді тап» 
Мақсаты: 
Балалардың есте 
сақтау қабілетін 
дамыту. 

Үстел-үсті ойыны. 

 «Аққаланы жина» 
Мақсаты: 
Балалардың ойынға деген 
қызығушылығын дамыту.   

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішіндерден 

өз қалауымен 
пирамида 
құрастыруды ұсыну. 

«Біздің  үй» 

Сурет бойынша 
құрастырып әңгімелеу. 

 Мақсаты:Балаларды 
сурет бойынша 
әңгімелеуге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Кім есінде көп 

сақтайды» 

Мақсаты: Балалардың 
есте сақтау қабілеттерін 
дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Сөйлемді аяқта» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 
қорын дамыту. 
 

Дидактикалық ойын 

«Мен бастаймын сен 

жалғастыр» 

Мақсаты: Балалардың 
логикалық қабілетін 
арттыру. 



  

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап жүгіру. 20-

25 см биіктіктен 

секіру. 

Гимнастикалық 

орындықта 

қолдарымен тартылу 

арқылы ішімен 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қар кесектері» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қар 

жамылған 

ағаштар» 

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Мақсаты: Тілде 

сөйлемдердің 

әртүрлі түрлерін, 

қосымшаларды 

қолдану  

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Қайсысы артық?»  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

5метрден  3 рет 

жүгіру. 

Сапқа тұру және сап 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Допты екі 

қолымен басынан 

асыра лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Көк, сары 

таяқшалар» 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Шырша 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Теңдікті 

кем топқа үстемелей 

отырып немесе 

артық топтан бір 

затты алып тастай 

отырып, екі тәсілмен 

орнатуға, «Қанша 

еді?», «Қаншасы 

қалды?» 

сұрақтарына жауап 

беруді  

қалыптастыру.                                                  

Топтарды салыстыру 

негізінде  сандық 

мәндерді дұрыс 

талдап қорыта білуді 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

өлкеге қыс келді» 

Мақсаты:Табиғат 

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Қыс мезгіліндегі 

табиғатты бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қыс 

ерекшелігі» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты: Таныс 

шығармаларды 

ажырата білуге, есте 

сақтауға дағдыландыру. 

Әнді сезіммен, 

нақышына келтіріп 

айтуға, әуенді тыңдап 

әңгімелей білуге 

үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Буги-вуги»  биі 

 Музыка тыңдау: 

«Қыс қызығы» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Зырлайды 

шанамыз» Д.Мацуцин 

Ойын ойнау:  

Музыка 

Тақырыбы: 

«Қанатты достар» 

Мақсаты: Қыстап 

қалған құстарға 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. Балаларды 

өздігінен баяу-

көтеріңкі, жоғары-

төмен дыбыстарды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Пингвин» 

Ж.Молдажанова 

«Зерек ботақан» 

жинағынан 

 Музыка тыңдау: 

«Қараторғай» Ақан 

сері  

Ән айту: «Зырлайды 

шанамыз» Д.Мацуцин 

Ойын ойнау: 

«Қасқыр мен қаздар» 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Мақсаты: қыс 

мезгілінде табиғатты 

бақылау дағдыларын 

дамыту 

Дидактикалық ойын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қатарға бір-бірден сапқа, 

шеңберге тұру. Бір 

орында тұрып 

ұзындыққа 4-6 сызықтың 

үстіне 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Шанамен ойындар» 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «Зима» 

Цель:.Составление 

словосочетаний, 

предложений из 2-3 слов. 

Учить называть новые 

слова и фразы по теме 

«Зима». Внимательно 

слушать текст рассказа и 

отвечать на вопросы по 

его содержанию, 

упражнять в подборе 

прилагательных к слову 

«Зима». 

Дид-я игра: «Зимой» 

 



  

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Аяз 

атаға көмек» 

. 

 

«Әуенді сағат» 

Дидактикалық ойын  

             

 

: «Мұздатамын» Сурет салу 

Тақырыбы: «Аққала» 

 

Мақсаты:Заттардың 

пішінін бейнелеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 Дид.ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

             

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын. 

«Ұлпа қарлар» 

Мақсаты:балалардың   

ойынға қызығушылығын 
дамыту. 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Қимылды ойын 

«Мұзда қандай ойын 

ойнаймыз » 

Мақсаты:Балаларды 
зейіндікке,аңғарымпаздыққа 
тәрбиелеу. 
 
Мейірімге қағаздан 

көлемді пішіндерді жасай 

алуды үйрету. 

Дидактикалық ойын. 

«Мен бастаймын сен 

жалғастыр» 

Мақсаты:Балаларға 
зейінділігін дамыту. 

Желілі-ролді ойын; 

«Қолғап» ертегісі. 

Мақсаты:Балаларға 

ертегіні ролге бөліп 
ойнауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

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

Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың, жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді? 

 Еңбек: құс тар үшін жемсалғыш жасап, оны ағашқа іліп қою, жем салу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Ақпан айы І- апта    (1-5 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» 

 (Өлі табиғат құбылыстары)» 

Мақсаты: Балалардың «Өлі табиғат» туралы білімдерін бекіту, қоршаған орта жайлы таныту. Балалардың табиғат туралы 

білімін,қызығушылығын зейінін дамыту.Балаларды адагершілікке,өз ойын толық жеткізе білуге, табиғатты аялай білуге,табиғат байлығын 

қорғауға, қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу. 

Дидактикалық 

ойын:«Менің 

балабақшам 

қандай?» 

Мақсаты:Ойын 

арқылы балабақша 

жайлы баяндап айту. 

Дидактикалық 

ойын: «Қыс мезгілі 

қандай?» 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

сипаттап беру. 

«Қыс мезгілінің 

ерекшеліктері» 

(Суретпен жұмыс» 

Мақсаты: Қыс мезгілі 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Суретпен жұмыс:         

(Қыс туралы 

тақпақ 

жаттату)  

Далада қар 

борайды, Ақ 

мамыққа орайды  

Мұз болады 

қатады,  Жып 

жылтыр боп 

жатады.                  

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік қорын 

дамыту. 

 

. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

(Триз 

технологиясы) 

Дидактикалық 

ойын 

«Жақсы жаман» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын 

дамыту.Заттардың 

жақсы және жаман 

жақтарын сипаттап 

беру. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Пішіндерді 

орналастыр» 

Мақсаты: 

пішіндерді 

ұяшықтарға 

түстеріне және 

көлеміне сәйкес 

орналастырады. 

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын: 

«Заттардың түсін 

ажыратайық» 

 

Мақсаты: Заттардың 

атын атап, түсін 

ажырату. 

Қимылдық ойын: 

«Дәл түсір» 

 

Мақсаты: Допты 

шеңберге дәл түсіру. 

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын: 

«Кімде не бар?»                      

Ойынның 

мақсаты:Заттардын 

атын дұрыс атай білуді 

үйрету.Және оларды 

сипаттап айту.   

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Мөлдіреген аппақ 

қыс»  

Мақсаты: Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін бекіту: 

баяу 

сөйлеу,жаңылтпашта

р оқу. 

Артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  «Жыл 

мезгілі»  

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайыптар 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Көңілді қыс» өлеңі 

Ш.Мұхамеджанов 

Мақсаты:Балалард

ы жатқа 

эмоционалды, 

мәнерлі айта білуге, 

сөздерді анық 

айтуға, логикалық 

екпіндерді сақтауға, 

өлеңдердің ұйқасын 

айта білу 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Аппақ, аппақ, 

жапалақтап...» 

Математика 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату.  

Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен дәл тигіз» 

Мүсіндеу 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

.Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу. 

Затты тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 

1,5м) 1.5-2 м ара 

қашықтыққа лақтыру..  

Қимылды ойын:  

«Қар атыспақ» 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. Затты 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 1,5м) 

1.5-2 м ара қашықтыққа 

лақтыру. Гимнастикалық 

орындық үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кегли» 

Құрастыру 



  

әлемі» 

Мақсаты: Жеңіл 

қозғалу, ырғақты 

қозғалуды қолдану. 

Музыка тыңдау 

ережелерін сақтау.  

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қарлармен 

билейміз» 

«Холодное сердце» 

мультфильмінен 

әуен. 

 Музыка тыңдау: 

«Табиғат 

дыбыстары» Э.Григ 

Ән айту: «Аққала» 

Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: 

«Желді қуып жет»  

Қимылды ойын   

 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Қысқы орман» 

Мақсаты: Топтарды 

салыстыру негізінде 

сандық мәндерді 

дұрыс талдап, 

қорыта білуді 

дамыту.  

Дид-қ ойын: 

«Шырша қанша?» 

 

Тақырыбы: «Аққала» 

Мақсаты:  Бірнеше 

бөліктерді біріктіре 

отырып мүсіндеуді, 

оларды орналастыру 

әдіс тәсілдерін 

сақтауды 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар»              

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қар 

қиыршықтары» 

Мақсаты: Өлі 

табиғат нысандары 

туралы білімдерін 

байыту. Қарапайым 

экологиялық 

білімдерін 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: «Қар 

қиыршықтары 

қандай?» 

 

Тақырыбы:«Аққала» 

Мақсаты: Балаларды 

қалдық материалдан 

бұйым жасауға баулу. 

Бөліктерді біріктіру үшін 

желімді пайдалану.  

Дид-қ ойын: «Аққала 

соғамыз»  (жинаймыз) 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Ақша қар» 

Мақсаты:  Үлгі 

бойынша пішінін, түсін 

ескере отырып, сурет 

салуды дамыту. 

Үшбұрыш,сопақша 

пішіндерді пайдаланып 

ақша қардың суретін 

салуды қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

   

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 



  

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

1.«Өлі табиғат» 

(Бейнеролик 

көрсету,түсіндіру 

 

2.Дидактикалық 

ойын: «Бұл не?» 

Мақсаты: Суреттегі 

өлі және тірі 

табиғатты атай білу. 

 

3.Жеке баламен 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

1.Балаларды «Тірі 

табиғатпен 

таныстыру»                               

(Суретпен жұмыс) 

 

2.Сергіту сәті: «Кәне, 

достар тұрайық» 

 

3.Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсұлтан мен Фатимаға  

Табиғат құбылыстарының 

1.(Триз 

технологиясы) 

Дидактикалық 

ойын: «Өлі табиғатты 

сипатта» 

Мақсаты: Балаларға 

өлі табиға заттардың 

жақсы және жаман 

жақтарын ажырата 

білуге үйрету. 

 

1.(Бейнеролик) 

Табиғат 

құбылыстары» 

(Сұрақ жауап) 

 

2.(түсіндірме 

жұмыс жүргізу) 

 

 

3.Жеке баламен 

жұмыс: 



  

жұмыс: Ахмедияр 

мен Арайға қыс 

мезгілінің 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

(Суретпен жұмыс) 

 

атауларын дұрыс атап, 

ажырата білуге үйрету. 
 2.Жеке баламен 

жұмыс. Айзере мен 

Аруға тіл ұстарту 

жаттығуларын 

айтқызу. 

Нұрсұлтан мен 

Аруға  өлі табиғат 

туралы түсіндіру 

қайталату. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі  іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың,жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді? 

 Еңбек: Аула сыпырушы апайға көмектесу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Ақпан айы ІІ- апта    (8-12 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Көліктер»  

Балалардың көлік түрлері жайлы білімдерін кеңейту.Сөйлеу,ойлау қабілеттерін дамыту,сөздік қорларын молайту.Көліктердің 

аттарын,түрлерін ажырата білуге үйрету. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Үстел үсті ойыны 

"Көліктер"  

Мақсаты:  ертегілерге 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Қандай көлік» 

Мақсаты: Балаларға 

көлік түрлерін көрсете 

отырып,оларға көлікті 

ажырата айтуға 

үйрету. 

Ойын-жаттығу  

Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру   

Ойын "Кімнің 

заттары? "  

(Көліктердің 

түрлерін анықтау) 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозайка 

және т.б  

Сюжеттік 

ойыншықтармен ойындар, 

ертегі оқып беру, үстел үсті 

театры және т.б 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

сурет құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 

Әңгімелесу 

"Менің машинам" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын: 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

Дидактикалық ойын.:  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және қолдың 



  

дайындық сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту   

үйрету. ұсақ моторикасын дамыту. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап жүгіру. 

Затты көлденеңінен 

2-2.5 ара 

қашықтықта оң 

және сол қолымен 

лақтыру. Арқанмен 

(диаметрі 1,5см) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: 

Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік 

қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну 

арқылы ендіру. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта 

бытырап жүгіру. 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Түрлі-түсті 

көліктер» 

   

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Автотұрақ» 

(геометриялық 

пішіндер) 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді:шеңбер, 

шаршы тану және 

атау. Пішіндердің 

пішінін сипап-сезу 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қыстағы көліктердің 

күтімі» 

Мақсаты:Табиғаттағы  

ауа-райының 

жағдайларын бақылау 

және бақылаулардың 

нәтижелелін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіру.Көліктерге 

күтім жасау 

дағдыларын 

қалыпастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Көліктерді 

жинайық» 

 

 

   Музыка 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: Көліктердің 

түрлері, дыбыстары, 

пайдасы т.б. ұғыну. 

Музыка сипатына 

сәйкес ойын әрекетінде 

жеңіл жүгіру, 

тізбектеле жүруді 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайыптар әлемі» 

Мақсаты: Жеңіл 

қозғалу, ырғақты 

қозғалуды қолдану. 

Музыка тыңдау 

ережелерін сақтау.  

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қарлармен 

билейміз» 

«Холодное сердце» 

мультфильмінен әуен. 

 Музыка тыңдау: 

«Табиғат дыбыстары» 

Э.Григ 

Ән айту: «Аққала» 

Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: «Желді 

қуып жет»  Қимылды 

ойын 

 

Қоршаған    ортамен  

таныстыру. 

Тақырыбы: 

«Көліктер және 

оның түрлері»  

Мақсаты: Қоршаған 

заттар, олардың 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта бытырап 

жүгіру. Затты 

көлденеңінен 2-2.5 ара 

қашықтықта оң және сол 

қолымен лақтыру. 

Құрсауларды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Трамвай» 

 

Орыс тілі. 

Тема: «Транспорт» 

Цел:Формирование 

навыков называния 

некоторых свойств 

предметов:цвет, формы, 

признаки.Упражнять  в 

увоении глагола «ехать» 

с различными 

приставками. 

Совершенствовать 

звукопроизношение. 

 Дид-я игра: «Шофер» 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Автобус» 



  

Дид-қ ойын: 

«Көлікті аяқта» 

 

және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: 

«Вагонның 

таңбасын тап» 

 

көрсету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ұшақ болып ұшамыз» 

 Музыка тыңдау: 

«Голубой вагон» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Қалсын апам 

қуанып» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тымпи-

тымпи» Қимылды ойын 

қасиеттері және 

міндеттері туралы 

білімдерін кеңейту. 

Көліктер туралы 

таныстыра 

отырып,көліктерді 

сипаттау. 

 

Дид-қ ойын: «Не 

қайда жүреді?» 

Мақсаты:Сурет 

салудың техникалық 

дағдыларын жетілдіру. 

Суретте ашық және 

солғын түстерді 

пайдалану. 

Дид-қ ойын: «Ненің 

дыбысы?» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Ойыншықтар 

туралы әңгімелесу. 

Ойыншық суретін 

құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

. Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

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 Серуенге шығу. 

Қар үстіндегі  іздерді бақылау. 

Мақсаты: балаларды қар үстіндегі адамдардың,жануарлардың, құстардың ізін айырып, білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау қаситтерін қалыптастырып, толықтыра түсу. 

Қар үстіндегі іздерге назар аударып, оны анықтай білуге көңіл қою. Ауа райының қай кезінде іздер жақсы көрінеді? 

 Еңбек: Аула сыпырушы апайға көмектесу. 

Мақсаты: қыстаған құстарға, хайуанаттарға қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Ақпан айы ІІІ- апта    (15-19 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Электроника әлемі» 

Мақсаты: Электроника әлемі  туралы түсінік қалыптастыру,қауыпсіздік ережелерімен таныстырып, пайдасы туралы білімдерін нығайту. 

Балалардың сөздік қорын тұрмыстықэлектроника заттарының атауларымен байыту. Олардың қолданысын түсіндіру.  
 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу. 

Дидактикалық 

ойын:«Қандай зат?» 

Мақсаты:Ойын 

арқылы электроника 

жайлы баяндап айту. 

Электроника әлемі 

жайлы (әңгімелесу, 

түсіндіру) 

Дидактикалық ойын: 

«Пішіндерді 

орналастыр» 

 

Мақсаты: Балаларды 

пішіндерді дұрыс атай 

білуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Сандардың 

түсін ата»  

Мақсаты: 

Балалардың ойлау 

қабілетін 

қалыптастыру. 

Суретпен жұмыс:         

(Қыс туралы тақпақ 

жаттату)  

Далада қар борайды, Ақ 

мамыққа орайды  Мұз 

болады қатады,  Жып 

жылтыр боп жатады.                  

. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

(Триз 

технологиясы) 

Дидактикалық 

ойын 

«Жақсы заттарды 

ата» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын 

дамыту.Заттардың 

жақсы  жақтарын 

сипаттап беру. 

 

Жыл  мезгілі 

туралы әңгімелесу  

Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Қандай электроника 

құралдарын білесіңдер  

Сұрақ –жауап. 

Мақсаты: Заттардың 

атын атап, түсін 

ажырату. 

Қимылдық ойын: 

«Допты қағып ал» 

 

Мақсаты: Допты дәл 

қағып алуға үйрету. 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу  

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Ұ.О.Қ  Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электротехникал

ық тұрмыстық 

заттар» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 

қорын тұрмыстық 

электротехника 

заттарының 

атауларымен 

байыту. Олардың 

қолданысын 

түсіндіру. 

Дид-қ ойын: 

«Менің үйімдегі 

электроника» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Электронды  

музыкалық 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Тоңазытқыш» 

Мақсаты:Шығарма 

мен өлеңді ажырата 

білуді, заттарды 

суреттерден танып, 

мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру біліктерін 

бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Артығын тауып 

көр» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Электротехникал

ық тұрмыстық 

заттар» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.2 метр 

арақашықтықта допты 

бір біріне төменнен 

лақтыру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары секіру.(биіктігі 

5-10см). Сызықтар 

арасымен(10см қаш-та) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Электриктер» 
 

Жапсыру 

Тақырыбы:Тақырыбы: 

«Жол белгілері» 

Мақсаты:Жол 

ережелерін сақтау, 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2 метр 

арақашықтықта допты 

бір біріне төменнен 

лақтыру. Сызықтар 

арасымен(10см қаш-

та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. Бір 

орында тұрып 

ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстіне 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: 

«Тоқтар» 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Аквариумдағы 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2 метр арақашықтықта 

допты бір біріне 

төменнен лақтыру 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биіктігі 5-10см). 

Көлденең және көлбеу 

орындықта төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Шаңсорғыш» 

 

Құрастыру  

«Теледидар» 

Мақсаты:Балаларға 
электроника турлерімен 
тыныстыра отырып, оларға 
теледидармен 
тыныстыру.Оның 



  

ойыншықтар» 

Мақсаты:  

Электроника саласы 

жетістіктері туралы 

баяндау, күнделікті 

өмірмен 

байланыстыру. 

Домбыра қағуда 

ырғақты сақтау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Бала бала» 

қуыршағымен бірге 

билейміз 

 Музыка тыңдау: 

«Электронды киіз 

үйден музыка 

тыңдаймыз» 

(Жетекшінің 

таңдауымен) 

Ән айту: «Қалсын 

апам қуанып» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Электронды 

домбыра аспабында 

ойнаймыз» 

Мақсаты:Кеңістікте 

бағдарлау. 

Қарапайым себеп-

салдарлық 

байланыстарды 

анықтай алады.  

Дид-қ ойын: 

«Шаңсорғыш» 

 

 

қауіпсіз өту жолымен 

таныстыру. Желіммен 

ұқыпты жұмыс жасауға 

жаттықтыру. Ойынға 

арналған жол белгілерін 

өз беттерінше 

жасауларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«қандай белгі екенін тап»                 

балықтар» 

Мақсаты: Жанды 

табиғат бұрышын 

мекендеушілер 

туралы түсініктерін 

 кеңейту. Қарапайым 

дербес тәжірибе 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру 

 арқылы балалардың 

түсініктерін дамыту.  

Дид-қ ойын: 

«Мекенін тап» 
 

 

 

 

құрастыруға үйрету. 

 

   Сурет салу  

Тақырыбы:«балабақш

адағы теледидар» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша, түсін 

ескере отырып салуды 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын: «Не 

артық?» 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 



  

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

1.«Электроника 

әлемі» 

(Бейнеролик 

көрсету,түсіндіру 

 

2.Дидактикалық 

ойын: «Бұл не?» 

Мақсаты: Суреттегі 

электроника 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

1.Балаларды 

«Электроника 

түрлерімен таныстыру»                               

(Суретпен жұмыс) 

 

2.Сергіту сәті: «Біз 

бақытты баламыз» 

 

3.Жеке баламен жұмыс: 

1.(Триз 

технологиясы) 

Дидактикалық 

ойын: «Қауіпті және 

қауіпсіз» 

Мақсаты: Балаларға 

электроника  

заттардың қауіпті 

және қауіпсіз 

1.(Бейнеролик) 

«Үйдегі қауісіздік» 

(Сұрақ жауап) 

 

2.(электроника 

туралы түсіндірме 

жұмыс жүргізу) 

 

 



  

түрлерін дұрыс 

атауға үйрету. 

 

3.Жеке баламен 

жұмыс: Ахмедияр 

мен Абайға 

электроника 

түрлерін түсіндіру. 

(Суретпен жұмыс) 

Нұрсұлтан мен Фатимаға  

электроника түрлерін 

дұрыс атап, ажырата 

білуге үйрету. 

жақтарын ажырата 

білуге үйрету. 

 

 2.Жеке баламен 

жұмыс. Зере мен  

Ерсұлтанға тіл 

ұстарту 

жаттығуларын 

айтқызу. 

3.Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аруға  электроника 

туралы түсіндіру 

қайталату. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Ақпан айы ІV- апта    (22-26  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты: Балалардың ойлау қабілеттерін дамыта отырып, болашақ мамандыққа байланысты ұғымын тереңдетіп,қызығушылықтарын 

арттыру.Әртүрлі мамандықтр  туралы олардың білімдерін кеңейту арқылы сөздік қорын молайту. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Дид-қ ойын:  

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш 

жұптан бір - біріне 

қарап, әр түрлі елдің, 

адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Дидактикалық  

ойын:«Мен өскенде 

кім боламын?» 

Мақсаты: Достарымен 

ойнағандарын 

әңгімелейді 

«Менің қалам»   
 

суреті бойынша, әңгіме 

құрастырып  айтып  

беруге  үйрету. 

Дид-қ ойын:  

«Бұл қай қала?» 

(суретке қарап, 

әңгіме құрау) 

Үстел-үсті ойыны: 

«Әдемі пирамида» 

Шарты: Бөліктерден 

пирамида құру 

Мақсаты: шапшаң 

ойлап,тез қимылдау. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Кім 

жылдам?» 

Мақсаты: Шапшаң 
қимылдап,қажет 
құралдарды ажырата 
білу 

5. Ойын: «Қай 

мамандық иесі?» 

Мақсаты:ойлау 
қабілеттерін арттыру. 
- Тарағы бар қолында, 
Кімді айттым ойымда? 

«Жаңылтпаштар» 
Мақсаты: балаларды 
жаңылтпаштарды дұрыс 
әрі жылдам айтуға 
үйрету. 
 шарты: тәрбиеші 

Ойын: «Сөз қос» 
мақсаты: сөзге сөз 
қосып,сөйлем құрастырту 
арқылы баланың 
зейінін,шапшаң ойлауын 
дамыту. 

Дидактикалық  

ойын:«Кім жылдам?» 

Мақсаты: Шапшаң 
қимылдап,қажет 
құралдарды ажырата білу 



  

Үстел үстіне түрлі 
мамандық иелеріне 
қажет құралдарды 
қойып, екі баланы 

шығарамын, ойын 
шартын түсіндіремін. 
Шарты: Екі бала екі 
түрлі мамандық иесіне 
қажет құралдарды екі 
үстелге бөліп жинайды 
(шаштараз-аспаз, 

мұғалім-дәрігер). 
 

(шаштараз) Қалағы бар 
қолында, 
Кімді айттым ойымда? 
(Құрылысшы) 

 Ожауы бар қолында, 
Кімді айттым ойымда? 
(Аспаз) 
- Күрегі бар 
қолында,Кімді айттым 
ойымда? (Диқан) 

балаларға 
жаңылтпаштарды 
айтады. Балалар оны 
дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 
 
 

шарты: балаларды екі 
топқа бөлік өткізуге 
болады.Тәрбиеші сөз 
айтады,балалар сөзге сөз 

қосып,сөйлем құрайды. 

Үстел үстіне түрлі 
мамандық иелеріне қажет 
құралдарды қойып, екі 
баланы шығарамын, ойын 

шартын түсіндіремін. 
Шарты: Екі бала екі 
түрлі мамандық иесіне 
қажет құралдарды екі 
үстелге бөліп жинайды 
(шаштараз-аспаз, 
мұғалім-дәрігер). 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты жоғары 

лақтырып, екі 

қолмен қағып  алу. 

50см.                            

жоғары көтерілген 

арқанның астынан 

оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру.Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Хат тасушы» 

   Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Мама

ндықтың бәрі 

жақсы»  

(сурет бойынша 

әңгіме) 

Мақсаты: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты жоғары 

лақтырып, екі қолмен 

қағып  алу. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 50см. 

жоғары                                              

көтерілген доғаның 

астынанта оң және 

сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру 

Қимылды ойын: 

«Өрт сөндірушілер» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Құрылысшының 

құралы»(көлем) 

Мақсаты:Тәуліктің 

қарама-қарсы 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Мен құрылысшы 

боламын» 

Мақсаты: 

Ересектердің еңбегін 

бағалай 

білуге,ересектерге 

сыйластықпен қарым 

қатынас жасауға 

қоршаған ортаны 

қорғауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әсем 

үйлер» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға 

құрмет сезімдерін 

тәрбиелеу. Фразалар 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Электронды  

музыкалық 

ойыншықтар» 

Мақсаты: Электроника 

саласы жетістіктері 

туралы баяндау, 

күнделікті өмірмен 

байланыстыру. 

Домбыра қағуда 

ырғақты сақтау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Бала бала» 

қуыршағымен бірге 

билейміз 

 Музыка тыңдау: 

«Электронды киіз 

үйден музыка 

тыңдаймыз» 

(Жетекшінің 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты жоғары 

лақтырып, екі қолмен 

қағып  алу. 50см.                            

жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Бөрене  

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Ұшқыштар» 

Спорттық ойын: 

«Көңілді ойындар 

еліне саяхат» 

Орыс тілі 

Тема: «Все работы 

хороши, все 

профессии важны» 



  

Құрдастарымен және 

ересектермен қарым-

қатынасқа түсе 

алады, олардың 

өтініштерін орындай 

алады. 

Дид-қ ойын: 

«Кімнің құралы?» 

  

 

бөліктерін анықтау 

және  тану 

дағдыларын 

қалыптастыру: 

таңертең,  

күндіз, кеш, күндер: 

бүгін, кеше, ертең 

ұғымдарын атайды. 

Дид-қ ойын: «Біз үй 

саламыз» 

 

арасында тыныс алу, 

музыка жанрларын 

ажырата білуге 

үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

 Музыка тыңдау: 

«Әнші болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің 

әжем әдемі» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап 

түзеу» қимылды ойын 
 

 

таңдауымен) 

Ән айту: «Менің әжем 

әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Электронды домбыра 

аспабында ойнаймыз 

Қоршаған ортамен 

танысу 

 Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы»  

Мақсаты:Барлық 

мамандық иелерінің 

еңбектерін қадірлеуге 

тәрбиелеу.Маман-

дықтарға 

қызығушылықта-рын 

арттыру. 

    Дид-қ ойын: 

«Қандай мамандық 

иесі?» 
 

Цель: Обучение 

слушанию, пониманию 

и пересказу коротких 

рассказов. 

Формировать умение 

составлять рассказ с 

помощью 

мнемотаблицы;Развива

ть связную речь, 

наблюдательность, 

сообразительность 

Расширить 

познавательный 

интерес к профессиям. 

Дид-я игра: «Поставь 

у гаража транспорт 

такого же цвета» 
Сурет салу  

Тақырыбы:  

«Жедел жәрдем көлігі» 

Мақсаты:автокөліктің 

құрылымымен 

танысу.Жедел жәрдем 

көлігін салу, оның 

ерекшеліктерін айқындау. 

Үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салуды үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Көлікті жина» 

Көрнекілігі:компьютер, 
,слайд,дәрігер, жедел 
жәрдем көлігі, «жедел 

жәрдем көлігі» 



  

мультфильмін көрсету 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке баламен 

жұмыс:  Омар,Мирас 

,Айару 

Мақсаты:Тіл 
байлығын дамыту. 

Мамандық иелерінің 
қызметтері туралы 
әңгімелесу 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

Жеке баламен жұмыс: 

Айзере,Нұрбақыт,ЖанияМа

қсаты :Жатқа айта білу 

дағдысын қалыптастыру 

Дәрігер: 
Ақ халатты киемін, 
Аппақ болып жүремін. 
Аппақ болып жүргенді, 
Өзім жақсы сүйемін. 
«Дәрігермін» мен деймін, 

Кәрі әжемді емдеймін. 
«Көп – көп ішіп дәріні, 
Кәрілікті жең» деймін. 

Жеке баламен жұмыс: 
Ақбота, Алинұр,Омар 
Мақсаты:сөздік қорын 
байыту 

құрылысшы-

строитель,тігінші – 

портниха, дәрігер – 

врач, шаштараз – 

парихмакер, мамандық 

–профессия 

Жеке баламен 

жұмыс: Ақбота, 
Алинұр,Омар 
Мақсаты:сөздік 
қорын байыту 

құрылысшы-

строитель,тігінші – 

портниха, дәрігер – 

врач, шаштараз – 

парихмакер, мамандық 

–профессия 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Наурыз айы І- апта    (01-05  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

«Салттар мен фольклор»  

Апта тақырыбы: «Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлері»   
Мақсаты: Балаларды қазақтың ұлттық салт-дәстүр түрлерімен таныстыра отырып,сөздік қорын дамыту.Адамгершілікке, үлкендерді сыйлауға,кішіге 

қамқоршы болуға,бір бірлеріне көмектесуге тірбиелеу. 
 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

01.03.2021 

Сейсенбі 

02.03.2021 

Сәрсенбі 

           03.04.2021 

Бейсенбі 

04.03.2021 

Жұма 

05.03.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Көктем туралы  

жұмбақтар 

жасыру. 

Күн күледі,                  

Жер түлейді. 

(Көктем)                

Төбеден төнеді, 

Тамшысын 

төгеді.(Жаңбыр)       

Жатты,жатты,     

Жылғаға ақты. 

(Қардың еруі) 

Қазақ халқының 

салт дәстүрі: 

(әңгімелесу, 

түсіндіру). 

Әңгіме құрастыру. 

"Менің киімдерім" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын молайту. 

Көктем туралы  

өлең жолдарын 

жаттату. 

Көктем болды 

алақай,                                                

Қуанар барлық 

балақай,                                                     

Көктемде жаңбыр 

болады.                                  

Бақшаға гүлдер 

толады. 

Суретпен жұмыс:         

(Көктем мезгілін 

әңгімелеу)  

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Дидактикалық 

ойын 

«Ұлттық киімдерді 

ата» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 

қорын 

дамыту.Ұлттық 

киімдердің жақсы  

жақтарын сипаттап 

беру. 

 

Жыл  мезгілі 

туралы әңгімелесу  

Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Қандай салт 

дәстүрді білесіңдер  

Сұрақ –жауап. 

Мақсаты: Заттардың 

атын атап, түсін 

ажырату. 

Қимылдық ойын: 

«Гүл кімнің қолында» 

 

Мақсаты:Гүл 

қолында қалып қойған 

бала,ойыннан шығып 

қалады. 

Бесік жырын қайталатып 

балаларға айтқызу. 

(Әлди әлди) 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Салт- дәстүрді 

білемін» 

Мақсаты:Балалард

ың сөздік қорын 

ұлттық заттардың 

атауларымен 

байыту.Заттар тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік 

қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну 

арқылы ендіру. 

 Дид-қ ойын: «Сөзді 

жұмбақта» 

Музыка 

Тақырыбы: «Әжем 

келді ауылдан» 

Мақсаты: 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Бесік жыры» 

Мақсаты: Шағын 

әңгімелер 

құрастырып, 

ойында әдеби 

бейнелерді 

қолданады. 

Дид-қ ойын: 

«Қуыршақты 

бесікке бөлейік» 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Ұлттық киімдер» 

Мақсаты: Осы 

заттардың  

сыңарларын қою 

негізінде 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Доптарды 

домалату. 

Қимылды ойын: «Ақ 

сүйек» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Торсық» 

Мақсаты: Халық 

шеберлерінің еңбегі 

туралы білімін 

кеңейту, саздан 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Доптарды домалату. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара қашықтықта 

оң және сол қолымен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Орамал тастамақ» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қазақстанның 

қызыл кітабы» 

Мақсаты: «Қызыл 

кітапқа» енгізілген 

және жойылып кету 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

 

3.Гимнастикалық орындық 

үстімен  тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары секіру. 

(биіктігі 5-10см). 

Қимылды ойын: «Асық 

ойындары» 

Құрастыру 

Тақырыбы: « Әшекей 

бұйымдар» 

Мақсаты:Қағаздан 

орамдар, жиектер 

жасау.Бөлшектерді өзара 



  

Халықтық салт-

дәстүрлер туралы 

мағлұмат беру. Жеке 

орындаушылық 

қабілеттерін ашу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

 Музыка тыңдау: 

«Қазақы дәстүрлер-

ай» әні  

Ән айту: «Әже» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Сақина салмақ» 

Қимылды ойын 

 

салыстырып, 

теңдігін немесе 

теңсіздігін анықтау 

іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Заттарды 

топтастыр» 

 

жасалған халықтық 

бұйымдардың желісі 

бойынша мүсіндеу 

дағдыларын бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Ыдыстар»  

  

 

қаупі төнген 

жануарларды атау. 

Табиғатта өзін ұстау 

ережесін білуге баулу. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Аң мен аңшы»  

 

желімдеу, композиция 

жасау.Жеке және ұжымдық 

іс-әрекет дағдыларын 

бекіту.  

Дид-қ ойын: 

«Қуыршақты сәндейік»  

Сурет салу 

Тақырыбы:«Сырмақ 

оямыз» 

Мақсаты: Дөңгелек және 

сопақша пішіндегі ою-

өрнекті құрастыру, ұлттық 

ою-өрнектердің 

элементтерін пайдалану 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Әдемі 

сырмақ»  
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

1.«Қазақтың 

ұлттық тағамдары» 

(Бейнеролик 

көрсету,түсіндіру 

 

2.Дидактикалық 

ойын:                  

«Неге ұқсайды?» 

Мақсаты: Ұлттық 

заттардың 

түрлерін,пішінін 

атап дұрыс атауға 

үйрету. 

 

3.Жеке баламен 

жұмыс: Абаймен 

мен Аруға ұлттық 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

1.Балаларды «Қазақтың 

ұлттық салт 

дәстүрімен таныстыру»                               

(Суретпен жұмыс) 

 

2.Сергіту сәті: «Оңға 

солға бұрыламыз» 

 

3.Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсұлтан мен Зереге  

салт дәстүрлерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету. 

1.(Триз 

технологиясы) 

Дидактикалық 

ойын: «Жақсы және 

жаман» 

Мақсаты: Балаларға 

Тағам түрлерін жақсы 

және жаман жақтарын 

ажырата білуге 

үйрету. 

 

 2.Жеке баламен 

жұмыс. Айзере мен  

Ерсұлтанға тіл 

ұстарту 

жаттығуларын 

айтқызу. 

1.(Бейнеролик) 

«Ұлттық ойындар» 

(Сұрақ жауап) 

 

2.(Ұлттық ойындар 

туралы түсіндірме 

жұмыс жүргізу) 

 

 

3.Жеке баламен 

жұмыс: 

Нұрсұлтан мен 

Аруға  ұлттар  

туралы түсіндіру 

қайталату. 

 

 



  

тағам түрлерін 

түсіндіру. 

(Суретпен жұмыс) 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

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 

Наурыз айы ІІ- апта    (08-12  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

«Салттар мен фольклор»  

Апта тақырыбы: ««Ертегілер елінде. Театр әлемі» 
Мақсаты: Балабақшада балалардың ертегі арқылы тілдерін дамыту.Шығармашылығын қалыптастыру,ертегіні мазмұнына қарай сахналауға 

үйрету.Рольде ойнау шеберліктерін жетілдіру,театр өнеріне қызығушылықтарын арттыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

08.03.2021 

Сейсенбі 

09.03.2021 

Сәрсенбі 

           10.04.2021 

Бейсенбі 

11.03.2021 

Жұма 

12.03.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

 

 

«Суреттерді 

орналастыр»  

Ойынның мақсаты: 

заттарды топтастыруға 

жаттықтыру, өз бетінше 

тапсырманы орындауға 

дағдыландыру, ойлау 

қабілетін дамыту.  

«Көп және біреу»  

 

Ойынның мақсаты: көп 
және біреу қатынастарын 

білуге үйрету; заттардың 
тең, тең емес топтарын 
салыстыру.  
 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 
сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: балаларды 
ойыншықтың түрлерімен 

таныстыру. 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 5. Ойын: «Қай 

мамандық иесі?» 

Мақсаты:ойлау 
қабілеттерін арттыру. 

- Тарағы бар 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 
жаңылтпаштарды дұрыс 
әрі жылдам айтуға 

Ойын: «Сөз қос» 

мақсаты: сөзге сөз 
қосып,сөйлем 
құрастырту арқылы 

баланың 
зейінін,шапшаң 

Дидактикалық  ойын:«Кім 

жылдам?» 

Мақсаты: Шапшаң 
қимылдап,қажет құралдарды 
ажырата білу 



  

қолында, 

Кімді айттым 
ойымда? (шаштараз) 
Қалағы бар қолында, 

Кімді айттым 
ойымда? 

(Құрылысшы) 

 Ожауы бар қолында, 

Кімді айттым 

ойымда? (Аспаз) 

- Күрегі бар қолында, 
Кімді айттым 
ойымда? (Диқан) 

үйрету. 

 шарты: тәрбиеші 
балаларға 

жаңылтпаштарды 
айтады. Балалар оны 
дұрыс әрі жылдам 
қайталап айтуы керек. 

 

 

ойлауын дамыту. 

шарты: балаларды екі 
топқа бөлік өткізуге 

болады.Тәрбиеші сөз 
айтады,балалар сөзге 
сөз қосып,сөйлем 
құрайды. 

Үстел үстіне түрлі мамандық 
иелеріне қажет құралдарды 
қойып, екі баланы 
шығарамын, ойын шартын 

түсіндіремін. Шарты: Екі 
бала екі түрлі мамандық 
иесіне қажет құралдарды екі 
үстелге бөліп жинайды 
(шаштараз-аспаз, мұғалім-
дәрігер). 

Ұ.О.Қ          Дене 

шынықтыру 

 Негізгі 

қимылдар: 

Сызықтар 

арасымен 

(10см қаш-та) тепе-

теңдікті сақтап 

жүру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары 

секіру.(биік. 5-

10см). Көлденең 

және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

 Қимылды ойын: 

«Қызыл телпек» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Ертегілердегі 

жануарлар» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарлардың (түлкі, 

қасқыр, тиін) сыртқы 

белгілері мен 

әрекеттері туралы 

білімдерін бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Жануар құрастыр»  

             

Музыка 

Тақырыбы: «Наурыз 

шашу» 

Мақсаты: Қазақ 

биінің қарапайым 

элементтерімен 

                 Музыка 

Тақырыбы: «Әжем 

келді ауылдан» 

Мақсаты: Халықтық 

салт-дәстүрлер 

туралы мағлұмат 

беру. Жеке 

орындаушылық 

қабілеттерін ашу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сәукеле» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Қазақы дәстүрлер-

ай» әні  

Ән айту: «Әже» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

    Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

 

3.Сызықтар арасымен 

(10см қаш-та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара қашықтықта оң 

және сол қолымен лақтыру. 

Доптарды домалату. 

Қимылды ойын: «Үйшік» 

 

 

Орыс тілі 

Тема: «В гостях у сказки» 

Цель:Обучение слушанию, 

пониманию и пересказу 

коротких рассказов.Умение 

отвечать на короткие 



  

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Ертегі орманы» 

«Заттарды 

салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығ

ы, ені, биіктігі, 

жуандығы 

бойынша 

беттестіру және 

тұстастыру арқылы 

екі қарама-қарсы 

және бірдей 

заттарды 

салыстыру 

дағдысын бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Қандай 

өзгешелік бар?» 

 

 

таныстыру. Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау. 

Ұлттық ойын түріне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сәукеле» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Құтты болсын, 

Наурыз» Б.Бейсенова 

Ән айту: «Хош 

келдің, төрлет 

наурызым» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: 

«Шертпек» Ұлттық 

ойын 

 

 

«Сақина салмақ» 

Қимылды ойын 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Ұлттық киім мен 

әшекейлер» 

Мақсаты: Балаларды 

ұлттық 

киімді, тұрмыс 

заттары мен 

әшекейлерді 

даярлаумен 

таныстыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын: «Кімге 

не керек? » 
 

 

вопросы простыми 

предложениями. 

Дид-я игра: «Из какой 

сказки?» 

         

Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Ғажайып үй» 

Мақсаты:Балалардың  

сүйікті ертегі  

кейіпкерлерін  өз  

қалаулары  бойынша салуға 

дағдыландыру. 

Ертегі кейіпкерінің  дене  

бөліктерін  атай  отырып  

геометриялық  пішіндерден   

біріктіріп салу.Мазмұнды 

композиция салу  

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не артық?»            
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен   

Балаларды серуенге шығару. 

Аула тазалаушы еңбегін бақылау.Мақсаты: Аула тазалаушыға қажетті  құрал-жабдықтармен танысу. 

Еңбек:Аула тазалаушыға көмектесу. 

Мақсаты: 
Еңбексүйгіштікке, 

Үлкендер еңбегін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Жұбыңды қуып жет» 

Мақсаты:Кедергіден өтіп  жүгіруге жаттықтыру. 



  

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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 Вариативтік 

компанент:                    

«Асық ттерапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Жеке баламен жұмыс: 

Айзере,Нұрбақыт,ЖанияМа

қсаты :Жатқа айта білу 

дағдысын 

қалыптастыруҚабат-қабат үй 

салдық,Үйлер толы күй 

сандық.Күйсандықтан үй 

салдық,Күй сандыққа күй 

сандық. 

 

   Жеке баламен 

жұмыс: 
Мақсаты:ертегі желісі 
бойынша рөлдерге еніп 
сомдау, дауыс ырғағын, 

іс-қимылын жасау 
жағдысын 
қалыптастыру. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:  Омар,Мирас 

,АйаруМақсаты:сүйік
ті ертегі  кейіпкерлерін  
өз  қалаулары  

бойынша салу 
дағдысын 
қалыптастыру. 
.Мазмұнды 
композиция салуды.   

Серуенге 

дайындық 

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

 



  

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Наурыз айы ІІІ- апта    (15-19  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор» 

Апта тақырыбы: «Өнер көзі халықта» 

Мақсаты: Балаларды Қазақстан халқының салт дәстүрімен, өнерімен таныстыру.Қол өнерге баулу, олардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. Балаларды адамгершілікке, патриоттыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

15.03.2021 

Сейсенбі 

16.03.2021 

Сәрсенбі 

           17.04.2021 

Бейсенбі 

18.03.2021 

Жұма 

19.03.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидактик

алық,саусақ 

т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй орнатуға 

ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу. 

Суретпен жұмыс: 

(Өнер жолы) 

Өнер жолымен 

таныстыру. 

«Суреттерді 

орналастыр»  

Ойынның 

мақсаты: заттарды 

топтастыруға 

жаттықтыру, өз 

бетінше тапсырманы 

орындауға 

дағдыландыру, 

ойлау қабілетін 

дамыту.  

«Көп және біреу»  

Ойынның мақсаты: 

көп және біреу 

қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың тең, 

тең емес топтарын 

салыстыру.  

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: балаларды 

ойыншықтың түрлерімен 

таныстыру. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын. 

«Мынау қандай түс» 

Мақсаты: Заттардың 

түстерін анықтау 

арқылы айта білу. 

Қимылды ойын. 

«Допты дәл түсір» 

Мақсаты: 
Жылдамдыққа, 

ептілікке үйрету. 

Жұмбақ жасыру:  

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту.  

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

Дидактикалық ойын:   

«Бізге келген 

қонақтар»                                          

Мақсаты: Кейіпкердің 

мінезіне сай әуенді 

таңдау. 

Ұ.О.Қ     Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ауыз      

әдебиеті» 

Мақсаты:Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін бекіту, баяу 

сөйлеу, жаңылтпаштар 

оқу артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру.Жұмбақ, 

мақал-мәтел, 

жаңылтпаштартар-мен 

балалардың сөздік 

қорын толықтыру. 

Дид-қ ойын: «Мықты 

болсаң, тауып көр!»   

Музыка 

Тақырыбы: «Өнер 

көзі-халықта» 

Мақсаты: Қазақтың 

халық музыкасына 

ынта-құрметін көтеру. 

Ұжымдасып ойнау. 

Д.Нұрпейісова туралы 

мағлұмат беру 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Наурыз тойы» өлеңі 

Т.Молдағалиев  

Мақсаты:Сөздерді 

анық айтуға, 

логикалық екпіндерді 

сақтауға, өлеңнің 

ұйқасын, халықтық 

тақпақтардың 

ырғағын, қуанышты, 

сүйсінуді бере білу 

дағдыларын 

қалыптастыру.. 

Дид-қ ойын: 

«Наурыз көже 

жасайық» 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Ертегілер еліндегі 

ғажайып 

математика » 

Мақсаты: Әртүрлі 

сезім мүшелерінің 

көмегімен санау 

дағдысын дамытуды 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Биіктігі 5-

10см 2-3 заттың үстінен 

кезектесе секіру  

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарды»  
Мақсаты: Ұсақ 

элементтерді 

ересектердің көмегімен 

желімдеу, алдымен 

қағаз бетінде заттың 

бейнелерін 

құрастырып, содан 

кейін оны желімдеу.  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 
Допты басынан асыра 

лақтыру және оны 

қағып алу. Түрлі 

жағдайда тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Күн, жаңбыр, жел» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Далада не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  тіршілігі, 

шөптесін  өсімдіктер ( 

4-5 түрін), жидектер, 

саңырауқұлақтар 

туарлы  білімдерін 

қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Допты басынан асыра 

лақтыру және оны қағып 

алу. Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-

6доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту.20-25см 

биіктіктен секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көктемгі 

бәйшешектер» 

Қазақтың ұлттық 

ойындар мерекесі: 

«Көкпар» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Сиқырлы 

зәулім үй» 

Мақсаты:.Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 

және онымен ойнай 

отырып, шығармашылық 

қиялдау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Мыстан 



  

«Қара жорға» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Бұлбұл» 

Д.Нұрпейісова 

Ән айту: «Хош келдің, 

төрлет наурызым» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: 

 

жалғастыру (көру, 

есту, иіс сезу). 

Дид-қ ойын: 

«Көршісін ата»  

 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

Арқан тартыс» Ұлттық 

ойын  

 

гүлдерін білесің бе?» кемпірдің үйшігі» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл әкеледі, 

ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 
Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету.  

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар 

дербес әрекет 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

1. Тақпақ  жаттату: 

Көркем деген жер-

көкті, 

Көктем қандай тамаша! 

Жерге әкеліп төсепті 

Алуан гүлді алаша. 

2.Жеке баламен 

жұмыс: Аяна мен 

Ерсұлтанға көктем 

мезгілінің мерекелерін 

түсіндірме жұмыс 

жүргізу. 

 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

1.«Өнер түрлері»                               

(Суретпен жұмыс) 

 

2. Қимылдық ойын: 

«Түлкі  мен  қаздар» 

Мақсаты: Түлкі  мен  

қаздың  қимылын  

жасауға, жылдамдыққа 

баулу. 

3.Жеке баламен жұмыс: 

Ахмедияр мен Айзереге 

«Өнер көзі-халықта» 

Мақсаты: Қазақтың халық 

музыкасына ынта-

құрметін көтеру. 

Д.Нұрпейісова туралы 

мағлұмат беру. 

1.Дидактикалық 

ойын: «Қандай өнер 

иесі боламын» 

Мақсаты:Қандай 

өнер иелері 

болатындығы жөнінде 

сұрақ жауап. 

 2.Жеке баламен 

жұмыс. 

Нан туралы тыйым 

сөздер айту. 

1.(Бейнеролик): 

«Өнер түрлерімен 

танысамын» 

(Сұрақ жауап) 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

2. Дидактикалық 

ойын: «Ұшты-ұшты»  

Мақсаты:  Ненің 

ұшатынын, ненің 

ұшпайтынын, 

аңғарымпаздыққа 

тәрбиелейді. 

3.Жеке баламен 

жұмыс: Нұрсұлтан мен 

Аруға«Ұлттық киім 

мен әшекейлер» 

Мақсаты: Балаларды 

ұлттық киімді, тұрмыс 



  

заттары мен 

әшекейлерді 

даярлаумен таныстыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Наурыз айы ІV- апта    (22-26  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор» 

Апта тақырыбы: ««Нұр төккен,гүл көктем» 

Мақсаты: Көктем мезгілін сипаттау,балаларды табиғат тамашаларымен таныстыру.Табиғат ерекшеліктері мен өзгерістерін бақылау арқылы 

тілдерін дамыту,табиғаттағы аялауға,табиғаттың әсемдігін,сұлулығын көре,сезе білуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

22.03.2021 

Сейсенбі 

23.03.2021 

Сәрсенбі 

           24.04.2021 

Бейсенбі 

25.03.2021 

Жұма 

26.03.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

   «Көктем көрінісі» 

 Мақсаты: көктем 
мезгілінің ерекшелігін 
білу. 
Шарты: суретке қарап 

әңгімелеу. 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: балаларды 
ойыншықтың түрлерімен 
таныстыру. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

   Дид-қ ойын: «Бұл қай 

кезде болады?» 

Табиғат ерекшеліктері 

туралы суретке қарап, қай 

мезгілде болатыны 

«Менің көшем»  суреті 

бойынша, әңгіме құрастырып  

айтып  беруге  үйрету. 



  

туралы әңгімелеу. 

Ұ.О.Қ    Музыка 

Тақырыбы: «Шуақты 

көктем» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінің табиғатын 

музыкада өрнек-теу 

арқылы эмоциялық 

сезімдерун 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Көңілді жаңбыр»  

 Музыка тыңдау: 

«Көктем вальсі» 

Е.Брусиловский 

(Б.Төлегенова 

репертуар-н) 

Ән айту: «Ару көктем» 

Ф.Дайырханов  

Ойын ойнау: «Мен 

күйшімін» ойыны 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Көктем 

мезгілі» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінде адамдардың 

іс-әрекетіне зейіндерін 

аудару дағдыларын 

дамыту. Табиғатта өзін-

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты басынан асыра 

лақтыру және оны қағып 

алу.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6доп 

арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту.Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді жинаймыз» 

Орыс тілі 

Тема: «Наурыз» 

Цель: Умение отвечать на 

короткие вопросы 

простыми предложениями. 

Продолжать обогащать 

словарь детей лексическим 

материалом по теме, учить 

рассматривать 

иллюстрации, слушать 

текст и отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Дид-я игра: «Встречаем 

Наурыз» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 



  

өзі ұстау қарапайым 

ережесін үйрету 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл 

әкеледі, ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 

Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету.  

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

   «Мақал 

мәтелдер»Мақсаты: 

Айтылған  мақал- 

мәтелді  қайталап  

айтып  беруге   

дағдыландыру 

«Бұлт неге 

ұқсайды?» 
Түрлі заттар мен 

жануарлардың 

келбетін таба білуге 

үйрету. Қиялын, 

шығармашылық 

қабылдауын дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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



  

 
Циклограмма 

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

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор» 

Апта тақырыбы: ««Нұр төккен,гүл көктем» 

Мақсаты: Көктем мезгілін сипаттау,балаларды табиғат тамашаларымен таныстыру.Табиғат ерекшеліктері мен өзгерістерін бақылау арқылы 

тілдерін дамыту,табиғаттағы аялауға,табиғаттың әсемдігін,сұлулығын көре,сезе білуге тәрбиелеу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

29.03.2021 

Сейсенбі 

30.03.2021 

Сәрсенбі 

           31.04.2021 

Бейсенбі 

01.04.2021 

Жұма 

02.04.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу. 

Суретпен жұмыс: 

(Көктем келді) 

Көктем 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. 

Дидактикалық 

ойын: «Бұл қай 

мезгіл?» 

 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерін 

пысықтау. 

«Көп және біреу»  

Ойынның 

мақсаты: көп және 

біреу қатынастарын 

білуге үйрету; 

заттардың тең, тең 

емес топтарын 

салыстыру.  

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 «Суреттерді 

орналастыр»  

Ойынның мақсаты: 
заттарды топтастыруға 

жаттықтыру, өз бетінше 

тапсырманы орындауға 

дағдыландыру, ойлау 

қабілетін дамыту.  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  

мақал- мәтелді  

қайталап  айтып  

беруге   

дағдыландыру. 

«Көктем көрінісі» 

 Мақсаты: көктем 

мезгілінің 

ерекшелігін білу. 

Шарты: суретке 

қарап әңгімелеу. 

Жұмбақ жасыру: 

«Көктем туралы» 

Мақсаты: 
Балалардың ойлау 

қабілетін дамыту.  

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

Дид-қ ойын: «Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш жұптан бір 

- біріне қарап, әр түрлі 

елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты басынан 

асыра лақтыру және 

оны қағып алу.Бір-

бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6доп арқылы 

кезекпен, 

қолдың түрлі 

қалпымен аттап 

өту.Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді 

жинаймыз» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көктемде» 

Мақсаты:Тілде 

сөйлемдердің 

әртүрлі түрлерін, 

қосымшаларды 

қолданады. Жеке 

тәжірибесінен 

суреттің мазмұны 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты басынан 

асыра лақтыру 

және оны қағып 

алу. Түрлі 

жағдайда тепе-

теңдікті сақтап 

жүру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Күн, жаңбыр, 

жел» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

 «Көктемгі 

саябақ» 

(кеңістікті  

бағдарлау) 

Мақсаты: Өзінің 

дене бөліктерінің 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Далада не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  

тіршілігі, шөптесін  

өсімдіктер ( 4-5 

түрін), жидектер, 

саңырауқұлақтар 

туарлы  білімдерін 

қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

гүлдерін білесің бе?» 
 

Музыка 

Тақырыбы: «Өнер 

көзі-халықта» 

Мақсаты: Қазақтың 

халық музыкасына 

ынта-құрметін көтеру. 

Ұжымдасып ойнау 

Д.Нұрпейісова туралы 

мағлұмат беру 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Шуақты көктем» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінің табиғатын 

музыкада өрнек-теу 

арқылы эмоциялық 

сезімдерун 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Көңілді жаңбыр»  

 Музыка тыңдау: 

«Көктем вальсі» 

Е.Брусиловский 

(Б.Төлегенова 

репертуар-н) 

Ән айту: «Ару 

көктем» 

Ф.Дайырханов  

Ойын ойнау: «Мен 

күйшімін» ойыны 

 

Қоршаған ортамен 

танысу Тақырыбы: 

«Көктем мезгілі» 

Мақсаты: Көктем 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты басынан асыра 

лақтыру және оны қағып 

алу.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6доп 

арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту.Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді жинаймыз» 

Орыс тілі 

Тема: «Наурыз» 

Цель: Умение отвечать на 

короткие вопросы 

простыми предложениями. 

Продолжать обогащать 

словарь детей лексическим 

материалом по теме, учить 

рассматривать 

иллюстрации, слушать 

текст и отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Дид-я игра: «Встречаем 

Наурыз» 

                  Сурет салу 



  

бойынша шағын 

әңгімелер 

құрастырады. 

Дид-қ ойын: «Бұл 

қай кезде болады?» 

 

 

орналасуын 

бағдарлау 

дағдыларын бекіту, 

өзіне тікелей 

жақын кеңістік 

бағыттарын 

анықтау. 

Дид-қ ойын: 

«Қанша болды, 

қанша қалды?»  

 

  

 

«Қара жорға» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Бұлбұл» 

Д.Нұрпейісова 

Ән айту: «Ару 

көктем» 

Ф.Дайырханов  

Ойын ойнау: 

«Арқан тартыс» 

Ұлттық ойын  

 

мезгілінде 

адамдардың іс-

әрекетіне зейіндерін 

аудару дағдыларын 

дамыту. Табиғатта 

өзін-өзі ұстау 

қарапайым ережесін 

үйрету 

Дид-қ ойын: 

«Көктем көрінісі»  

 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл 

әкеледі, ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 
Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету. 

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  



  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

1. Тақпақ  жаттату: 

Көркем деген жер-

көкті, 

Көктем қандай 

тамаша! 

Жерге әкеліп төсепті 

Алуан гүлді алаша. 

 

2.Жеке баламен 

жұмыс: Альазизбен 

Ерсұлтанға көктем 

мезгілінің 

мерекелерін 

түсіндірме          

жұмыс жүргізу. 

 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

1. Дидактикалық ойын: 

«Бұлт неге ұқсайды?» 
Түрлі заттар мен 

жануарлардың келбетін 

таба білуге үйрету. 

Қиялын, шығармашылық 

қабылдауын дамыту. 

 

2. Сергіту сәті: 

 

3.Жеке баламен жұмыс: 

Йсатай  мен Айзереге  

«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

1.Дидактикалық 

ойын: «Қай мезгілді 

жақсы көремін?» 

Балаларға жыл 

мезгілдерін анықтап, 

жақсы көре білуге 

тірбиелеу. 

 

 2.Жеке баламен 

жұмыс. 

«Көктем мезгілі» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінде 

адамдардың іс-

әрекетіне зейіндерін 

аудару дағдыларын 

дамыту. Табиғатта 

өзін-өзі ұстау 

қарапайым ережесін 

1.(Бейнеролик): 

«Көктем 

көрінісімен 

танысамын» 

(Сұрақ жауап) 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

2. Дидактикалық 

ойын: «Ұшты-

ұшты»  

Мақсаты:  Ненің 

ұшатынын, ненің 

ұшпайтынын, 

аңғарымпаздыққа 

тәрбиелейді. 

3.Жеке баламен 

жұмыс: «Далада не 

өседі?» 



  

үйрету Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  

тіршілігі, шөптесін  

өсімдіктер ( 4-5 

түрін), жидектер, 

саңырауқұлақтар 

туарлы  білімдерін 

қалыптастыру.  

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу. 

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Сәуір  айы -  І апта     (5-9 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы: ««Аялайық гүлдерді» 

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

Үлкендердің  еңбегімен таныстыра отырып еңбекті құрметтеуге  үйрету. Еңбек әрекеттерін орындауға ынталандыру. Еңбек ету барысында 

қоршаған ортаны  күтіп-баптауға қалыптастыру, бақылағыштық сезімдерін дамыту. 

  

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,дидактик

алық,саусақ 

т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй орнатуға 

ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

«Көктем көрінісі» 

 Мақсаты: көктем 
мезгілінің ерекшелігін 
білу. 
Шарты: суретке қарап 
әңгімелеу. 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: балаларды 
ойыншықтың 
түрлерімен таныстыру. 
 

«Көп және біреу»  

Ойынның мақсаты: 
көп және біреу 
қатынастарын білуге 
үйрету; заттардың 
тең, тең емес 
топтарын 
салыстыру.  
 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  

мақал- мәтелді  қайталап  

айтып  беруге   

дағдыландыру. 

«Суреттерді орналастыр»  

Ойынның мақсаты: заттарды 

топтастыруға жаттықтыру, өз 

бетінше тапсырманы орындауға 

дағдыландыру, ойлау қабілетін 

дамыту.  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Кім жылдам?» 

Мақсаты: Шапшаң 
қимылдап,қажет 
құралдарды ажырата білу 

Үстел үстіне түрлі 
мамандық иелеріне қажет 
құралдарды қойып, екі 
баланы шығарамын, ойын 
шартын түсіндіремін. 
Шарты: Екі бала екі 
түрлі мамандық иесіне 

қажет құралдарды екі 
үстелге бөліп жинайды 
(шаштараз-аспаз, 
мұғалім-дәрігер). 
 

«Жаңылтпаштар» 
Мақсаты: балаларды 
жаңылтпаштарды дұрыс 
әрі жылдам айтуға 

үйрету. 
 шарты: тәрбиеші 
балаларға 
жаңылтпаштарды 
айтады. Балалар оны 
дұрыс әрі жылдам 
қайталап айтуы керек. 

 

«Қатты-ақырын-

сыбырлап» 

Мақсаты: Балаларға 

қатты,сыбырлап, 

ақырын сөйлеуге 

үйрету. 

Ойын барысы: Ойынға 

3-5 бала қатысады: 

тәрбиеші балаларға бір 

сөзді айтады: оны 

балалар қатты 

дауыспен,ақырын 

дауыспен және 

сыбырлап айтуы керек 

 

 

«Тез-ақырын» 

Мақсаты:Балаларға 

тақпақтарды,жаңылтпашта

рды тез жән ақырын айтуға 

үйрету. 

Ойын барысы: Тәрбиеші 

балаларға бір 

сөзді,тақпақты немесе 

жаңылтпашты айтады. 

Балалар соны тез және 

ақырын қайталап айтуы 

керек. 

 

 

«Шарды үрле» Мақсаты: 

Балаларды сөйлеу 

барысында дұрыс тыныс 

алуға үйрету.Ойынның 

құрал-жабдықтары: 

шарлар. 

Ойын барысы: тәрбиеші 

балаларға шар таратып 

береді. Оны балалар дұрыс 

тыныс алу арқылы үрлеуі 

керек. 

 

 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

«Қызғалдақ» өлеңі 

Р.Тышқанбаев.    

Мақсаты: Есту зейінін 

және тілдегі 

дыбыстарды дұрыс 

айту біліктерін 

жетілдіру. «Ғ», 

«Қ»дыбыстарын анық 

айтуға дағдыландыру.  

Дид.ойын:   «Гүлді 

тап» 

Музыка 

Тақырыбы: «Гүлдер 

бағы» 

Мақсаты: 

Талғампаздыққа, 

әсемдікке құштарлыққа 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Бақшадағы  

гүлдер» 

Мақсаты: 

Әңгімелерді 

тыңдайды, мазмұндап 

бере алады, өлеңдерді 

жатқа айтады. 

Дид-қ ойын: 

«Гүлдерді ата»  

Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Көрікті  гүлзар» 

Мақсаты: Жасалған 

әрекеттердің 

көмегімен түрлі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

жоғары көтерілген 

таяқтың  астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Қызғалдақтар» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:       

«Түймедақ гүлі» 

Мақсаты:Қоршаған 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Заттарды алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Көбелекті қуып жет» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі 

өсімдіктердің тіршілігі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Заттарды алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Көбелекті қуып жет» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Гүлдер, 

гүлдер, көп гүлдер» 

Мақсаты:Қағаздан 

«оригами» типі бойынша 

гүлдер құрастыру.  



  

тәрбиелеу. Әсем 

қозғалуға, тербелу, 

айналу қимылдарын 

еркін жасауға үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Алқызыл гүл»  

(Ертегі желісінен) 

Музыка тыңдау: 

«Шалғындағы бақ-бақ» 

Т.Қоңыратбаев 

Ән айту: «Күнбағыс» 

Р.Құрмашева  («Зерек-

Ботақан» жинағынан) 

Ойын ойнау: «Кім көп 

гүл шоғын жинайды?» 

ойыны 

 
                
 

мәселелерді шешудің 

әдістерін табады. 

Дид-қ ойын: 

«Гүлдерді түсіне 

қарай жина»  

 

әлемнің әсемдігін 

эмоционалды 

қабылдайды. 

Дид-қ ойын: 

«Гүлдер»  

 

туралы, орманда, 

бақшада, далада өсетін 

өсімдіктер туралы 

білімдерін 

қалыптастыру. 

 Дид-қ ойын: 

«Айырмашылығын 

тап»  

 

Дид-қ ойын: «Әдемі 

гүл» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Алғашқы  

бәйшешектер» 
Мақсаты:Заттардың 

үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салады. 

Дид-қ ойын: 

«Бәйшешек алаңы»  
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл әкеледі, 

ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 
Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету. 

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар 

дербес әрекет 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке баламен жұмыс:  

Омар,Мирас ,Айару 

Мақсаты:Тіл байлығын 

дамыту. Алғашқы 
бәйшешек туралы 
әңгімелесу,суретін салу. 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты: 

Қағаздан «оригами» типі 

бойынша гүлдер құрастыру 

 

    Жеке баламен 

жұмыс: Ақбота, 

Алинұр,Омар 
Мақсаты:сөздік қорын 
байыту 
Көктем мезгіліндегі 

өсімдіктердің тіршілігі 

туралы, орманда, 

бақшада, далада өсетін 

өсімдіктер туралы 

әңгімелесу. 

«Қандай ойыншық 

жоқ» 

Мақсаты: Есте сақтау 

қабілетін дамыту 

Серуенге 

дайындық 

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

 



  

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Циклограмма 

Сәуір  айы -  ІІ апта     (12-16 аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: ««Біз еңбекқор баламыз»» 

Апта тақырыбы: ««Ас атасы-нан» 

Мақсаты: Балалардың еңбек дағдыларына үйрету.Ересектердің еңбегіне құрметпен қарауға тәрбиелеу.Нан өнімдерін қас терлеуге үйрету.  

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  
мақал- мәтелді  
қайталап  айтып  
беруге   
дағдыландыру. 

«Суреттерді 

орналастыр»  

Ойынның мақсаты: 

заттарды топтастыруға 

жаттықтыру, өз бетінше 

тапсырманы орындауға 

дағдыландыру, ойлау 

қабілетін дамыту.  

«Көп және біреу»  
Ойынның мақсаты: 
көп және біреу 
қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың 
тең, тең емес 
топтарын 
салыстыру.  
 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  
мақал- мәтелді  қайталап  
айтып  беруге   
дағдыландыру. 

Дидактикалық  ойын: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: балаларды 
ойыншықтың түрлерімен 

таныстыру. 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Бидай мен қаңбақ»  

суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып  

айтып  беруге  үйрету. 

Қимылды 

ойын:«Біз дәнбіз»  
диқан жерге дән екті 
(дән сепкен қимылды 
көрсетеді)Сіркіреп, 

жаңбыр жауды 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр 

түрлі елдің, адамдардың 

«Бидай» 

Комбайынмен бидайды, 
Былай, былай жинайды. 
Қаптап ұшқан 
торғайдан, 
Оны қалай қорғайды? 

Дидактикалық  ойын: 

«Артығын тап» 

Ойын шарты Үй 

жануарларының ішінен артық 

суретті табу. 



  

(қолдарын 
шапалақтайды)Жер б
етіне көгеріп, бидай 
шықты (қолдарын 

жоғары 
көтереді)Жайлап 
самал жел есті 
(қолдарын ырғайды) 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Қаптап ұшқан 
торғайдан, 
Оны былай қорғайды. 
Кіш, кіш, кіш... 
Қорғап қалған бидайды, 
Қамбаға әкеп жинайды. 
 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

1.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Бір орында тұрып, 

ұзындыққа 4-

6сызықтың үстімен 

секіру(ара қаш-ы 40-

50см).Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м), (ара 

қаш-ы1,5-2м) 

лақтыру. 

Қимылды ойын:  

«Дәннен бидайға» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

М.Етекбаев  

«Нан  қайдан  

шығады?» ертегісі 

Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен 

суреттің мазмұны 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Затты тігінен 

(нысана ортасының 

биіктігі 1,5м),(ара 

қаш-ы1,5-2м) 

лақтыру.Құрсауды 

домалату. 

Қимылды ойын: 

«Қарауыл» 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» 

ертегісі 

Мақсаты: 
Заттардың 

жиынтық сапасы 

бойынша әртүрлі  

заттардан  

тұратындығы 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Нан қалай пайда 

болды?» 

Мақсаты: Қарапайым 

зерттеуге 

қызығушылық пен 

әуестік таныту 

дағдыларын жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Бұл 

қай кезде болады?» 

Музыка 

Тақырыбы: «Нан 

болса  

ән де болады» 

Мақсаты: Нанның 

қадір-қасиеті  және  

музыканың рухани 

азық екендігі туралы 

байланыстыра 

әңгімелеу. Би 

қимылда-рында жеңіл 

тербелу, жұптаса 

айналу т.б. орындау 

Әуенді ырғақты 

Музыка 

Тақырыбы: «Гүлдер 

бағы» 

Мақсаты: 

Талғампаздыққа, 

әсемдікке 

құштарлыққа 

тәрбиелеу. Әсем 

қозғалуға, тербелу, 

айналу қимылдарын 

еркін жасауға үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Алқызыл гүл»  

(Ертегі желісінен) 

Музыка тыңдау: 

«Шалғындағы бақ-

бақ» Т.Қоңыратбаев 

Ән айту: «Күнбағыс» 

Р.Құрмашева («Зерек-

Ботақан» жинағынан) 

Ойын ойнау: «Кім 

көп гүл шоғын 

жинайды?» ойыны 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Бір орында тұрып, 

ұзындыққа 4-6сызықтың 

үстімен секіру(ара қаш-ы 

40-50см). 

Бөрене үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Егістіктегі жел» 

Орыс тілі 

Тема: «Хлеб – всему 

голова» 

Цель: Совершенствование 

навыков развития 

голосового и 

артикуляционного 

аппарата, речевого 

дыхания, четкой дикции. 

Дать детям первоначальное 

представление о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом. дать 

http://www.tilimen.org/geografiya-peninen-test-sratari-7-sinip.html
http://www.tilimen.org/geografiya-peninen-test-sratari-7-sinip.html


  

бойынша шағын 

әңгімелер 

құрастырады.Ана 

тілінің барлық 

дыбыстарын дұрыс 

атайды. 

 Дид-қ ойын: «Не 

екті, не шықты?»  

  

 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. Осы  

заттардың  

сыңарын  қою 

негізінде 

салыстырып 

теңдігін анықтау. 

Дид-қ ойын: 

«Үлкен-кіші»  

 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

 Музыка тыңдау: 

 «Диірмен» Т.Ломова 

(«Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Мысық пен тышқан» 

Қимылды ойын 

 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Қауіпсіздік 

ережесін сақтауға 

үйрету. Табиғат 

аясында өзін-өзі ұстау 

мәдениетінің 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Сақтану ережесі» 

представление о том, как 

хлеб приходит к нам на 

стол; 

познакомить детей с 

профессией хлебороба, 

тракториста, комбайнера, 

пекаря; с предметами их 

деятельности. 

Дид-я игра: «Чего не 

хватает?»  

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Бидай мен қаңбақ» 

 

Мақсаты: Заттарды қағаз 

бетіне тұтастай 

орналастыра отырып, 

мазмұнды комозиция салу 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Егіс 

алқабында»        
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл 

әкеледі, ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 

Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 



  

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету.  

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке баламен 

жұмыс:«нан қайдан 

шығады?» 

 (сурет бойынша 

әңгіме 

құрау)Мақсаты:  

тілдік грамматикалық 

құрлымын дамыту 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

 

Жеке баламен жұмыс: 

«Нан болса ән де болады» 

Мақсаты: Нанның қадір-

қасиеті  және  музыканың 

рухани азық екендігі туралы 

байланыстыра әңгімелеу. 

Жеке баламен жұмыс: 

«Нан қалай пайда 

болды?» 

Мақсаты: Қарапайым 

зерттеуге қызығушылық 

пен әуестік таныту 

дағдыларын жетілдіру 

Жеке баламен 

жұмыс: 

«Нан болса ән де 

болады» 

Мақсаты: Нанның 

қадір-қасиеті  және  

музыканың рухани 

азық екендігі туралы 

байланыстыра 



  

әңгімелеу. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу. 

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 
                                                                                                         Циклограмма 

Сәуір  айы -  ІІІ апта     (19-23  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор» 

Апта тақырыбы: ««Жәндіктер мен қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты: Балалардың табиғат әлеміне деген қызығушылықтарын арттыру,жәндіктер мен қсомекенділер түрлерімен таныстыру,олардың 

пайдасы мен зиянды жақтары туралы мәлімет беру.Табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелеу. 

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,дидакти

калық,сауса

қ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй орнатуға 

ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Қуыршақты киіндіру 
Мақсаты: Киім атауларын е
сте сақтауға, жыл мезгіліне

 байланысты киінуге үйрет
у. 
Шарты: Мұғалім балаларға
 қуыршақты киіндіріп, серу
енге шығару керектігін айт
ады. Балаларкезекпен қуыр
шаққа керек киімдерді атай

ды. 
 

Бау – бақшада 
Мақсаты: Көкөністер ме
н жемістерді дұрыс атау

ға, ажыратуға үйрету. 
Шарты: Үстел үстінде б
ау —
 бақшаның суреті. Балал
арда көкөністер мен же
містердің суреті. Мұғалі
мнің белгісі бойынша, б

алалар көкөністерді, же
містерді бау —
 бақшаға орналастырады 

Ненің дауысы? 
Мақсаты: Жануарлар
 туралы білімдерін бе

кіту, жануарлардың д
ауысын ажыратуға ү
йрету. 
Шарты: Бір бала шығ
ып бір жануардың да
уысын келтіреді, қалғ
ан балалар қай жануа

рдың дауысыекенін а
жыратады. 
 

Дәрігер 
Мақсаты: Адамның дене 
мүшелерін дұрыс атауға ү

йрету. Мынау не? сұрағы
на жауап беру. 
Шарты: Қуыршақ —
 дәрігер немесе бала —
 дәрігер балалармен аман
дасады да өолын, басын, 
құлағын және т. б. дене м

үшелерін көрсетуге ұсына
ды. 
 

Сенде не бар? 
Мақсаты: Сұрақты түсініп за
тты дұрыс атап, жауап беруг

е үйрету. 
Шарты: Мұғалім заттарды ба
лаларға таратып беріп, сенде
 не бар? —
 деп сұрақ қояды, балалар жа
уапбереді. 
. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Д\ойын «Бұл қай кезде 

болады» 
Мақсаты: Баланың 
жыл мезгілдері жайлы 

білімдерін тиянақтау 
пысықтау тиісті 
белгілерін атату, 
тілдерінжетілдіру, 
танымдылықтарын, 
ұстамдылықтарын 
дамыту. 

 

« Дүкен » ойыны. 
Мақсаты: сұйық зат 
пен сусымалы заттың 
қалай өлшенетінін 

балаларға үйретіп 
жаттықтыру. 
 

«Кімқандай?» 
 
Мақсаты:Балаларды 
жәндіктердің сыртқы 

кейпіне,дағдыларына,меке
ніне,қозғалыстәсілінеанықт
амаберугеынталандыру. 
 
Ойынережелері:кім,не,қан
дайдегенсұрақтарғанақтыж
ауап беру керек.. 

 

«Экологиялық тізбек» 
 
Мақсаты:Қоректік 
тізбектің буындары 

туралы түсініктемелер 
беру:тірі 
табиғат,өсімдіктер,улы 
өсімдіктер,жыртқыш 
аңдар.Табиғат заңымен 
таныстыру:табиғатта 
жануарлар 

да,өсімдіктерде өз 
бетінше тіршілік ете 
алмайды. 
Ойын 

ережелері:Таңдауға 
негізделе 
отырып,экологиялық 

тізбек құрастыру. 
 

«Тез жауап бер». 
 
Мақсаты: Балаларды 
жіктеуге, салыстыруға, 

жалпылауға жаттықтыру. 
Құстар, жәндіктер, 
балықтар, аңдар туралы 
білімдерін бекіту. Сан 
мен сын есімді зат 
есіммен сәйкестендіруге 
жаттықтыру. 

 
 

Ұ.О.Қ  Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

С.Қалиев 

«Құмырсқа» өлеңі 

Мақсаты:Сөздердегі 

дауысты және кейбір 

дауыссыз дыбыстарды 

(п-б, т-д, к-г, ф-в, с-з-

ц) анық айтуларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Сөз 

ойла, тез ойла»  

Музыка 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер мен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Құмырсқа туралы 

ертегі»  

Мақсаты: Ертегі 

мазмұнын  түсіндіре  

отырып  балалармен  

бірге жұмыс  жасау. 

Ертегі кейіпкерлеріне 

талдау  жасау. 

Құмырсқаның  

еңбекқорлығын  атап  

өту. 

Ди-қ ойын: «Өз 

орнын тап?»  

     Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. Бір 

орында тұрып, екі 

аяқпен секіру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Құрбақалар» 

Жапсыру  

Тақырыбы: 

«Жемсауыт пен ұя» 

Мақсаты:  Жапсыру 

мазмұнын күрделі ете 

     Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу.Допты еденге  

ұру және екі қолымен 

қағып алу. 

Қимылды ойын: «Аю 

мен аралар» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Ормандағы 

жәндіктер» 

    Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Бір орында тұрып, екі 

аяқпен секіру.Допты 

жерге ұру. 

Қимылды ойын: 

«Инеліктер» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Наубайхана» 

 (табиғи  және  

қалдық 

материалдармен  



  

қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты: 

Айналадағы 

кішкентай тіршілік 

иелерінің табиғаттағы 

орны туралы 

мағлұмат беру. 

Музыкалық бейне мен 

қозғалыс тәжірибесін 

сәйкестендіре білу 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

 Музыка тыңдау: 

 «Қызыл, жасыл 

көбелек» 

Ш.Мұхамеджанов 

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Бақа-

бақа балпақ» 

музыкалық ойын 

             
 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Құмырсқаның  

илеуі» 

Мақсаты: 

Геометриялық пішін -

үшбұрышты тану 

және атау, пішннің 

пішінін сипап-сезу 

және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: 

және әртүрлі бейнелерді 

жасау үшін 

мүмкіндіктерді кеңейте 

отырып, оған 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

 

Мақсаты:Жәндіктерді

ң аттарын (қоңыз, 

көбелек, шыбын) 

бекіту, кейбір 

жәндіктер туралы 

(құмырсқа) қарапайым 

түсінік беру. 

Дид-қ ойын: 

«Құмырсқаның илеуі»   

жұмыс) 

Мақсаты:Табиғи ма- 

териалдардан, 

жапырақтармен  

қорапшалардан 

наубайхананың макетін  

құрастыруды  

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: 

«Бөліктерден 

құрастыр»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Қанқызы» 

Мақсаты: Дәстүрден 

тыс тәсілдермен сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру.Өзінің 

жұмыстарын және 

басқа балалардың 

жұмыстарын бағалай 

алады.  

Дид-қ ойын: «Ұшты, 

ұшты» 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл әкеледі, 

ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 



  

Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету.  

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  



  

Ойындар 

дербес 

әрекет 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке баламен 

жұмыс:«Құмырсқа» өлеңі 

Мақсаты:Сөздердегі 
дауысты және кейбір 

дауыссыз дыбыстарды (п-
б, т-д, ғ-г, с-з-ц) анық 
айтуларын қалыптастыру. 
Ұзын мұртты құмырсқа, 
Келе жатты жұмысқа. 
Алды допты қолына, 
Қойды допты орнына. 

Онға, солға қарады, 
Үлкен тау деп ойлады 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Жеке баламен жұмыс: 
«Табиғаттағы 

қауіпсіздік»Мақсаты:. 
қауіпсіздік ережесін 

сақтауды, өздеріне таныс 
емес саңырауқұлақтар мен 
жеміс-жидектерді теріп 
жемеу керектігін, 
жәндіктерден сақтану 
керектігін, табиғат аясында 
тыныштық сақтау туралы 

әңгімелесу 

Жеке баламен жұмыс: 
Тақырыбы: 
«Жәндіктер мен 
қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты: Айналадағы 
кішкентай тіршілік 
иелерінің табиғаттағы 
орны туралы мағлұмат 
беру. 

Жеке баламен 

жұмыс: 
«Табиғаттағы 

қауіпсіздік»Мақсаты

:. 
қауіпсіздік ережесін 
сақтауды, өздеріне 
таныс емес 
саңырауқұлақтар мен 
жеміс-жидектерді 
теріп жемеу керектігін, 

жәндіктерден сақтану 
керектігін, табиғат 
аясында тыныштық 
сақтау туралы 
әңгімелесу 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну.  

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 
 
 



  

Циклограмма 

Сәуір  айы -  ІV апта     (26-30  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор» 

Апта тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» 

Мақсаты: «Еңбек бәрін жеңбек» 

Балалардың еңбектің адам өміріндегі маңызы туралы түсініктерін дамыту.Еңбек етуге қызығушылықтарын ояту,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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Қуыршақты киіндіру 
Мақсаты: Киім атаула
рын есте сақтауға, жыл

 мезгіліне байланысты 
киінуге үйрету. 
Шарты: Мұғалім балал
арға қуыршақты киінді
ріп, серуенге шығару к
еректігін айтады. Бала
лар кезекпен  

қуыршаққа керек киім
дерді атайды. 
 

Бау – бақшада 
Мақсаты: Көкөністер ме
н жемістерді дұрыс атау

ға, ажыратуға үйрету. 
Шарты: Үстел үстінде б
ау —
 бақшаның суреті. Балал
арда көкөністер мен же
містердің суреті. Мұғалі
мнің белгісі бойынша, б

алалар көкөністерді, же
містерді бау —
 бақшаға орналастырады 

 

Ненің дауысы? 
Мақсаты: Жануарлар
 туралы білімдерін бе

кіту, жануарлардың д
ауысын ажыратуға ү
йрету. 
Шарты: Бір бала шығ
ып бір жануардың да
уысын келтіреді, қалғ
ан балалар қай жануа

рдың  дауысы екенін  
ажыратады. 
 

Дәрігер 
Мақсаты: Адамның дене 
мүшелерін дұрыс атауға ү

йрету. Мынау не? сұрағы
на жауап беру. 
Шарты: Қуыршақ —
 дәрігер немесе бала —
 дәрігер балалармен аман
дасады да өолын, басын, 
құлағын және т. б. дене м

үшелерін көрсетуге ұсына
ды. 
 

Сенде не бар? 
Мақсаты: Сұрақты түсініп за
тты дұрыс атап, жауап беруг

е үйрету. 
Шарты: Мұғалім заттарды ба
лаларға таратып беріп, сенде
 не бар? —
 деп сұрақ қояды, балалар жа
уапбереді. 
. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын:«Сиқырлы қап». 
Мақсаты:Балалар 
ға дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, 
заттарды тануға баулу.  
 

Дидактикалық 

ойын:«Танып ал да, атын 
ата». 
Мақсаты: заттың түр-

түсін, пішінін, атын 
атауға жаттықтыру; 
сөздік қорын молайту; 
ойлау қабілетін дамыту. 
 

Дидактикалық ойын: 
«Өз жұбыңды тап » 
Мақсаты:Санды 

көру,есту және дұрыс 

қабылдау қабілеттерін, 

ойлау вариативтілігі 

сияқты танымдық 

үдерістерін дамыту. 

 

Дидактикалық ойын:  

«Қауырсынды тауып 
ал!». 
Мақсаты:балаларды 

қызыл, жасыл,сары 
түстерді дұрыс атауға 
және ажыратуға үйрету, 
жай және құрмалас 
сөйлемдерді қайталауға 
баулу. 
 

Дидактикалық 

ойын:«Сиқырлы қап». 
Мақсаты:Балалар 
ға дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, заттарды 
тануға баулу.  
 

Ұ.О.Қ  Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

1.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Допты 

еденге  ұру және екі 

қолымен қағып 

алу.Аяқты бірге, 

алшақ қойып, 

біреуін алға, 

екіншісін артқа 

қойып секіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім көп 

жинайды?» 

 Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: « 

Еңбек туралы 

мақал-мәтелдер» 

Мақсаты: 

Тілдің қарқынын 

өзгерту біліктерін 

бекіту.Артикуляция

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Допты жерге 

ұру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Егінші мен  егін» 

Математика негіздері  

 

Тақырыбы: «Көктем 

құстары» 

Мақсаты: Заттардың 

санын салыстыруға 

үйрету, заттардың тең 

болу және тең болмау 

ұғымдарымен 

таныстыруды бекіту. 

 Дид-қ ойын:  «Қанша 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Пияз бен 

шөп» 

Мақсаты: Пияздың 

және шөптің бөлме 

жағдайында өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Арам 

шөптерді жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  

«Бақшада өсе ме, әлде 

бақта ма?» 

Музыка 

Тақырыбы: «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты: Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

баулу.  Би қимылдарын 

бекіту.             Әр түрлі 

эмоцияға 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер мен 

қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты: 

Айналадағы 

кішкентай тіршілік 

иелерінің табиғаттағы 

орны туралы 

мағлұмат беру. 

Музыкалық бейне мен 

қозғалыс тәжірибесін 

сәйкестендіре білу 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Добрый жук» 

(«Күлше қыз» 

кинофильмінен) 

 Музыка тыңдау: 

 «Қызыл, жасыл 

көбелек» 

Ш.Мұхамеджанов 

Ән айту: «Мен-

бақытты ұланмын» 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. Аяқты бірге, 

алшақ қойып, біреуін 

алға, екіншісін артқа 

қойып секіру.Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Тастарды жинау» 

Спорттық мереке: 

«Еңбек бәрін 

жеңбек» 

Орыс тілі 

Тема: «Дети 

помогают взрослым» 

Цель: продолжать 

воспитывать уважение 

к труду взрослых; 



  

лық аппаратты одан 

әрі жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

«Еңбек етсең....» 

 

өзгешелік бар?»  

  

 

көзқарастарын білдіру. 

 Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Добрый жук» («Күлше 

қыз»кинофильмінен) 

 Музыка тыңдау: 

«Бағбан жыры» 

Қ.Қайым 

 Ән айту: «Мен-

бақытты ұланмын» 

М.Қуанышбаев 

Ойын ойнау: 

«Бетперде» ойыны 

 

М.Қуанышбаев 

Ойын ойнау: «Бақа-

бақа балпақ» 

музыкалық ойын      

Қоршаған ортамен 

танысу «Пияз 

отырғызу» 

Мақсаты: табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге 

қамқорлық жасау 

дағдыларын жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Ащы 

ма, тұщы ма?» 

вызывать желание 

быть активным 

помощником; 

закреплять знания о 

работе помощника 

воспитателя, 

предметах и орудиях 

труда; приучать 

соблюдать порядок и 

чистоту в группе; 

развивать мышление, 

фантазию, творческое 

воображение. 

Дид-я гра : «Кто что 

делает?»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салу 

Дид-қ ойын: 

«Құстарға ұя 

жасаймыз»  

 Дид-қ ойын: 

«Құстар қоры» 

         

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел құбылмалы. Егер солтүстіктен соқса өткір және суық болады. Мұндай желді көктемгі дауыл 

әкеледі, ағаштарды сықырлатып шайқалтады, терезеге қар соқтырады.  

Жұмбақ. Мақал-мәтел 



  

Келсе де әні құлаққа, Көшерімді жел білсін 

Өзін ешкім көрмейді Қонарымды сай білсін 

Жусан,қамыс, құраққа 

Тіптен маза бермейді. 

Қимылды ойын: «Қақпақ пен таяқ». 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю барысында мұқият болуды,өз еңбегінің қажеттілігін түсіне білуге үйрету.  

Өсімдікті күту барысында тыңғылықты жұмыс атқара білуге 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  



  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Өлең жолдарын 

жаттатқызу. 

Дидактикалық 

ойын«Жемістер мен 

көкөністерді ажырат». 

 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Дидактикалық ойын: 

"Сөзді керісінше ата" 

Мақсаты:балаларды қарсы 

мағынадағы сөздерді атай 

білуге үйрету. 

 

« Сиқырлы 

сандықша»  .  

Мақсаты: 

Сандық ішінен шыққан 

заттарға сипаттама 

беруді үйрету. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Әдемі гүлдер» 

Мақсаты:түрлі түсті 

гүлдерден 

қолдарындағы 

көбелектің түсіне 

сәйкесін тауып 

орналастыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Мамыр  айы -  І апта     (03-07  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

 «Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Достық-біздің тірегіміз» (Халықтар достығы)  
Мақсаты: Ана тілі және басқа да тілдерде барлық дыбыстарды дұрыс айту, қарым-қатынасқа түсу, сөйлемдердің әр-түрлі түрлерін  

қолдану және сөйлеу дағдыларын бекіту; 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

 Дидактикалық 

ойын: «Бұл қай 

мезгіл?» 

 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерін 

пысықтау. 

«Көп және біреу»  

Ойынның мақсаты: 

көп және біреу 

қатынастарын білуге 

үйрету; заттардың тең, 

тең емес топтарын 

салыстыру.  

 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

  

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Дидактикалық 

ойын: «Бау –

 бақшада» 
Мақсаты: Көкөністер
 мен жемістерді дұры
с атауға, ажыратуға ү

Дидактикалық ойын: 

«Ненің дауысы?» 
Мақсаты: Жануарлар ту
ралы білімдерін бекіту, 
жануарлардың дауысын 
ажыратуға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Дәрігер» 
Мақсаты: Адамның дене 
мүшелерін дұрыс атауға ү
йрету. Мынау не? сұрағы
на жауап беру. 

 



  

йрету. 
Шарты: Үстел үстінд
е бау —
 бақшаның суреті. Ба

лаларда көкөністер м
ен жемістердің суреті
. Мұғалімнің белгісі 
бойынша, балалар кө
көністерді, жемістерд
і бау —
 бақшаға орналастыр

ады 

 

Шарты: Бір бала шығып
 бір жануардың дауысы
н келтіреді, қалған бала
лар қай жануардың дауы

сыекенін ажыратады. 
 

Шарты: Қуыршақ —
 дәрігер немесе бала —
 дәрігер балалармен аман
дасады да өолын, басын, 

құлағын және т. б. дене м
үшелерін көрсетуге ұсына
ды. 
 

Ұ.О.Қ  Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Тату доспыз 

бәріміз»  
Мақсаты: 

Шығарма мен 

өлеңді ажырата 

білуді, 

көркемшығармада 

түрлі өмірлік 

жағдаяттар:мереке, 

өмірден алынған 

күлкілі және 

байсалды үзінділер 

бейнелеуі мүмкін 

екендігін түсіне 

білуін бекіту. 

Дид-қ ойын: «Не 

деу керек?»  

 

Математика 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Досыңа көмектес» 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Шаңырақ» 

Мақсаты: Заттарды 

түрлі тәсілдерді 

қолданып мүсіндеу 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Заттарды 

алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Достық көпірі» 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Кесіртке 

қайда мекендейді?» 

Мақсаты: Бауырмен 

жорғалаушылар 

 



  

негіздері 

Тақырыбы: 

«Бір шаңырақ 

астында» 

Мақсаты: 

Жиынтық сапасы 

бойынша әртүрлі 

заттардан 

тұратындығы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру.5-ке  

дейін тура және 

кері санауды 

бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Киімінде қандай 

пішін бар?» 

         

 

дағдыларын бекіту.. 

Қоршаған әлемнің 

әсемдігін 

эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

 

санатының өкілдерімен  

(кесіртке, тасбақа), 

олардың сыртқы 

түрімен және қозғалу 

әдістерімен 

таныстыруды 

бекіту.(кесірткенің 

денесі ұзын, құйрығы 

да ұзын, ол оны тастап 

кете алады және ол тез 

қимылдайды). 

Дид-қ ойын: 

«Топтастыр» 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Шөп-шалаңды өсімдіктерді бақылау 

Бақылау:Балаларды алаңда өсетін шөп-шалаңды өсімдіктермен таныстыру; өсімдіктің дамуы мен өсуі жайлы  көріністерді 

қалыптастыру; өсімдіктің жеке құрылымымен таныстыру (тамыр, жапырақ, гүл), олардың әр өсімдікте әр түрлі екендігін 

түсіндіру: шөп-шалаңды өсімдіктер гүлдейді. 

Қимылды ойын: «Қасқыр мен лақтар» 

Белгі бойынша бірінің артынан бірі болып дөңгеленіп жүруге үйрету. Шыдамдылыққа үйрету. 

Еңбек іс-әрекеті: Ауланың арам шөбін жұлу. 

Балаларды ауланың арам шөбін жұлуға , жұмысты өз еркімен ықыласты жасауға 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 
 

Жеке баламен жұмыс: 
Жаңылтпаш:Жаңбыр 
жауып келеді қар аралас,Бір 
топ қатын келеді шал 
аралас.Тауға қайың бітеді 

тал аралас,Бір топ сиыр 
келеді тана аралас. 

Жеке баламен жұмыс: 
Жұмбақ: 

Қанаты жоқ – 
ұшады,Аяғы жоқ – 
қонады.(Жел) 

Аспай піскен, қинамай 
түскен.(Жеміс) 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 



  

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Циклограмма 

Мамыр  айы -  ІІ апта     (10-14  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

 «Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Отан қорғаушылыр»  (ҚР әскері, Ұлы Отан соғысының ардагерлері)»  
Мақсаты: Балаларға өз елінің патриоты болуға тәрбиелеу.Балларға ҚР әскері туралы түсінік беру,оларды құрметтеуге үйрету. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

 
 
 
 
 

Дидактикалық 

жұмыс: «Кім не 

істейді?» 
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 
тереңдету; ойлау, 
сергектік пен ептілікке 
тәрбиелеу, 
құрбыларымен ойнауға 
деген қызығушылығын 
арттыру.  

 

Дидактикалық 

жұмыс: «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 

Дидактикалық жұмыс: 

«Лото»  
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
мектеп, үй жануарлары, 
отбасы туралы жекелеген 

білімдерін жүйеге 
келтіру; сөйлеу қабілетін 
дамыту, заттарды дұрыс 
атауға үйрету, жалпылама 
сөздерді қолдану: көлік, 
үй жануарлары, мектеп, 
отбасы.  

 

Дидактикалық жұмыс: 

«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: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: 

Айтылған  мақал- 

мәтелді  қайталап  

айтып  беруге   

дағдыландыру. 

Жұмбақ жасыру: 

«Жаз туралы» 

Мақсаты: 
Балалардың ойлау 

қабілетін дамыту.  

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр түрлі 

елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Ұ.О.Қ  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен 

қашық қойылған 

үрленген 5-6доп 

арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі  

қалпымен аттап 

өту. Жоғары 

көтерілген таяқтың 

астынан оң және 

сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Заттарды алысқа 

дәлдеп 

лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

Қимылды ойын: 

«Автоматты кім 

бірінші 

жинайды?» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Сарбаздар» 

Мақсаты: Тәулік 

бөліктерін: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар»  

Мақсаты: 
Балалардың әскер 

туралы білімдерін 

жетілдіріп, олардың 

түрлерімен 

таныстыруды бекіту. 

Отанына деген 

сүйіспеншілікерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Не, 

қайда?»  

Музыка 

Тақырыбы: «Жеңіс 

күні» 

Мақсаты: Әскери 

музыкаларды тыңдап, 

жанрларды 

ажыратуды, қосыла 

билеуді үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Катюша» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Жеңіс туы желбіреп» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Халықтың қуаты-

бірлікте» 

Мақсаты: Халықтар 

достығын насихаттау. 

Әр ұлт музыкасынан 

хабардар болу. Әуен 

аяқталуын дәл аңғару. 

 Әуенді ырғақты 

қимыл: 

Ұлттық билерден 

попури 

 Музыка тыңдау: 

«Достық әні» 

Б.Жұмабекова 

 Ән айту: «Ағайынбыз 

бәріміз» М.Әубәкіров 

Ойын ойнау: 

«Кешікпе» орыс хал 

ойыны 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Ауылдағы тіршілік»  
Мақсаты: Ауыл 

шаруашылығын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6доп 

арқылы кезекпен, қолдың 

түрлі қалпымен аттап өту. 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша оң аралықтан 

сол аралыққа 

ауысу.Допты екі қолымен 

басынан асыра 

лақтыру.(2м ара қаш-а) 

Қимылды ойын: «От 

шашу» 

Орыс тілі 

Тема: «Защитники 

Отечества» 

Цель: Формирование 

умений понимания и 

использования  знакомых 

слов в повседневной 

жизни. Дать детям знания 

об армии, сформировать у 

них первые представления 

о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Обогащать словарный 



  

таңертең, күндіз, 

кеш,  күндер: бүгін, 

кеше, ертең 

ұғымдарын бекіту. 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Әскердегі 

сарбаздар»  

 

Б.Бейсенова  

Ән айту: 

«Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров  

Ойын ойнау: 

«Жалаушаны кім 

бірінші іледі?» 

 

дағы ересектер еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру.  

Ауыл шаруашылығы 

жұмысшылары 

еңбегінің мәнін түсіну 

(қала мен ауылдың 

байланысы), диханның 

еңбегі туралы 

білімдерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кімге не 

қажет?»  

 

запас с помощью новых 

существительных и 

прилагательных: 

парашютист, танкист, 

лётчик. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою армию, 

вызвать желание быть 

похожими на сильных, 

смелых воинов, любовь к 

Родине, к родным людям, 

воспитывать доброту, 

умение дружить. 

 Дид-я игра: «Кто где 

служит?» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Мерекелік от шашу» 

Мақсаты: Өз ойлары 

бойынша сурет салу, 

композиция құрастыру. 

Көлемді пішіндерді 

безендіру.  

Дид-қ ойын: «Әскери 

мамандық» 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желге бақылау жасау. 

Шөп-шалаңды өсімдіктерді бақылау 

Бақылау:Балаларды алаңда өсетін шөп-шалаңды өсімдіктермен таныстыру; өсімдіктің дамуы мен өсуі жайлы көріністерді 

қалыптастыру; өсімдіктің жеке құрылымымен таныстыру (тамыр, жапырақ, гүл), олардың әр өсімдікте әр түрлі екендігін 

түсіндіру: шөп-шалаңды өсімдіктер гүлдейді. 



  

Қимылды ойын: «Қасқыр мен лақтар» 

Белгі бойынша бірінің артынан бірі болып дөңгеленіп жүруге үйрету. Шыдамдылыққа үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті: Ауланың арам шөбін жұлу. 

Балаларды ауланың арам шөбін жұлуға , жұмысты өз еркімен ықыласты жасауға 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

 

 



  

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 
 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

Дидактикалық ойын: 

«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 

Дидактикалық ойын: 

«Лото»  
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

мектеп, үй жануарлары, 
отбасы туралы 
жекелеген білімдерін 
жүйеге келтіру; сөйлеу 
қабілетін дамыту, 
заттарды дұрыс атауға 
үйрету, жалпылама 

сөздерді қолдану: көлік, 
үй жануарлары, мектеп, 
отбасы.  
 

Дидактикалық ойын: 

«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. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Табиғат күнтізбесі бойынша ауа райын бақылау. 

 Мақсаты: ауа райын бақылау. Ауа райына көңіл бөліп, байқау өткізулерін ұсыну. 

1. Суық па, жылы ма? 

2.Күн желді ме, жоқ па? 

бақылаған ауа райының жайын күнтізбеге белгілеу керектігін естеріне салу.  

 Қимылды ойын: «Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-қозғалыстарын қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай балдырғандардың ойнайтын ауласын қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды өздерінен кішілерге қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 
 

 

 



  

Циклограмма 

Мамыр  айы -  ІІІ апта     (17-21  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

 Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Көңілді жаз»  
Мақсаты: Жаз мезгілінің табиғи ерекшеліктерін меңгерту.Табиғатқа,қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру.Балалардың 

сөздік қорларын толықтыру,табиғатты сүюге,қорғауға тәрбиелеу. 

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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу.                                                       

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: 
Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш 

жұптан бір - біріне 

қарап, әр түрлі елдің, 

адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

 

Жұмбақ жасыру: «Су 

асты әлемі» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту.                           

1.Бет көретін айнам,тау 

алдым сайдан. (Ағын 

су)                                        

2.Жазда сылдыр 

қағады, тыным 

табады.(Өзен)       

3.Суда өседі,өнеді,                       

Сыртқа шықса 

өледі.(Балық) 

 Су астындағы 

тіршілік әлемі.    

 

(Балаларға су астында 

тіршілік ететіндер 

туралы әңгіме құру.) 

(Суретпен жұмыс) 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Сөзді 

аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

сөйлемді бастап, 

үйдегі және көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

түсіндіру. 

Мысалы:Иманали 

көшеде келе жатып-

..........қалды.(құлап) 

Сергіту жаттығу:  

Балық болып 

жүземіз,                              

Шынығамыз суда 

біз!    Шынықсақта 

бәріміз,             

Шымыр болып 

өсеміз! 

Дидактикалық 

ойын: «Иә немесе 

жоқ» 
Шарты: педагог 

сөйлемдерді айтады, 

балалар 

келісетініндерін 

немесе 

келіспейтіндерін «иә», 

«жоқ» деген 

жауаптарымен 

білдіреді. 

Мақсаты:Балалардың 

ойларын жетілдіруге 

дамыту.  

Дидактикалық ойын:  

 «Ыстық-суық»  

Балалардың топтың 

бөлмесіндегі өсімдіктер 

жайлы білімдерін 

тереңдету; әуестік, 

тапқырлықты 

тәрбиелеу; сөйлеу 

қабілетін дамыту 

Саусақ жаттығулары: 

«Балықтар суда жүзеді»                                 

Қос қолын алақаны мен 

саусақтарын бір біріне 

түйістіру.Суда жүзген 

балық қимылын жасау. 

Ұ.О.Қ Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жайлау көркі» 

Мақсаты: 

Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрауға,сөз ұйқасын 

таба отырып, сөйлем 

құрастыру 

дағдыларын 

жетілдіру . Сурет 

бойынша 

балалардың 

шығармашылық 

тілін 

дамыту.Еңбексүйгіш

тікке тәрбиелеу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Жайлауда» өлеңі 

Н.Жанаев 

Мақсаты: Өлең 

желісі бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру, өлеңді жатқа 

айту дағдыларын 

бекіту. Өлеңнің 

ұйқасын, ырғағын, 

қуанышты 

сүйсінуді бере 

білулерін 

дамыту.Табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілігін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
1.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 50см жоғары 

көтерілген доғаның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп өту. 20-25см 

биіктіктен секіру. 

Жапсыру  

Тақырыбы: 

«Гүлденген дала» 

Мақсаты: Сәндік 

композицияларды өз 

ойынша орындайды. 

Дала бейнесін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Бөрене арқылы 

еңбектеп өту. Заттарды 

алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м кем 

емес). 

Қимылды ойын: 

«Кеттік, серуенге» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қош 

келдің, жаз!»  
Мақсаты: Жазғы 

уақытта болатын 

маусымдық өзгерістер 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
Қырлы тақтаймен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

5метрден 3 рет жүгіру. 

Допты кедергі арқылы 

лақтыру.(2м. ара қаш-а). 

Қимылды ойын: 

«Шуақты күн»  

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ұшақ» 

Мақсаты: Балалардың 

қалдық материалдардан 

бұйым жасауларын 

қалыптастыру. Бөліктерді 

біріктіру үшін желімді 



  

Дид-қ ойын: «Сөзге 

сөз қос» 

 

  

Музыка 

Тақырыбы: 

«Көңілді жаз» 

Мақсаты: Жаз 

мезгілінің жарқын 

көңіл-күйімен қуану, 

шаттану сезімдерін 

білдіру. «Жайлау» 

сөзіне түсінік беру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Түрлі-түсті 

шарлармен би 

 Музыка тыңдау: 

«Бәрі қызық 

балаға»Д.Әбілдинов 

Ән айту: 

«Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров 

Ойын ойнау:  

«Көпіршіктермен 

ойын» 

 

арттыру. 

Дид-қ ойын: 

«Табиғатпен 

сырласу» 

 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Саяхатқа 

дайындық» 

Мақсаты: 

Кеңістікті 

бағдарлауды 

жетілдіру, 

математикалық 

ұғымдарын түсіну, 

берілген 

тапсырмаларды 

орындау. Өзінің 

айналасындағы 

заттардың 

орналасуын 

(оң,сол,алда,артта,

жоғары 

-

да,төменде,алыс,жа

қын) анықтау 

дағдыларын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

«Қандай пішінді 

көріп тұрсың?» 

 

матадан қиып 

жапсырады. Әсемдікті 

сезіне білуге, ұжымда 

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу. Қиялдарын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не 

қайда өседі?» 

 

 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Құрдастарымен және 

ересектермен еркін 

қарым-қатынас 

барысында танымдық-

зерттеушілік іс-әрекет 

дағдыларын 

дамыту.Қарапайым 

жаратылыстану 

ғылымдық түсініктерін 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Жаздағы түстер» 

  

пайдалану дағдысын 

бекіту. 

Дид-қ ойын: «Ұшады, 

ұшпайды» 

 

Сурет салу 

Тақырыбы «Көңілді жаз» (Еркін 

тақырып) 

М 

Мақсаты: Заттарды 

қағаз бетіне тұтастай 

орналастыра отырып, 

мазмұнды композиция 

салу дағдыларын 

дамыту. Өз қалауымен 

сурет  

салу қабілеттерін 

дамыту. Балаларды 

шығармашылыққа, 

жауапкершілікке 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық  ойын: 

«Бұл қай мезгіл?» 

 



  

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Шөп-шалаңды өсімдіктерді бақылау 

Бақылау:Балаларды алаңда өсетін шөп-шалаңды өсімдіктермен таныстыру; өсімдіктің дамуы мен өсуі жайлы  көріністерді 

қалыптастыру; өсімдіктің жеке құрылымымен таныстыру (тамыр, жапырақ, гүл), олардың әр өсімдікте әр түрлі екендігін 

түсіндіру: шөп-шалаңды өсімдіктер гүлдейді. 

Қимылды ойын: «Қасқыр мен лақтар» 

Белгі бойынша бірінің артынан бірі болып дөңгеленіп жүруге үйрету. Шыдамдылыққа үйрету. 

Еңбек іс-әрекеті: Ауланың арам шөбін жұлу. 

Балаларды ауланың арам шөбін жұлуға , жұмысты өз еркімен ықыласты жасауға 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.  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

 

 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын: 

«Кім не істейді?» 
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
ауыл шаруашылығы 
жайлы білімдерін 
тереңдету; ойлау, 
сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 
құрбыларымен 
ойнауға деген 
қызығушылығын 
арттыру.  
 
 
 

 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

Дидактикалық ойын: 

«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 

Дидактикалық ойын: 

«Лото»  
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
мектеп, үй жануарлары, 
отбасы туралы 
жекелеген білімдерін 
жүйеге келтіру; сөйлеу 

қабілетін дамыту, 
заттарды дұрыс атауға 
үйрету, жалпылама 
сөздерді қолдану: көлік, 
үй жануарлары, мектеп, 
отбасы.  
 

Дидактикалық ойын: 

«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. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуенге шығу: 

Ағаштарға бақылау жасау 

Бақылау: Балалармен бірге ауладағы ағашты қарау: Ағаштарды түрлері мен бұтақтарына қарап айыра білуге 

үйрету.Салыстыра білу қабілеті мен нақты белгілерін атай білуге үйрету.. 

Қимылды ойын: «Ағаштан ағашқа» 

Алға жылжу арқылы қос аяқтап секіре білуді бекіту.(кімде-кім аз секірсе сол,жеңімпаз)ойын барысында ойынды әділ 

бағалауға үйрету. Еңбек іс-әрекеті 

Бұтақты кесуден кейінгі қалдықты жинау. 
Еңбек нәтижесін көру,топқа бірнеше бұтақты жинап әкеп,келесі бақылауды ұйымдастыру.  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  



  

сұхбаттасу 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Циклограмма 

Мамыр  айы -  ІV  апта     (24-28  аралығы) 

«Ертөстік » ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

 Өтпелі тақырып «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: ««Мен жасай аламын»»  
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,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй 

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Балаларды жақсы 

көңіл-күймен 

қабылдап 

алу.Тазалығын 

тексеру,дене қызуын 

өлшеу.                                                       

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: 
Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

(Триз технологиясы) 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 

қорын дамыту. 

 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш 

жұптан бір - біріне 

қарап, әр түрлі елдің, 

адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

 

Жұмбақ жасыру: «Су 

асты әлемі» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту.                           

1.Бет көретін айнам,тау 

алдым сайдан. (Ағын 

су)                                        

2.Жазда сылдыр 

қағады, тыным 

табады.(Өзен)       

3.Суда өседі,өнеді,                       

Сыртқа шықса 

өледі.(Балық) 

 Су астындағы 

тіршілік әлемі.    

 

(Балаларға су астында 

тіршілік ететіндер 

туралы әңгіме құру.) 

(Суретпен жұмыс) 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралсыз) 

Мәдени 

гигиеналық 

дағды  

Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру. Орындыққа өзі отырып, тұру. Тамақ  ішу  мәдениетін, үстелде  отыру, 

тамақтану, асхана құралдарын дұрыс ұстау  мәдениетін  қалыптастыру және сақтау;  

 Гигиеналық шаралар:  Сырттан келіп үнемі, 

                                            Сабынмен қол жуамыз, 



  

                                            Таза болды мұнтаздай, 

                                            Тағамға қол созамыз. 

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, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Сөзді 

аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

сөйлемді бастап, 

үйдегі және көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

түсіндіру. 

Мысалы:Иманали 

көшеде келе жатып-

..........қалды.(құлап) 

Сергіту жаттығу:  

Балық болып 

жүземіз,                              

Шынығамыз суда 

біз!    Шынықсақта 

бәріміз,             

Шымыр болып 

өсеміз! 

Дидактикалық 

ойын: «Иә немесе 

жоқ» 
Шарты: педагог 

сөйлемдерді айтады, 

балалар 

келісетініндерін 

немесе 

келіспейтіндерін «иә», 

«жоқ» деген 

жауаптарымен 

білдіреді. 

Мақсаты:Балалардың 

ойларын жетілдіруге 

дамыту.  

Дидактикалық ойын:  

 «Ыстық-суық»  

Балалардың топтың 

бөлмесіндегі өсімдіктер 

жайлы білімдерін 

тереңдету; әуестік, 

тапқырлықты тәрбиелеу; 

сөйлеу қабілетін дамыту 

Саусақ 

жаттығулары: 

«Балықтар суда 

жүзеді»                                 

Қос қолын алақаны 

мен саусақтарын бір 

біріне түйістіру.Суда 

жүзген балық 

қимылын жасау. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
1.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 50см жоғары 

көтерілген доғаның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп өту. 20-

25см биіктіктен 

секіру. 

Сөйлеуді дамыту 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Бөрене арқылы 

еңбектеп өту. 

Заттарды алысқа 

дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м 

кем емес). 

Қимылды ойын: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғат  

байлықтары»  

(білім сайысын 

өткізу) 

Мақсаты: Табиғатты 

қорғау туралы 

мәлімет беріп , 

меңгерту, танымдық  

қабілетін  

арттыру; есте сақтау, 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен жасай 

аламын»  

Мақсаты: Балалардың 

түрлі қабілеттерінің 

ашылуына ықпал ету. 

Музыканың сипатына 

сәйкес түрлі қимылдарды 

ауыстырып орындау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Түрлі-түсті шарлармен би 

 Музыка тыңдау: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

5метрден 3 рет 

жүгіру. Допты кедергі 

арқылы лақтыру.(2м. 

ара қаш-а). 

Қимылды ойын: 

«Шуақты күн»  

Орыс тілі 



  

Тақырыбы: 

«Көшбасшы» 

Мақсаты: 
Балаларды заман 

талабына сай әр 

саладағы білімдерін 

кеңейте отырып,, 

білім деңгейін 

бекіту. Ұлттық 

мәдениет 

құндылықтарын 

бойларына сіңіре 

отырып, балалардың 

тапқырлығын, 

шеберлігін, 

танымдық 

қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Сұрақтарға толық 

жауап беру 

дағдысын жетілдіру. 

Ойлау қабілеттерін 

дамыта отырып, 

сөйлеу шеберлігін 

жетілдіру, 

белсенділігін 

арттыру. Жарысуға, 

жарыста жеңімпаз 

болуға ұмтылдыру 

Дидактикалық 

ойын: «Топ 

көшбасшысы» 

күйіңмен бөліс»  

 

«Кеттік, серуенге» 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы: 

Математика 

негіздері  

Тақырыбы:  

«Ойнайық та, 

ойлайық» 

(сайыс түрінде) 

Мақсаты: 

Балалардың ой-

өрісін дамыту, 

айтылған сан 

бойынша заттарды 

санап шығу, танып, 

атай білуге, қанша? 

қандай? нешінші? 

деген сұрақтарға 

дұрыс жауап беруге 

талап ету. Сол 

жақта, оң жақта, 

жоғарыда, төменде 

дегенді ажырата 

білу ұғымдарын 

кеңейту. Уақытты 

бағдарлау 

жөніндегі 

білімдерін 

(таңертең, күндіз, 

кеш, түн) тереңдете 

түсу.  

Логикалық ойлау 

қабілетін, танымын 

көру қабілеттерін 

дамыту; ой –өрісін 

кеңейту.Табиғатты 

сүюге және ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу; 

қазақ  

халқының табиғатты 

 қорғау дәстүрлерін 

үлгі алуға шақыру,                       

эстетикалық;                        

сезімдеріне баулу.  

 Музыка 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз» 

Мақсаты: Жаз 

мезгілінің жарқын 

көңіл-күйімен қуану, 

шаттану сезімдерін 

білдіру. «Жайлау» 

сөзіне түсінік беру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Түрлі-түсті 

шарлармен би» 

Музыка тыңдау: 

«Бәрі қызық 

балаға»Д.Әбілдинов 

Ән айту: 

«Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров 

Ойын ойнау:  

«Көпіршіктермен 

ойын» 

 

 «Біз осылай өсеміз» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Мен ауылға 

барамын» Б.Бейсенова 

Ойын ойнау:  

«Көлеңке» Қимылды ойын 

Қоршаған ортамен 

танысу    

«Көбелек және инелік» 

Мақсаты:  Көбелек және 

инелікпен таныстыру, 

олардың айырмашылығын 

байқап айтып беру 

дағдыларын қалыптастыру 

Көбелек пен инеліктің 

қалай пайда болатындығын 

(жұмыртқа, дернәсіл, 

қуыршақ) түсіндіру. 

Жәндіктерге қамқорлықпен 

қарап, қорғауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:  «Көбелек 

гүлге қонады» 

 

 

Тема: «Путешествие 

в страну 

повторения» 

Цель: Обобщить и 

систематизировать 

знания детей по 

изученным темам, 

закрепить изученные 

материалы. Развивать 

коммуникативные 

навыки при работе, 

внимание, логическое 

мышление, память, 

познавательный 

интерес, речь детей 

через обогащение 

словарного запаса; 

умение 

анализировать, 

составлять, 

сравнивать. 

Закрепление навыков 

правильного 

использования 

русских слов и 

выражений при ответе 

на вопросы. 

Дид-я игра: 

«Веселый кубик»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сурет 

әлемінде»  

(сайыс өткізу) 



  

дамыту. 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты: Балаларға 

бейнелеу өнерінің 

қыр-сырын жан-

жақты жетілдіру. 

Олардың 

дүниетанымын, 

эстетикалық талғамын 

кеңейту. Сурет салу 

дағдысын, логикалық 

ойлау, еске түсіру, 

елестету қабілеттерін 

және 

шығармашылығын 

арттыру. Өнерге 

баулу, 

шығармашылыққа 

тәрбиелеу 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Шөп-шалаңды өсімдіктерді бақылау 

Бақылау:Балаларды алаңда өсетін шөп-шалаңды өсімдіктермен таныстыру; өсімдіктің дамуы мен өсуі жайлы көріністерді 

қалыптастыру; өсімдіктің жеке құрылымымен таныстыру (тамыр, жапырақ, гүл), олардың әр өсімдікте әр түрлі екендігін 

түсіндіру: шөп-шалаңды өсімдіктер гүлдейді. 

Қимылды ойын: «Қасқыр мен лақтар» 

Белгі бойынша бірінің артынан бірі болып дөңгеленіп жүруге үйрету. Шыдамдылыққа үйрету. 

Еңбек іс-әрекеті: Ауланың арам шөбін жұлу. 

Балаларды ауланың арам шөбін жұлуға , жұмысты өз еркімен ықыласты жасауға 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.  



  

 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 Ата анаң жүрсін қасында.  

 

 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын: 

«Кім не істейді?» 
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
ауыл шаруашылығы 
жайлы білімдерін 
тереңдету; ойлау, 
сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 
құрбыларымен 
ойнауға деген 
қызығушылығын 
арттыру.  
 
 
 

 
 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 
 

Дидактикалық ойын: 

«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 

Дидактикалық ойын: 

«Лото»  
Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
мектеп, үй жануарлары, 
отбасы туралы 
жекелеген білімдерін 
жүйеге келтіру; сөйлеу 

қабілетін дамыту, 
заттарды дұрыс атауға 
үйрету, жалпылама 
сөздерді қолдану: көлік, 
үй жануарлары, мектеп, 
отбасы.  
 

Дидактикалық ойын: 

«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. 



  

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуенге шығу: 

Ағаштарға бақылау жасау 

Бақылау: Балалармен бірге ауладағы ағашты қарау: Ағаштарды түрлері мен бұтақтарына қарап айыра білуге 

үйрету.Салыстыра білу қабілеті мен нақты белгілерін атай білуге үйрету.. 

Қимылды ойын: «Ағаштан ағашқа» 

Алға жылжу арқылы қос аяқтап секіре білуді бекіту.(кімде-кім аз секірсе сол,жеңімпаз)ойын барысында ойынды әділ 

бағалауға үйрету. Еңбек іс-әрекеті 

Бұтақты кесуден кейінгі қалдықты жинау. 
Еңбек нәтижесін көру,топқа бірнеше бұтақты жинап әкеп,келесі бақылауды ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Баланың бүгінгі жетістігі, бала денсаулығы мен тамағы жөнінде әңгімелесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


