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Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

Таңертең балаларды қабылдап ата-анаға балабақшадан қалмауын ауырған жағдайда ескіртуі туралы айту.дене қызуын өлшеп тазалығын 

тексеру.Оларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алу.Баланың демалыс күндерін қалай өткізгені туралы жеке пікірлерін сұрау, алда қандай 

қызықты оқиғалар күтетіні туралы әңгімелесу. 

   

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 «Жасырынған кім?» 

Киім үлгісімен балаларды 

атын атап,танып білуге 

үйрету. 

 

«Менің балабақшам»  

Фото сурет құрастыру. 

Фото суретте 

бейнеленген  гүлдерді 

және  балабақша 

маңында өсіп тұрған 

гүлдерді  табу. 

Саусақ ойыны: 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш.  

«Сөйлемей көрейікші» 

ойыны (үндемес) 

Бір-бірімен тату ойнауға  

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                             Қыркүйек айына арналған жаттығулар кешені №1 

 

Таңғы ас  Ойын- жаттығу :  

Ас  ішер кезде, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Ойламаймыз білмейміз. 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз дәмді болсын!" 

Тамақты төкпей-шашпай ішуге.майлықты қолдана білуге үйрету.Тамақтан соң алғыс айтуҮстел үстінде әдептілікті сақтауға тәрбиелеу 



  

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

  Ойын: «Сиқырлы 

орындық» 

Мақсаты: Өз 

құрбыластары жайлы 

пікірлерін білдіру. 

Балабақшадағы 

ойыншықтармен ойнату,   

балалардың   бір- бірімен 

ауызша  қарым  - 

қатынас  жасауына 

ықпал ету  

Өлеңді жаттау: 

Балабақша есігін, 

Үшке тола ашқанбыз. 

Балапандай өсіріп, 

Мәпелейді бақшамыз. 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің балабақшам» 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

 Орыс  тілі 

Тема: «Мой детский сад» 

Цель:Научить детей 

слушать, запоминать 

 и правильно произносить 

русскую речь, 

формировать навыки 

понимания и восприятия 

названий некоторых 

предметов быта, 

правильно ставить 

ударение в словах при 

произношении. 

Игра: «Найди нужную 

комнату?» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  «Біреу  және  

көп».   

Мақсаты:Біреу және көп 

сөзінің мағына 

сын түсіндіру.«Бір»  деген   

ұғым  бір  ғана  заттың  

санын  ғана  емес,  

сонымен  қатар  бүтін  бір  

топтың  жиынтығын  да  

білдіретіндігін  ұғындыру. 

Ойлау, сөйлеу   

қабілеттерін  дамыту. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз» 

Мақсаты:Сөз қашанда 

заттың  атын білдіретіні 

туралы түсінік беру.  

Мағынасы  жағынан 

бірдей және қарама-

қарсы, ал қолданыста 

жалпылаушы  бір сөзбен 

аталатын сөздерді 

іріктеуге жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Досыңды сипатта» 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Топтағы  

гүл» 

Мақсаты:  Топтағы     

өсірілетін   гүлдер  

жайлы   түсініктерін  

кеңейту, екіге  бүктел- 

ген  қағазды симме- 

триялы  сызықпен  

кесуге және бүктеу   

арқылы қиюға  

үйрету.Топ гүлдерін   

күтіп-баптауға    тәрби 

елеу. 

Дидактикалық ойын: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1)Тәрбиеші белгісі 

бойынша түрлі қарқында 

жүру. 

2)Биіктігі 40см жіптің 

астынан қолды еденге 

тигізбей еңбектеу.  

3)Допты еденнен 

ыршытып жоғары 

лақтыру, қос қолмен 

қағып алу (4-5рет) 

Қимылды ойын: «Епті 

бүлдіршіндер»  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз» 

Мақсаты:Сөз қашанда 

заттың  атын білдіретіні 

туралы түсінік беру.  

Мағынасы  жағынан 

бірдей және қарама-

қарсы, ал қолданыста 

жалпылаушы  бір сөзбен 

аталатын сөздерді 

іріктеуге жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Досыңды сипатта» 

Жаратылыстану 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1)Тәрбиеші белгісі 

бойынша түрлі қарқында 

жүру. 

2)Биіктігі 40см жіптің 

астынан қолды еденге 

тигізбей еңбектеу.  

3)Допты еденнен 

ыршытып жоғары 

лақтыру, қос қолмен 

қағып алу (4-5рет) 

Қимылды ойын: «Епті 

бүлдіршіндер»  

Көркем  әдебиет 

Тақырыбы: «Балабақша»  

өлеңі Б.Тәжімбетов 

Мақсаты: балаларды 

өлең мазмұнымен 

таныстыра 

отырып,балабақша 

туралы  әңгімелеуге, 

өлеңді мәнерлі, жатқа 

айтуға үйрету 

Үстел-үсті ойыны: 

«Менің балабақшам» 

(Воскобович ойын 

құралдары) 



  

Дидактикалық ойын: 

«Кімнің ойыншығы көп?» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам» 

Мақсаты:  Балалардың 

балабақшадағы уақытын 

ұтымды, қызықты өткізуін 

ұйымдастыру. Музыкалық 

шығармаларды саналы 

қабылдауға баулу 

Әуенді ырғақты 

қимылдар: «Вместе весело 

шагать» В.Шаинский 

Музыка тыңдау: 

«Балдырғандар жыры» 

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Кел, 

балабақшаға» 

Ж.Қалжанова  

Ойын ойнау: «Соқыр 

теке» Ұлттық ойын 

«Гүл сыйлаймыз 

 

 

Тақырыбы: «Бақшамызға 

күз келді» 

Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы негізгі және 

ерекше белгілері 

бойынша түсініктерін 

жетіл- 

діру. Байланыстырып 

сөйлеуді дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай кезде болады?» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Әдемі 

ағаштар» 

 (сюжетті мүсіндеу) 

Мақсаты: Пішінді  

мүсіндеуде  басу, қысу, 

жалпақтау   әдістерін 

пайдалана  отырып   

мүсіндеуге  үйрету. 

Мүсіндеуде   қол  

білектері  мен  

саусақтарын  дұрыс  

қозғалту  техникасын  

сақтауға  дағдыландыру 

Дидактикалық ойын: 

«Топтағы ағаштан 

жасалған заттарды тап 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Менің балабақшам»  

(ұжымдық  жұмыс) 

Мақсаты:құрылыс  

материалдарын 

реттілігімен пайдалана 

отырып,  балабақша   

құрастыруға   үйрету.   

Балабақшаның  басқа  

ғимараттардан  

ерекшелігін  сезіндіру,   

өз  ойларыннан  бала 

бақшаны құрастыр- 

уда  шығармашылық   

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Ерекшелігін тап» 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам» 

Мақсаты:  Балалардың 

балабақшадағы уақытын 

ұтымды, қызықты 

өткізуін ұйымдастыру. 

Музыкалық 

шығармаларды саналы 

қабылдауға баулу 

Әуенді ырғақты 

қимылдар: «Вместе 

весело шагать» 

В.Шаинский 

Музыка тыңдау: 

«Балдырғандар жыры» 



  

Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Кел, 

балабақшаға» 

Ж.Қалжанова  

Ойын ойнау: «Соқыр 

теке» Ұлттық ойын 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау       

Серуендеу  Бақылау 

Көшедегі  мерекелік 

көңіл-күйді бақылау. 

Мақсаты: Мектепте сабақ 

басталғаны,мектеп 

оқушыларының мектепке 

аттанғанын бақылап көру 

Еңбек: сәбилерге шар 

үрлеп кқмектесу. 

Қимылды ойын: Не 

жоғалды? 

Мақсаты: балаларды 

байқампаздыққа 

тәрбиелеу. 

Бақылау:Күз 

мезгілінде желді 

бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі желдің 

салқын болатынын айту. 

Балалардың тілін 

дамыту, әңгімелеу 

арқылы. 

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған қағаздарды 

жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Күн мен түн» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

Бақылау: Ағаштардан 

желмен ұшып түсіп 

жатқан жапырақтарды 

бақылау 

Мақсаты: 

Жапырақтардың 

ағаштардан қалай 

түскенін бақылап, әдемі 

жапырақтардың айналаға 

қалай сән беріп тұрғанын 

әңгімелету. 

Еңбек: Шашылған 

жапырақтарды ұшып 

келген қағаз 

қалдықтарын жинау. 

Қимылды ойындар: 
«Тақия тастамақ» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 

Учаскелердегі құмдағы 

іздердің кімнің ізі екенін 

айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-бірімен 

салыстыру. 

Еңбек: Құм салғыштағы 

құмды күрекшелерімен 

көтеру. 

Қимылды ойындар: 

«Тышқан мен мысық» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

Серуеннен 

оралу 

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

талаптарды орындауларын қадағалау 

Түскі ас Тамақты ұқыпты жеуге,ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 Сиқырлы сөз: 



  

«Астарыңыз дәмді болсын» 

Асың-асың-асыңа 

Береке берсін басыңа 

Алла бізді қолдасын 

Еш жамандық болмасын 

Аумин 

Түскі ұйқы  «Әлди,әлди  әні» жайлы 

әуенмен жатып 

ұйықтату. 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

«Құйыршық» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

 Майтабанның алдын алу. ( 

2 минут) 

Арнай жолдармен  жүру, 

дымқыл  жолмен  жүру. 
Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып  

башпайларымызды  бүгу, 
босату  4-5 р 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып 
өзімізге қарай тарту  (4-5 

рет) 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды жерге қойып 
башпайымызды жоғары 

көтеру, 

өкшеміз еденде ( 4-5 рет 

Майтабанның алдын алу. ( 2 

минут) 

Арнай жолдармен  жүру, 

дымқыл  жолмен  жүру. 
Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып  

башпайларымызды  бүгу, 
босату  4-5 р 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып 
өзімізге қарай тарту  (4-5 

рет) 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды жерге қойып 
башпайымызды жоғары 

көтеру, 

өкшеміз еденде ( 4-5 рет 

2.Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 минут) 

Кел балалар тұрайық, 

Қолымызды жоғары 

созайық. 

Еңкейеміз еденге, 

арқамызды тік ұстап, 

Бір демалып алайық. 

3.Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

4.Демалу жаттығулары   

Жіпке байланған 

көбелектерді үрлеу ( 4-5 

рет) 

2. Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 минут) 

Кел балалар тұрайық, 

Қолымызды жоғары 

созайық. 

Еңкейеміз еденге, 

арқамызды тік ұстап, 

Бір демалып алайық. 

3. Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

4. Демалу 

жаттығулары   

Жіпке байланған 

көбелектерді үрлеу ( 4-5 

рет) 

Бесін ас  Если будешь пить чуть светь 

Молоко с ватрушкой, 

Будешь ты и в двести лет 

Бодрою старушой 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Нанда қол жетпейтін  аспан бар 

 



  

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Үзік 

сызықтар жазу. 

Мақсаты:Үстел үстінде 

түзу отыруға, ыңғайлы 

түрде орналасуға 

үйрету.Үзік сызықтарды  

жазуға үйрету.Бастаған 

істі аяғына дейін 

жеткізуге тәрбиелеу. 

 

«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. 

Вариативті 

компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

. Сұлумен жеке жұмыс 

Балалармен бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

Жеке баламен жұмыс 

Мақсаты:Ернарды 

диалогты сөйлеуге 

үйрету, сұраққа толық 

жауап айта білуге 

тәрбиелеу. 

Жеке баламен жұмыс 

Айназыммен бірге ән 

салу,дөңгеленіп қол 

ұстасып ойнауға, 

достастыққа үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Мұстафамен бірге 

өлең айтып, тақпақ 

жаттауға жаттықтыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау       

 

 

Серуен 

 «Ұшақтар» 

Мақсаты: балаларды 

шапшаңдыққа 

тәрбиелеу.Достыққа,бірле

се ойнауға жаттықтыру 

«Қрлығаш 

гимнастикасы» 

Мақсаты:баланы 

сергіту, дене 

мүшелерінің қимыл – 

қозғалысын дамыту 

«Актерлар» 

Мақсаты: Баланың образға 

ену қабілетін, қимыл іс-

әрекетін мимика, жест 

арқылы жұмыс істеу 

қабілетін дамытамыз 

«Күзетші» 

Мақсаты: 

Ойын ережесін 

түсіндіре отырып, 

қимыл ептілігін 

дамыту 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 «Бала қауіпсіздігі басты назарда» ата аналармен кеңестер  жүргізу 

Ата-аналардан сауалнама алу 

«Менің балабақшам, менің мақтанышым» тақырыбында әңгімеслесу. 

 

 

 



  

 

   Қыркүйек айының II аптасы 07-11 аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

                                                                                          Өтпелі тақырып «Балабақша» 

Мақсаты: балаларға өздерінің балабақшалары туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, ондағы қызметкерлерді құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

                                                                                        

                                                                                           Тақырыпша  «Менің достарым»                                                   

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 

Тәрбиешімен балаларды қабылдау. Дене қызуын өлшеу және тазалығын тексеру Жағымды жағдай орнату.  

Балаларға мәдени-гигиеналық шаралар туралы үйрету.Ата-анамен баланың жеке бас гигиенасы туралы әңгімелесу. 

Ата-аналармен жұмыс: 

«Балалардың демалыс күндерін қалай, қайда өткізгендері жайлы» әңгімелесу. 

«Балаларды  өздерінің  достарымен  ойын  барысында  тату  ойнау  керектігі  жөнінде»    әңгімелесу.  

Баламен бірге еңбектен  

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

       Қызықты ойын 
Өлең мазмұнына сәйкес 

қимыл-қозғалыстар 

жасалады.  

Достар бірге жүреміз, (қол 

ұстасып, айнала жүру) Бірге 

ойнаймыз, күлеміз. (бір-

біріне қарап, күлу) Бірге 

балық аулаймыз, (қолдарын 

алға созу) Міне, біздер 

қандаймыз! (қолдарын 

жоғары созу) Бөлінбейді 

іргеміз, Әрқашанда 

біргеміз. 

       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. 

ТҮЛКІШЕК (қызықтама) 

Tүлкi, түлкі, түлкішек, - 

Түнде қайда барасың? - 

Апам үйіне барамын, - Апаң 

саған не берер? – Eшкі сауып 

сүт берер, - Оны қайда 

қоясың? – Жалпақ тасқа 

қоямын. – Ит ішіп кетсе 

қайтесің? - Бақан ала 

қуамын. – Былғанып қалса 

қайтесің? – Ағын суға 

жуамын. – Ағып кетсе 

қайтесің? – Қайықпенен 

қуамын. - Жеткізбесе 

қайтесің? –  

Жылай, жылай қаламын. 

Дидактикалық  ойын: 

«Үй құстары – менің 

достарым» 

Мақсаты: 

Жасырын тұрған 

суреттерді тауып, 

ағылшынша аттарын 

айтады. 

Тауық- куры 

Қаз-гусь 

Үйрек- утка 

Күркетауық- индюк 

Дид-қ ойын: 

«Менің айтуым 

бойынша». 

Мақсаты: 

Суреттеп айтқан 

баланы табу қажет  

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

                                         Қыркүйек айына арналған жаттығулар кешені №1  



  

(5мин) 

Таңғы ас Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

 

Бата беру 

Аумин десең маған 

Құдай берсін саған 

Алтыннан-жағаң 

Күмістен тағаң 

Оң жағыңнан кетпесін 

Тілеуің қабыл 

Мұратың асыл болсын 

Аумин 

Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

Раз, два, три, четыре 

На весах четыре гири 

А сдругой стороны 

На весах лежат блины 

 

Сиқырлы сөз: 

Приятного аппетита! 

Раз, два, три, четыре 

На весах четыре гири 

А сдругой стороны 

На весах лежат блины 

 

Сиқырлы сөз: 

Приятного аппетита! 

Бублик, баранку, 

Батон и буханку 

Пекар из теста 

Испек спозаранку 

 

Сиқырлы сөз: 

Let the  food  go grow 

Ойын, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық  ойын: 

«Ертегі  кейіпкерлерін 

тауып, олардың  жүрісін  

сал»  

Ойын шарты: ертегі 

кейіпкерлерінің  жүрісін  
салады. 

«Менің достарым»  суреті 

бойынша, әңгіме құрастырып  

айтып  беруге  үйрету. 

Дид-қ  ойын: «Мен 

айтамын, досым жасайды»  

Мақсаты: балалардың 
ептілігін, аңғарымпаздығын 

жетілдіру. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Менің достарым» 

Мақсаты: Дара мен оның 

достары туралы ағылшын 
тілінде мағлұматтар беру. 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 
Балалар екі – үш жұптан 
бір – біріне қарап, әр 

түрлі елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 
көрсетеді. 



  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

Дене  шынықтыру 
 Негізгі қимылдар:  

1) Допты еденнен ыршытып 

жоғары лақтырып қағып 

алуды бекіту. 
2)Шығыршықтан-

шығыршыққа секіру.  

3)Доға астынан бір бүйірімен 
еңбектеу. 

Қимылды ойын: «Допты досы  

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: Л.Толстой. «Екі 
дос» әңгімесі. 

Мақсаты: 

Әңгіме мазмұнымен 
таныстыра отырып,  өз ойын 

толық жеткізуге білуге  

үйрету. Байланыстырып 
сөйлеу дағдыларын,  сөздік 

қорларын дамыту, тіл 

байлығын арттыру. Адал 

достыққа тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: «Егер.., 

онда...» 

ңа лақтыр» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: 

«Досыма арналған 
торт»(сәндік сурет) 

Мақсаты:   шығармашылық  

қабілеттерін   дамыту,   заттың  

пішіндері  туралы   білімдерін 
жетілдіру.Қылқалам 

ды пайдалана  отырып   затты  

безендіре білуге  үйрету,   
бейнелеп  сала  білу  іскерлігін  

дамыту. 

Орыс  тілі 
Тема: Мои друзья 

Цель:Совершенствовать 

диалогическую речь, учить 

вести координированный 
диалог. Учить быть 

доброжелательными 

собеседниками. Развивать 
связанную речь, способности 

к суждению и 

умозаключению, т. е. 

раскрывать смысл пословиц. 
Воспитывать чувства 

товарищества, взаимопомощи. 

Дидактическая игра: «Назови 
имя своего друга» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Заттардың ортақ 
қасиеттері бойынша топқа 

біріктіру» 

Мақсаты:  Ортақ белгісіне 

қарай зат- 
тарды бір топқа біріктіруге 

жаттық- 

тыру. Ойлау, сөйлеу 
қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын: «Кім көп 

жинады?» 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің достарым» 

Мақсаты:  Музыка арқылы 

көтеріңкі көңілмен басқалар–
мен қарым-қатынас жасауын 

қалыпта-стыру. Әннің 

кіріспесін, шумағын, 
қайырмасын ажырату.  

Әуенді ырғақты қимылдар: 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Сөз» 

Мақсаты:Сөз қашанда заттың  

атын білдіретіні туралы 

түсінік беру.  
Мағынасы  жағынан бірдей 

және қарама-қарсы, ал 

қолданыста жалпылаушы  бір 
сөзбен аталатын сөздерді 

іріктеуге жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Досыңды сипатта» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  

«Ит-адамның досы» 
(мазмұнды сурет) 

Мақсаты:Бала- 

лардың жан-жануарларға 
деген қамқорлығын 

арттыру.Мүсіндеудің әдіс-

тәсілдерін меңгерте отырып, 

адам мен жануар бейнесін  
үйлесім 

ділікпен мүсіндеу іскерлігін 

қалыптас 
тыру 

Дидактикалық ойын: «Ақтөс 

біздің досымыз» 

Қоршаған  ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Менің  ортам» 

Мақсаты:   
Балаларға балабақша, 

балабақшадағы ортасы, 

достарымен өзара қарым-
қатынастары туралы түсінік 

беріп, достыққа  тәрбиелеу.  

Қауіпсіз мінез –құлық 

негіздері 

Тақырыбы: «Валеология» 

еліне саяхат.СӨС дәрігері 

мейірімді досымыз. 
Мақсаты: «Валеология», 

СӨС үғымдарымен 

таныстыра отырып,  
денсаулықтың адам үшін 

маңыздылығын түсіндіру 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз» 
Мақсаты:Сөз қашанда 

заттың  атын білдіретіні 

туралы түсінік беру.  
Мағынасы  жағынан 

бірдей және қарама-

қарсы, ал қолданыста 
жалпылаушы  бір сөзбен 

аталатын сөздерді 

іріктеуге жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 
«Досыңды сипатта» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Табиғаттың 
достарымыз» 

Мақсаты: Балалардың 

табиғаттағы мінез-құлық 
ережелері туралы 

білімдерін нақтылау. 

Табиғатқа  және бір-

біріне қамқорлық қарым – 
қатынасқа  баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Болады, болмайды...» 

 

 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар:  

1)Шығыршықтан-

шығыршыққа екі аяқпен 

секіруді бекіту. 
2)Кубиктер арасымен 

«жыланша» ирелеңдеп 

жүгіру. 
3)  Допты қос қолмен 

лақтыру,кеудеге қыспай 

қағып алуды үйрету. 

Көркем әдебиет  
Тақырыбы: «Ертегі 

кейіпкерлері  бізде 

қонақта» 
Мақсаты: Балаларға 

театр туралы түсінік 

беру, 
қуыршақ театрының 

түрлерімен таныстыру; 

балалардың   өз 

ойларын айта білуге 
үйрету, 

театрландырылған 

ойындарға оң 
көзқарастарын  

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 
«Ертегі кейіпкерлерін  

ата» 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 
достарым» 

Мақсаты:  Музыка 

арқылы көтеріңкі 
көңілмен басқалар–мен 

қарым-қатынас жасауын 



  

Дидактикалық ойын: «Досыма 
сыйлық» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: 

«Достаса  білейік» 
Мақсаты: «Достық»  

құндылығы  туралы  

түсініктерін  одан  әрі  
жетілдіру.  Достар  

арасындағы   сыйластық ,  

достық,  сүйіспеншілік  

туралы  түсініктерін  кеңейту. 
Дидактикалық ойын: «Менің 

досым» 

 

 Тату достар» И.Штраус (Жұп 
би) 

Музыка тыңдау: 

«Армандастар-абзал достар» 

Ғ.Дауылбаева 
Ән айту: «Жас дәуірдің 

түлегіміз» И.Нүсіпбаев 

Ойын ойнау: 
«Жұбыңды тап» 

 

 

 
 

Қимылды ойын: 
«Досыңды тап» 

 

  

Жапсыру 
Тақырыбы: 

«Туған күнге арналған  

гүл» (заттық) 

Мақсаты: 
Қағазды бірнеше бүктеу 

арқылы қию әдісіне 

жаттықтыра отырып, 
затқа қарап жапсыру 

дағдыларын  

қалыптастыру. 

Қол бұлшық еттерін 
дамыту.  Сұлулықты 

сезіне  білуге, әсемдікке 

тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Досқа тілек 

қалыпта-стыру. Әннің 
кіріспесін, шумағын, 

қайырмасын ажырату.  

Әуенді ырғақты 

қимылдар: 
 Тату достар» И.Штраус 

(Жұп би) 

Музыка тыңдау: 
«Армандастар-абзал 

достар» Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Жас дәуірдің 

түлегіміз» И.Нүсіпбаев 
Ойын ойнау: 

«Жұбыңды тап»  

 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау         

Серуендеу Бақылау: 

Күзгі ауа-райындағы 

өзгерістерді бақылау. 

Мақсаты:Балаларға күз 

мезгілі туралы әңгімелеу. 

Күзгі ауа-райын жазғы ауа-

райымен салыстыру,күздегі 

өзгерістерді айтқызу. 

Еңбек: Құм салғыштың 

айналасындағы құмдарды 

күрекшемен жинату. 

Қимылды ойындар: 
«Ұшты — ұшты» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

Бақылау: 

 Күзгі ағаштардың 

жапырақтарының 

түстерін бақылау 
Мақсаты: Күзгі 

жапырақтар туралы 

әңгімелер айту, түстерін 

айтқызу. 

Еңбек: Учаскедегі күзгі 

жапырақтарды бір жерге 

жинау. 

Қимылды ойындар: 
«Жапырақ жинау» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

Бақылау:  

Күзгі саябаққа серуен 
Мақсаты: Адамдардың 

саябаққа не себепті келетіні 

жайында әңгімелесу. 

Саябақ ішіндегі күзгі 

өзгерістерге көңіл бөлдіріп 

бақылау,әңгімелеу. 

Еңбек: саябақтағы әр түрлі 

ағаштардың жапырақтарын 

жинау. Әр ағаштың 

жапырағын ажыратып 

үйрету. 

Қимылды ойындар: 
«Құстар мен мысық», 

Бақылау:  

Тұманды бақылау 
Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Қимылды ойындар: 

Бақылау:  

Қайтқан құстарды 

бақылау 

Мақсаты:Балалар-

мен қайтқан құстарды 

бақылау.Олардың 

атын ататқызып, 

дауыстарын тыңдату. 

Олардың топ болып 

ұшуына назар 

аударту. 

Еңбек: Құстарға жем 

салатын тақтай жасау. 

Қимылды ойындар: 
«Қайтқан құстар» 



  

«Аққу-қаздар» 

Мақсаты:Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын іс-

әрекеттері 

«Кетіп қалған кім?», 

«Қояндар мен 

қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде 

ойнай білуге 

үйрету.Байқампаздыққа

, кеңістікті бағдарлауға 

үйрету. 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

«Құстар мен мысық» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Серуеннен 

оралу 

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

орындауларын қадағалау. Қолдарын сабынмен мұқият жууға үйрету. 

 

Түскі ас Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!  

Тамақты тауысып ішуге,болғаннан кейін майлық қолдануға, алғыс айтуға тәрбиелеу.  

Түскі ұйқы Ертегілер айтып жағымды 

үнмен балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау. 

«Әлди,әлди әні» 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

«Түлкі мен қарға » 

ертегісін оқып беріп, 

балаларды ұйықтату 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у шаралары 

1.«Көңілді қоңыздар» 

массаж түрлері 

Мақсаты: Балалардың 

денсаулығын нығайтуға, 

дене бітімін жақсы 

қалыптастыруға, қан 

айналымын жақсартуға, 

көздерін демалтуға, 

балалардың арқасындағы, 

қолындағы, табандағы 

нүктелерді оятуға арналған. 

Ағзаның көптеген 

қызметтерін жақсартады. 

1.Төсекте жатып жасайтын 

жаттығулар ( 2-3 минут) 

Созылу. Б.қ. арқада жатып 

қолымызды  денеміздің 

бойымен қойып  иегімізді 

кеудемізге тигіземіз , 

аяқтын  ұшын  өзімізге  

қарай тартамыз ( 2- 4 рет) 

Ішімізде жатып басымызды 

аяғымызды жоғары көтеру ( 

2- 4 рет) 

     Ойын «Жаз бен күз»  оң 

жаққа қарап  жатып  күз 

Майтабанның алдын алу. ( 

2 минут) 

 Жалаңаяқ бір бірінің 

артынан жүру, аяқтын 

ұшымен жүру, өкшемен 

жүру, табанның ішкі 

жағымен жүру, сыртымен 

жүру.  

Арнайы жолдармен жүру. 

 Орындықта отырып 

аяғымызды оңға  солға 

тербету. ( 3- 4 рет) 

Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 минут. 

Қолымызды жоғары  

көтеріп оңға қарай , 

солға қарай жоғары 

созыламыз еденге 

тигіземіз  ( 3- 4 рет) 

Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз. 

Демалу жаттығулары   

Жіпке байланған  күзгі 

Ояну жаттығуы.  

Қайырлы таң, 

көздерім! (балалар 

қастарын, көздер 

сипайды)  

Қайырлы таң, 

құлақтарым!(құлақта

рын сипау)  

Қайырлы таң, 

беттеріміз! (беттерін 

сипау)  

Қайырлы таң, 

қолдарымыз! 



  

2.Ояну жаттығуы.  

Қайырлы таң, көздерім! 

(балалар қастарын, көздер 

сипайды)  

Қайырлы таң, 

құлақтарым!(құлақтарын 

сипау)  

Қайырлы таң, беттеріміз! 

(беттерін сипау)  

Қайырлы таң, қолдарымыз! 

(қолдарын сипау)  

Қайырлы таң, аяқтарымыз! 

(аяқтарын сипау) 

дегенде  тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық          

тонамыз , жаз дегенде 

керілеміз ( 3- 4 рет) 

 

жапырақтарды  үрлеу ( 

4-5 рет) 

 

(қолдарын сипау)  

Қайырлы таң, 

аяқтарымыз! 

(аяқтарын сипау) 

Бесін ас Ұйқыдын тұрып, беті қолды жуып 

Төсекті жинап, тазалықты сақтап 

Таза ауа жұтып.  

Кешкісін үйге қайтамын 

Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

 Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

Үстел үсті  театры: 

Мақсаты: «Менің 

достарым тақырыбы  

бойынша сюжетті 

картиналар қарастыру. 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 

 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Ұзын және 

қысқа таяқшалар 

Мақсаты:Жазу жұмысы 

кезінде үстелге дұрыс 

отыруға 

жаттықтыру.Ұзын және 

қысқа таяқшаларды 

«Дос достыққа» сергіту 

ойыны 

Шарты: Ол үшін 

жасалатын қимылды тез-

тез жасау керек. 5 

секундтың ішінде өзіңізге 

серіктес тауып алыңыз да 

тез-тез онымен қол 

алысыңыз. Ал енді бір-

Вариативті компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 



  

жазуға үйрету. Саусақ 

бұлшық еттерін дамыту. 

 

бірімізбен «сәлемдесеміз»:  

Оң қол оң қолмен! 

Мұрын мұрынмен! 

«Дос достыққа» деген 

бұйрықты естігенде 

жұптарыңызды 

айырбастайсыздар. 

Бүгін біз ой, сезім және 

мінез-құлық бір-бірімен 

қалай байланысты 

екендігін білеміз 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 
Сөйлеуді  дамытудан 

Досымжан,  Үлжамалмен 

Мақсаты:  тілдің  

грамматикалық  

құрылымы бойынша   

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

Дидактикалық  ойын  

жаттығуы: «Дұрыс,  

бұрыс» 

Мақсаты:  Тәрбиеші . 

сөйлемдер айтады. 

Балалар  дұрыс  болса  

«дұрыс» деп, дұрыс емес  

болса «дұрыс емес» деп 

жауап  береді. 

 

Музыкалық –ырғақтық  

жаттығулар.  

Жеткеншекпен Алмасқа  

музыкалық сүйемелдеуге  

сәйкес түрлі  қарқынды  

таныс  дене жаттығуларын    

орындату. 

Жеке баламен жұмыс 

Сұлуды ана тілінде қатесіз 

сөйлеуге үйрету.Ң,Ү 

әріптерін дұрыс айтуға 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс 

Асанәліні жұмбақ 

шешуге,ойлануға 

жаттықтыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен «Бұлар кім?Жеке 

тұлғалар командасы». 

Екі топқа әйгілі 

мультфильмнің 

кейіпкерлері ұсынылады. 

Топтар оларды көрсетеді, 

екінші топ кім екенін 

анықтау керек, 

кейіпкерлердің мінез-

құлықн сипаттау керек. 

«Мақал-мәтелдер» 

Мақсаты: достық туралы 

мақал-мәтелдер үйрету, 

айтқызу, тілдерін 

жаттықтыру 

Дидактикалық ойын: 

«Иә немесе жоқ» 

Шарты: педагог 

сөйлемдерді айтады, 

балалар келісетініндерін 

немесе келіспейтіндерін 

«иә», «жоқ» деген 

жауаптарымен білдіреді. 

Саусаққа арналған 

жаттығу: 

Достық 

Қыздар менен ұлдар 

Дос қой біздің топта. 

Ұсынса біреу қолын, 

Ешқашан бас тартпа. 

«Досың туралы айт» 

жаттығуы 

Сенің досың ұл ма, әлде 

«Ну орманға серуен» 

жаттығу. 

1/ Ұсынылған 

кейіпкерлердің 

қайсысымен кездескің 

келмейді? 

2\ Өзіңді қай 

кейіпкермен 

сәйкестейсің? 

 



  

қыз бала ма? 

Досың ызақор ма, әлде 

мейірімді ме? 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

Ата-аналардан сұраныс:   Өз достарына  сыйлық жаса. Ата-аналарға кеңес: «Балаңыздың қанша досы бар?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қыркүйек айының III аптасы 14-18 аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

  Өтпелі тақырып «Балабақша» 

Мақсаты: балаларға өздерінің балабақшалары туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, ондағы қызметкерлерді құрметтеуге 

тәрбиелеу.Достарымен тату болуға тәрбиелеу.Ойыншықтарын күтіп ұстауға,достарымен бөлісіііп,бірігіп ойнауға үйрету. 

          Апта тақырыбы:«Менің сүйікті ойыншықтарым»    

»  

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 

Тәрбиешімен бірге балаларды қабылдап қызуын өлшеу, тазалығын  тексеру. Жеке бас гигиенасын қарау 

 Ата-анамен жұмыс 

Әңгімелесу.Балаңыздың сүйікті ойыншықтарын білесізбе? 

Ата-анамен жұмыс 

Балаңыз өз ойыншықтарымен қаншалықты бөліседі және қаншалықты ұқыпты ұстайды? 

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

«Бал-бала» 

ойыншықтарын 

тамашалайды. 

Мақсаты: Ән айтып, 

билейтін ойыншықтар 

ұлттық 

құндылықтарымызды 

дәріптеп, баланың 

интелектісін дамытады. 

Сан санап үйретеді. 

Дидактикалық ойын :« 

Ойыншықты тап» 

Мақсаты:  Кеңістікті 

бағдарлай білуге үйрету. 

 

Дидактикалық  ойын: « 

«Қай  ойыншық  тығулы  

тұр?» 

Мақсаты:  Балалардың  

зейінін, есте  сақтау  

қабілеттерін  дамыту. 

 

 

Дидактикалық ойын : 

« Сиқырлы қорапша» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды қарау 

және зерттеу,ажыратып 

олардың түсін, 

пішінін, бөлшектерін және 

бөлімдерін атау, заттарды 

топтастыра 

 білуін жетілдіру. Қазақ 

және орыс ұлттарының 

ұлттық ойыншықтар  

мәдениетіне баулу. 

Ойыншықтарға деген 

қамқорлық қарым-қатынас 

дағдыларын тәрбиелеу, 

оларды сақтау 

тережелерімен 

таныстыруды жалғастыру. 

Дидактикалық  

ойын: 

«Ойыншықтар 

дүкені» 

Мақсаты: балаларды 

ойыншықтың 

түрлерімен 

таныстыру. 
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жаттығу 

Таңғы ас  Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!Таңғы асты төкпей-шашпай тауысып жеуге қалыптастыру. 

Бата беру 

Астырсын, тастырсын 

Жақсылармен жанастырсын 

Жамандардан адастырсын 

Оттың басы аман болсын 

Бейбітшілік  заман болсын 

Ойын, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

Ойыншықтар 

дүкенінде. 

Ойыншықтар қандай 

әдемі, 

Қызыл, сары, қоңір, көк. 

Түрлі-түрлі түстері, 

Көз тартады өздері. 

Іші толған бөлменің, 

Ойыншығым мол менің. 

Босқа тізіп қоймаймын, 

Достарыммен ойнаймын. 

Дидактикалық  ойын 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда» 

 Мақсаты: ұзын-қысқа, 

жуан-жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойыншығым 

Үлкенмін ғой міне мен, 

Ойыншықтарды жинаймын. 

Машинаға мінер ем,  

Кабинаға сыймаймын. 

Санамақ 

Бақшаға жақсы аға, 

Көп-көп ойыншық әкелді. 

Бір балық, бір аю, бір 

үйрек. 

Бір түлкі, бір бүркіт, 

Шатасып қалма бірақта, 

Бақшаға жақсы аға, 

Қанша ойыншық әкелді? 

   Әңгімелесу 

 «Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: 
Балалардың сөздік 

қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен байыту. 

 



  

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

1) Сапта бір қатармен 

жүру кезінде тәрбиеші 

белгісімен тоқтауға 

үйрету. 

2) Допты қос қолмен 

лақтыру, кеудеге қыспай 

қағып алуды бекіту. 

3) Еңкейтілген тақтайға 

өрмелеуді үйрету. 

Қимылды ойын:  

«Менің сиқырлы добым» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы «Менің 

сүйікті ойыншықтарым» 

(Сипаттап әңгімелеу) 

Мақсаты: Балаларды 

ойыншықтарды суреттеп 

сипаттау кезінде 

сөйлеудің қарапайым 

құрылымы туралы 

түсінігін қалып- 

тастыру, байланыстырып 

сөйлеу қабілетін дамыту, 

өз ойыншығына деген 

сүйіспеншілік сезімдерін 

оятып, күтіп ұстауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыншықтарды 

топтаймыз» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: Қуыршақтың  

Орыс   тілі 

Тема: Мои любимые 

игрушки 

Развивать понимание 

речи детей. 

Активизировать словарь, 

учить детей по 

словесному указанию, 

находить предметы по 

описанию и цвету. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

бережное отношение к 

игрушкам, аккуратность. 

Развивать мелкую 

моторику  рук. 

Дидактическая 

игра::«Собери картинки 

и назови»    

Математика негіздері 

 Тақырыбы: 1 саны және 

цифры. 2 саны және 

цифры. 

Мақсаты:Балаларға 1 

және 2 саны туралы 

түсінік беріп, цифр 

туралы ұғымдарын 

қалыптастыру.  

2 санының пайда болу  

жолыментаныстыру. 

Логикалық қабілетін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Кімде қанша ойыншық 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөйлем» 

Мақсаты: Сөйлеммен және 

оның  сызбасымен 

таныстыру. Екі, үш және 

төрт сөзден сөйлем құрауға, 

сөйлемдегі сөздердің 

орналасу тәртібін сақтауға 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйікті ойыншығың 

туралы әңгімеле» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Паровоз» 

Мақсаты:Балаларды 

қайшымен қиюға, желімді 

дұрыс қолдануға үйрете 

отырып,      қиюдың   түрлі  

тәсілдерін  меңгерту.   

Таңдау  жасай  білуге,  

ұқыпты   жұмыс   жасауға   

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйкімді ойыншықтар 

 

 

. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

1) Жүру кезінде белгі 

бойынша тоқтау 

дағдыларын бекіту. 

2)Еңкейтілген тақтайға 

өрмелеуді үйретуді бекіту. 

3)Доғаның астынан 

қолына допты ұстап 

еңбектеу (биіктігі 50 см). 

Қимылды ойын: «Допты 

ұстап ал» 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөйлем» 

Мақсаты: Сөйлеммен 

және оның  сызбасымен 

таныстыру. Екі, үш және 

төрт сөзден сөйлем 

құрауға, сөйлемдегі 

сөздердің орналасу 

тәртібін сақтауға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйікті ойыншығың 

туралы әңгімеле» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Топтағы 

өсімдік- 

терге күтім жасау» 

Мақсаты: 

Өсімдіктерге күтім жасау 

туралы түсінік бере 

отырып, күтім жасау 

тәсілдері: суару, шаңын 

сүрту, қопсытуға, ұқыпты 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1)Доғаның астынан 

қолына допты ұстап 

еңбектеуді (биіктігі 50 

см)бекіту. 

2)Алға қарай  3-4 м 

қашықтыққа жылжу 

арқылы секіруді 

үйрету. 

3)Сапқа екі қатармен 

тұру және сап 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұруды үйрету. 

Қимылды ойын:  

«Секірткішпен 

секіреміз» 

Көркем әдбиет 

Тақырыбы:Менің  

ойыншықтарым 

(өлеңді  жаттау) 

М.Әлімбаев 

Мақсаты: Өлеңді  

оқып беріп 

мазмұнымен 

таныстырып, 

мәнерлеп айтуға 

үйрету.   Ойыншыққа  

деген  қамқорлық, 

сүйіспеншілік,  

аяушылық  сезімін  

оятып,   күтіп  ұстауға   

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 



  

қамзолы (акварель  

бояуымен) сәндік  

Мақсаты: 

Қамзолдың суретін 

салуға үйретіп, іскерлік 

дағдыларын 

меңгерту.Қазақтың  ою-

өрнек элемент 

терін қолдана білуге, 

әсемдігіне мән беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Қуыршақтың киіміндегі 

ою-өрнектерді ата» 

Өзін-өзі  тану. 

Тақырыбы: «Өзін-өзі  

тану  әлеміне»  саяхат 

Мақсаты:  Адам  

бойындағы  құнды  

қасиеттертуралы  

түсініктер  беру,  өзара    

сүйіспен 

шілікке,татулық-қа  

достарымен 

ойыншықтарын бөлісіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

Жақсы  істер  жасай  білу  

іскерліктерін   дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Бал-бала» біздің  

досымыз» 

 

 

 

бар?» 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншықтарым» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарын ұқыпты 

ұстауға, ұжымдасып 

ойнауға, ойыншықтар 

арқылы жақсы әдетке 

баулу. Әнді дауыстарын 

келтіріп, үндестікте 

орындауға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

қимылдар:  «Барбарики» 

биі 

Музыка тыңдау: «Ай 

қуыршақ, қуыршақ» 

Қ.Қайым 

Ән айту: «Қуыршағым» 

Ғ.Дауылбаева 

Ойын ойнау:  

«Тайтұяқ пен асатаяқ» 

А.Райымқұлова 

 

 

 

 

қарауға  тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Еңбек құралдарын 

ажырат» 

Мүсіндеу 

Тақрыбы: «Қонжық»  

(Заттық) 

Мақсаты:Балаларды 

сүйікті ойыншық 

тарының  бірі Қонжықтың 

сұлбасына қарап, 

мүсіндеуге үйрету. 

Өз ойыншықтары туралы 

туралы әңгімелей білуге 

үйрету. Ойыншықты  

мүсіндеуге үйрету, ұсақ 

қол қимылын дамыту, 

ұқыптылыққа, 

еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыншықтар әлеміне 

саяхат» 

 «Әр вагонда қандай 

ойыншық бар?» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Ойыншық күшік» 

Мақсаты: Қағазбен  

жұмыс  жасауда   

жолақ   қағаздардан   

үлкен,  кіші   цилиндр  

пішінін   жасауға  

үйрету  және  олардан   

күшіктің   бейнесін  

құрастыруда  қайшы     

және  желіммен   ұқып 

ты   жұмыс  істеуге 

дағдыландыру. 

Дидактикалық 

ойын:  «Менің 

күшігім...» 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншық 

тарым» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарын 

ұқыпты ұстауға, 

ұжымдасып ойнауға, 

ойыншықтар арқылы 

жақсы әдетке баулу. 

Әнді дауыстарын 

келтіріп, үндестікте 

орындауға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты 

қимылдар:  



  

«Барбарики» биі 

Музыка тыңдау: «Ай 

қуыршақ, қуыршақ» 

Қ.Қайым 

Ән айту: 

«Қуыршағым» 

Ғ.Дауылбаева 

Ойын ойнау:  

«Тайтұяқ пен асатаяқ» 

А.Райымқұлова 

Серуенге 

дайындық 

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

Біз әдепті баламыз 

Жайнай берсін даламыз 

Табиғатқа қамқор боп 

Сүйіспеншілікпен қараймыз 

Серуендеу Бақылау:  

«Күзгі желдің бағытын 

бақылау» 

Мақсаты: Балаларға 

желдің қай бағытта 

соғып тұрғанын,қандай 

леп арқылы соғып 

тұрғаны жөнінде жалпы 

түсінік беру.Балалардың 

ойлау, есте сақтау, көру 

қабілеттерін арттыру. 

Еңбек: Балаларға желдің 

бағытымен ұшқан күзгі 

жапырақтарды жинату.. 

Қимылды ойындар: 

«Жел көбік». 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

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 

Бақылау:  

«Күзгі құстардың 

тіршілігін бақылау» 

Мақсаты: Балаларға 

құстардың күзгі тіршілігін 

бақылату. Олардың іс-

әрекеттері туралы 

әңгімелеу.Күзгі құстардың 

дауысын тыңдау. 

Құстардың атын атап, еске 

сақтау қабілеттерін, 

тілдерін дамыту. 

Еңбек: Құстарға жем беру. 

Қимылды ойындар: «Сұр 

қоян жуынады» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

Бақылау: 

«Солып қалған гүлдерді 

бақылау» 

Мақсаты: Балаларды күз 

мезгілінің 

ерекшеліктерімен 

таныстырып өтіп, 

балабақша ауласындағы 

күзгі гүлдерге назар 

аударту.Жазғы гүлдер мен 

күзгі гүлдердің 

ерекшеліктері, 

айырмашылықтары 

туралы әңгімелеу. 

Еңбек: Қурап қалған 

гүлдердің тұқымдарын 

жинау. 

Қимылды ойындар: 

Бақылау:  

«Алтын күзді 

бақылау» 

Мақсаты: Күз туралы 

білімдерін 

тиянақтау.Байла-

ныстырып сөйлеу 

тілін,көркемдік 

талғамын,күз 

мезгілінің сұлулығын 

бағалап көре білуге 

тәрбиелеу. 

Еңбек: Жапырақтар 

жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Жалаушаға қарай 

жүгір» 

Балалардың өз 



  

іс-әрекеттері 

 

айтып түсіндіру. 

Еңбек:Құмсалғыштағы 

құмды күрекшелермен 

көтеру. 

Қимылды ойындар: 

«Үрпек төбет», 

«Жасырынбақ» 

Мақсаты:Шапшаңдық-қа 

баулу. 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

«Абай бол», 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Серуеннен 

оралу 

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

талаптарды орындауларын қадағалау 

Бұл бала қай бала 

Пай-пай тап-таза 

Ақ қаздай 

Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай! 

Дейміз біз мадақтай 

Түскі ас Мал жан аман тоқ болсын 

Қайғы-қасірет жоқ болсын 

Дастарханың  ақ болсын 

Шаңыраққа бақ қонсын 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Түскі ұйқы Ертегілер айтып 

жағымды үнмен 

балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

«Келші,келші,балашым»

әні 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

«Алтын сақа» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

1. Табанды 

шынықтыру массажы  

Таяқтарды жылжытып,  

Массаж жасау білеміз.  

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар  

Созылу. Б.қ. арқада 

жатып қолымызды  

Майтабанның алдын алу. ( 

2 минут) 

 Жалаңаяқ бір бірінің 

артынан жүру, аяқтын 

Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут) 

 Қолымызды жоғары  

.Ояну жаттығуы.  

Қайырлы таң, 

көздерім! (балалар 

қастарын, көздер 



  

шаралары Он аяққа 1-2-3,  

Сол аяққа 1-2-3.  

2..«Денсаулық» 

жолымен жүру. 
Әдемі ирек жолдармен,  

Жалаң аяқ жүреміз.  

Табаңға біз нүктелі,  

Массаж жасау білеміз.  

«Денсаулығым керемет, 

жаттығуға рахмет!» 

денеміздің бойымен 

қойып  иегімізді 

кеудемізге тигіземіз , 

аяқтын  ұшын  өзімізге  

қарай тартамыз  

Ішімізде жатып 

басымызды аяғымызды 

жоғары көтеру 

 Ойын «Жаз бен күз»  оң 

жаққа қарап  жатып  күз 

дегенде  тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық          тонамыз , жаз 

дегенде керілеміз 

ұшымен жүру, өкшемен 

жүру, табанның ішкі 

жағымен жүру, сыртымен 

жүру.  

Арнайы жолдармен жүру. 

 Орындықта отырып 

аяғымызды оңға  солға 

тербету. ( 3- 4 рет) 

көтеріп оңға қарай , солға 

қарай жоғары созыламыз 

еденге тигіземіз   

Салқын сумен қолымызды 

бетімізді жуамыз. 

Демалу жаттығулары   

Жіпке байланған  күзгі 

жапырақтарды  үрлеу  

 

сипайды)  

Қайырлы таң, 

құлақтарым!(құлақтар

ын сипау)  

Қайырлы таң, 

беттеріміз! (беттерін 

сипау)  

Қайырлы таң, 

қолдарымыз! 

(қолдарын сипау)  

Қайырлы таң, 

аяқтарымыз! 

(аяқтарын сипау) 

Бесін ас  Если будешь пить чуть светь 

Молоко с ватрушкой, 

Будешь ты и в двести лет 

Бодрою старушой 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

 Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

Үстел- үсті 

ойыншықтары театры: 

Мақсаты: ойыншық 

кейіпкер үшін іс-әрекет 

орындау, бейнелеудің 

басым құралдары дауыс 

ырғағы және бет қимылы 

болып табылады. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

«Ойыншықтар 

айтысы» әңгімесін оқу. 

Мақсаты:Ойыншықтард

ы күтіп үқыпты ұстауға 

тәрбиелеу. 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:  

Түзу сызықтар жазу 

Мақсаты: Қол икемділігін 

арттыру.Әдемі жазуға 

қызықтыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты:  
Ойыншықтармен ойнау 

барысында  балалар 

салыстыруды үйренеді. 

Заттардың ұқсастығы мен 

Үстел- үсті 

ойыншықтары театры: 

Мақсаты: ойыншық 

кейіпкер үшін іс-әрекет 

орындау, бейнелеудің 

басым құралдары дауыс 

ырғағы және бет қимылы 

болып табылады. 

Вариативті 

компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманының 

жоспары  бойынша) 

«Ойыншықтар 

айтысы» әңгімесін 

оқу. 

Мақсаты:Ойыншықт

арды күтіп үқыпты 

ұстауға тәрбиелеу. 



  

айырмашылығын 

белгілейді.  

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Психологтың жұмысы: 

Айдамен  дауысты 

дыбысты (о , ө) дұрыс 

дыбыстауды 

қалыптастыруға  жұмыс 

жасау. 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан 

Әлимен  

«Ойыншықтар» өлеңін   

тыңдап,  «ойыншықтар» 

сөзін  дұрыс  айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  

әңгіме  құрастыруға 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ақеркемен  5-ке  дейін кері 

қарай санауды бекіту. 

Геометриялық пішіндерді 

дұрыс атап, ажырата білуге 

үйрету 

 

 

 

Жеке баламен жұмыс 

 Сезіммен дауыссыз 

дыбысты (Р) дұрыс 

дыбыстауды 

қалыптастыруға  жұмыс 

жасау. 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Аяумен  5-ке  дейін 

кері қарай санауды 

бекіту.  

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен Балабақша ауласына 

серуен, балалармен 

әңгімелесу  

-  Ауа- райы  

салқындайды,  

ағаштардың  

жапырақтары  сарғайып ,  

жерге  түседі,  шөп  

сарғайып  қурайды.  

Тамыздың  жылы  

күндерінен  кейін   алтын  

күз келді.  Күз  барлық 

ағаштар мен  бұталарды   

өз  бояуына  бояйды,  

біреуін –сары, енді  

біреуін  - ашық  қызыл  

түске бояйды. 

«Қай мезгілде 

болады?» 

Мақсаты: Балалардың 

көру арқылы қабылдау, 

ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін, сөздік 

қорларын молайту 

Қимылды ойын: 

«Өз орныңды тап» 

Мақсаты: 

Баланың шапшаңдығын , 

байқағыштығын, зейінін 

дамыту 

Көрнекіліктер: 

Сандар жиынтығы     

 

Қимылды ойын: 

«Керісінше» 

Мақсаты: 

Балалардың тыңдай алу 

қабілетін, қимыл қозғалыс 

әрекетін дамыту 

 

«Қарлығаш 

гимнастикасы» 

Мақсаты:баланы 

сергіту, дене 

мүшелерінің қимыл – 

қозғалысын дамыту 

Балалардың 

үйге қайтуы 

  Әңгіме: «Менің сүйікті ойыншығым».   Ата-аналарға кеңес: 

Сапалы ойыншықтар түрлерін басқа ойыншықтардан қалай ажыратуға болады? 



  

 

Қыркүйек айының IV аптасы 21-25  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Балабақша» 

Мақсаты: балаларға өздерінің балабақшалары туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, ондағы қызметкерлерді құрметтеуге тәрбиелеу, 

олардың еңбегін қадірлей білуге үйрету.Балабақшаның мүліктеріне ұқыпты көзқкарасты тәрбиелеу.Өздеріне бекітілген жеке жиһаздарды 

күтіп ұстауға үйрену 

Апта тақырыбы:«Жиһаздар»                                                                                                                                                                                    

Күн тәртібі                 Дүйсенбі   21.09.2020 Сейсенбі  22.09.202 Сәрсенбі  23.09.2020 Бейсенбі   24.09.2020 Жұма  25.09.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 Балаларды қабылдау үстінде ата-аналармен баланың жағдай туралы әңгімелесу.дене қызуын өлшеу.  Жеке бас гигиенасын қарау. 

.Ата-анамен баланың таза киіммен келуі және ауыстыратын таза киімі болуын айту. Ата –анамен ауа-райына байланысты аурулардан 

сақтану жолын түсіндіру. 

Үйде  балаларына  үй жиһаздары  туралы шағын  әңгімелер  құрастырып айтып  беру жөнінде әңгімелесу. 

« Ыдыстар мен  жиһаздар  не  үшін  қажет екені  туралы »   балаларға  айтып  түсіндіру  жөнінде әңгімелесу.  

Балалардың  сөз  қорларына « жиһаз  » сөзін  айтып  үйрету   жөнінде әңгімелесу.  

Балаларға  жиһаздар  туралы  жұмбақтардың жауабын  тауып,  логикалық  ойлануына  мүмкіндік  жасау жөнінде әңгімелесу..  

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

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.  



  

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                        Ертеңгі жаттығулар кешені №2 

Таңғы ас Если будешь пить чуть светь 

Молоко с ватрушкой, 

Будешь ты и в двести лет 

Бодрою старушой 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Ойын, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

сөйлемді бастап, жиһаз 

атауымен аяқтауға 

үйрету:Айгүл бөлмеге 

кіріп, шырынды 

....қойды.(үстел үстіне) 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз 

атауларына қарама-

қарсы сөздерді  айтуға 

үйрету. 

Мыс: үлкен орындық-

кішкентай орындық; 

Жұмсақ диван-қатты 

диван.. 

«Ағаш шебері» өлеңі 

Бұрқыратып иісін 

Тақтай тілем ағаштан 

Безендірем үй ішін 

Жабдықтармен жарасқан 

Болсын берік, көрікті 

Пәтерлердің жасауы 

Соған лайық ең мықты 

Келер жиһаз жасағым 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздың жасалу жолымен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-пластмассадан.... 

 

«Соқыр теке» 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалысын 

жетілдіру. Ұлттық 

ойындарға 

қызығушылықтарын 

ояту. 

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар:  
1)Гимнастикалық 

орындық үстінде ішпен 

еңбектеуді бекіту. 
2) Алға қарай  3-4 м 

қашықтыққа жылжу 

арқылы секіруді бекіту. 

3)Басқа дорбаша қойып, 
еденде созылып жатқан 

арқан үстімен жүру. 

Эстафеталық ойын: «Кім 
шапшаң?» 

Орыс  тілі 

Тема: «Мебель» 
Упражнять детей в 

назывании частей мебели. 

Закреплять навык 
правильного 

употребления имён 

существительных в 

форме множественного 
числа родительного 

падежа. Расширять и 

активизировать словарь 
по теме. 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Буын және 
екпін» 

Мақсаты: Сөз буыннан, буын 

дауысты дыбыстан   
құралатынын түсіндіру.  Екпін 

қазақ тіліндегі сөздердің 

соңғы буынына түсетінін атап 

айту. Зейінділікке тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Сөздерді буынға бөл» 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: «Әжемнің  

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 
Тақырыбы: «Жиһаздар» 

Мақсаты 

Балаларды топ бөлмесіндегі 
және үйдегі жиһаздарды 

пайдаланғанда қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға үйрету.  

Жиһаздарды ұқыпты және 
таза ұстауға дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаздар не үшін қажет?» 

Сауат  ашу негіздері 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Мақтаншақ 
қоян» ертегісі 

(қуыршақ театры) 

Мақсаты:Кейіпкерлер 
дің ерекшеліктерін беру 

үшін,театр ширмасын  

қолдана білу дағдыларын 

қалыптастыру, ертегінің 
мазмұнын түсініп, 

кейіпкерлерге мінездеме  

білуге үйрету, 
кейіпкерлердің іс- 



  

Сөйлеуді  дамыту 
Тақырыбы:»Жиһаздар» 

(Сурет бойынша әңгіме) 

Мақсаты:Жиһаз 

түрлерімен таныстырып, 
сөздік қорларын толық- 

тыру. Зат есім мен сын 

есімдерді қолдана 
отырып, сөз тіркестерін 

құруға үйретуді 

жалғастыру. Сөздердегі 

дыбыстарды анық  айтуға 
үйрету.  

Мазмұнды ойын: «Жиһаз 

дүкені» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: 

«Сандықты   сәндейміз. 
(түрлі түсті  

қарындашпен) 

Мақсаты:Қарындаш 

тармен сурет салу 
барысында саусақтарға 

күш түсірмей, сандықты 

салуды үйрету. 
Өрнектерді шеттеріне, 

ортасына орналастыра 

отырып, шаршы пішіндес 
заттарды безендіруді 

үйрету. Ұқыптылыққа  

тәрбиелеу, шығарма 

шылық ой-өрісін дамыту. 
Дидактикалық ойын: 

«Сандықтағы  затты та 

Өзін-өзі  тану. 
Тақырыбы: 

«Меніңтәрбиешім» 

Дидактическая 
игра:«Чего не хватает?» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:3 , 4 сандары 

және  цифрлары. 
Мақсаты: 3 және 4 саны 

және олардың 

цифрларымен 
таныстыру.Көрнекі 

ойындарды пайдалана 

отырып,3 және 4 

сандарының пайда болу 
жолдарымен таныстыру, 

цифрды заттың санымен 

сәйкестендіру 
дағдыларын дамыту. 

Дидактикалық ойын : 

«Заттарды санап, 
цифрмен белгіле» 

Музыка  

Тақырыбы:«ЖиҺаздар» 

Мақсаты:  Балаларды 
әсемдікті сезінуге, 

эстетика-лық талғамын 

көтеруге тәрбиелеу. 
Дикцияның тазалығына, 

әнді ашық айтуға 

дағдыландыру. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Айнамен би» 

Музыка тыңдау: 

«Бөлмемдегі 
жиҺаздар»А.Айтуова 

Ән айту: «Сүйкімді 

баламыз» Б.Жұмабекова 
Аспапта ойнау:  

«Еркем-ай»  

сандығы» 
Мақсаты:Балаларға  сандықты 

мүсіндеп 

Әшекелеуде, ермексазды есу 

арқылы  ою өрнек салуға 
үйрету. Ұсақ қол қимылдарын 

дамыту. Халықтық өнерді 

құрметтеуге тәрбиелеп, 
мүсіндеу іскерліктерін 

қалыптастыру 

Дидактикалық ойын:  

«Әуенді сандық» 

Қоршаған ортамен танысу 
Тақырыбы:Адам табиғаттың 

бір бөлігі 
Мақсаты: 

Балаларға адамның 

табиғатпен тығыз байланыста 
екенін  түсіндіру. 

Айналамыздағы заттардың 

табиғат- 

тан алынып,жасал- 
атынын, мысалы: жиһаз 

тақтайдан, ал тақтай ағаштан  

жасалатынын 
түсіндіріп,табиғатты  қорғап, 

қамқор болуға тәрбиелеу 

Дидакикалық ойын: «Адам 
табиғаттан не алады?» 

 

 

 

Тақырыбы: «Буын және 
екпін» А дыбысы және әріпі 

Мақсаты: А дыбысымен 

әріпімен таныстыру.Сөз 

буыннан, буын дауысты 
дыбыстан   құралатынын 

түсіндіру.  Екпін қазақ 

тіліндегі сөздердің соңғы 
буынына түсетінін атап айту. 

Зейінділікке тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздерді буынға бөл» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Киім шкафы»  
Мақсаты: 

 Қағаздан   симметриялы   

пішінді   қия  отырып, киім 
шкафтарын жапсыру. 

Геометриялық пішіндерді 

үйлесімділікпен жапсыра білу 

қабілеттерін  дамыту. 
Дидактикалық ойын: «Неге 

ұқсайды?» 

Жаратылыстану 
Тақырыбы:  «Ағаштан 

жасалатын заттар» 

Мақсаты: Балаларды  ағаш 
және ағаштың қасиетімен 

таныстыру. Ағаштан адам 

қолынан жасалатын заттар 

яғни жиһаздар(үстел, 
орындық, шкаф, парта т.б)  

туралы түсінік 

беру.Балалардың 
  танымдық-зерттеушілік 

қызметтін дамыту. 

әрекетін орындай білуге 
үйретіп,шығармашылыққа, 

батылдыққа тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Қуыршақтарды шкафқа  
жинаймыз»  

Дидакикалық ойын: «Адам 

табиғаттан не алады?» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

1)Сапқа екі қатармен тұру 

және сап құрылымын 
өзгертіп қайта тұруды 

үйрету. 

2)Алға қарай  3-4 м 
қашықтыққа жылжу 

арқылы секіруді үйрету. 

3)Гимнастикалық орындық 
үстінде ішпен еңбектеуді 

үйрету. 

Қимылды ойын:  

«Орындыққа кім тез 
жетеді?» 

Музыка  

Тақырыбы:«ЖиҺаздар» 
Мақсаты:  Балаларды 

әсемдікті сезінуге, 

эстетика-лық талғамын 
көтеруге тәрбиелеу. 

Дикцияның тазалығына, 

әнді ашық айтуға 

дағдыландыру. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Айнамен би» 

Музыка тыңдау: 
«Бөлмемдегі 

жиҺаздар»А.Айтуова 



  

Мақсаты: 
Балалардың тәрбие 

ші  апайларына        деген   

сүйіспен- 

шілік  сезімдерін    
дамытып,еңбегін  

бағалауға,өз тобын 

дағы заттарға ұқып 
ты болуға тәрбие 

леу.Диактикалық ойын: 

«Топқа жиһаздар не үшін 

қажет?»  

Халық әні 
Ұрмалы аспаптарда ойнау 

Дидактикалық ойын: 
«Топтағы жиһаздарды  ата» 

Ән айту: «Сүйкімді 
баламыз» Б.Жұмабекова 

Аспапта ойнау:  

«Еркем-ай»  

Халық әні 
Ұрмалы аспаптарда ойнау 

 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау    

Серуендеу Бақылау: Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: Табиғаттың 

«көңіл-күйі», жел, 

жаңбыр, суық екенін 

сезіндіру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау, көмек беру. 

Қимылды ойындар: 

«Қарлығаш» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Кіші топ 

балаларының іс-

әрекетін бақылау. 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор болуға, тату 

ойнауға үйрету. 

Еңбек: Кіші топ 

балаларына өз 

учаскесіндегі 

жапырақтарды жинауға 

көмектесу 

Қимылды ойындар: 

«Кім жылдам» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін ұғындыру. 

Сөздік корларын дамыту. 

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері. 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау. ( күн салқын, 

ызғарлы жел, т.б) 

Мақсаты: Ауа –

райыныңөзгешелігін сезіну, 

табиғат құбылысын 

меңгерту. 

Еңбек: Ағаштың 

бұтақтарын жинау. 

Қимылды ойындар: «Өз 

жұбынды тап» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері. 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 
Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула сыпырушы 

ағайдың еңбегіне 

көмектесу,жапырақтард

ы жинау 

Қимылды ойындар: 

«Орамал тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Серуеннен 

оралу 

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

орындауларын қадағалау 



  

 

Түскі ас  Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!Тамақты тауысып ішуге, бір-бііріне  жаөсы тілек тілеуге үйрету 

Түскі ұйқы Ертегілер айтып 

жағымды үнмен 

балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Жайлы әуенмен  

балаларды ұйықтату 

«Қошқар мен теке» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар ( 2-

3 минут) 
Мысықтар  

Мысықтар оң жаққа қарап 

ұйықтап жатыр, ұйқы 
сұрап мияулап жатыр 

көздерін жұмып мяу мяу 

мяу. 

Көзімізді ашып арқаға 
жатып тырнағымен 

тырналанып жатыр. 

Төрт аяқтап тұрып 
мойынымызды жоғары 

созып мияулаймыз мяу 

мяу мяу. 
Отырып 

башпайларымызды 

уқалаймыз, аяғымызды 

сипаймыз. 
2 Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

Мысық сияқты аяқтын 
ұшымен шеңбермен жүру, 

екі аяқпен секіру ,жүру 

орнымызға қарай жүгіру. 
Орындықта отырып оң 

аяғын сол аяғына қойып 

табандағы нүктелерге 

массаж жасау, аяқтарын 

1. Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 минут)  
Ашулы мысық тізеге 

тұрып қолымызды 

санымызға қою 
басымызды төмен 

қаратып арқамызды 

жоғары көтеру. 10 сек 

Мейрімді мысық тізеге 
тұрып қолымызды 

санымызға қою 

басымызды жоғары созу, 
белімізді созу . 10 сек 

Мысықтын құйрығы 

тізеге тұрып қолымызды 
санымызға қою оңға 

солға құйрық сияқты 

тербелу ақырын сосын 

жылдам. 
2.Демалу жаттығулары  

Мяууу мяууу мяуууу 

Фррр фрррр фрррр  
5.Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар ( 2-

3 минут 

Созылу. Б.қ. арқада жатып 

қолымызды  денеміздің 

бойымен қойып  иегімізді 

кеудемізге тигіземіз , 

аяқтын  ұшын  өзімізге  

қарай тартамыз ( 2- 4 рет) 

Ішімізде жатып 

басымызды аяғымызды 

жоғары көтеру ( 2- 4 рет) 

     Ойын «Жаз бен күз»  

оң жаққа қарап  жатып  

күз дегенде  тіземізді 

құшақтап алу, күзде суық          

тонамыз , жаз дегенде 

керілеміз ( 3- 4 рет) 

2.Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

Жалаңаяқ бір бірінің 

артынан жүру, аяқтын 

ұшымен жүру, өкшемен 

жүру, табанның ішкі 

жағымен жүру, сыртымен 

жүру.  

Арнайы жолдармен жүру. 

Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут) 

Қолымызды жоғары  көтеріп 

оңға қарай , солға қарай 

жоғары созыламыз еденге 

тигіземіз  ( 3- 4 рет) 

Салқын сумен қолымызды 

бетімізді жуамыз. 

Демалу жаттығулары   

Жіпке байланған  күзгі 

жапырақтарды  үрлеу ( 4-5 

рет) 
 

«Тартылу» 

Бастапқы қалып: 

арқамен жату  

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа келу 

 

Сырғанақ 

Бастапқы қалып: 

отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, 

қолымызды артымызға 

қоямыз 

2.Қолымызға күш түсіре 

отырып,аяғымыздың 

ұшымен тірей отырып, 

3еліңді көтеру 

Бастапқы қалыпқа келу 
 



  

ауыстыры табандағы 
нүктелерге массаж жасау, 

( 3- 4 рет) 

 Орындықта отырып 

аяғымызды оңға  солға 

тербету. ( 3- 4 рет) 
 

Бесін ас  Нан қиқымын шашпаңда 

Жерде жатса баспаңдар 
Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

 Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

Мазмұнды- рөлді 

ойын:«Жиһаздар» 

Мақсаты:Жиһаз туралы 

білімдерін жетілдіру. 

Рөлге бөліп ойнауға 

тәрбиелеу. 

Вариативті 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент  

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Нүктелі 

сызықтар жазу А әріпі 

Мақсаты: жазу 

жаттығуларын 

орындау,қызықтыру. 

«Жұмбақтар» 

Мақсаты: Жиһаздар туралы  

жұмбақтарды шешуге 

дағдыландыру 

Вариативті компанент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

«Жиһаз» тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Жиһаз туралы 

әңгіме  айтып  беруге 

үйрету. 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Мейіржанме

н сурет оқу қызметі 

бойынша түрлі түсті 

шардың суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Психологтың 

жұмысы: 

Айназыммен өзін 

ортада қалай ұстау 

жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

 

Музыка жетекшісінің 

жұмысы: 

Ақтілекке  өлеңнің 

мазмұнын түсіндіріп, 

жатқа үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс 

Сұлуды өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

 

Жеке баламен жұмыс  

Аяулымға  өлеңнің 

мазмұнын түсіндіріп, 

жатқа үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

  Киімдерін ретімен киюді қалыптастыру. Ойынға ыңғайлы киіндіру. 



  

Серуен Балабақша ауласына 

серуен, балалармен 

әңгімелесу  

 -Күзде  табиғатта  

қандай  өзгерістер  

болады? 

-  Ауа- райы  

салқындайды,  

ағаштардың  

жапырақтары  сарғайып 

,  жерге  түседі,  шөп  

сарғайып  қурайды.   

«Қай мезгілде 

болады?» 

Мақсаты: Балалардың 

көру арқылы қабылдау, 

ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін, сөздік 

қорларын молайту 

Қимылды ойын: 

«Өз орныңды тап» 

Мақсаты: 

Баланың шапшаңдығын , 

байқағыштығын, зейінін 

дамыту 

Көрнекіліктер: 

Сандар жиынтығы 

 

Қимылды ойын: 

«Керісінше» 

Мақсаты: 

Балалардың тыңдай алу 

қабілетін, қимыл қозғалыс 

әрекетін дамыту 

 

«Қарлығаш 

гимнастикасы» 

Мақсаты:баланы 

сергіту, дене 

мүшелерінің қимыл – 

қозғалысын дамыту 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 «Үйдегі жиһаздар неден , қалай жасалады». Сол туралы балалрмен әңгімелесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қазан айының I аптасы 28.09.-02.10  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Күз сыйы» 

Мақсаты: Күзгі маусымдық өзгерістер жайлы түсінік беру. Егіннің пісіп қамбаға құйылатын, молшылық болатын кезді  естеріне сақтауға 

тәрбиелеу. Еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу. 

Апта тақырыбы:«Көкіністер 

  

Күн 

тәртібі 

 Дүйсенбі  28.09.2020 Сейсенбі 29.09.2020 Сәрсенбі  30.09..2020 Бейсенбі  1.10.2020 

 

Жұма 2.10. 2020 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б.  

   Балаларды жылы лебізбен күлімдеп қарсы алу. Дене қызуын өлшеу,тазалығына көңіл бөлу.Ата-анамен демалыс туралы әңгімелесу 

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:Балала

рды өз үйлері 

туралы 

әңгімелеуге 

үйрету 

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 
                                      Музыка әуенімен  қазан айының таңертеңгілік  жаттығулар кешені №1 

 

 Таңғы ас   

Таза және  ұқыпты тамақтануды, қасықты дұрыс ұстауды, нан қиқымын шашпауға сусынды төкпей ішуді қалыптастыру.  

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

 

 

 

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

 Педагог 

жетекшілігімен 

ойын  «Досың 

туралы әңгімелеп 

бер» 

«Бұл кімнің үйі» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімлеу. 

Мақсаты:Балаларды сурет 

бойынша әңгімелеуге 

 Педагог жетекшілігімен 

ойын  «Кім үйіне тез 

жатеді» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа 

Педагог 

жетекшілігімен ойын   

«Мен қандаймын» 

Мақсаты:Балаларға 

өзіне баға беруді 

 Педагог 

жетекшілігімен ойын   

«Кім мықты» 

Мақсаты: Балалардың 

шапшаңдығын молайту. 



  

 Мақсаты:Балалард

ың өз ойларын 

еркін жеткізуге 

үйрту. 

үйрету 

 

 

 

дағдыландыру. үйрету. 

  

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар  
1)Гимнастикалық орындық 

астынан еңбектеп өту. 

2) Гимнастикалық 

орындық үстімен әр қадам 
сайын допты алдынан 

немесе артынан қолдан 

қолға ауыстырып жүру.  
 3)Гимнастикалық 

қабырғаның басына дейін 

өрмелеу,келесі аралыққа 
ауысып төмен түсу.  

Қимылды ойын: «Мені 

қуып жет» 

Сөйлеуді  дамыту 
Тақырыбы: «Көкеніс 

дегеніміз не?» 

Мақсаты: ересектермен   
әңгімелесу    кезінде   

берілген   сұрақтарды   

тыңдап, түсіне білу  

дағдыларын  қалыптас 
тыру. Өздері   жайлы  

әңгімелеуге,   сөйлеу 

барысында  тілінің 
интонациясына  

байланысты  сөйлемдерді     

қолдана   білуге үйрету. 
Дидактикалық ойын: 

«Кәне, әңгімелесейік. 

Орыс тілі 

Тема: «О себе» 
Цель:Дети должны уметь 

определять свой пол. А также 

указывать и называть части 

тела. Уметь составлять 
короткие предложения. 

 Дидактическая игра: «Куда, 

что одеть?» 
Математика негіздері 

Тақырыбы 

«Ұзындық. Шартты 
өлшеуішті пайдаланып, 

заттарды ұзындығына қарай 

салыстыру» 

Мақсаты:  
Балаларды  заттар 

дың ұзындығын түрлі 

заттардың көмегімен – лего 
бөліктерімен т.б өлшеуді   

ұсыну. 

Шартты өлшем түсінігін беру. 

Кез келген нәрсемен  өлшеуге 
болатынын, бірақ нәтиже дәл 

емес шамаға жуық болатынын 

түсіндіру. 
Сызғышты және оның 

сантиметрлік 

бөліктерін түсіндіру. 
Дидактикалық ойын:«Кімнің 

бойы ұзын, кімнің бойы  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Дыбыстарды 
ажыратуға үйрету. «Н »  

дыбысымен таныстыру» 

Мақсаты:   

Н  дыбысымен таныстыру. 
Сөзге дыбыстық талдау жасай 

білуге, дыбыстарды 

ажыратып, текшемен 
белгілеуге  үйрету. 

Дидактикалық ойын: «Сөз 

ойла , тез ойла» 
Жапсыру 

Тақырыбы: «Мен және менің 

ата-анам» 

Мақсаты: Сұлбалық қию 
дағдыларын  бекіту. Дене  

бөліктерінің пішінін, 

пропорциясын бере білуді  
үйрету. Қиюдың түрліері:тіке, 

шеңбермен, қиғаш қию 

дағдыларын дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар   
1)Заттар арасымен жүру. 

2)Гимнастикалық 

қабырғаның басына дейін 

өрмелеу, келесі аралыққа 
ауысып төмен түсу.  

3) Гимнастикалық 

орындық үстінде 
қойылған заттардан аттап 

жүру. 

Қимылды ойын: «Соқыр 
теке бақ-бақ, мені іздеп 

тап-тап». 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  
«Дыбыстарды ажыратуға 

үйрету. «Н »  дыбысымен 

таныстыру» 
Мақсаты:   

Н  дыбысымен 

таныстыру. Сөзге 

дыбыстық талдау жасай 
білуге, дыбыстарды 

ажыратып, текшемен 

белгілеуге  үйрету. 
Дидактикалық ойын: 

«Сөз ойла , тез ойла» 

Жаратылыстану 
Тақырыбы:  

«Көкеністерді қалай 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар   
1)Заттар арасымен жүру. 

2)Гимнастикалық 

қабырғаның басына дейін 

өрмелеу, келесі аралыққа 
ауысып төмен түсу.  

3) Гимнастикалық 

орындық үстінде қойылған 
заттардан аттап жүру. 

Қимылды ойын: «Соқыр 

теке бақ-бақ, мені іздеп 
тап-тап». 

am?» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  
«Әдепті баламыз» 

 Ғ. Өкеев 

Мақсаты:   Өлеңнің   
мазмұнымен таныстыру.  

Өлеңді  дауыс  ырғағын  

келтіре  отырып   әр  

шумағын   қайталату  
арқылы  жаттату.  

Дидактикалық ойын: 

«Қандай бала әдепті?» 
Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Сыйлық  моншақтар» 
Мақсаты: қағазды  уқалап, 

умаждап  бүктеу  арқылы   



  

(«Ғажайып орындық» 
арқылы) 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Досымның 

салған көкенісі» 
Мақсаты:балаларды 

көкеністі жалпы құрылыс 

ын анықтап, бейнені 
айқындай отырып салуға 

үйретіп. 

Шығармашылығын 

дамыту,ұқыптылыққа 
тәрбиелеп, өз жұмысына 

қуана білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 
«көкеністі таныстыр 

таныстыр» 

Өзін-өзі  тану 
Тақырыбы:  «Мен  ерекше  

баламын» 

Мақсаты:  балалардың  

өзіндік  «менін»  
ұғындыру.  Өздерін  

тануға,  өз  ерекшелік- 

терін  білуге  үйрету. Өз  
бас 

тарын сыйлап, 

 бағалай  білуге  тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: «Мен 

осындаймын» 

 

Музыка  
Тақырыбы:«Өзім туралы» 

Мақсаты:  Жақсылықты, 

жаңалықты музыка тілімен 

сезінуді үйрену. Әнді 
орындағанда үндесіп, бірін-

бірі тыңдап айтуға үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл:  
«Көңілді балалар»  

Литва халық әуені 

Музыка тыңдау:  

«Көңіл толқыны» 
С.Тұрысбеков 

Ән айту: «Мен-бақытты 

баламын» А.Махамбетова 
Аспапта ойнау: 

«Угай-ай» Халық әні 

Асатаяқпен  

өсіреміз , күту жемісін 
алу» 

Мақсаты: Көкеністер 

туралы түсініктерін 

жетілдіре отырып, 
олардың  адамзатқа  

пайдасы туралы  айту; 

Құрдастарының 
жауаптарын толықтыра 

білу қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Қандай көкеністі 
ұнатасың?» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Мен көкеніс 
жасаймын» 

Мақсаты:Қарапайым 

үйлесімдікті сақтай 
отырып, көкеністің  

пішінін  мүсіндей  

білу дағдысын дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Ерте, ерте, ертеде...»  

(өздері жасаған 

көкеністермен жаңа 
ертегі құрастырып, айту 

 

 

«моншақтар»  жасау   
дағдыларын   

қалыптастыру,  жаңа   

техникамен  таныстыру,  

еңбек  нәтижесіне   жете  
білуге   үйрету,   

сұлулықты,  әсемдікті   

сезіне   білуге  тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: «Мен 

жасаған сыйлық» 

Музыка  

Тақырыбы:«Өзім туралы» 
Мақсаты:  Жақсылықты, 

жаңалықты музыка тілімен 

сезінуді үйрену. Әнді 
орындағанда үндесіп, 

бірін-бірі тыңдап айтуға 

үйрету. 
Әуенді ырғақты қимыл:  

«Көңілді балалар»  

Литва халық әуені 

Музыка тыңдау:  
«Көңіл толқыны» 

С.Тұрысбеков 

Ән айту: «Мен-бақытты 
баламын» А.Махамбетова 

Аспапта ойнау: 

«Угай-ай» Халық әні 
 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

Дала құстарына 

бақылау. 

Мақсаты:Дала құстары 

Көшедегі көліктерге 

бақылау. 

Мақсаты: Көліктер туралы 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балалармен ауа-

райы туралы 

 Ауладағы талдарды 

бақылау.  

Мақсаты:Балаларды аула 

  Балабақша 

қызметкерлеріне 

бақылау. 



  

торғайлар туралы айту. 

Еңбек:Ауладағы 

қоқыстарды тазарту. 

Қимылды ойын: «Мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалысын 

арттыру. 

 

білім беру. Көліктердің 

түрлерімен таныстыру,жолда 

жүру ережесімен таныстару. 

Еңбек:Үлкендерге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім тезірек 

жалаушаға жетеді» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

әңгімелесу.күннің суып кела 

жатқандығы жайлы айту. 

Еңбек:Алаңды 

қоқыстантазарту. 

Қимылды ойын: «Сымсыз 

телефон». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дәл

дікке,ептілікке үйрету. 

 

ішіндегі талдарды 

бақылату,әңгімелеу. 

Еңбек: Балабақша ауласын 

қоқыстардан тазартуға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

заттарды көбірек 

жинайды» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зе

йінін қалыптастыруға 

үйрету. 

 

Мақсаты:Балабақша 

қызметкерлерінің 

жұмысын бағалауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек: Балабақша 

ауласындағы 

жапырақтарды 

жинау.Қимылды ойын: 

«Өз жұбыңды 

ізде»Мақсаты: 

жылдамдыққа, 

сыйластыққа үйрету. 

 

 

Серуеннен  

оралу  

 

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас Балаларды тамақты ұқыпты  және тауысып ішуге дағдыландыру,тамақтан соң алғыс айтуға қалыптастыру. 

Ұйқы  

 Балалардың  тыныш жатуын қадағалап , «әлди» әнін айтып ұйықтату. 

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Кім күшті» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

Қоңырау-қоңырау сылдырла, ұл мен қызды оятып,оянсаңдар егерде ,бір –біріңе күліңдер! 

Табанға арналған массажды жолмен жүру. 

Мысық сияқты аяқтың ұшымен шеңбермен жүру,екі аяқпен секіру. 

Салқын сумен қолымызды,бетімізді жуу. 

 



  

шаралары  

Бесін  ас  

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс  

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

  Дидактикалық ойын. 

«Менің бір күнім» 

Мақсаты:балалардың   

ойынға қызығушылығын 

дамыту. 

 

Вариативтік компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша). 

Вариативтік компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: Н әріпін жазу 

Мақсаты: әріпті тани 

білуге,дұрыс жазуға үйрету. 

Дидактикалық ойын. 

«Даусынан таны» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Вариативтік 

компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

  Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан  Ернармен  

«Ойыншықтар» өлеңін   тыңдап,  

«ойыншықтар» сөзін  дұрыс  

айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  әңгіме  

құрастыруға үйрету 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Нұрисламмен  сурет 

оқу қызметі бойынша түрлі түсті 

шардың суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  дұрыс  
ұстауға  үйрету. 

Музыкалық -ырғақтық  

жаттығулар.  

Ясинамен  музыкалық 

сүйемелдеуге  сәйкес түрлі  

қарқынды  таныс  дене 

жаттығуларын    орындату 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан 

Ильяспен жұмыс 

«Ойыншықтар» өлеңін   

тыңдап,  «ойыншықтар» 

сөзін  дұрыс  айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  

әңгіме  құрастыруға үйрету 

Жеке баламен жұмыс: 
Сөйлеуді  дамытудан  

Сезіммен   
Мақсаты:  тілдің  

грамматикалық  құрылымы 

бойынша   қарапайым  

сұрақтарға  жауап беруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

  Киіну: серуенге шығу. Киіну:киімдерін дұрыс киіну. Киіну: өз киімдерін киуге үйрету. 

 

Серуен 

Көңілді ойын  

«Доп» 

  Қимылды ойын «Мысық-

тышқын» 

 Ұлттық ойын «Бәйге»   Ойын «Тышқан қақпан»  Ойын «Жел мен 

жаңбыр» 

  Ата-аналарға кеңес:  

Балаларын өз күштері жететін заттарды ұстауға дағдыландыру. 

«Үлкендерге көмек беру». 

Балаларға үлкендерге қол көмек беру керек екенін айтып әңгімелесу 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 



  

Қазан айының II аптасы 5-9  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Күз сыйы» 

Мақсаты: Күзгі маусымдық өзгерістер жайлы түсінік беру. Егіннің пісіп қамбаға құйылатын, молшылық болатын кезді  естеріне 

сақтауға тәрбиелеу. Еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу. 

                                                                                                         Тақырыпша «Жемістер» 

Күн тәртібі Дүйсенбі  5.10.2020 Сейсенбі  6.10.2020 Сәрсенбі 7.10.2020 Бейсенбі8.10.2020 Жұма 9.10.2020 

Балаларды 

қабылдау 

 

 

 

 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы. Балабақша туралы жан-жақты әңгімелесу, қарым-қатынас және көтеріңкі көңіл-күй орнатуға 

арналған ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату. Балалардың көңіл -күйлеріне назар аударып, қызуын  өлшеп қабылдау. 

Медбике, психологпен бірлескен жұмыс. 

 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

 

 

 

Балалардың өсуі мен дамуы үшін отбасында жасалынған жағдай жөнінде әңгімелесу; 

Балабақшадағы ас ішу уақыттары, дұрыс тамақтандыру нормалары жайлы ата-аналарға мәлімет беру; 

Баланың өсіп-дамуы үшін дәрумендерді  дұрыс қабылдаудың маңызы; 

Өзін – өзі күтуге және жақындарына көмек беруге үйрету тақырыптары бойынша сөйлесу, пікірлесу  

Дәнді-дақылдардан ертеңгілік ботқа жасап берудің бала денсаулығына пайдасы.  

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 Үстел- үсті ойыны:  

«Ғажайып қалта» 

ойыны (көкөністер 

мен жемістер) 

Дидактикалық ойын:   

«Жемістер мен көкөністерді 

ажырат»  

 

    Жұмбақтар шешу 

Аспай піскен, қайнамай 

түскен (жеміс) 

Жаздай інге тығылып, 

Жатқан қызыл түлкіні 

Құйрығынан суырып 

Әкелді атам бір күні.(сәбіз) 

Саусақ ойыны: 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш. 

 

«Дидактикалық 

ойын» (Бұл не?) 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин) 

                                                            Музыка әуенімен таңертеңгілік жаттығулар  кешені. №1 

Ұйқы ашатын музыкалық-ырғақты қимылдарды орындау.  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  Әнұранын  айту. 

Таңғы ас Тамақ  ішу  мәдениетін, үстелде  отыру, тамақтану, асхана құралдарын дұрыс ұстау  мәдениетін  қалыптастыру және сақтау   



  

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Дидактикалық ойын»  

(Жемістерді сана) 

Мақсаты: жеміс-жидекті 

ажырата білуге, 5-ке 

дейін санауға үйрету. 

«Көкөністер мен  

жемістер»  суретін  үлгі  

бойынша   құрастырып 

,әңгіме  айтып  беру 

 

 

«Дидактикалық ойын» 

(Дәміне қарай ажырат) 

Өлеңді жаттау: 

Мен қиярмын сәндімін 

 «Дидактикалық ойын» 

(Топтап жинау) 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1)Орнынан биіктікке 

секіру. 

2)  2-2,5 м 

арақашықтыққа асықты 

дәлдеп лақтыру. 

3) Гимнастикалық 

орындық үстінде \ 

етпетінен жатып, 

қолымен тартыла 

жылжу. 

Қимылды ойын:  

«Кім жемісті  көп 

жинайды?» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Дұрыс   

тамақтану.   

Дәрумендер» 

Мақсаты:  

дәрумендердің   адам   

ағзасына  тигізер  

пайдасы   жайлы  айту.   

Балалардың   сөйлеу   

тілін  заттардың   қасиеті  

мен   сапасын  білдіретін   

Орыс  тілі  

«Правильное питание» 

Цель: Закрепление знаний 

детей о полезных и 

вредных продуктах, о 

здоровом и правильном 

питании. Закрепить знания 

детей о продуктах питания 

и их значение для 

человека.Развивать 

любознательность, умение 

выделять правило 

здорового 

питания.Воспитывать 

негативное отношение к 

вредным для организма 

продуктам питания. 

Дидактическая игра:«Какие 

продукты  полезные и 

вредные?» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Дөңгелек, 

Шаршы, Тік төрбұрыш, 

үшбұрыш» 

Мақсаты:  балалардың 

геометриялық пішіндер мен 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Ғ»   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Ғ» 

дыбысымен таныстыру.  

Айтылу және   

ерекшеліктеріне назар 

аударту. Текшемен 

жұмыс. Қол қимылдарын 

дамыту. Өлеңді жаттау 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін  арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Дыбысты тап» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Жемістер 

(Алма, алмұрт, жүзім) 

Мақсаты: мүсіндеудің 

тәсілдерін меңгерте 

отырып,жемістерді  

мүсіндеу 

Дидактикалық ойын: 

«Жемістерді сипатта 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы: «Тамақтану. 

Тамақтану мәдениеті» 

Мақсаты:  балалардың  

азық-түліктің адам 

өміріндегі   маңызы, 

«дұрыс тамақтану» 

туралы  білімдерін 

бекіту.Эстетикалық 

талғамдарын арттырып, 

дастархан басында 

дұрыс ұстау мәдениетіне 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Тамақтану ережесін 

білесің бе?» 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Ғ»   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Ғ» 

дыбысымен таныстыру.  

Айтылу және   

ерекшеліктеріне назар 

аударту. Текшемен 

жұмыс. Қол қимылдарын 

Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар  

1) Зат арасымен түрлі 

жылдамдықпен-баяу, 

жылдам жүгіру. 

2)Арқан баспалдақпен 

бір тәсілмен өрмелеу. 

3) Гимнастикалық 

орындық үстімен әр 

қадам сайын допты 

алдынан немесе артынан 

қолдан қолға ауыстырып 

жүру.  

Қимылды ойын: 

 «Мен ептімін» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Құмырсқа мен 

көгершін»  

(қуыршақ театры) 

Мақсаты: балаларды 

қалаған кейіпкерлерін 

ойнауға, дауыс ырғағын 

келтіріп, кейіпкерлерінің 

бейнесін бере білуге  

дағдыландыру. 



  

сөздермен   байыту.  

Дидактикалық ойын: 

«Дәрумендер себеті» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Бақшадағы 

жемістер» (мазмұнды) 

Мақсаты: жемістер 

туралы білімдерін 

кеңейте отырып, 

мазмұнды сурет салуға, 

әр-түрлі пішінді 

заттарды қылқаламмен 

бір сызықты үзбей 

салуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс 

жасай білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«жемістердің пайдасы» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Мен  

ұқыпты  баламын» 

Мақсаты: 

«Ұқыптылық» 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретінде мәнін 

ашып ұқыптылыққа , 

тазалыққа үйрету, өз-

өзіне қызмет ету 

дағдыларын дамыту.  

Дидактикалық ойыны: 

«Жақсы  мен жаман» 

 

 

денелер туралы білімдерін 

пысықтау. Қоршаған 

ортадан геометриялық 

пішінде ұқсас заттарды 

табу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Пішін неге ұқсайды?» 

Музыка  

Тақырыбы:«Дұрыс 

тамақтану. Дәрумендер» 

Мақсаты:  Дұрыс тамақтану 

мен дәрумендердің ағзаға 

пайдасын түсіндіру. Әнді 

табиғи дауыспен, таза 

айтуға, шығарманы сезіне 

білуге үйрету. Жапырақтар 

түсімен дыбыстар биіктігін 

байланыстыра үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

 «Құлпынайлар биі» 

Музыка тыңдау: 

«Что нам осень принесет?» 

З.Левина 

Ән айту: «Мен алманы 

жақсы көрем» Д.Қиқымов 

«Зерек Ботақан» жинағынан 

Ойын ойнау: 

«Түрлі-түсті жапырақтарды 

топтастыр» 

 

 

 

 

«Табиғатқа төнген қатер»  

Мақсаты:адамның   

табиғаттың  ажырамас 

бөлігі   екендігі   туралы   

түсініктерін   қалыптас 

тырып,табиғатты әркез 

қорғау керектігін 

түсіндіру.   

Дидактикалық ойын: 

«Табиғатты қорғаушылар» 

 

 

дамыту. Өлеңді жаттау 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін  арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Дыбысты тап» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «жемістер » 

Мақсаты:жемістер  

туралы түсініктерін 

қалыптастыра отырып, 

көкөністерді елеулі 

белгілері бойынша  

топтастыруға үйрету. 

Оларды сипаттауды 

сөзбен айта білу 

қабілеттерін дамыту.  

Қойылған сұраққа толық 

жауап беруге баулу 

Дид. ойын : «Бауда ма, 

бақшада ма?» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Күз сыйы- 

жемістер» 

Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрыштан, 

шаршы , дөңгелек, 

сопақша пішіндерді 

қиып алып,  бірнеше 

бөліктерге бейнелей білу  

және оны ұқыпты 

желімдеуге  

дағдыландыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Күзде пісетін 

«Жақсылыққа-

жақсылық»- деген сөздің 

мағынасын түсіндіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Мен досыма қалай 

көмектесемін?» 

Музыка  

Тақырыбы:«Дұрыс 

тамақтану. Дәрумендер» 

Мақсаты:  Дұрыс 

тамақтану мен 

дәрумендердің ағзаға 

пайдасын түсіндіру. 

Әнді табиғи дауыспен, 

таза айтуға, шығарманы 

сезіне білуге үйрету. 

Жапырақтар түсімен 

дыбыстар биіктігін 

байланыстыра үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

 «Құлпынайлар биі» 

Музыка тыңдау: 

«Что нам осень 

принесет?» З.Левина 

Ән айту: «Мен алманы 

жақсы көрем» 

Д.Қиқымов 

«Зерек Ботақан» 

жинағынан 

Ойын ойнау: 

«Түрлі-түсті 

жапырақтарды 

топтастыр»  

Қимылды ойын 



  

 жемістерді ата?»  

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау.   Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.                                                                   

Серуендеу Бақылау:Жаңбырды 

бақылау 

Мақсаты:Ауа райының  

өзгерістерін 

байланыстырыпүйрету-

салқын болды, жаңбыр 

жауды 

Еңбек:Белгілі бір 

тәртіпте киімді дұрыс 

жинау 

Қимылды ойындар: 

«Кім епті» 

Мақсаты: Зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттықтыру. 

Бақылау: Жылжыған 

бұлтты бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

бқлттар жайлы және оның 

қасиеті туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Еңбек:Аяқ киімдерінің оң 

және сол  аяғын тани білуге 

үйрету 

Қимылды ойындар: «Өз 

жалауыңды тап» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлау 

Бақылау:Жаяу 

адамдарды бақылау 

Мақсаты:Жолда жүру 

ережесі туралы, жолдың 

жаяулар жүретін бөлігі 

туралы білімдерін 

тиянақтау. 

Еңбек:Гербарий жасау 

үшін әдемі жапырақтарды 

жинау, түскен 

жапырақтарды ағаш түбіне 

тырмамен жинау 

Қимылды ойындар: 

«Бағдаршам» 

Бағдаршам маңызы туралы 

білімдерін бекіту. 

Ептіліктерін дамыту. 

Бақылау:Итті 

бақылау 

Мақсаты:Жануарлар 

өміріне деген 

қызығушылықтарын 

арттыру, қиын 

жағдайда көмек беруге 

дайын болуға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Сынған ағаш 

бұтақтары мен  

жапырақтарды жинау 

қоқысқа апару. 

Қимылды ойындар: 

«Біз көңілді 

балалармыз» 

Ойын шартын сақтап 

ойнауға баулу. 

Бақылау: Суды 

бақылау 

Мақсаты:Күз 

мезгіліндегі судың жай-

күйі жайлы түсініктерін 

қалыптастыру 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

өсімдіктерді күту 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Белгі бойынша әрекет 

етуге жаттықтыру 

Жылдамдықтарын, 

ептіліктерін, 

шыдамдылықтарын   

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

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

орындауларын қадағалау 

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

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

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату.Ертегі айтып беру. Жайлы әуендер тыңдату «Әлди,әлди...» 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

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



  

шынықтыр

у шаралары 

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

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

«Тышқандар» - Массажды кілемшеде аяқ ұшымен және өкшемен айналу 

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

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

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

Балалармен жеке жұмыс 

: «Бұлт»  

Қ. Әлімқұлов 

Түрленді дала, бау-бақша 

Құлпыра қалды тау жақта 

Қара бұлтты жел қуып 

Жөкеп берді аулаққа 

 

 

Вариативті  компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 
«Сиқырлы әріптер» 
Тақырыбы: Ғ әріпін жазу 
Мақсаты: Әріптерді жазып 
үйренуге,үстелде дұрыс 
отыруға үйрету. 
 
«Мақал мәтелдер» 
Мақсаты: Айтылған  мақал- 
мәтелді  қайталап  айтып  
беруге   дағдыландыру. 

« Бау бақшада бақтарда»  

Ақылбекова 

Айзеременжеке жұмыс.  

Мақсаты: 

Суретті   үлгі  бойынша  

бояп,  эстетикалық  

талғамын  дамыту. 

Вариативтік 

компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  

Досымжанмен сурет оқу 

қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты:Нұрқан

атпен сөйлеуді дамытудан 

«Менің  балабақшам» 

өлеңінде «ң» дыбысын 

дұрыс  айтуға 

жаттықтыру. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты: Нұрила , 

Диасқа   құрастырудан 

балабақша   ғимаратын  

берілген  үлгі  бойынша 

дұрыс құрастыруды үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты:саматпен 

сөйлеуді дамытудан «Менің  

балабақшам» өлеңінде «ң» 

дыбысын дұрыс  айтуға 

жаттықтыру. 

«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. 

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



  

дайындық 

Серуен Қимылды ойын 

«Мысық-тышқан» 

Қимылды ойын 

«Ақсерек пен көксерек» 

Ойын «Ақсандық-

көксандық» 

 

 Ұлттық ойын: 

«Тақия салмақ» 

Қимылды ойын 

«Құстар мен мысық» 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қазан айының III аптасы 12-16 аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Күз сыйы» 

Мақсаты: Күзгі маусымдық өзгерістер жайлы түсінік беру. Егіннің пісіп қамбаға құйылатын, молшылық болатын кезді  естеріне 

сақтауға тәрбиелеу. Еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу. 

Тақырыпша: «Азық түліктер » 

                                                                          .         

Күн 

тәртібі 
   Дүйсенбі 12.10.2020 Сейсенбі 13.10.2020 Сәрсенбі14.10.2020 

 

Бейсенбі 15.10.2020 

 

Жұма 16.10.2020 

 
Балаларды 

қабылдау 
Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б. ) 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастик

а (6-8 мин) 

 Балаларды таңғы көңіл-күймен қабылдап алу.Дене қызуын өлшеу,тазалығын тексеру. 

.Ата-анасынан баласы туралы әңгімелесу.Тазалығын тексеру,дене қызуын өлшеу. 

 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Тыңда да айт». 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілетін арттыру. 

Дидактикалық ойын 

«Кімнің даусы?» 

Мақсаты:Балалардың 

аңғарымпаздығын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Ұқсастығын тап» 

Мақсаты:Балалардың сөздік 

қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

«Қызықты тапсырма» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын дамыту. 

«Менің үйім» 

Мақсаты:Балаларды өз 

үйлері туралы 

әңгімелеуге үйрету. 

    Музыка әуенімен таңертеңгілік жаттығулар кешені. №2 

Ұйқы ашатын музыкалық –ырғақты қимылды орындау  

Таңғы ас   Таза және  ұрыпты тамақтануды, қасықты дұрыс ұстауды, нан қиқымын шашпауға сусынды төкпей ішуді қалыптастыру.  

Тамақтану кезінде ауызын жауып жеуді дамыту. 

Тамақты  дұрыс ішуді қасықты оң қолымен ұстауды  және төкпей шашпай ішіуді қалыптастыру. 

Ойындар, 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметін

е (ҰОҚ) 

дайынды

қ  

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

Дидактикалық  ойын 

«Балапандар» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға қызығушылығын 

арттыру. 

 

 

«Құстар» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімлеу. 

Мақсаты:Балаларды 

сурет бойынша 

әңгімелеуге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Даусынан таны» 

Мақсаты:Балаларды 

зейінділікке 

дағдыландыру. 

«Жұмбақтар шешеміз» 

Мақсаты: Балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

 

Дидактикалық ойын. 

«Зейінді бол » 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

 



  

  

Ұйымдас

тырылған 

оқу 

қызметте

рі  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар  

1) Қос қолмен допты 

жоғары, жіптің үстінен 

лақтыру. 

2) Кеглилер арасынан 

допты басымен итере 

еңбектеу. 

3) Орындық үстімен 

текшелерден аттап жүру. 

Қимылды ойын: «Бір 

біріңе көмектес» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: Азық түлік 

тасуға өзгелерге  

көмектес» 

Мақсаты:балаларды  

адамгершілікке  

тәрбиелей  отырып,   

басқаларға  да  

көмектесу  игі   іс   

екенін   түсіндіру.  

Әңгімелеуде   сөздердің  

жіктелуіне,  септелуіне  

қарай  байланыстырып   

сөйлеуін дамыту. Негізгі  

ойды дұрыс   жеткізе  

білуге дағдыландыру 

Дидактикалық ойын: 

«Досыңа қалай 

көмектесесің? 

Сурет салу  

Тақырыбы: «азық 

түліктерді бояймын» 

Орыс  тілі 

Тема: «Помоги себе и 

ближнему» 

Цель: Объяснение детям 

правил личной гигиены. 

А также помогать 

ближним: взрослым и 

младшим детям. Уметь 

высказывать свое 

мнение. 

Дидактическая 

игра:«Как помочь другу» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Дөңгелек, 

Шаршы, Тік төрбұрыш, 

үшбұрыш» 

Мақсаты:  балалардың 

геометриялық пішіндер 

мен денелер туралы 

білімдерін пысықтау. 

Қоршаған ортадан 

геометриялық пішінде 

ұқсас заттарды табу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Пішін неге ұқсайды?» 

Музыка  

Тақырыбы: «Өзіңе және 

өзгелерге көмектес 

Мақсаты:  музыкалық 

шығармалар сипатын 

анықтауды жалғастыру, 

әнді сүйемелдеумен 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «Р»   дыбысымен 

таныстыру.   

Мақсаты:Р   дыбысымен 

таныстыру. Р дыбысы бар 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасай білуге 

үйрету.Текшемен жұмыс. 

Жазбаша тапсырмаларды 

орындау кезінде қол дың 

ұсақ қимылдарын дамыту.  

Дидактикалық ойын:  

«Робот  бізде қонақта» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Азық 

түліктердің орны» 

Мақсаты: балалардың   

азық түліктер және   

олардың   пайдасы туралы    

білімдерін   кеңейту.  

оның   жеке  бөліктеріне 

сәйкес геометриялық 

пішіндерді  қиып,   

жапсыруды  меңгерту.  

Қию  тәсілдерін  

жетілдіріп тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Азық түлік пайдасы » 

 

 

 

 

 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «Р»   дыбысымен 

таныстыру.   

Мақсаты:Р   дыбысымен 

таныстыру. Р дыбысы бар 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасай білуге 

үйрету.Текшемен жұмыс. 

Жазбаша тапсырмаларды 

орындау кезінде қол дың 

ұсақ қимылдарын дамыту.  

Дидактикалық ойын:  

«Робот  бізде қонақта» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Күзгі еңбек» 

Мақсаты: Адамдардың күз 

мезгіліндегі еңбегі туралы 

білімдерін жүйелендіру:егін 

жинау, азық-түлікті қысқа 

дайындау. Жазғы еңбекпен 

күзгі еңбектің 

айырмашылығын 

салыстыру. Сөздік қорды 

байыту. Адамдардың 

еңбегін құрметтеуге 

тәрбиелеу, оларға 

көмектесуге ынталандыру. 

Дидактикалық ойын: 

 «Күзгі жапырақтарды 

жинаймыз» 

Дене  шынықтыру 

Негізгі қимылдар  

 1) Гимнастикалық 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар  

1) Қос қолмен допты 

жоғары, жіптің үстінен 

лақтыру. 

2) Кеглилер арасынан 

допты басымен итере 

еңбектеу. 

3) Орындық үстімен 

текшелерден аттап жүру. 

Қимылды ойын: «Арқан 

тарту» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қамқорлық» әңгіме 

М.Төрежанов 

Мақсаты: балаларды 

әңгіменің мазмұнымен 

таныстыру. Қиындық 

болған жағдайда 

көмектесу адамгершілік 

белгісі екенін түсіндіру.  

Дидактикалық ойын: 

«Маған көмектесші... » 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Азық түліктер» 

Мақсаты: қағазды  

уқалап, умаждап  бүктеу  

арқылы   «азық түлік 

формаларын»  жасау   

дағдыларын   

қалыптастыру,  жаңа   

техникамен  таныстыру,  



  

(акварель бояуымен) 

Сәндік 

Мақсаты:балалардың 

азық түліктердің 

формалары , түстері 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Сурет салуда 

түстерді қолдану. Өз 

елінің тұрмысына деген 

құрмет пен мақтаныш 

сезіміне, үлкендерге 

көмек беруге тәрбиелеу.  

Дидактикалық ойын: 

«Азық түліктің орнын 

табамыз 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:  «Достық  

көмек» 

Мақсаты: «Достық»    

құндылығы     туралы      

түсініктерін   кеңейту.    

Достық   көмек және  

өзара   жағымды   қарым-

қатынас 

тарын   дамыту.    Бір-

бірін   сыйлауға,   

құрметтеуге   тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Біз доспыз» 

 

және сүйемелдеусіз 

орындауға үйрету. Би 

қимылдары мен ойын 

әрекеттері арқылы 

топтасып, ұжымдасып 

ойнауға баулу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

 «Мы маленькие дети» 

Флешмоб 

Музыка тыңдау«Сәби 

қуанышы» Қ.Құсайынов 

Ән айту: «Отанның жас 

өркені» Ғ.Дауылбаева 

Ойын ойнау: 

«Әннің суретін сал 

 

 

 

 

орындық үстінде етпетінен 

жатып,қолымен тартыла 

жылжу. 

2)Допты бір-біріне қос 

қолымен бастан асыра 

лақтыру. 

3) Заттар арасымен оң және 

сол аяқтарымен кезектесіп 

секіру (арақашықтығы 3 м). 

Қимылды ойын: «Допты 

тордан бірге өткізейік» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Дән  терген  

досым» 

Мақсаты: 

шығармашылығын, ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту.Ұқыптылыққа, 

құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Құстарға қамқорлық» 

 

 

 

 

еңбек  нәтижесіне   жете  

білуге   үйрету,   

сұлулықты,  әсемдікті   

сезіне   білуге  

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Мен жасағаназық 

түлік» 

Музыка  

Тақырыбы: «Өзіңе және 

өзгелерге көмектес» 

Мақсаты:  музыкалық 

шығармалар сипатын 

анықтауды жалғастыру, 

әнді сүйемелдеумен 

және сүйемелдеусіз 

орындауға үйрету. Би 

қимылдары мен ойын 

әрекеттері арқылы 

топтасып, ұжымдасып 

ойнауға баулу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

 «Мы маленькие дети» 

Флешмоб 

Музыка тыңдау: 

«Сәби қуанышы» 

Қ.Құсайынов 

Ән айту: «Отанның жас 

өркені» Ғ.Дауылбаева 

Ойын ойнау: 

«Әннің суретін сал»  

Серуенге 

дайынды

қ 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.Бір-біріне көмек қолдарын 

созу. 



  

Серуен: 

 

Балабақша ауласын 

бақылау. 

Мақсаты:Айналаның таза 

болуын қадағалауға 

үйрету. 

Еңбек:Қарауылдың еңбегін 

бақылау. 

Қимылды ойын: «Допты 

қуып жет» 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалысын 

арттыру. 

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Ауа-райы 

ерекшеліктерін айта 

білуге үйрету. 

Еңбек: Өз учаскемізді 

ағаш бұтақтарынан 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Маған 

қарай жүгір» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Күн көзіне бақылау. 

Мақсаты: Күз мезгіліндегі 

күннің шығуы туралы 

балаларға мәлімет беру. Күн 

шуағын төгетінін айтып 

түсіндіру. 

Еңбек: Үлкендердің 

еңбегіне жәрдемдесу. 

Қимылды ойын: «Тышқан 

мен мысық». 

Мақсаты: Жылдам жүгіруге 

,ептілікке үйрету. 

 

 Көше көліктерін бақылау. 

Мақсаты: Көлік түрлерімен 

таныстыру жолда жүру 

ережесімен таныстыру. 

Еңбек: Балабақша ауласын 

қоқыстардан тазартуға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Көлеңке» 

Мақсаты: елестету арқылы 

баланың өз бетінше бейнелей 

алуға үйрету. 

 

  Ойын кезінде кіші 

топтағы балаларға 

бақылау.Мақсаты: Кішіге 

деген қамқорлықтарын 

ояту,құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. «Іні», 

«Қарындас» ұғымын 

сіңдіру. 

Еңбек:Кіші топ 

балаларына жапырақ 

жинауға көмектесу. 

Қимылды ойын: «Күн мен 

түн»Мақсаты: тез шешім 

қабылдай алуға, 

жылдамдыққа, 

сыйластыққа үйрету. 

Серуенне

н  оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды тамақты ұқыпты  және тауысып ішуге дағдыландыру,тамақтан соң алғыс айтуға қалыптастыру. 

 Тамақ ішу мәдениетімен таныстыру,тамақтан соң алғыс айту. 

 Үстел басында ыңғайлы,дұрыс қалапты сақтап  ас ішу дағдыларан дамыту.Тамақтан соң аузын шаю 

 Нан қиқымын шашпау,сусын мен сорпаны төкпей ішу. 

Ұйқы Балалардың  тыныш 

жатуын қадағалап , «әлди» 

әнін айтып ұйықтату. 

 Балаларға бесік жырын 

айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен 

бесік жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Қарлығаш пен дәуіт» 

ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықты

ру 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ұсақ тастар үстіман жүргізу.. 

 Табанға арналған массажды жолмен жүру. 

Балалар төсекте,арқаға жатып қолдарын бастарына қойып кезекпен сол аяқтарын, оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру. 

Балалар төсекте ,ішке жатып,қолдарын иыққа қою,аяқтары еденде. 

Балалар төсекте арқаға  жатып шынтақтарын тіреп иілу,кеуделерін жоғары көтеру,басты тік ұстау.  

Қоңырау-қоңырау сылдырла, ұл мен қызды оятып,оянсаңдар егерде ,бір –біріңе күліңдер. 



  

Бесін  ас  Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс Асты таза ,ұқыпты ішуге ,ас үстінде түзу 

отыруға үйрету. Балалардың назарын тағамға аудару,таза ішуге дағдыландыру.Балаларға нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуін 

қалыптастыру. Балаларға тамақты жегенде аузын жауып отырып асықпай тамақты әбден шайнауды пысықтау. 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

Баланың 

жеке 

даму 

картасын

а сәйкес 

жеке 

жұмыс 

Теледидардан   

«құстар»туралы 

мультфильм  

тамашалау. 

Мақсаты:балалардың   

мультфильмге 

қызығушылығын дамыту. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманынң жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: Р әріпі 

Мақсаты: Оң қолмен 

жазуға жаттықтыру. 

үстелде түзу отыруға 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: 

«Құстардың ұшып кетуі» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманынң жоспары 

бойынша) 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Мұстафаға 

бағдаршамның түстерін дұрыс 

ажыратуға үйрету. 

Психологтың жұмысы: 

Ильясты  өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс жүргізу. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан  

Жеткеншекке  

«Жемістер» өлеңін   тыңдап,   

сөзін  дұрыс  айтуға , 

 «жемістер»  туралы  әңгіме  
құрастыруға үйрету. 

Музыка жетекшісінің жұмысы: 

Ақеркеге  өлеңнің мазмұнын 

түсіндіріп, жатқа үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан  

Мейіржан  «Көкөністер» 

өлеңін   тыңдап,  сөзін  дұрыс  

айту үйрету 

Серуенге 

дайынды

қ 

  Киіну:киімдерін дұрыс киу.Серуенге шығуға дайындалу.Киіну: өз киімдерін киуге үйрету. 

Серуен  Қимылды ойын:  

«Торғайлар мен 

автомабильдер» 

Мақсаты:Ептілікке, 

жылдамдыққа,дәлдікке 

үйрету. 

 Қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

Мақсаты:Елестету арқылы 

баланың өз бетінше 

бейнелей алуға үйрету. 

   Қимылды ойын: «Ұшты- 

ұшты». 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

Қимылды ойын: «Күн мен 

жаңбыр». 

Мақсаты:Балаларды берілген 

белгі бойынша 

шапшаңдыққа,жылдамдыққа 

зейін аударуға үйрету 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен мысық» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа,шапшаңдық

қа тәрбиелеу. 

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

18.00-18.30 

Ата-аналарға кеңес:  

«Өзіне –өзі қызмет ету» 

Ата-анамен баласы 

жайында әңгімелесу. 

Балалармен үйге қайтуы 

туралы сөйлесу.  

Әңгімелесу. 

 «Үлкендерге көмек беру». 

Балаларға үлкенді 

сыйлау керектігі туралы 

әңгімелеу 

 

 

 

 



  

Қазан айының IV аптасы 19-23  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Күз сыйы» 

Мақсаты: Күзгі маусымдық өзгерістер жайлы түсінік беру. Егіннің пісіп қамбаға құйылатын, молшылық болатын кезді  естеріне 

сақтауға тәрбиелеу. Еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу. 

                                                                                                     Тақырыпша: «Жомарт күз» 

                                                                          .         

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 

 Балаларды жылы лебізбен күтіп алу.Қалай демалғандары туралы сұрау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты. 

Ата-анасынан баласы туралы әңгімелесу.Тазалығын тексеру,дене қызуын өлшеу. 

Демалыс туралы әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

Дидактикалық ойын. 

«Біз мықтымыз». 

Мақсаты:Балалардың 

ептілік қабілетін арттыру. 

Дидактикалық ойын 

«Қай аң күшті» 

Мақсаты:Балалардың 

аңғарымпаздығын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Күштілерді тап» 

Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

«Кім жылдам» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын 

дамыту. 

«Қол күрес» 

Мақсаты:Балалар 

дың өз күштерін дамыту. 

                                Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. № 1 

 

 Таңғы ас  Таза және  ұрыпты тамақтануды, қасықты дұрыс ұстауды, нан қиқымын шашпауға сусынды төкпей ішуді қалыптастыру.  

                              Ойын- жаттығу: 

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

Үстел басында ыңғайлы дұрыс қалыпты сақтап отыруды пысықтау. Тамақтану кезінде ауызын жауып жеуді дамыту.  

Тамақты  дұрыс ішуді қасықты оң қолымен ұстауды  және төкпей шашпай ішіуді қалыптастыру 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

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

Дидактикалық  ойын 

«Құмырсқалар» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға қызығушылығын 

«Құстар» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімлеу. 

Мақсаты:Балаларды сурет 

Дидактикалық ойын 

«Ізінен  таны» 

Мақсаты:Балаларды 

зейінділікке 

Дидактикалық ойын 

«Мен ептімін» 

Мақсаты:Балаларды 

ептілікке,шапшаңдыққа 

Дидактикалық ойын. 

«Кім күшті » 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 



  

дайындық  арттыру. бойынша әңгімелеуге 

үйрету 

дағдыландыру. бейімдеу. 

 

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар  

1) Бір сызыққа қойылған 

заттар арасымен «жыланша» 
ирелеңдеп жүгіру. 

2) Доға астымен еңбектеу 

(биіктігі 50см). 

3) Арқан бойымен тепе-
теңдік сақтап (өкшені 

арқанға, аяқ ұшын еденге) 

жүру. 
Эстафеталық ойын: 

 «Шыныққан шымыр 

болады» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Біз  күштіміз 

және ептіміз» 

Мақсаты: Күшті, епті 
сөздерін мағынасын 

түсіндіру.Сөйлеу   

барысында диалогтік  
сөйлеулерін дамытуға   

ықпал  ететін    тілдік   

ортаны құру.Спорттың адам 

өміріне маңызы зор екенін 
түсіндіру. 

Үстел -үсті ойыны: «Кім тез 

құрастырады?» 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Жаттығу  

жасаймыз» (мазмұнды) 
Мақсаты:балаларды 

адамның жалпы дене 

құрылысын анықтап, 

 Орыс  тілі 
Тема: «Мы сильные и 

ловкие» 

Цель: Используя физические 
упражнения, научить детей  

одновременно выполнять 

задания учителя. С помощью 

веселой песни укреплять 
здоровье ребенка. 

Дидактическая игра: 

«Веселый мяч» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Дөңгелек және 

сопақша» 
Мақсаты: балаларға  

геометриялық пішіндер, 

дөңгелек және сопақша 

пішіндердің   
айырмашылығын түсіндіріп, 

пішіндер мен денелер 

туралы білімдерін пысықтау. 
Дидактикалық ойын:«Ұқсас 

заттарды ата?» 

Музыка  

Тақырыбы: «Біз күштіміз, 
ептіміз» 

Мақсаты:  Музыкалық 

фразалардың ауысуымен әр 
түрлі қимылдар жасағанда 

нақтылыққа, ширақтыққа 

ұмтылдыру. Ән арқылы 
шынығудың қажеттілігін 

түсіндіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

Сауат  ашу негіздері 
Тақырыбы: «Л дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты:  Л  дыбысымен 
таныстыру. Л дыбысы бар 

сөзге дыбыстық талдау 

жасай білуге үйрету. 

Дауысты дыбыспен 
дауыссыз дыбысты ажырата 

білуге үйрету. Сөздер мен 

сөйлем құрау арқылы 
балалардың сөйлем құрау 

қабілеттерін  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Дыбыстарды ажырат» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Чемпион бала» 

(сюжеттік) 
Мақсаты:  жеңіс жалауын  

ұстаған баланың қимылын 

анық көрсетіп,  бейнесін 
мүсіндей білуге үйрету. 

Шығармашылығын, қол 

саусақ икемділігін дамыту. 

Дидактикалық ойын: «Топта 
кімді жеңімпаз дейміз?» 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы: 
«Нан дастарханға қалай 

келеді?» 

Мақсаты: ұннан жасалатын 
тағамдар жайлы түсінік 

беру, тағамның денсаулыққа 

пайдасы туралы түсіндіріп,  

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы: 

«Денешынықтыру, 
ертеңгілік жаттығу және 

сергіту сәті не үшін 

керек?» 

Мақсаты: балаларға дене 
шынықтыру,ертең 

гілік жаттығу және 

сергіту сәті туралы 
түсінік беру.Өз 

денсаулығына құндылық 

тұрғысынан қарай білуге 
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Шынықтыру түрлері» 

Сауат  ашу негіздері 
Тақырыбы: «Л 

дыбысымен таныстыру»  

Мақсаты:  Л  дыбысымен 
таныстыру. Л дыбысы бар 

сөзге дыбыстық талдау 

жасай білуге үйрету. 

Дауысты дыбыспен 
дауыссыз дыбысты 

ажырата білуге үйрету. 

Сөздер мен сөйлем құрау 
арқылы балалардың 

сөйлем құрау 

қабілеттерін  дамыту. 
Дидактикалық ойын: 

«Дыбыстарды ажырат» 

Жаратылыстану 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы:  

«Ер Тарғын» ертегісі 

(қуыршақ  театры) 
Мақсаты:  

Елін, жерін қорғаған 

батырлар жайлы 

әңгімелеп, батырлар- 
дың жеңісіне мақтаныш  

сезімдерін арттыру. 

Патриоттыққа 
тәрбиелеу. Қуыршақтар 

арқылы кейіпкерлердің 

ерекшіліктерін, 
эмоциялық бейнесін 

бере білуге қабілеттерін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Алпамыс батыр кім?» 

Музыка  

Тақырыбы: «Біз 
күштіміз, ептіміз» 

Мақсаты:  Музыкалық 

фразалардың ауысуымен 

әр түрлі қимылдар 
жасағанда нақтылыққа, 

ширақтыққа ұмтылдыру. 

Ән арқылы шынығудың 
қажеттілігін түсіндіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Спорт» А.Қалаубаева 
репертуарынан 

Музыка тыңдау: «Аяқ 

допшы» Т.Кулинова 



  

жаттығу кезіндегі қол- 
аяқтарының өзгерістерін 

беруге үйрету. Жаттығу 

жасаудағы балалар 

дың бейнесін салуды үйрете 
отырып, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу 

Қимылды ойын: 
«Менен қалмай қайтала» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: 

«Бірлігіміз жарасқан» 
Мақсаты: «Бірлік»   ұғымы,    

оның     құндылық   ретіндегі     

мәнін  түсіндіру.   Бірлік   
туралы     түсініктерін    

кеңейту.    Өзара    жағымды    

қарым-қатынастарын    
дамыту.  Ұйымшылдыққа    

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Біз 

біргеміз» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

«Спорт» А.Қалаубаева 
репертуарынан 

Музыка тыңдау: «Аяқ 

допшы» Т.Кулинова 

«Зерек Ботақан» жинағынан 
Ән айту: «Физкульт-Ура!» 

Ю.Чичков 

 
 

 

 

 
 

 

диқаншы, наубайшының 
еңбегі жайлы білімдерін 

толықтыру. Нанды 

ардақтауға ысырап қылмауға  

тәрбиелеу 
Мазмұнды ойын: 

«Наубайхана» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тақырыбы:  «Күзгі 
табиғат» 

Мақсаты: өлі табиғаттағы 

күзгі құбылыстар (жауын-

шашын, ауа темпера 
турасы, судың жағдайы), 

туралы  білімдерін 

кеңейту. 
Денені үнемі  

шынықтырудың 

арқасында табиғат 

құбылыстарына қарсы 
тұра алуға болатынын 

түсіндіру.  

Қойылған сұраққа 
ойланып жауап беруді 

дамыту,өзінің пікірін 

дәлелдеуге үйрету. 
Дидактикалық  

ойын :«Қолшатыр 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Желкенді 
қайық» (сюжетті) 

Мақсаты: түрлі 

геометриялық  
пішіндерден кеңестікті 

бағдарлай отырып, көлемі 

бойынша қатынасын көре 
білу іскерліктерін 

меңгерту. Теңізшілердің  

еңбегі мен  таныстыра 

 отырып, балаларды 
жігерлі, ержүрек , күшті 

болуға тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 
«Болашақ теңізшіле 

«Зерек Ботақан» 
жинағынан 

Ән айту: «Физкульт-

Ура!» Ю.Чичков 

Ойынойнау: 
«Арқан тартыс»  

Ұлттық ойын 

Денешынықтыру 
Негізгі қимылдар  

Тақырыбы: 1. Екі 

катарға қойылған 
(ұзындығы 3 м, арасы 

30—40 см алшак) 

кегельдер арасымен 
допты қос қолмен ұстап 

жүру. 

Допты 50-60 см 

арақашыктықта лақтыру 
(диаметрі 10-15 см). 

Мақсаты: 

а)Балаларды 
арақашықтықты сақгай 

білуге дағдыландыру, 

допты лак- тыруға 
үйрету 



  

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

Дала құстарына бақылау. 

Мақсаты:Дала құстары 
торғайлар туралы айту. 

Еңбек:Ауладағы қоқыстарды 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Мысық пен 
торғайлар» 

Мақсаты: Балалардың қимыл-

қозғалысын арттыру. 
 

Көшедегі көліктерге 

бақылау. 
Мақсаты: Көліктер туралы 

білім беру. Көліктердің 

түрлерімен таныстыру,жолда 

жүру ережесімен таныстару. 
Еңбек:Үлкендерге көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім тезірек 

жалаушаға жетеді» 
Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балалармен ауа-райы 
туралы әңгімелесу.күннің суып 

кела жатқандығы жайлы айту. 

Еңбек:Алаңды 

қоқыстантазарту. 
Қимылды ойын: «Сымсыз 

телефон». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дәлдік
ке,ептілікке үйрету. 

 

 Ауладағы талдарды 

бақылау.  
Мақсаты:Балаларды аула 

ішіндегі талдарды 

бақылату,әңгімелеу. 

Еңбек: Балабақша ауласын 
қоқыстардан тазартуға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 
заттарды көбірек жинайды» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зей
інін қалыптастыруға 

үйрету. 

 

  Балабақша 

қызметкерлеріне 
бақылау. 

Мақсаты:Балабақша 

қызметкерлерінің 

жұмысын бағалауға 
тәрбиелеу. 

Еңбек: Балабақша 

ауласындағы 
жапырақтарды 

жинау.Қимылды ойын: 

«Өз жұбыңды 
ізде»Мақсаты: 

жылдамдыққа, 

сыйластыққа үйрету. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды тамақты ұқыпты  және тауысып ішуге дағдыландыру,тамақтан соң алғыс айтуға қалыптастыру. 

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын 

қадағалап , «әлди» әнін 

айтып ұйықтату. 

 Балаларға « Бесік жырын» 

айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен 

бесік жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді 

көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Кім күшті» ертегісін 

айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

Қоңырау-қоңырау сылдырла, ұл мен қызды оятып,оянсаңдар егерде ,бір –біріңе күліңдер! 

Табанға арналған массажды жолмен жүру.Мысық сияқты аяқтың ұшымен шеңбермен жүру,екі аяқпен секіру.  

Салқын сумен қолымызды,бетімізді жуу. 

 

 



  

Бесін  ас  

Балалардың назарын 

тағамға аудару ; 

мәдениетті тамақтануға 

баулу  бойынша жеке 

жұмыс  

Асты таза ,ұқыпты ішуге ,ас 

үстінде түзу отыруға үйрету. 

Балалардың назарын 

тағамға аудару,таза ішуге 

дағдыландыру. 

Балаларға нан қиқымын 

шашпауға,сусынды 

төкпей ішуін 

қалыптастыру. 

 Балаларға тамақты 

жегенде аузын жауып 

отырып асықпай тамақты 

әбден шайнауды пысықтау. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

Теледидардан«Не 

күшті»туралы 

мультфильм  тамашалау. 

Мақсаты:балалардың   

мультфильмге 

қызығушылығын дамыту. 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Л әріпін 

жазу 

Мақсаты: Жазу 

дағдыларын 

қалыптастыру 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Жеке баламен жұмыс: 

Бексұлтанға дыбыстар 

мен сөздерді айта 

алады,дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Асияға  Көргендерін 

бірнеше сөзбен әңгімелеп 

және сурет бойынша 

әңгімелеп беруді үйрету 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрәділге  Көргендерін 

бірнеше сөзбен 

әңгімелеп және сурет 

бойынша әңгімелеп 

беруді үйрету 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Арманмен жақсы 

таныс ертегілердің 

үзінділерін бірнеше 

сөздермен әңгімелеп 

беруді үйретуге 

жұмыс жасау. 

 

 Жеке баламен жұмыс: 

Хамзамен жақсы таныс 

ертегілердің үзінділерін 

бірнеше сөздермен 

әңгімелеп  беруді 

үйретуге жұмыс жасау. 

 

Серуенге 

дайындық 

 Киіну: серуенге 

шығу. 

 Серуенге дайындалу.   Киіну:киімдерін дұрыс 

киу. 

Серуенге шығуға 

дайындалу. 

 Киіну: өз 

киімдерін киуге 

үйрету. 

Серуен Қимылды ойын:  

«Күн мен жаңбыр» 

Мақсаты:Ептілікке, 

жылдамдыққа,дәлді

кке үйрету. 

  Қимылды ойын: «Аралар» 

Мақсаты:Елестету арқылы 

баланың өз бетінше бейнелей алуға 

үйрету. 

 Қимылды ойын: «Күн мен 

түн». 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

Қимылды ойын: «Кім 

епті». 

Мақсаты:Балаларды 

берілген белгі бойынша 

шапшаңдыққа,жылдамды

ққа зейін аударуға үйрету 

Қимылды ойын: 

«Арқан тарту» 

Мақсаты: 

Балаларды 

жылдамдыққа,

шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 



  

   

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға кеңес:  

Балаларын өз күштері 

жететін заттарды ұстауға 

дағдыландыру. 

Ата-аналарға бүгінгі оқу 

қызметінде баласының жақсы 

қызығушылық танытқанын айту 

және мадақтау. 

Балалармен үйге қайтуы 

туралы сөйлесу.  

Әңгімелесу. 

 «Үлкендерге көмек 

беру». 

Балаларға 

үлкендерге 

қол көмек 

беру керек 

екенін айтып 

әңгімелесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қазан айының V аптасы 26-30  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Күз сыйы» 

Мақсаты: Күзгі маусымдық өзгерістер жайлы түсінік беру. Егіннің пісіп қамбаға құйылатын, молшылық болатын кезді  естеріне 

сақтауға тәрбиелеу. Еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу.Жемістер мен көкөністерді жеп ,дәрумендер қабылдауға үйрету. 

                      

                       Тақырыпша: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер»  

                                                                          .         

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 

 

 Балаларды жақсы көңіл-күймен қабылдап алу.Ата-анасынан баласы туралы әңгімелесу.Тазалығын тексеру,дене қызуын өлшеу. 

Дидактикалық ойын. 

«Біз мықтымыз». 

Мақсаты:Балалардың 

ептілік қабілетін 

арттыру. 

Дидактикалық ойын 

«Қай аң күшті» 

Мақсаты:Балалардың 

аңғарымпаздығын дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Күштілерді тап» 

Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

«Кім жылдам» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын дамыту. 

«Қол күрес» 

Мақсаты:Балалар 

дың өз күштерін дамыту. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

Таңертеңгі 

гимнастик

а  

(6-8мин) 

   Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. №2  Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

  

 Таңғы ас    Таза және  ұрыпты тамақтануды, қасықты дұрыс ұстауды, нан қиқымын шашпауға сусынды төкпей ішуді қалыптастыру. 

  Ойын- жаттығу: 

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

Үстел басында ыңғайлы дұрыс қалыпты сақтап отыруды пысықтау. Тамақтану кезінде ауызын жауып жеуді дамыту.  

Тамақты  дұрыс ішуді қасықты оң қолымен ұстауды  және төкпей шашпай ішіуді қалыптастыру.  

 

 

 



  

 

Ойындар, 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

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

  Дидактикалық  ойын 

«Сүт тағамдарын атап 

бер» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға қызығушылығын 

арттыру. 

«Азық-түлік дүкеніне 

саяхат» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімлеу. 

Мақсаты:Балаларды сурет 

бойынша әңгімелеуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Дәмінен танып ал» 

Мақсаты:Балаларды 

зейінділікке 

дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын 

«Кім шапшаң ?» 

Мақсаты:Балаларды 

ептілікке,шапшаңдыққа 

бейімд 

Дидактикалық ойын. 

«Кім күшті » 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

 

  

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтер

і  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

 1)Бір орнында және қимыл 

үстінде оңға, солға бұрылу. 

2) Допты  екі қолымен бір-

біріне (арақашықтығы 1,5-2 

м)  басынан асыра лақтыру. 

3)Құрсаудың шетіне 

тигізбей оң және сол жақ 

бүйірімен топталып 

құрсаудың ішінен өту. 

Қимылды ойын: «Теңге 

алу» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: 

«Тәуелсіздік төрімде» 

Мақсаты:тәуелсіздік сөзіне 

түсінік беріп, тәуелсіз, 

егемен деген  сөздердің 

мағыналарын ұғындыру 

арқылы сөздік қорларын 

молайту. Есте сақтау 

қабілеттерін дамыту, 

балалардың Отанға деген 

Орыс  тілі 

Тема: «Мы сильные и 

ловкие» 

Цель: Используя 

физические упражнения, 

научить детей  

одновременно выполнять 

задания учителя. С 

помощью веселой песни 

укреплять здоровье 

ребенка. 

Дидактическая игра: 

«Веселый мяч» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Шар, текше , цилиндр» 

Мақсаты: Балаларды 

геометриялық пішіндер 

мен денелер шар, текше, 

цилиндр 

 пішіндері туралы 

білімдерін пысықтау. 

Геометриялық пішіндерге 

ұқсас заттарды табу 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Л 

дыбысымен таныстыру»  

Мақсаты:  Л  дыбысымен 

таныстыру. Л дыбысы 

бар сөзге дыбыстық 

талдау жасай білуге 

үйрету. Дауысты 

дыбыспен дауыссыз 

дыбысты ажырата білуге 

үйрету. Сөздер мен 

сөйлем құрау арқылы 

балалардың сөйлем 

құрау қабілеттерін  

дамыту. Дидактикалық 

ойын: «Дыбыстарды 

ажырат» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Чемпион 

бала» (сюжеттік) 

Мақсаты:  жеңіс 

жалауын  ұстаған 

баланың қимылын анық 

көрсетіп,  бейнесін 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы: 

«Денешынықтыру, 

ертеңгілік жаттығу 

және сергіту сәті не 

үшін керек?» 

Мақсаты: балаларға 

дене 

шынықтыру,ертең 

гілік жаттығу және 

сергіту сәті туралы 

түсінік беру.Өз 

денсаулығына 

құндылық тұрғысынан 

қарай білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Шынықтыру түрлері 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Л 

дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты:  Л  

дыбысымен таныстыру. 

Дене шынықтыру  
 Негізгі қимылдар 

 1)Бір орнында және 

қимыл үстінде оңға, солға 

бұрылу. 
2) Допты  екі қолымен 

бір-біріне (арақашықтығы 

1,5-2 м)  басынан асыра 
лақтыру. 

3)Құрсаудың шетіне 

тигізбей оң және сол жақ 

бүйірімен топталып 
құрсаудың ішінен өту 

 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы:  

«Ер Тарғын» ертегісі 

(қуыршақ  театры) 
Мақсаты:  

Елін, жерін қорғаған 

батырлар жайлы 

әңгімелеп, батырлар- 
дың жеңісіне мақтаныш  

сезімдерін арттыру. 

Патриоттыққа тәрбиелеу. 
Қуыршақтар арқылы 



  

сүйіспеншілігін арттыру. 

Дидактикалық ойын:«Сөзге 

сөз қос» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Сәукеле» (акварель 

бояуымен) сәндік сурет 

Мақсаты:Қазақтың ұлттық 

киімдер туралы ұғымдарын 

бекіте отырып,  сурет салу 

іс-әрекеті арқылы 

баскиімдерді әшекейлеу. 

Ұлттық ерекшеліктерін 

ажырата білу, іскерлік 

дағдыларды меңгерту, 

көркемдік талғамын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Ұлттық киімдер» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: 

«Бірлігіміз жарасқан» 

Мақсаты: «Бірлік»   ұғымы,    

оның     құндылық   

ретіндегі     мәнін  

түсіндіру.   Бірлік   туралы     

түсініктерін    кеңейту.    

Өзара    жағымды    қарым-

қатынастарын    дамыту.  

Ұйымшылдыққа    

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Біз 

біргеміз» 

 

дағды- 

ларын қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Пішіндерге ұқсас 

заттарды тап» 

Музыка  

Тақырыбы: «Біз күштіміз, 

ептіміз» 

Мақсаты:  Музыкалық 

фразалардың ауысуымен 

әр түрлі қимылдар 

жасағанда нақтылыққа, 

ширақтыққа ұмтылдыру. 

Ән арқылы шынығудың 

қажеттілігін түсіндіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Спорт» А.Қалаубаева 

репертуарынан 

Музыка тыңдау: «Аяқ 

допшы» Т.Кулинова 

«Зерек Ботақан» 

жинағынан 

Ән айту: «Физкульт-Ура!» 

Ю.Чичков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мүсіндей білуге үйрету. 

Шығармашылығын, қол 

саусақ икемділігін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Топта кімді жеңімпаз 

дейміз?» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Нан дастарханға қалай 

келеді?» 

Мақсаты: ұннан 

жасалатын тағамдар 

жайлы түсінік беру, 

тағамның денсаулыққа 

пайдасы туралы 

түсіндіріп,  диқаншы, 

наубайшының еңбегі 

жайлы білімдерін 

толықтыру. Нанды 

ардақтауға ысырап 

қылмауға  тәрбиелеу 

Мазмұнды ойын: 

«Наубайхана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау жасай 

білуге үйрету. Дауысты 

дыбыспен дауыссыз 

дыбысты ажырата 

білуге үйрету. Сөздер 

мен сөйлем құрау 

арқылы балалардың 

сөйлем құрау 

қабілеттерін  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Дыбыстарды ажырат» 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Желкенді 

қайық» (сюжетті) 

Мақсаты: түрлі 

геометриялық  

пішіндерден кеңестікті 

бағдарлай отырып, 

көлемі бойынша 

қатынасын көре білу 

іскерліктерін меңгерту. 

Теңізшілердің  еңбегі 

мен  таныстыра 

 отырып, балаларды 

жігерлі, ержүрек , 

күшті болуға тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Болашақ теңізшілер» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Күзгі 

табиғат» 

Мақсаты: өлі 

табиғаттағы күзгі 

кейіпкерлердің 
ерекшіліктерін, 

эмоциялық бейнесін бере 

білуге қабілеттерін 

дамыту. 
Дидактикалық ойын: 

«Алпамыс батыр кім?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

құбылыстар (жауын-

шашын, ауа темпера 

турасы, судың 

жағдайы), туралы  

білімдерін кеңейту. 

Денені үнемі  

шынықтырудың 

арқасында табиғат 

құбылыстарына қарсы 

тұра алуға болатынын 

түсіндіру.  

Қойылған сұраққа 

ойланып жауап беруді 

дамыту,өзінің пікірін 

дәлелдеуге үйрету. 

Дидактикалық  

ойын :«Қолшатыр» 

Музыка  
Тақырыбы: «Біз күштіміз, 

ептіміз» 

Мақсаты:  Музыкалық 

фразалардың ауысуымен 
әр түрлі қимылдар 

жасағанда нақтылыққа, 

ширақтыққа ұмтылдыру. 
Ән арқылы шынығудың 

қажеттілігін түсіндіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Спорт» А.Қалаубаева 
репертуарынан 

Музыка тыңдау: «Аяқ 

допшы» Т.Кулинова 
«Зерек Ботақан» 

жинағынан 

Ән айту: «Физкульт-
Ура!» Ю.Чичков 

 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

Дала құстарына бақылау. 

Мақсаты:Дала құстары 

торғайлар туралы айту. 

Еңбек:Ауладағы 

қоқыстарды тазарту. 

Қимылды ойын: «Мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл-қозғалысын 

арттыру. 

 

Көшедегі көліктерге 

бақылау. 

Мақсаты: Көліктер 

туралы білім беру. 

Көліктердің түрлерімен 

таныстыру,жолда жүру 

ережесімен таныстару. 

Еңбек:Үлкендерге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

тезірек жалаушаға 

жетеді» 

Мақсаты: Балаларды 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балалармен ауа-райы 

туралы әңгімелесу.күннің 

суып кела жатқандығы жайлы 

айту. 

Еңбек:Алаңды 

қоқыстантазарту. 

Қимылды ойын: «Сымсыз 

телефон». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дәлдік

ке,ептілікке үйрету. 

 

 Ауладағы талдарды 

бақылау.  

Мақсаты:Балаларды аула 

ішіндегі талдарды 

бақылату,әңгімелеу. 

Еңбек: Балабақша 

ауласын қоқыстардан 

тазартуға көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

заттарды көбірек 

жинайды» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,

  Балабақша 

қызметкерлеріне 

бақылау. 

Мақсаты:Балабақша 

қызметкерлерінің 

жұмысын бағалауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек: Балабақша 

ауласындағы 

жапырақтарды 

жинау.Қимылды ойын: 

«Өз жұбыңды 

ізде»Мақсаты: 



  

шапшаңдыққа үйрету. зейінін қалыптастыруға 

үйрету. 

 

жылдамдыққа, 

сыйластыққа үйрету. 

 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды тамақты ұқыпты  және тауысып ішуге дағдыландыру,тамақтан соң алғыс айтуға қалыптастыру.  

Астарын таза,ұқыпты,түзу отырып ішуге үйрету 

 Ас үстінде түзу және жан жағына сөйламай отырып ішуге баулу. 

Ұйқы  Балалардың  тыныш 

жатуын қадағалап , «әлди» 

әнін айтып ұйықтату. 

 Балаларға « Бесік 

жырын» айтып 

ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік 

жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді 

көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Кім күшті» ертегісін 

айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықты

ру 

шаралары 

Қоңырау-қоңырау сылдырла, ұл мен қызды оятып,оянсаңдар егерде ,бір –біріңе күліңдер! 

Табанға арналған массажды жолмен жүру.Мысық сияқты аяқтың ұшымен шеңбермен жүру,екі аяқпен секіру. 

Салқын сумен қолымызды,бетімізді жуу. 

 

 

Бесін  ас  Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс  

Асты таза ,ұқыпты ішуге ,ас үстінде түзу отыруға үйрету. 

Балалардың назарын тағамға аудару,таза ішуге дағдыландыру. 

Балаларға нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуін қалыптастыру. 

 Балаларға тамақты жегенде аузын жауып отырып асықпай тамақты әбден шайнауды пысықтау.  

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

Теледидардан«Не 

күшті»туралы мультфильм  

тамашалау. 

Мақсаты:балалардың   

мультфильмге 

қызығушылығын дамыту. 

 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: «Кім көп 

біледі?» 

Мақсаты: Өздері білетін 

әріптерді жазу, біріне бірі 

көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен мысық» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 



  

 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес 

жеке жұ 

 

Асанәліге дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

 

Зиядаға  көргендерін 

бірнеше сөзбен 

әңгімелеп және сурет 

бойынша әңгімелеп 

беруді үйрету 

Сезімді сурет бойынша 

әңгімелеп беруді үйрету 

Ернармен тақпақ жаттау  Мұстафамен  жақсы 

таныс ертегілердің 

үзінділерін бірнеше 

сөздермен әңгімелеп 

беруді үйретуге жұмыс 

жасау. 

 

Серуенге 

дайындық 

   Киіну: серуенге шығу.Серуенге дайындалу.Киіну:киімдерін дұрыс киу. 

 

  Серуен Қимылды ойын:  «Күн мен 

жаңбыр» 

Мақсаты:Ептілікке, 

жылдамдыққа,дәлдікке 

үйрету. 

 

   Қимылды ойын: «Аралар» 

Мақсаты:Елестету арқылы 

баланың өз бетінше бейнелей 

алуға үйрету. 

    Қимылды ойын: «Күн 

мен түн». 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

шапшаңдыққа ба 

 Қимылды ойын: «Кім 

епті». 

Мақсаты:Балаларды 

берілген белгі бойынша 

шапшаңдыққа,жылдамдық

қа зейін аударуға үйрету 

 

Қимылды ойын: «Арқан 

тарту» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа,шапшаңд

ыққа тәрбиелеу. 

 

 

Балалард

ың үйге 

қайтуы,ат

а-анамен 

жздесу 

 

Балаларды үйге қайтару,ата-аналарға төлемақы туралы естеріне салу 

 

 



  

Қараша айының I аптасы 2-6  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты: балаларға өздерінің отбасы  туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, отбасы мүшелерін құрметтеуге тәрбиелеу, олардың еңбегін 

қадірлей білуге үйрету. 

                                                                        Тақырыпша  «Менің отбасым, ата-аналар еңбегі»                                                   

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

  Балалардың көңіл-күйін бақылау.дене  қызуын өлшеп тазалықтарын тексеру. Арнайы журналға тіркеу. Мәдени- гигиеналық шараның 

орындалуын  қадағалау.Ата-аналармен тұмау ауруы жөнінде түсінік беру.Мұрындарына оксолин мазьн жағу. 

 Үйде  балаларына  үйдегі тіршілікке ата-анамызға көмектесу туралы айту жөнінде әңгімелесу. 

«Отбасы мүшелері  кімдер және олар қандай жұмыстармен айналысатыны туралы»   балаларға  айтып  түсіндіру  жөнінде әңгімелесу. 

Балалардың  сөз  қорларына « отбасы» сөзін  айтып  үйрету   жөнінде әңгімелесу. 

Балаларға  отбасы  туралы  сұрақтардың жауабын  айтып,  логикалық  ойлануына  мүмкіндік  жасау жөнінде әңгімелесу.  

Отбасы мүшелерін сыйлауды үйрету жөнінде әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 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  

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                          Қараша айының  таңертеңгі жаттығулар кешені №1 

Таңғы ас Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Асты төкпей тауысып әшуге дағдыландыру. 



  

Ойын, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

«Менің отбасым» 
Сурет бойынша  әңгімелесу 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін тануға, олар 

туралы мағлұмат жинауға , 
үлкендерді  құрметтеуге 

тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 
«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз атауларына 

қарама-қарсы сөздерді  

айтуға үйрету. 
Мыс: үлкен орындық-

кішкентай орындық; Жұмсақ 

диван-қатты диван.. 

«Ағаш шебері» өлеңі 
Бұрқыратып иісін 

Тақтай тілем ағаштан 

Безендірем үй ішін 

Жабдықтармен жарасқан 
Болсын берік, көрікті 

Пәтерлердің жасауы 

Соған лайық ең мықты 
Келер жиһаз жасағым 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздың жасалу жолымен 

таныстыру. 
 

 

Дидактикалық ойын: 
«Ғажайып   қалта» ойыны: 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа , ептілікке, 

бір-бірін сыйлауға және 
эмоционалды болуға 

тәрбиелеу. 

Ойын «Не өзгерді,соны 

тап» 

Мақсаты: балаларды 

байқампаздыққа 

тәрбмелеу. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

1)Орыннан биіктікке 

секіруді үйрету(«Қолыңды 

затқа жеткіз»). 
2)Гимнастикалық орындық 

үстінде тепе-теңдік сақтап 

жүру және орта кезінде 
бұрылу. 

 3)Еңбектеу, биіктігі 

 40 см доға астынан 
еңбектеу.   

 Қимылды ойын: 

«Анамызға су тасып 

көмектесейік» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Біздің 

шаңырақ» 
(жаттау)Е.Өтетілеуұлы  

Балалардың тіл байлығын, 

ой-өрістерін, 

байланыстырып сөйлеу 
қабілеттерін дамыту. 

Орыс  тілі 
Тема: «Моя семья» 

Цел:Формировать 

представление о мире семьи, 

как о людях живущих вместе 
(папа, мама, бабушка, 

дедушка, брат, сестра). 

Способствовать развитию 
доброжелательности, 

терпимости, понимания, 

взаимопомощи в семейной 
жизни. Уметь составлять 

короткие предложения о 

родителях. 

Дидактическая игра: «Какую 
работу выполняет каждый 

член семьи?» 

Математика негіздері 
Тақырыбы:  «5, 6   сандары 

және цифрлары» 

Мақсаты:балаларды5,6  

сандарының цифрлары және  
құрамдарымен таныстыру. 

Сауат  ашу негіздері 
Тақырыбы: 

«Білімімізді тексереміз» 

Мақсаты: балалардың сөз, 

сөйлем, буын және екпін 
туралы білімдерін бекіту. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау барысында 
пайдалынатын 

текшелермен таныстыру, 

яғни дауысты дыбыстар 
қызыл текшемен ал 

дауыссыз дыбыстар көк 

текшемен және өтілмеген 

дыбыстар қоңыр текшемен 
белгіленетінін түсіндіру., 

Сөздегі  екпінді буынды 

анықтап, зейінділік пен 
дыбысты дұрыс есту 

қабілетін дамыту. 

Жапсыру 

Тақырыбы: 
«Анамның  қамзолы» 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар: 

1)Басқа дорбаша (қапшық) 

қойып, еденде созылып 

жатқан арқан үстімен жүруді 
бекіту. 

2)Орыннан биіктікке 

секіруді үйрету. 
3)Гимнастикалық орындық 

үстінде тепе-теңдік сақтап 

жүріп өту. 
Қимылды ойын: «Картоп 

қазамыз»  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 
«Білімімізді тексереміз» 

Мақсаты: балалардың сөз, 

сөйлем, буын және екпін 
туралы білімдерін бекіту. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау барысында 

пайдалынатын текшелермен 
таныстыру, яғни дауысты 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар: 

1) Жүріп келіп сапқа үш 

қатармен тұру және сап 

құрылымын өзгертіп қайта 
тұруды үйрету. 

2) Еңбектеу, биіктігі 40 см 

доға астынан еңбектеуді 
бекіту.  

3) Арқан үстімен бір 

бүйірімен адымдап жүру. 
Қимылды ойын: 

«Атамызға алма жинап 

берейік» 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: «Әже» (өлеңді  

жаттау)  

Ә.  Қайранов 
Мақсаты: өлеңді  оқып,   

мазмұнымен таныстыру.  

Өлеңді мәнерлеп айтуға 

үйрету,  әр  шумағын  
қайталату арқылы  жаттату, 



  

Өлеңнің мағынасын 
түсініп, мазмұны  бойынша 

сұрақтарға толық жауап 

беруге жаттықтыру,  ана 

тіліміздегі тән дыбыстарды 
атап айтқанда   анық айтуға 

үйрету. Бауырмал болуға 

тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Менің отбасым» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Атамның  
тымағы»  (заттық) 

Мақсаты: балаларды ер 

адамға арналған бас 
киімнің түрлерімен, 

олардың ерекшеліктерімен 

таныстыру. Үлгіге қарап 
тымақтың суретін салуды 

үйрету, балалардың 

шығармашылық қабілетін 

арттыру. 
Дидактикалық ойын: 

«Атама көмектесемін 

Өзін-өзі  тану 
Тақырыбы: «Отбасым-

бақыт  мекені» 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  
сыйластық  құндылықтары  

туралы  түсініктерін  

кеңейту.Отбасындаы  өзара  

қарым-қатынас  
дағдыларын  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Отбасыма тілек» 
 

 

Көрнекі түрде 5,6 сандарын 
шығарып алу жолдары 

туралы түсіндіріп, заттың 

саны оның түріне және 

көлеміне  тәуелді еместігі 
туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Зейін- дерін,  

байқағыштық  дағдыларын 
дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Жылдам сана» 

Музыка  
Тақырыбы:«Менің отбасым, 

ата-аналар еңбегі» 

Мақсаты: Отбасын 
сыйлауға, ата-ананың 

қамқорлығын әнмен 

жеткізіп, қадірлей білуге 
баулу. Әндегі жылулық 

сезімін бере білу.  

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Маусымжан» Қазақ халық 
әні (Ауыспалы адым) 

Музыка тыңдау:  

«Аман болшы» А.Айтуова 
Ән айту: «Ата-анаға көз 

қуаныш» А.Айтуова  

Дидактикалық ойын : 
«Үйдегілер не істеуде?» 

 

 

 
 

 

(Сәндік) 
Мақсаты:   қолданбалы   

өнер  түрлерімен  таныс- 

тыру.  Қиюдың   түрлі  

тәсілдерін  сәндік   
қолданбалы   өнер   

элементтерін  жапсыруда  

қолдана   білуді  үйрету.    
Қағазды  қатпарлап,  

бүктеп  қию  әдістерін   

жалғастыру,  ою  

атауларын  еске   түсіру. 
Дидактикалық ойын: 

«Кімнің сыйлығы?» 

 
 

 

дыбыстар қызыл текшемен 
ал дауыссыз дыбыстар көк 

текшемен және өтілмеген 

дыбыстар қоңыр текшемен 

белгіленетінін түсіндіру., 
Сөздегі  екпінді буынды 

анықтап, зейінділік пен 

дыбысты дұрыс есту 
қабілетін дамыту 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Үйдегі 

өсімдіктерге күтім 
жасаймыз» 

Мақсаты:балаларды 

сепкішпен    
су шашуға, дымқыл 

жаққышпен өсімдіктердің 

шаңын сүртуге  үйрете 
отырып, аналарына көмек 

беруге тәрбиелеу.  Жұмысты 

ұқыпты орындап, отбасына 

көмек 
беруге  ынталандыру, 

Дидактикалық ойын: 

«Анамызға көмектесеміз» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Әжеме арналған білезік»  
Мақсаты: Балаларды 

мүсіндеудің әдіс-тәсілдерін 

меңгерте отырып,  

мүсіндеуде, ермек саз бетіне 
өрнек салуға үйрету.  

 Тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: «Кімге 
не керек?» 

есте сақтау  қабілеттерін 
дамыту.  Балаларды  әже   

туралы   өз  ойларын   айтып   

жеткізуге дағдыландыру.  

Үлкенді   сыйлай  білуге,  
әжені   құрметтеуге  

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын; 
«Әжеме арналған өлең» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Сыйлық  моншақтар» 
Мақсаты: қағазды  уқалап, 

умаждап  бүктеу  арқылы   

«моншақтар»  жасау   
дағдыларын   қалыптастыру,  

жаңа   техникамен  

таныстыру,  еңбек  
нәтижесіне   жете  білуге   

үйрету,   сұлулықты,  

әсемдікті   сезіне   білуге  

тәрбиелеу. 

Музыка  
Тақырыбы:«Менің отбасым, 

ата-аналар еңбегі» 
Мақсаты: Отбасын 

сыйлауға, ата-ананың 

қамқорлығын әнмен 
жеткізіп, қадірлей білуге 

баулу. Әндегі жылулық 

сезімін бере білу.  

Әуенді ырғақты қимыл: 
«Маусымжан» Қазақ халық 

әні (Ауыспалы адым) 

Музыка тыңдау:  
«Аман болшы» А.Айтуова 

Ән айту: «Ата-анаға көз 



  

 
 

 

қуаныш» А.Айтуова  
Дидактикалық ойын : 

«Үйдегілер не істеуде?» 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

 

 

Серуендеу 

Бақылау: Емдік 

шөптерді  бақылау 

Мақсаты: Балабақша 

ауласында өсетін  емдік 

шөптер туралы 

білімдерін 

кеңейту.Табиғатты 

қорғау және сақтпуға 

деген  ынталары мен 

іскерліктерін 

қалыптастыру 

Еңбек: Тәрбиешімен 

бірге құлаған, сынған  

бұталарды жинау 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, жылдамдыққа, 

аң,арымпаздыққа 

тәрбиелеу 

Бақылау: Күз 

көріністерін бақылау 

Мақсаты: Күз туралы 

білімдерін молайту, күз 

көріністерін бақылауды 

жалғастыру 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазалау 

Қимылды ойындар: 

«Ормандағы 

соқпақтар»Мақсаты:жағда

йға байланысты 

қозғалыстарды 

түрлендіру. 

Бақылау: Тастарды 

бақылау. 

Мақсаты: Тастардың 

өлі табиғат мүшесі 

екендігі жайлы 

түсініктерін молайту, 

олардың әртүрлілігі мен 

пайдасыы туралы білім 

беру 

Еңбек: Ауладағы 

тастарды жинау және 

олардан композиция  

құрау. 

Қимылды ойындар: 

«Ұшты - ұшты» 

Тәрбиешіні мұқият 

тыңдауға үйрету 

Бақылау: Жапырақтардың  

түсін бақылау. Мақсаты: 

Табиғаттың мезгілге 

байланысты  құбылыстары 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Бақылағандарын 

сөйлеу тілінде қолдану 

қабілеттерін қалыптастыру 

Еңбек: Алаңдағы 

жапырақтарды жинауға  аула 

сыпырушыға көмектесу. 

Қимылды ойындар: «Түлкі 

мен қояндар» 

Жануарлар мінез-құлқын 

ажырата білу 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы білімдерін 

бекіту 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақтард

ы жинау 

Қимылды ойындар: 
«Орамал тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Серуеннен 

оралу 

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

орындауларын қадағалау 

Түскі ас Ойын жаттығу: 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 



  

Торғайларға тастаңдар 

Сиқырлы сөз: 

«Приятного аппетита» 

Түскі ұйқы Баяу музыкамен  

балаларды ұйықтату 

Ертегілер айтып жағымды  

үнмен тәтті ұйқыға 

жатқызу 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жаңдай орнату 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату 

Ертегілер айтып 

жағымды  үнмен тәтті 

ұйқыға жатқызу 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қайықша 

Бастапқы қалып:ішпен 

жату 

1.Қол жоғарда 

2.Дененің жоғарғы және 

төменгі бөлігін көтеру 

Бастапқы қалыпқа келу 

 

 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар ( 2-

3 минут) Мысықтар  

 

Орманға саяхат 

Тартылу 

1.Бастапқы қалып: 

арқамен жату 

2.Қол бел тұсында 

3.Тартылу 

4.Бастапқы қалыпқа келу 

 
 

Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут)    

 

Жасыл 

инелерімен,міне 

шырша иілді 

1.Бастапқы қалып: аяқ 

иық көлемінде, кол 

төменде,дем алу 

2. Еңкею,дем шығару 

3.Бастапқы қалыпқа 

келу,дем алу 

4.Еңкею,дем шығару 

Бесін ас Если будешь пить чуть светь 

Молоко с ватрушкой, 

Будешь ты и в двести лет 

Бодрою старушой 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 
 Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

«Қайтала» ойыны: 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалысты бақылағышты 

дамыту  

 

 Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

«Пішіннің суретін сал» 

Мақсаты: көріп, есте 

сақтауын, қолдың ұсақ 

маторикасын дамыту 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: «Өткенді 

қайталау» 

Мақсаты: Өткен әріптер 

бойынша жазу,еске 

сақтау. 

Қайтала ойыны: 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалысты бақылағышты 

дамыту  

 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 Баланың 

жеке даму 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:  Ернармен 

Психологтың жұмысы: 

Айназыммен  өзін ортада 

Музыка жетекшісінің 

жұмысы: 

Жеке баламен жұмы 

Асемге өлеңнің мазмұнын 

Жеке баламен жұмыс 

Алмасқаға  өлеңнің 



  

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

сурет оқу қызметі 

бойынша түрлі түсті 

шардың суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

қалай ұстау жөнінде 

жұмыс жүргізу. 

 

Аяулыға өлеңнің 

мазмұнын түсіндіріп, 

жатқа үйрету. 

 

түсіндіріп, жатқа үйрету. 

 

мазмұнын түсіндіріп, 

жатқа үйрету. 

 

 Серуенге 

дайындық 
Балаларды киінгенде түймелерін қадап , аяқ киімінің  бауын байлауды , киіміндегі оқылықтарды байқап, оны дұрыстай білулерін қадағалау 

Серуен Қимылды ойындар: 

«Күн мен жаңбыр» 

Балалардың алаңның бір 

шетінен немесе бөлменің 

қабырғасынан біразырақ 

жерге қойылған 

орындықтардың артында 

тізерлеп отырады да, 

«Терезе» 

(орындықтардың 

арқасындағы тесікке 

қарайды.)  

Қимылды ойындар: 

«Қуырмаш» 

Балалардың ойлау 

қабілетін арттыру, 

дүниетанымын, 

қызығушылығын арттыру. 

 

Қимылды ойындар: 

«Кімнің тобы тез 

жинақталады?» 

Балалар ойнаушылардың 

саны бірдей 3-4 топқа бір 

қандай да болмасын түсті 

жалаушалар беріледі.. 

Қимылды ойындар: 

«Секіріп жүріп допты 

ұстау» 

Балалар топтпрында 

сюжетті, сюжетсіз 

сақина кигізу ойындарын 

пайдалануға болады  

Қимылды ойындар: 

«Поезд» 

Тәрбиеші «Поезд» 

ойынын ойнауды 

ұсынады: 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 
«Өз отбасы жайында әңгіме құрастыру 

Отбасы мүшелерінің атқаратын қызметтері жайлы  

Балаға түсінік беру 

 

 

 

                                                                            



  

 

Қараша айының II аптасы 9-13  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие қызметінің 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты: балаларға өздерінің отбасы  туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, отбасы мүшелерін құрметтеуге тәрбиелеу, олардың 

еңбегін қадірлей білуге үйрету. 

                                                                                              Тақырыпша  «Менің көшем»                                                   

Күн тәртібі         Дүйсенбі 9.11.2020 Сейсенбі 10.11.2020 Сәрсенбі 11.11.2020 Бейсенбі 12.11.2020 Жұма 13.11.2020 

Балаларды 

қабылдау 

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

жаттығу жүргізу. Танауларына оксолин мазын жағу 

 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

  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.  

Ойындар 
(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

   Дидактикалық  ойын: 
« Мені қайтала». 

Мақсаты:ересектердің 

сөзін қайталай отырып, 

сөздік қорын молайту, 
тілін жаттықтыру 

«Көңілді аңдар» 
музыкалық ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:әуенді тыңдай 

отырып, аңдардың 
қимылын жасау 

 

«Достық» саусақ ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:балалардың саусақ 

маторикасын дамыту, 

ересектің айтуы бойынша 
қимылдар жасауға үйрету 

 «Ғажайып қалта»  ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:ойыншықтардың 

атын атай білуге үйрету, 

ойыншықтар туралы түсінігін 
кеңейту 

Үстел үсті ойыны: 

«Құрастыр» .   

Мақсаты:конструкторлард

ы бір-біріне үстінен және 

жанынан біріктіре білуге 
үйрету 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                        Қараша айына арналған таңертеңгі жаттығулар кешені №1 

Таңғы ас Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 



  

Астарыңыз дәмді болсын!! 

Ойын, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындалу 

«Ғажайып жұлдызша» 

ойыны 

Мақсаты:балаларды бір-

біріне сыйластыққа  

жағымды қарам-қатынасқа 

тәрбиелеукіріп, шырынды 

....қойды.(үстел үстіне) 

Құрылыс ойыны: 

«Менің көшем» 

Мақсаты: 

балалардың ой-

қиялын дамыту, 

құрылыс 

материялдарын ұалай 

пайдалану керектігін 

меңгеру 

«Қажетті түсті тап» ойыны 

Балаларға сенсорлық тәрбие 

беру 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден 

жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мимикалық 

жаттығу» 

Мақсаты: балалардың 

көңіл күйлерін түрлі 

эмоциялармен білдіруге 

үйрету. 

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» 

 

 
 

 

 

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

  Негізгі қимылдар: 

1)Биіктігі 15-20см 

заттардан екі аяқпен тура 

Орыс  тілі 

Тема: Моя улица 

Цель:Формировать у 

детей умение 

Сауат  ашу негіздері  

Тақырыбы: 

Дауысты  дыбыстарды 

қайталау 

Қауіпсіздік  мінез-

құлық  негіздері 

Тақырыбы: 

 Мен  көшедемін. 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар:  

1)Арқан үстімен басқа 

қапшық қойып бір 



  

секіруді бекіту. 

2)Доға астынан баспен 

допты итере жүріп еңбектеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

3)Гимнастикалық 

қабырғаға түрлі 

тәсілдермен,сатыны 

аттамай өрмелеу. 

Қимылды ойын: «Көліктер» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Менің көшем» 

Мақсаты: Өздері   тұратын  

көшелері   жайлы      

баяндап   беруге үйретіп, 

балалардың сөйлеу  тілін      

сөздермен   байыту. 

Тәрбиеші  қойған   

сұрақтарға   толық  жауап 

беруге  дағдыландыру. 

Тыңдау  және   тілді   түсіну    

дағдыларын  

қалыптастырып, диалог   

түрінде  сөйлеуге   үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөйлемді толықтыр» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Кешкі  қала 

көшелері» (мазмұнды) 

Мақсаты:  ұжымдық 

жұмыста бірлесіп жұмыс 

жасауға, бір-бірі мен келісе 

отырып, қала көрінісін 

шығармашылықпен 

бейнелеуге жұмылдыру. 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами.Помочь 

запомнить свой адрес 

и выяснить, почему 

улица, на которой 

дети живут, так 

называется. 

Предостеречь от 

неприятностей, 

связанных с 

контактами с 

незнакомыми людьми. 

Продолжать учить 

правилам поведения, 

обеспечивающим 

сохранность жизни и 

здоровья, в 

современных бытовых 

условиях. 

Дидактическая 

игра:«Кто где живет?» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  7,8,9  

саны  және  цифры 

Мақсаты: балаларды   

7,8,9   цифрымен  

таныстыру,   көрнекі  

түрде   7,8,9 санын   

шығарып   алуға  

үйрету;  математи 

калық   тілдерін,  

зейіндерін,  

Мақсаты: Дауысты  

дыбыстар  айтылғанда 

кедергісіз айтылатынын,  

сондықтан дауысты 

дыбыстар қатарына 

жататынын  және  қызыл 

текшемен белгіленетінін  

түсіндіру. 

Дауысты  дыбысы бар 

сөздерді буынға бөлгізіп, 

дыбыстық талдау жасауға 

үйрету. 

Сөздердің ұзынды, 

қысқалығын қолмен өлшеп 

айыра білуге үйрету  

Дидактикалық ойын: 

«Дауысты дыбысқа 

байланысты сөз ойла?» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Өзіме ұнайтын 

көліктер» (Мазмұнды)  

Мақсаты: қалаған 

көліктерінің   мүсінін 

ермексазбен жасай білу  

әдістерін үйрету. Есу,  

жалпақтау, домалақтау 

әдістерін меңгерту. Ұсақ қол 

қимылдарын дамыту, 

бастаған ісін аяғына дейін 

жеткізуге ынталандыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Автотұрақ» 

Қоршаған  ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Балалар»,  «Жаяу  

жүргінші»  жол  

белгілері. Қауіпсіздік  

ережелері» 

Мақсаты: 

Көшеде өзін ұстау 

ережесі. Жол қауіп- 

сіздігі ережелері туралы 

білімдерін бекіту. 

Автокөлік түрлерімен 

«Балалар»,  «Жаяу  

жүргінші»  жол  

белгілерімен, полиция 

қызметкері 

мамандығымен 

таныстыру. Өз 

денсаулығына деген 

жауапкершілік сезімге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Бағдаршам» 

Сауат  ашу негіздері  

Тақырыбы: 

Дауысты  дыбыстарды 

қайталау 

Мақсаты: Дауысты  

дыбыстар  айтылғанда 

кедергісіз айтылатынын,  

сондықтан дауысты 

дыбыстар қатарына 

жататынын  және  қызыл 

текшемен белгіленетінін  

түсіндіру. 

Дауысты  дыбысы бар 

бүйірімен тепе-теңдік 

сақтап жүру. 

2)Доға астынан баспен 

допты итере жүріп 

еңбектеу. 

3)Биіктігі  15-20см 

заттардан екі аяқпен тура 

секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көшедегі аялдама» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Шалқан 

ертегісі» ертегісі  

(көлеңке театры) 

Мақсаты: Көлеңке 

театры арқылы 

балаларды үлкендердің 

еңбегін бағалап, 

құрметтеуге үйрету. 

Отбасындағы бірлік, пен 

достық қатынасты 

бағалай білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Мен отбасыма 

көмектесемін» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Көркемдік талғамын, ой 

қиялын дамыту, кешкі қала 

көрінісінің әсемдігін, 

сұлулығын сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Қаламыздың көркем 

жерлерін атайық» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Мен әдепті 

баламын» 

Мақсаты: Әдептілік туралы 

түсініктерін кеңейтіп, өз  

көшесіндегі  адамдармен 

және достарымен жағымды 

қарым-қатынаста болу 

дағдыларын 

дамыту,әдептілік,сыпайылы

қ 

қа тәрбиелеу. 

Дид.ойын: «Көрші 

достарым» 

 

 

 

 

 

 

 

байқағышт ықтарын,  

өз  бетінше   жұмыс   

істей  білу   

дағдыларын  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді 

тапсырмалар» 

Музыка  

Тақырыбы:«Менің 

көшем» 

Мақсаты: балалардың 

музыкалық 

шығарманы 

 тыңдау, талдау, 

салыс-тыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Музыка тыңдау 

барысында өзі 

тұратын 

қаланың,көше-нің 

суретін салғызып, 

қиялын шыңдау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: «Ақ қайың 

биі» 

Музыка тыңдау:  

«Жол ережесі тәртібі» 

 

 

 

«Көшедегі  қауіпсіздік» 

Мақсаты: 

Көшедегі  қауіпсіздік   

ережелерін   сақтауға   

үйрету.   Қоғамдық  және   

жеке   көліктер- 

дегі  тәртіп сақтау  

заңдылықтары  туралы   

түсінік 

терін  дамыту. 

Дидакимкалық ойын: «Жол 

белгілерін ата?» 

 

 

 

 

сөздерді буынға бөлгізіп, 

дыбыстық талдау 

жасауға үйрету. 

Сөздердің ұзынды, 

қысқалығын қолмен 

өлшеп айыра білуге 

үйрету  

Дидактикалық ойын: 

«Дауысты дыбысқа 

байланысты сөз ойла?» 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: «Көшемізге 

күз келді» 

Мақсаты:  балаларды күз 

мезгілінің ерешелік 

терімен таныстыру. 

Маусымдық өзгеріс 

терді байқауға, айырма 

шылығын ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Күздегі 

айырмашылықты тап» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Менің көшемдегі  

үйлер» 

Мақсаты:  геометриялық 

пішін 

дерден үй жапсыруға 

үйретіп,   үйлерге   

арналған   бөлшек- 

терді  ретімен жапсыра   

білуге  қабілеттерін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка  

Тақырыбы:«Менің 

көшем» 

Мақсаты: балалардың 



  

дамыту. 

Қайшы, желіммен 

жұмыс жасау дағды 

ларын қалыптастыру 

Дидактикалық ойын: 

«Үй бөлшектерін ата?» 

музыкалық шығарманы 

 тыңдау, талдау, салыс-

тыру дағдыларын 

қалыптастыру. Музыка 

тыңдау барысында өзі 

тұратын қаланың,көше-

нің суретін салғызып, 

қиялын шыңдау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Ақ қайың биі» 

Музыка тыңдау:  

«Жол ережесі тәртібі» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуендеу Бақылау: Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: Табиғаттың 

«көңіл-күйі», жел, жаңбыр, 

суық екенін сезіндіру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау, көмек беру. 

Қимылды ойындар: 

«Қарлығаш» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері. 

Бақылау: Кіші топ 

балаларының іс-

әрекетін бақылау. 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор болуға, тату 

ойнауға үйрету. 

Еңбек: Кіші топ 

балаларына өз 

учаскесіндегі 

жапырақтарды 

жинауға көмектесу 

Қимылды ойындар: 

«Кім жылдам» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін ұғындыру. 

Сөздік корларын дамыту. 

Еңбек: Өз учаскемізді 

тазалау 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері. 

Бақылау: Ауа – райын 

бақылау. ( күн салқын, 

ызғарлы жел, т.б) 

Мақсаты: Ауа –

райыныңөзгешелігін 

сезіну, табиғат 

құбылысын меңгерту. 

Еңбек: Ағаштың 

бұтақтарын жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Өз жұбынды тап» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Бақылау: Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 
Мақсаты: Күз мезгілі 

туралы білімдерін бекіту 

Еңбек: Аула сыпырушы 

ағайдың еңбегіне 

көмектесу,жапырақтард

ы жинау 

Қимылды ойындар: 

«Орамал тастау» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 



  

әрекеттері. 

Серуеннен 

оралу 

Күз келіпті дегенше 

Алма пісті дегейсің 

Бағымызда ендеше 

Алма теру көбейсін 

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

орындауларын қадағалау. 

Түскі ас  Сиқырлы сөз: 

 Приятного аппетита 

А –ту-ту 

А-ту-ту 

Пять зубов  у нас во рту 

А годок пройдет, 

Будет полон рот 

Түскі ұйқы Баяу музыкамен балаларды 

ұйықтату 

Ертегілер айтып 

жағымды үнмен тәтті 

ұйқыға  жатқызу 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у шаралары 

Төсекте кім тәтті ұйықтаған 

Тұру керек енді оған 

Біз енді оны күте алмаймыз 

Тездетпесе жаттығуға  

Арқанды түзу ұстап алып 

Мұрнынмен терең тыныс 

алып- жаттығуды 

бастаймыз. 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар 

( 2-3 минут) 

 

«Тік ұшақ» 

1. Бастапқы қалып: аяқты 

крестеп отыру,ұшып келе 

жатқан ұшақты, басты 

көтермей жоғары қарау.         

 Ұшып келді тікұшақ 

Ұшып кетем мен 

олмен 

 

 

 

1.Бастапқы қалып: 

арқамен 

жатамыз,қолымыз 

артымызда,кеудемізді 

көтереміз,басымызды тік 

ұстаймыз( 3-5 секунд ) 

Қайтадан бастапқы 

қалыпқа келеміз 

 

 

«Бұрыштар» 

1. Бастапқы қалып: 

арқамен жатып, қолды 

аяққа созып,аяқты тіке 

жоғары көтеру. 

2. Бастапқы қалып: 

арқамен жатып,қолды 

жоғары көтеру.Арқадан 

ішке,іштен арқаға жату. 

. 

 

Бесін ас  А –ту-ту 

А-ту-ту 

Пять зубов  у нас во рту 

А годок пройдет, 



  

Будет полон рот 

 Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

Жай қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

Мақсаты:Түстерді ажырата 

білуге , жолда жүру ережесін 

есте сақтай білуге үйрету 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: Дауысты 

дыбыстар жәрмеңкесі (ойын) 

 

«Әдемі жолдар» 

Мақсаты: Ойын арқылы 

ой-өрісін, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

 

Вариативті компонент 

 «Кел, билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша 

 

 Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: 

Айзеремен  сурет оқу 

қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  ұстауға  

үйрету. 

Психологтың 

жұмысы: 

Ільястың  өзін ортада 

қалай ұстау жөнінде 

жұмыс жүргізу. 

 

Музыка жетекшісінің 

жұмысы: 

Ясинаға  өлеңнің мазмұнын 

түсіндіріп, жатқа үйрету. 

 

Жеке  баламен жұмыс 

Асанәлімен сурет оқу 

қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен жұмыс 

Айназыммен сурет оқу 

қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен  Жаттығу ойындары 

Жүрудің әртүрлі тәсілдерін 

қолданып жүруге 

жаттықтыру. 

Мақсаты: қозғалыс 

белсенділіктерін дамыту. 

Доппен жаттығу  

Мақсаты: допты 

жоғары лақтыру, 

жерге соғу, екі қолмен 

қағып алуды 

жалғастыру 

 

Қимылды ойын: «Тоқта-

жүгір» 

Мақсаты: белгі бойынша 

әрекет етуге үйрету, 

ептіліктерін дамыту. 

 

Қимылды ойын: 

«Ормандағы соқпақтар». 

Мақсаты: Жағдайға 

байланысты  

қозғалыстарды 

түрлендіру. 

Арнайы кқліктерді 

бақылау: 

Мақсаты:Арнайы 

көліктер туралы  

білімдерін 

кеңейту.Сөздік қорларын 

молайту. 

Балаларды

ң үйге 

Ата-аналарға кеңес: 



  

қайтуы Балалардың көшеде абай болуын қадағалау.Жол белгісі ережелерін қатаң сақтау 

Көшедегі қауіпсіздік ережелерімен таныстыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қараша айының III аптасы 16-20  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты: балаларға өздерінің отбасы  туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, отбасы мүшелерін құрметтеуге тәрбиелеу, олардың 

еңбегін қадірлей білуге үйрету. 

  Тақырыпша  «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік»  

 

Күн тәртібі  Дүйсенбі 16.11.2020 Сейсенбі17.11.2020 Сәрсенбі18.11.2020 Бейсенбі19.11.2020 Жұма  20.11.2020 

 
 

 

 Балаларды 

қабылдау 

Ата-
аналармен 

әңгімелесу 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Балалардың көңіл-күйін бақылау.дене  қызуын өлшеп тазалықтарын тексеру. Арнайы журналға тіркеу. Мәдени- гигиеналық шараның 

орындалуын  қадағалау.Ата-аналармен тұмау ауруы жөнінде түсінік беру.Мұрындарына Оксолин мазьн жағу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика                     
(5 мин) 

  

 

Қараша айына арналған жаттығулар кешені№2 



  

        

Ойындар  

«Қажетті түсті тап» ойыны 

Мақсаты:Балаларға 

сенсорикалық тәрбие беру. 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

«Сөйлемей көрейікші» 

ойыны (үндемес) 

Мақсаты:Балаларды 

бір-бірін және 

үлкендерді тыңдауға 

тәрбиелеу. 

 

Сергіту сәті 

Өлең мазмұнына 

сәйкес қимыл-

қозғалыстар 

жасалады.  

Достар бірге жүреміз, 

(қол ұстасып, айнала 

жүру) Бірге ойнаймыз, 

күлеміз. (бір-біріне 

қарап, күлу) Бірге 

балық аулаймыз, 

(қолдарын алға созу) 

Міне, біздер 

қандаймыз! (қолдарын 

жоғары созу) 

Бөлінбейді іргеміз, 

Әрқашанда біргеміз. 

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. 

  

Таңғы ас   Ойын- жаттығу :  

 Ас  ішер кезде, 

 Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

 Ойламаймыз білмейміз. 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз дәмді болсын!" 

 

Ойындар, 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

 

 

  

 
Дидактикалық  ойын: 

«Ертегі  кейіпкерлерін 

тауып, олардың  

жүрісін  сал»  

Мақсаты:Ертегі 

кейіпкерлерін тануға 

тәрбиелеу. 

Өлеңді жаттау: 

Балабақша есігін, 

Үшке тола ашқанбыз. 

Балапандай өсіріп, 

Мәпелейді бақшамыз. 

«Менің көшем» құрылыс 

ойыны 

Мақсаты:Балалардың ой 

қиялын дамыту. 

«Көшедегі қауіпсіздік» 

әңгімелесу 

Мақсаты:Көшеде дұрыс 

жүру тәртібін білуге 

тәрбиелеу. 

 «Ғажайып қалта» 
ойын жаттығуы 

Мақсаты:Ойыншықта

рдың атын атай білуге 

үйрету. 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі  

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

1)Сапта  қатарды бұзбай 

заттардан аттап жүруге 

үйрету. 
2)Арқаға құм қапшықты 

қойып, қарынменен 

еңбектеу. 
3) Гимнастикалық 

орындық үстімен 

доптардан аттап жүру. 

Қимылды ойын: 
«Кедергілерден  аттап өт» 

Дидактикалық ойын: 

«Ыдыстарды 
сындармаймыз» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Үйдегі  және  
көшедегі  қауіпсіздік»  

Мақсаты:балаларға  үйдегі  

және  көшедегі  

 қауіпсіздік   ереже 
-лерін  түсіндіру.  

Өз ісіне ұқыпты болып, 

үлкендердің  айтқанын 
тыңдауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Қауіпті-қауіпсіз» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Бағдаршам» 

(заттық) 

Мақсаты: түрлі-түсті 
бояудың көмегімен 

геометриялық 

фигураларды пайдаланып 
бағдаршамның  суретін 

салу дағдыларын 

Орыс  тілі 
Тема:»Техника безопасности 

дома и на улице» 

Цель:Обеспечение 

безопасности детей на 
кухне: 

-Пользуйтесь только 

задними конфорками плиты 
и отворачивайте ручки 

сковородок к стене. 

-Не позволяйте ребенку 

приближаться к горячей 
дверце духовки. 

-Выбирайте чайник без 

провода или с коротким 
завитым проводом. 

-Выливайте оставшийся 

кипяток. 
-Выключенный горячий 

утюг должен остывать в 

недоступном месте. Не 

оставляйте провод висящим. 
Дидактическая игра 

«Правила безопасности 

дома» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 10 саны мен 

цифры. Қарапайым есептер 
мен мысалдар шығару. 

Мақсаты: балаларды 10 

цифры мен саны туралы 

математикалық білімдерін 
қалып 

тастыру.10 санын шығарып 

алуға жаттықтыруып, 10 
санының құрамы туралы 

білім дерін жетілдіру. 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Т»  дыбысы  

Мақсаты: «Т» дыбысымен 

таныс 

тыру. Т дыбысы естілетін  
сөздер ойлап, дыбыстық 

талдау жасап көк 

текшелермен белгілеуді 
үйрету. Жаттығуларды 

орындату арқылы балаларды 

шыдамды- лыққа, 

тапқырлыққа баулу.  
Балаларды дыбыстарды 

қосып айтуға  үйрету. 

Дид.ойын: «Жасырынған 
дыбыстар» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 
«Біздің үй» 

(Сюжетті) 

Мақсаты: 

сәулет  өнері  туралы  түсінік  
беру.  Геометри 

ялық  пішіндерді    үйлестіре 

отырып,  үйдің   
бөлшектерін  жапсыруға   

үйрету,  қағаз, қайшы, 

желіммен    жұмыс   жасау  
дағдыларын қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Өз жұмысың туралы 

әңгімеле» 
 

 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: «Әдептілік 

әлемі» (өлеңді  жаттау) 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар:  

Негізгі қимылдар : 

1)Сапқа үш қатармен тұру,  

бір орнында оңға, солға 
бұрылуды бекіту. 

2)3-4м арақашықтықтан 

дорбашаны тік нысанаға 
иықтан асырып лақтыру. 

3)Арқаға құм қапшықты 

қойып, қарынменен 

еңбектеу. 
Қимылды ойын: «Кім 

жылдам?» 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Т»  дыбысы  

Мақсаты: «Т» дыбысымен 

таныс 
тыру. Т дыбысы естілетін  

сөздер ойлап, дыбыстық 

талдау жасап көк 

текшелермен белгілеуді 
үйрету. Жаттығуларды 

орындату арқылы 

балаларды шыдамды- 
лыққа, тапқырлыққа баулу.  

Балаларды дыбыстарды 

қосып айтуға  үйрету. 
Дид.ойын: «Жасырынған 

дыбыстар»  

Жаратылыстану. 

Тақырыбы: 
«Лас суды тазарту» 

(тәжірибелік іс-әрекет) 

Мақсаты: балаларға лас 
судың қауіпті екенін 

түсіндіру.Суды қалай 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар  

1) Гимнастикалық 

орындық үстімен 

доптардан аттап жүру. 
2). Допты бір қатарға 

қойылған  заттар 

арасымен домалату. 
3) Алға қарай отырып 

секіру 

Қимылды ойын: 

«Қауыпты, қауыпсыз» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Әдептілік 

әлемі» (өлеңді  жаттау) 
Е.Өтетілеуұлы 

Мақсаты:өлеңді    

мәнерлеп  оқу,  сөздердің  
мағына 

ларын  түсіндіру.  Өлең   

арқылы     әдептілік  

туралы   өз  ойларын  
ашып  айтуға  баулу. 

Әдепті,  кішіпейіл,  

мейірімді  болуға  
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Әдепті деп кімді 
айтамыз?» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көшедегі 

көліктер» 
Мақсаты: 

балаларды   «Лего»   

конструкторларымен   
жұмыс жасай  білуге,  

материалдарын  пайда 



  

қалыптастыру. 
Ұқыптылыққа және 

қауіпсіздік ережелерін  

сақтауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын; 
«Бағдаршамның құпиясы» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Мен  ұқыпты   
баламын» 

Мақсаты: 

ұқыптылық 

ұғымының адамгершілік 
құндылық ретінде мәнін 

аша отырып,  үйде де, 

көшеде де қауіпсіздік 
ережелерін сақтап ұқыпты 

болуға тәрбиелеу. Өз-өзіне 

қызмет ету дағдыларын 
дамыту.  

Дид. ойын: «Тыңда,  есіңде 

сақта! 

 
 

 

 
 

Дидактикалық ойын:  
«Адасқан сандар» 

Музыка  

Тақырыбы:«Үйдегі және 

көшедегі қауіпсіздік» 
Мақсаты:  музыканы 

тыңдап, сипаттарын ажырата 

білу. Әннің мәтінін дұрыс 
айтып үйрену. Ойында 

эмоциясын ояту. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Қолшатырмен би»  
Музыка тыңдау: 

«Бағдаршам» 

А.Махамбетова  
Ән айту: «Здравствуй, 

осень»   

Ю. Слонова 
Ойын ойнау:  

«Кім жылдам?» Қимылды 

ойын 

 
 

 

 

Е.Өтетілеуұлы 
Мақсаты:өлеңді    мәнерлеп  

оқу,  сөздердің  мағына 

ларын  түсіндіру.  Өлең   

арқылы     әдептілік  туралы   
өз  ойларын  ашып  айтуға  

баулу. Әдепті,  кішіпейіл,  

мейірімді  болуға  тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Әдепті деп кімді айтамыз?» 

 

 

тазартуға болатыны жайлы  
түсінік беру. 

Тәжірибелік-зерттеу 

әрекетін меңгерту. Өзіндік  

тәжірибе  жұмыстарды 
ұйымдастыру арқылы 

балалардың түсініктерін 

дамыту. 
Балаларға қарапайым 

ғылыми білім беру. 

Зерттеушілік іс-

әрекеттеріне 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Үйдегі 

ыдыстар» 
(қасық, тәрелке,  саптыаяқ) 

Мақсаты: 

ыдыстар жайлы түсінік 
бере отырып, ыдыстарды 

ұқыпты ұстауға үйрету.   

Мүсіндеу іскерлік 

терін,  шығарма 
шылық қабілетін дамыту. 

аулу. 

ланып  2-5  бөліктен  
тұратын   белгілі  бір   

заттың   бөліктерін  

біріктіріп  жасай    білу   

әдіс-тәсілдерін   
меңгерту,   еңбек  

нәтижесіне   жете   білуге  

тәрбиелеу. 
Ойын: «Көшедегі көлік 

түрлерін  ата?» 

Музыка  
Тақырыбы:«Үйдегі және 
көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты:  музыканы 

тыңдап, сипаттарын 
ажырата білу. Әнні 

 мәтінін дұрыс айтып 

үйрену. Ойында 
эмоциясын ояту. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Қолшатырмен би»  

Музыка тыңдау: 
«Бағдаршам» 

А.Махамбетова  

Ән айту: «Здравствуй, 
осень»   

Ю. Слонова 

Ойын ойнау:  
«Кім жылдам?» Қимылды 

ойын 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен: 

 

Бақылау: Жәндіктерді 

бақылау 
Мақсаты: Күзде жылы 

жаққа ұшқан құстарды 

Күздің алғашқы белгілерін 

бақылау. 

Мақсаты:Жыл 

мезгілдерінің өзгеруі туралы 

Бақылау: Құмдағы іздерді 

бақылау. 
Мақсаты: Учаскелердегі 

құмдағы іздердің кімнің ізі 

Күзгі жапырақтар 

Мақсаты:Балаларды күз 

мезгілі кезінде болатын 

өзгерістермен 

Бақылау:Күз мезгілінде 

желді бақылау 
Мақсаты: Күз мезгіліндегі 

желдің салқын болатынын 



  

бақылату. 

Еңбек: Бөлме гүлдерін 

суару. 

Қимылды ойындар: «Құс 

болып ұшамыз» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

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. 

 

 

екенін айыра білуге үйрету. 

Өз іздерін бір-бірімен 

салыстыру. 

Еңбек: Құм салғыштағы 

құмды күрекшелерімен көтеру. 

Қимылды ойындар: 

«Тышқан мен мысық» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

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. 

айту. Балалардың тілін 

дамыту, әңгімелеу арқылы. 

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған қағаздарды 

жинау. 

Қимылды ойындар:«Күн 

мен түн» 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

Серуеннен  

оралу  

 Киімдерін ретімен шешіп ,жинақтап шкафтарына салу.Бір-біріне көмек көрсету. 

Түскі ас   Тамақты тауысып ішуге,ауыздарын ептеп ашуға үйрету.Тамақтану кезінде сөйлемей отыруға қалыптастыру.  

Ұйқы Ертегілер айтып 

жағымды үнмен 

балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Ертегі оқып беріп балаларды 

ұйықтату 

«Құйыршық» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату 

Бiртiндеп 

тұру, ауа, 

су 

емшарала

ры 

2.«Көңілді қоңыздар» 

массаж түрлері 

Мақсаты: Балалардың 

денсаулығын нығайтуға, 

дене бітімін жақсы 

1.Бастапқы қалып: 

арқамен жатып, қол – дене 

бойында созулы. Басты 

көтеріп,аяқ ұшы-өзіне 

қарай, қолды алға созу, 5-

1.Бастапқы қалып: арқамен 

жатып, қол дене бойында 

созулы. Қолды жаңға созу-

дем алу, қолды кеудеде 

крестеу-дем шығару.  

 Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут)    

Тамақ ауруларын алдын 

1.Бастапқы қалып: 

арқамен жатып, қол – дене 

бойында созулы. Иекті 

кеудеге тигізіп, аяқ ұшын 

өзіне қарай созу; созылу, 



  

қалыптастыруға, қан 

айналымын жақсартуға, 

көздерін демалтуға, 

балалардың арқасындағы, 

қолындағы, табандағы 

нүктелерді оятуға 

арналған. Ағзаның 

көптеген қызметтерін 

жақсартады. 

ке дейін санап осы қалыпта 

қалу; б.қ. келіп, босанысу.  

 

 

 

 

алу.Фито шаймен  

тамағымызды шаю, ішу. 

 

 

 

макушкамен бір жаққа, 

өкшемен келесі жаққа. 

Босанысу б.қ. келу.  

 

 

Бесін  ас  Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Ойындар, 

дербес 

әрекеттер, 

шығарма

шылық 

жұмыстар 

 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы 

әріптер»Тақырыбы: Т әріпі 

Мақсаты: Түзу 

отырып,дұрыс,әдемі жазуға 

үйрету. 

Дид-қ ойын: «Сәлемдесу» 
Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 
Мақсаты:Ердаулетке 

бағдаршамның түстерін 

дұрыс ажыратуға 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Мейржанмен  5-ке  дейін 

кері қарай санауды 

бекіту. Геометриялық 

пішіндерді дұрыс атап, 

ажырата білуге 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, 

Психологтың жұмысы: 

Әселмен  өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Елдарға  дене 

шынықтыру оқу 

қызметіне барғанда залда 

жүгіруге болмайтынын 

түсіндіру. 

 

 



  

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

      

Серуен Балабақша ауласына 

серуен, балалармен 

әңгімелесу  

 -Күзде  табиғатта  

қандай  өзгерістер  

болады? 

-  Ауа- райы  

салқындайды,  

ағаштардың  

жапырақтары  сарғайып 

,  жерге  түседі,  шөп  

сарғайып  қурайды.   

«Қай мезгілде болады?» 

 

Мақсаты: Балалардың көру 

арқылы қабылдау, ойлау, 

есте сақтау қабілеттерін, 

сөздік қорларын молайту 

Қимылды ойын: 

«Өз орныңды тап» 

Мақсаты: 

Баланың шапшаңдығын , 

байқағыштығын, зейінін 

дамыту 

Көрнекіліктер: 

Сандар жиынтығы 

 

Қимылды ойын: 

«Керісінше» 

Мақсаты: 

Балалардың тыңдай алу 

қабілетін, қимыл қозғалыс 

әрекетін дамыту 

 

«Қрлығаш 

гимнастикасы» 

Мақсаты:баланы сергіту, 

дене мүшелерінің қимыл – 

қозғалысын дамыту 

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

 «Бала қауіпсіздігі басты назарда» ата-аналармен кеңестер жүргізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қараша айының IV аптасы23-27  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Мақсаты: балаларға өздерінің отбасы  туралы сүйіспеншілікпен әңгімелеуге, отбасы мүшелерін құрметтеуге тәрбиелеу, олардың 

еңбегін қадірлей білуге үйрету.Күзгі маусымдық құбылыстар жайлы білімдерін толықтыру.                                                        

Тақырыпша «Қоңыр күз» 

Күн тәртібі   Дүйсенбі  23.11.2020 Сейсенбі 24.11.2020 Сәрсенбі 25.11.2020 Бейсенбі 26.11.2020 Жұма 27.11.2020 

 
 

Балаларды 

қабылдау 

   

 

 

 

 

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

жаттығу жүргізу. Танауларына оксолин мазын жағу СӨС сақтау жөнінде кеңес беру.Таңғы астың пайдасы жөнінде кеңес беру.  

 Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 Күз мезгілінің ерекшеліктерін, күз өнімдері туралы балаңызға түсінік беру туралы ата- аналармен әңгімелесу 

«Күз өнімдері» тақырыбында  балаңызбен ашық әңгіме жүргізу таралы ата-анамен сөйлесу 

«Ағаш жапырақтарының неге түсі сары түске өзгереді» тақырыбында балаңызға түсіндірме жүргізіңіз 

Табиғат құбылыстары  туралы әңгімелеу. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика                     

(5 мин) 

«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. 

        Қараша айыны арналған таңертеңгі жаттығулар кешені№2 

 

 

Таңғы ас  Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

Бата беру 

Пейіліңе қонақжай 

Бата берем қолың жай 

Ақ  жарылған жүрегің 

Қабыл болсын тілегің! 

Ойындар,    



  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

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 

қабілеттерін,сөздік 

қорларын және ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Күзгі көше» құрылыс 

ойыны 

Мақсаты:Балалардың 

ой қиялын дамыту. 

«Ғажайып қалта» ойын 

жаттығуы 

Мақсаты:Ойыншықтардың 

атын атай білуге үйрету. 

«Мақтау» ойыны 

Мақсаты:Ойлауды,сөйл

еуді,бір-біріне жақсы 

нәрсе айтуды дамыту. 

 

 

 

 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдасты

рылған оқу 

қызеті  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар  

1)Зат арасымен түрлі 

жылдамдықпен-баяу, 

жылдам жүгіру. 

2)Арқан баспалдақпен бір 

тәсілмен өрмелеу. 

3)Гимнастикалық 

орындық үстімен әр қадам 

сайын допты қолдан қолға 

ауыстырып жүру.  

Эстафеталық ойын:  

«Кім епті?» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: 

«Күзгі дала» жаттау 

М.Әлімбаев 

Мақсаты: балаларға 

табиғаттағы күзгі 

құбылыстар туралы 

түсінік беру, өлеңнің күз 

құбылыстарын суреттеп, 

бейнелейтін тұстарын 

анықтау, өлеңді жаттату, 

табиғаттың әдемелігін 

сезіне білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: «Күз 

бейнесін суретте?» 

Сурет  салу 

Тақырыбы:  «Күзгі  

орман» 

Мақсаты: 

қылқалам мен және 

бояумен жұмыс істеу 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  «Заттарды 

өлшемі бойынша 

салыстыру» 

Мақсаты:  заттардың 

көлемдерінің әр түрлі 

болатындығын 

түсіндіріп, үлкен, 

кішілігін ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Заттардың 

көлемін салыстыр?» 

Орыс  тілі 

Тема: «Осень» 

Цель:закрепить знания 

детей о временах года: 

характерных признаках 

осени, сезонных 

изменениях в природе. 

Активизировать речь 

детей через 

художественное слово. 

Развивать моторику 

рук. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, аккуратность 

в работе с красками. 

Использование 

различных цветов в 

составлениях 

предложений. 

Дидактическая игра: 

«Собери картинку» 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Р»  

дыбысы 

Мақсаты:  «Р» 

дыбысыментаныстыру. 

Р дыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасап 

текшемен белгілей 

білуге  үйрету. 

Дыбыстарды  ажыра 

тып,  дыбыстарға 

байланысты, сөйлем 

құруға дағдыландыру 

Дидактикалық ойын: 

«Бастапқы буынға  сөз 

құра» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Күзгі  

ағаш» 

(рельефті  мүсіндеу) 

Мақсаты: балаларға күз 

туралы түсінік бере 

отырып, күз айларының 

атауларын басқа тілде 

меңгерту, мүсіндеудің 

жалпақтау, бедерлеу, 

есу дағдыларын 

қалыптастыру. Арнайы 

құралдармен жұмыс 

істеу дағдысын 

жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі викторина» 

Қоршаған ортамен 

Қауіпсіздік  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы: 

«Азық-түліктер мен күзгі 

дәрумендер» 

Мақсаты: Күз мезгілінде 

пісетін дәруменді жеміс –

жидектермен таныстыру. 

Пайдалы азық-түліктер  мен  

дәрумендер  және  салауатты  

тамақтанудың   маңызы  

туралы   білімдерін  бекіту; 

азық-түліктерді пайдалану, 

дайындау  ережелерімен  

таныстыру.  

Еңбексүйгіштікке,  

мейірімділікке,  ұқыптылыққа  

тәрбиелеу. 

Мазмұнды ойын: «Асхана»  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Р»  дыбысы 

Мақсаты:  «Р» 

дыбысыментаныстыру. 

Р дыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасап 

текшемен белгілей білуге  

үйрету. Дыбыстарды  ажыра 

тып,  дыбыстарға байланысты, 

сөйлем құруға дағдыландыру 

Дидактикалық ойын: 

«Бастапқы буынға  сөз құра» 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  «Күзгі саябаққа 

экскурсия» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1) Сапта  қатарды бұзбай 

заттардан аттап жүруге 

үйрету. 

2)Арқаға құм қапшықты 

қойып, қарынменен 

еңбектеу. 

3) Гимнастикалық 

орындық үстімен 

доптардан аттап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кедергілерден  аттап 

өт» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

 «Балабақшаға баруға 

көмектесейік» 

Қуыршық театры. 

Мақсаты: 

Балаларды 

тақырыпқа(жол 

қауіпсіздігіне) 

байланысты ойдан  жаңа 

ертегі 

құрастырып,құрастыр 

ған  ертегілеріне  

ойнататын кейіпкерлер 

тауып, сол 

кейіпкерлердің рөлеріне 

еніп ойнай білу 

қабілеттерін, 

шығармашылықтарын 

дамыту.Жолда жүру 



  

дағдыларын 

қалыптастыру, ұқыпты 

жұмыс істеуге үйрету, 

тиянақтылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы  жапырақ» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Табиғаттан 

үйренейік» 

Мақсаты: 

табиғаттың бар тіршілік 

иелеріне берері мол екенін 

түсіндіру.Туған жердің 

табиғатына деген 

сүйіспеншілікке, 

қамқорлыққа  тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: «Күз 

бізге не сыйлайды?» 

 

 

 

 

 

(Пазлы) 

Музыка  

Тақырыбы:«Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Ән 

мазмұнына сай биді, 

ойынды түсініп 

орындау. Музыканың 

динамикалық реңктерін 

бере білу. Көңілді орта 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Біздер ектік бақшаны» 

(«Каравай» әуенімен) 

Музыка тыңдау:  

«Күзгі әуен» Е.Үсенов 

Ән айту: «Сабантой» 

Е.Хасанғалиев 

Ойын ойнау: 

«Жаңбыр» Е.Андосов 

Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

 

танысу 

Тақырыбы: «Жыл  

мезгілдері:  Жаз,  күз 

белгілері» Мақсаты: 

жаз  және  күз  

мезгілдерінің  негізгі,  

маңызды  белгілері 

бойынша  түсініктерін   

жүйелеу;   осы  

мезгілдерге   тән  

табиғаттағы   

өзгерістер,  өсімдіктер  

мен   жануарлардың   

тірішілігіндегі  

өзгерістер, күн  мен  

түннің   ұзақтығы  

туралы   білім  беру 

Дид. Ойын: 

 «Күз мезгілін сипатта» 

 

 

 

 

Мақсаты: Күз мезгіліндегі 

өсімдіктер мен жануарлардың 

тіршіліктері туралы  

білімдерін 

кеңейтіп,түсініктерін 

нақтылау.  

Бақылайтын заттар 

арасындағы себеп-салдарлық 

байланыс 

ты  орната білуді 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын : 

«Жапырақты түсіне қарай 

ажыратайық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Сарғайған 

жапырақтар» 

Мақсаты: 

Табиғат  құбылыстары   

туралы  түсініктерін  кеңейту,  

қағазды   қатпарлап   бүктеу  

арқылы қайшымен  қию   

дағдыларын  жетілдіру,   

көркем  сөйлеуге үйретіп   қол 

, саусақ қимылдарын  дамыту 

Дид. ойын: 

«Күз сиқыры» 

 

ережелері туралы 

білімдерін бекіту. 

Дидактикалық ойын: 

«Сенің қуыршағың жол 

ережесін біледі ме?» 

Музыка  

Тақырыбы:«Алтын күз» 

Мақсаты:  Ән мазмұнына 

сай биді, ойынды түсініп 

орындау. Музыканың 

динамикалық реңктерін 

бере білу. Көңілді орта 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Біздер ектік бақшаны» 

(«Каравай» әуенімен) 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен: 

 

Емдік шөптерді бақылау 

Мақсаты: Балабақша 

ауласында өсетін емдік 

Күз көріністерін 

бақылау. 

Мақсаты:Күз туралы 

 Тастарды бақылау. 

Мақсаты: Тастардың өлі 

табиғат мүшесі екендігі 

Жапырақтардың түсуін 

бақылау 

Мақсаты:Табиғаттың мезгілге 

Гүлзарды бақылау 

Мақсаты: Табиғаттың 

жыл мезгілдеріне қарай 



  

шөптер туралы білімдерін 

бекіту.Табиғатты қорғау 

және сақтауға деген 

ынталары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Еңбек: Тәрбиешімен бірге 

құлаған,сынған,құраған 

бұталарды жинау. 

Мақсаты:Ұжыммен еңбек 

етуге ынтасынояту. 

Қимылды ойындар: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты:Балаларды 

ептілікке,жылдамдыққа,аңға

рымпаздыққа баулу. 

білімдерін молайту,күз 

көріністерін бақылауды 

жалғастыру. 

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:Ойын алаңын  

тазалау. 

Мақсаты:Еңбек 

тапсырмаларын 

орындауды 

үйрету.Ұжымменжұмыс 

істеуге баулу. 

Қимылды 

ойын:Жайжүріп өт 

Мақсаты:Кеңістікті 

бағдарлауға үйрету. 

жайлы түсініктерін 

молайту,олардың 

әртүрлілігі мен пайдасы 

туралы білім беру. 

Еңбек: Ауладағы 

тастарды жинау және 

олардың композиция 

құрау. 

Мақсаты:Бірігіп жұмыс 

істеуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Ұшты-ұшты» 

Мақсаты:Тәрбиешіні 

мұқият тыңдауға 

тәрбиелеу. 

байланысты құбылыстары 

туралы түсініктерін кеңейту; 

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. 

өзгеруі туралы түсініктерін 

қалыптастыруды 

жалғастыру. 

Еңбек: Әр қалтаға гүлдер 

дәнін жинап салу. 

Мақсаты:Піскен,піспеген 

дәндерді ажырата білуге 

үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Құстар  қалай ұшады?» 

Мақсаты:Белгілі бағытқа 

жүгіруге жаттықтыру. 

Серуеннен  

оралу  

Сабақ оқып, ойын ойнап 

Серуеннен қайтамын 

Тамағымды ішіп 

Түсте ұйықтап жатамын 

Түскі ас  Нан ардақты  адал ас  

Кәрі –жас одан аттамас 

Нандай жоқ қой асыл дән 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарханнан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 



  

Сиқырлы сөз: 

Астарыңыз дәмді болсын!! 

Ұйқы Ертегілер айтып жағымды 

үнмен балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

«Маша мен аю» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату 

Бiртiндеп 

тұру, ауа, су 

емшаралар

ы 

 «Қайық» жаттығуын 

орындау 

 

 «Велосипед тебеміз» 

жаттығуы 

«Мысықтар» ойын-

жаттығуы 

 Тұзды жолмен жүріп өтеміз  «Ағаштар» жаттығуы 

Бесін  ас  Ақ сүт іш,Ақ сүт береді саған күш. 

Сиқырлы сөз: 
Астарыңыз дәмді болсын!! 

Ойындар, 

дербес 

әрекеттер, 

шығармаш

ылық 

жұмыстар 

 

Дид-қ ойын: 

«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр түрлі 

елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: Р әріпін жазу 

Мақсаты: Р әріпін танып, 

сөз арасында ажырату,р 

әріпін жазу дағдыларын 

жетілдіру.  

Дидактикалық ойын: 
«Сөзді аяқта» 

Мақсаты: балаларға 

сөйлемді бастап, үйдегі 

және көшедегі қауіпсіздік 

туралы түсіндіру. 

Мысалы:Иманали көшеде 

келе жатып-

............қалды.(құлап) 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

   Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: Жеткеншекті 

бағдаршамның түстерін 

дұрыс ажыратуға үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Айаруға  10-ға  дейін кері 

қарай санауды бекіту. 

Геометриялық пішіндерді 

дұрыс атап, ажырата 

білуге үйрету 

 

Музыка маманымен 

ұйымдастырылған 

жұмыс 

Аяуға әнді айтуға 

көмектесу 

Психологтың жұмысы: 

Айназымды ұялшақ 

болмауға ,балалармен 

араласуға тарту. 

Жеке баламен жұмыс: 

Мұстафаға  дене 

шынықтыру оқу 

қызметіне барғанда залда 

жүгіруге болмайтынын 

түсіндіру. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуен Қимылды ойын  Ұлттық ойын Қимылды ойын  Ұлттық ойын  Ұлттыұ ойын  «Тымпи 



  

«Түйілген орамал» «Көги көк» «Торғайлар мен 

автомобилдер» 

«Б»йге» тымпи» 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

«Бала қауіпсіздігі басты 

назарда» ата-аналармен 

кеңестер жүргізу 

Балабақшаға кешікпей 

келулерін ескерту. 

Күзгі табиғаттағы  

ағаштардың түрлкрі 

туралы әңгімелеп беру 

Баласымен бірлесе 

отырып күзгі 

жапырақтардан гербари 

дайындап әкелу. 

Балаларың балабақшаға 

таза келулерин ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Желтоқсан  айының I аптасы 30.11-4.12  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – тәрбие 

қызметінің циклограммасы 

 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің туған елі туралы түсінік беру 

                                                                                                 Тақырыпша: «Тарихқа саяхат» 

 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі 30.11.2020 Сейсенбі 1.12.2020 Сәрсенбі 2.12.2020 

 

Бейсенбі 3.12.2020 

 

    Жұма 4.12.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

Балаларды жылы лебізбен күтіп алу.Қалай демалғандары туралы сұрау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Ата –анамен пікірлесу. 

Дидактикалық ойын. 

«Сиқырлы түстер». 

Мақсаты:Балалардың 

балалардың ойынға 

қызығушылығын 

арттыру. 

. Дидактикалық ойын: 

«Қандай зат жасырылған» 

Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Үстел-үсті ойыны. 

«Бәйтерек» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын дамыту. 

  

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

 Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені.Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

                                                     Желтоқсан айының ертеңгі жаттығулар кешені№1 

  

 

 Таңғы ас  Таза және  ұқыпты тамақтануды, қасықты дұрыс ұстауды, нан қиқымын шашпауға сусынды төкпей ішуді қалыптастыру 

Ойын- жаттығу: 

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

Үстел басында ыңғайлы дұрыс қалыпты сақтап отыруды пысықтау. Тамақтану кезінде ауызын ашпай жеуді дамыту 

 

Ойындар, 

ҰОҚ 

дайындық 

«Біздің ауыл» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімлеу. 

Мақсаты:Балаларды сурет 

 

. 

Дидактикалық ойын 

«Сиқырлы қарындаш» 

Екі алақанның ортасына 

қарындашты 

Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Мақсаты:Балаларға 

артық,кем ұғымдарын ойын 

 «Менің елім» суреттер 

топтамасын қарау 



  

бойынша әңгімелеуге 

үйрету 

салып,айналдырып,массаж 

жасау. 

түрінде үйрету. 

 

 

 

  

Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметтері  

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Бір орнында және 

қимыл үстінде оңға, 

солға бұрылу. 

2) Шашырап жүгіру, 

белгі бойынша сапта бір 

қатармен жүру. 

3) Допты  екі қолымен 

бір-біріне 

(арақашықтығы 1,5-2 м)  

басынан асыра лақтыру. 

Қимылды ойын:  

«Біз чемпион боламыз»  

Қимылды ойын: «Теңге 

алу» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Менің 

Отаным» 

Мақсаты:Балаларға 

өздерінің туған елі,жері 

жайлы мағұлмат беру. 

Отанын қадәрлеуге 

үйрету.Еліміздің 

халқы,мәдениеті,табиғат

ы туралы түсінік беру 

Сурет салу  

Тақырыбы:Құмыра 

Мақсаты: Әжелерімізбен 

  Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «У»  дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты: У  дыбысымен 

таныстыру, дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды 

ажырата 

 

 білуге үйретуді 

жалғастыру.Текшемен 

жұмыс 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздегі дыбыстарды 

ажыратайық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Алдар  көсенің 

шапаны» 

Мақсаты: Ұлттық ою-

өрнектерді 

насихаттайотырып, 

геометриялық 

элементтерден,ою-

өрнектерді үйлесім -

ділікпен жапсыра білу 

дағдыларын дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Алдар көсе еліне 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы: 

«Күн,су,ауа -достарымыз» 

Мақсаты: Табиғат пен 

адамның бір-бірімен тығыз 

байланысы туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Туған елдің табиғатының 

әсемдігін танып , сезіне 

білуге және қамқор бола 

білуге тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Табиғат тамашалар 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «У»  дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты: У  дыбысымен 

таныстыру, дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды 

ажырата 

 

 білуге үйретуді 

жалғастыру.Текшемен 

жұмыс 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздегі дыбыстарды 

ажыратайық» 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

 1) 2-2,5 м арақашық 

тықтағы нысанаға құм 

салынған қапшықты 

дәлдеп лақтыру. 

2)Құрсаудың шетіне 

тигізбей оң және сол жақ 

бүйірімен топталып 

құрсаудың ішінен өту. 

3) Допты бір қатарға 

қойған заттар арасымен 

домалату. 

Қимылды ойын: «Дәлдеп 

көзде» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Елтаңбасы елімнің»  

өлеңі Сұлтан Қалиев 

Мақсаты: Өлеңді   

мәнерлеп оқып, мазмұ- 

нын  ашу.   Балаларды   

еліміздің   рәміздерін  

қастерлеуге,   туған  жерін,   

отанын  сүюге  тәрбиелеу. 

Имандылық, адамгершілік  

тәрбие 

сіндегі  үлгі-өнеге   

сөздерді  үйретіп,   елді  



  

аталарымыз қолданған 

ыдыстар туралы 

мағұлмат беру.Қолөнер  

шеберлері туралы түсінік 

беру.Сурет салу 

іскерліктерін дамыту. 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Өнердің 

ғажайып әлемі» 

Мақсаты:  Еліміздің 

ұлттық құндылықтары 

туралы жалпы түсінік 

бере отырып, «өнер» 

құндылығы туралы 

түсіндіру, өнерлі болуға 

тәрбиелеу. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Оюларды пайдалан 

 

 

 

 

 

 

 

 

саяхат» 

 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Жер-Ана» 

Мақсаты: Балаларға  Жер-

Ананың азық-түлік 

өнімдерін мол етіп өсіруге 

мүмкіндік беретінін 

түсіндіру. Егіншілік 

кәсіптің қарапайым 

тәсілдерін әңгімелеп 

беру.Жер-анаға қамқорлық 

қатынас  танытуға баулу, 

егін сапалы өсу үшін 

құнарлылықты арттыру 

тәсілдерімен таныстыру 

Дидактикалық ойын: 

«Еңбек ерлерін ата»  

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Торсық» 

Мақсаты: Қазақтың ұлттық 

бұйымы торсықпен 

таныстыру, торсықты ермек 

саздан мүсіндеуге үйрету.  

Әр-түрлі тәсілдермен 

пішініне сәйкес ою-

өрнектерді шығармашы 

лықпен   таңдап ,  

әшекейлей білу 

қабілеттерін дамыту.  

Дидактикалық ойын: 

 « Ұлттық ыдыстарды  

атайық» 

 

 

қорғауға  баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Қазақстан қартасымен 

саяхат» 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Бәйтерек» 

Мақсаты: Астананың  

көрікті   орындары  жайлы    

түсініктерін  кеңейту  және   

«Бәйтеректі»   құрастыра  

білу   дағдыларын  

қалыптастыру. 

Материалдардың   

бөліктерін   түсіне 

көлеміне,пішініне  

сәйкестендіре құрастыру 

қабілеттерін дамыту.   Ел  

ордасы    Астанаға   

сүйіспеншілік   сезімдерін   

тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Тарихқа 

саяхат» 

Мақсаты:  «Күй» ұғымын 

түсіндіру, Қ.Сағырбаев  

туралы мәлімет беру. Күй 

тыңдау арқылы балалар-

дың ой сезіміне әсер етіп, 

музыкалық талғамдарын 

қалыптастыру. Ұлттық би 

элементтерін үйретуді 

жалғастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Қазақ биі» Л.Мусин 



  

Музыка тыңдау: 

«Сарыарқа» Қ.Сағырбаев 

Ән айту:  «Елбасы-ел 

бағы» Е.Бекболатов 

Аспапта ойнау: 

«Кеңес»  Халық күйі 

Тайтұяқпен ойнау 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

Серуен: 

 

Жақын жердегі 

ғимараттарды бақылау 

Мақсаты: Әр    мекеменің 

қзінің атқаратын орыны 

ьһбар екенін түсіндіру. 

Еңбек: 

Қағаз қалдықтарын жинау 

Қимылды ойын: 

«Айдаһар 

МАқсаты: жылдам 

жүгіруге, ептілікке баулу.» 

  

 
Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балалармен ауа-

райы туралы 

әңгімелесу.күннің суып 

кела жатқандығы жайлы 

айту. 

Еңбек:Алаңды 

қоқыстантазарту. 

Қимылды ойын: «Сымсыз 

телефон». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дә

лдікке,ептілікке үйрету. 

 

 Ауладағы талдарды 

бақылау.  

Мақсаты:Балаларды аула 

ішіндегі талдарды 

бақылату,әңгімелеу. 

Еңбек: Балабақша ауласын 

қоқыстардан тазартуға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

заттарды көбірек жинайды» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейін

ін қалыптастыруға үйрету. 

Асхана қызметкерлерінің 

жұмыстарын бақылау. 

Мақсаты: Аспазшының 

еңбегі мен оның маңызы 

туралы түсіндіру. 

Еңбек: Ауланы қоқыстан 

тазартуға көмектесу. 

Қимылды ойын: «Арқан 

тарту» 

Мақсаты: Жылдамдыққа, 

ептілікке,шымыр болуға 

үйрету.. 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас Астарын таза,ұқыпты,түзу отырып ішуге үйрету 

 Ас үстінде түзу және жан жағына сөйлемей отырып ішуге баулу. 

Балаларды тамақты ұқыпты  және тауысып ішуге дағдыландыру,тамақтан соң алғыс айтуға қалыптастыру. 

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын қадағалап , «әлди» әнін айтып ұйықтату. 

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

«Шолпан жұлдыз» ертегісін айтып беру. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату 

 «Алтын балық» ертегісін айтып  беру. 



  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у шаралары 

Саусақтар амандасады ,массаж жасаймыз-қолды жуамыз. 

Қайырлы күн  көздерім, қабақты сипаймыз. 

Қайырлы күн құлақтарым,құлақты сипаймыз. 

«Қарлығаш» болып ұшамыз, 

«Қоян» сияқты секіреміз. 

Бесін  ас  Асты таза ,ұқыпты ішуге ,ас үстінде түзу отыруға үйрету. 

Балаларға нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуін қалыптастыру. 

Балалардың назарын тағамға аудару ; мәдениетті тамақтануға баулу  бойынша жеке жұмыс 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Не? Қандай?» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

 Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:У әріпі 

Мақсаты: У әріпін дұрыс 

жазып үйрету. Тани білуге 

жаттықтыру. 

Дидактикалық  ойын 

«Топ серуен» 

Мақсаты:Балаларды 

зейіндікке,аңғарымпазды

ққа тәрбиелеу 

Вариативті компонент 

««Кел, билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 Арманға дыбыстар мен 

сөздерді айта 

алады,дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

 Жанарға көргендерін 

бірнеше сөзбен әңгімелеп 

және сурет бойынша 

әңгімелеп беруді үйрету 

 Бексұлтанға дыбыстар 

мен сөздерді айта 

алады,дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

 Киіну: серуенге шығу  Серуенге дайындалу.Киіну:киімдерін дұрыс киу. 

Серуенге шығуға дайындалу. 

 

Серуен 

Қимылды ойын: 

«Аңшылар ме 

нмаймылдар» 

   Қимылды ойын: «Торғайлар 

мен автомабильдер. 

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

 Қимылды ойын: «Өз 

жұбыңды ізде»  

Мақсаты:балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

Қимылды ойын.  

«Кім көп сөз біледі» 

Мақсаты: 

Балалардың ой өрісін дамыту. 

   

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау.  

Әңгімелесу. 

 «Үлкендерге көмек беру». 

. 



  

 

 

 

 

 

Желтоқсан  айының II аптасы 7.12.2020-11.12.2020  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу – 

тәрбие қызметінің циклограммасы 

 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің туған елі туралы түсінік беру 

Тақырыпша: «Туған өлкем» 

Күн тәртібі  Дүйсенбі  7.12.2020 Сейсенбі 8.12.2020 Сәрсенбі 9.12.2020 

 

Бейсенбі 10.12.2020 

 

     Жұма 11.12.2020 

Балаларды 

қабылдау 

 Балаларды жылы лебізбен күтіп алу.Қалай демалғандары туралы сұрау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты. 

 

 

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

 

 

 «Балалардың демалыс 

күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы» 

әңгімелесу. 

 

 

 Ата-анамен  балабақша 

дағы оқыту мен үрдістері 

жайлы әңгімелесу 

 Балалардың өсуі мен 

дамуы үшін отбасында 

жасалған жағдай жөнінде 

әңгімелесу. 

Балаларды өзін-өзі күтуге 

және жақындарына көмек 

беруге үйрету тақырыбы 

бойынша әңгімелесу 

  Баланың өміріндегі 

екінші әлеуметтік орта 

балабақша туралы 

пікірлесу. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )   

 

 

 

 

 Дидактикалық 

ойын. «Тез ойлап 

айт». 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Сурет арқылы 

әңгімелеу» 

Мақсаты:Балаларды 

Атырау қаласы туралы 

суреттерге қарап,сұраққа 

жауап беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Балаларды дәл 

осындай ою түрін тауып 

алуға, атын есте саұтауға 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

 «Өз үйіңді тап» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Үстел-үсті ойыны. 

 «Менің қалам» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға 

деген қызығушылығын 

дамыту.   

Таңертеңгі 

гимнастика  

 Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені.№1    Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

 



  

 Таңғы ас    Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету 

  Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

  Нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуді қалыптастыру 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

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

 

 

 Дидактикалық  

ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішіндер

ден 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. 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар1)Бір 

орында және қимыл 

үстінде оңға, 

солға бұрылу. 

2) Сызықтан аттап секіру. 

3)Қолды жерге тигізбей 

(50cм) шығыршық ішінен 

тура және бір бүйірімен 

өту.  

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам?» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: 

Ө.Тұрманжанов. «Менің 

туған өлкем» 

Мақсаты: Өлеңнің 

мазмұнымен таныс- 

Орыс  тілі 

«Родной край 

Казахстана» 

Цель:Расширить и 

углубить знания детей о 

природе Родного края. 

Формировать системный 

подход экологической 

грамотности и 

экологической культуры. 

Воспитывать любовь, 

бережное отношение к 

природе, ко всему 

окружающему. 

Дидактическая игра: 

«Быстрый переводчик» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

«Ш  дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты:  

Ш дыбысымен 

таныстыру.Ш дыбысы 

бар сөздерге дыбыстық 

талдау жасауға үйрету 

және сөздерді буынға 

бөліп айту қабілеттерін 

дамыту.Текшемен 

жұмыс 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді буынға бөл» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Ғарыш  кемесі» 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы:  

«Мен табиғат 

аясындамын» 

Мақсаты: Табиғат пен 

адамның бір-бірімен 

тығыз байланысы 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Туған 

елдің табиғатының 

әсемдігін танып , сезіне 

білуге және қамқор 

бола білуге тәрбиелеу  

Дидактикалық ойын: 

«Табиғат тамашалары» 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: 1. Допты 50-60 

см арақашықтықта лақтыру 

(диаметрі 10- 15 см). 

Баяу, қарқынды өзгерте 

отырып жүгіру. 

Мақсаты: 

а) Балаларды 

арақашықтықты сақтай 

білуге дағдыландыру, 

жүгіру қар- кынын 

өзгертуге үйрету. 

э) Адамгершілік 

қасиеттерге, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

б) Дене бітімдерінің 

дұрыс қалыптасуын 

қадагалау, ойлау 



  

тыру.Балалардың тіл 

байлығын, ой өрісін, 

сөздерді байланыс 

тырып сөйлеу қабілетін 

дамытып, өлеңді мәнерлеп 

жатқа айтуға  үйрету. 

 Туған жерінің патриоты 

болуға тәрбиелеу. 

Ойын: «Егер мен 

саяхатшы болсам...» 

Сурет салу   

Тақырыбы:  

«Мерекелік  от шашу»  

Мақсаты: 

Балаларға өздері тұратын 

қаласындағы мерекеліктер 

мен салтанатты 

шерулердің мәнін 

түсіндіру, мерекелер 

туралы білімдерін одан әрі 

жетілдіру, 

шығармашылық 

қиялдарын, көркемдік 

талғамдарын дамыту, 

ұқыптылық пен 

жинақылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ұлттық мерекелерді ата» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Туған  

жерімді  сүйемін» 

Мақсаты: «Отан»,  

«сүйіспеншілік»,   «туған  

жер»   құндылықтарының   

«Үсті-асты, Ішінде- 

сыртында, Алдында- 

артында . Оң жақ- сол 

жақ» 

Мақсаты:кеңістікте 

бағдарлай білуді үйрету; 

заттардың кеңістіктегі 

орны (жоғарыда, 

төменде, ортасында, оң 

жақ, сол жағында) 

туралы түсініктерін 

бекіту; осы түсініктерді 

білдіретін сөздердің 

мағынасын түсініп, 

сөйлеу бары сында 

дұрыс қолдана білуге 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Таудың басында, 

таудың етегінде...» 

Музыка  

Тақырыбы: «Туған 

өлкем» 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін ұлғайту. Туған 

қаласына ән арнау.   

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Ата толғауы» 

Н.Тілендиев 

Музыка тыңдау:  

«Туған өлкем» 

Н.Тілендиев 

Ән айту:  «Қызылорда» 

Мақсаты: Балаларға 

ғарыш  айлағы 

«Байқоңыр» туралы 

әігімелеп, ғарыш, 

зымыран, ұшақ туралы 

түсінік беру. Балалардың 

ой-қиялын дамыту, 

ғарыш әлеміне 

қызығушылығын 

арттыру, эстетикалық 

талғамдарын дамыту. 

Керекті құрал жабдық 

тарды дұрыс пайдалана 

білуді үйрете отырып, 

ермексазбен  жұмыс 

жасау дағдысын 

жетілдіру 

Үстел-үсті ойын: 

 «Байқоңыр» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Қазақстанды 

мекендейтін  жануарлар» 

Мақсаты: Қазақстанда  

мекендейтін  

жануарлармен  

таныстыру;   олардың  

тірішілігі  туралы   

мағлұмат  беру.  

Жануарларға  деген   

сүйіспеншіліктерін  

арттыру,   оларға   деген   

қамқорлық   сезімдерін  

«Ш  дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты:  

Ш дыбысымен 

таныстыру.Ш дыбысы 

бар сөздерге дыбыстық 

талдау жасауға үйрету 

және сөздерді буынға 

бөліп айту қабілеттерін 

дамыту.Текшемен 

жұмыс 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді буынға бөл» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Орманға 

саяхат» 

Мақсаты: балалардың 

адам өміріндегі және 

жануарлардың тіршілі 

гіндегі орманның 

маңызы туралы 

білімдерін нақтылау. 

Білуге құмарлықты 

дамыту.   

Дидактикалық ойын:  

«Біздің өлкенің 

жануарлары 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Қысқы орман» 

(Сюжеттік) 

Мақсаты: 

Бейнелерді   жырту 

тәсілімен  жапсыруға  

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын «ойлан 

тап» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Сиқырлы қала(ауылым )»  

(жаңа ертегі құрап, 

сахналау) 

Мақсаты: Ертегі ойлап, 

және оны мазмұндап айту  

қабілеттерін дамыту. 

Балаларды рөлдерге еніп      

сахналауға, 

рөлдерін    дұрыс  ойнауға  

үйрету. Кейіпкерлердің сөз 

мәнерін, қимыл-қозғалысын 

келтіріп, сөздерді анық, 

дұрыс айтуға 

дағдыландыру 

Музыка  

Тақырыбы: «Туған өлкем» 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік сезімін 

ұлғайту. Туған қаласына ән 

арнау 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Ата толғауы» Н.Тілендиев 

Музыка тыңдау:  

«Туған өлкем» Н.Тілендиев 

Ән айту:  «Қызылорда» 

Т.Нағашыбаев 

Ойынойнау: 

«Дауысынан таны» 

Музыкалық дидактикалық 



  

маңыздылығын   

түсіндіру.  Туған   жерге 

деген   сүйіспеншілік    

сезімдерін      дамытып, 

туған  жерін  сүюге,  

қадірлеуге    тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Туған жерге  тілек» 

 

 

Т.Нағашыбаев 

Ойынойнау: 

«Дауысынан таны» 

Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

 

 

 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Қайда өмір сүреді?» 

 

 

 

 

 

 

 

үйрету, орналастырып 

жапсыру дағдыларын 

меңгерту.  Жыл  

мезгілдері  туралы  

түсініктерін  кеңейту;  

суретке  қарап  шағын  

әңгіме  құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Қыс ғажайыптары» 

ойын 

 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну. Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балаларға қыс 

жөніндегі өзгеріс туралы 

түсінігін қалыптастыру. 

Еңбек: Ауланы қардан 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Кегіліні 

құлат» 

Мақсаты: Жылдамдыққа, 

ептілікке,шымыр болуға 

үйрету.. 

 

 Желді бақылау 

Мақсаты:Балаларға қыста 

желдің суық өткір екенін 

түсіндіру. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

 

Қимылды ойын: 

«Ойыншықты алып кел» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

 Ағаштарды бақылау. 

Мақылау:Ағаштардың 

қысқы көрінісін бақылап, 

әңгімелеу. 

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Өз 

түсіңді тап». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дә

лдікке,ептілікке үйрету. 

 

 Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға қыс 

мезгілінің суық күндері 

туралы әңгімелеп беру. 

Еңбек: Кішкентай 

балдырғандардың 

ойнайтын ауласын 

тазалауға көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,з

ейінін қалыптастыруға 

үйрету. 

 

  Қырау түлкен ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты:Қырау түскен 

ағаштарды бақылау және 

қалай пайда болатыны 

туралы әңгімелеу. 

Еңбек:Ағаштың түбіне қар 

жинауға көмектесу. 

 

Қимылды ойын: «Жалауға 

қарай жүгіру» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды ас ішу кезінде үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

 Ас ішер кезінде дыбысын шығармай, тәртіппен тамақтану,қасықты оң қолмен ұстау,түзу отыру  керек екенін айту. 

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын қадағалау.  



  

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Бауырсақ» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 «Мысықтар» жаттығуын 

орындау 

 

 «Велосипед» тебеміз 

 

 Тұзды су жолдарымен 

жүріп өту 

 

 Массаж жолдарымен жүріп 

өту   

 

«Көбелектер» ойын-

жаттығуы 

 

Бесін  ас  Әр түрлі тамақта адам денесіне қажеттідәрумендер болатынын айтып кеңес беру. 

Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту.  

 Тамақ үстінде түзу отырып ішу ,асты тауысып ішу керектігін айту. 

 Ас ішер алдында гигиеналық тазалық сақтау керектігін айту. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Өз еліңнің туын тап» 

Мақсаты:балалардың   

ойынға қызығушылығын 

дамыту. 

 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Ш әріпі 

Мақсаты: Ш әріпін дұрыс 

жазып үйрету. Тани білуге 

жаттықтыру. 

Дидактикалық  ойын 

«Топ серуен» 

Мақсаты:Балаларды 

зейіндікке,аңғарымпаздыққа 

тәрбиелеу 

Вариативті 

компонент 

««Кел, билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Ясинаға дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

 

Аяулымға  көргендерін 

бірнеше сөзбен әңгімелеп 

және сурет бойынша 

әңгімелеп беруді үйрету 

 

Алмасқа жаңылтпаш айтып 

беруді үйрету 

Маратқа  көргендерін 

бірнеше сөзбен әңгімелеп 

және сурет бойынша 

әңгімелеп беруді 

 Айдаға  дене 

жаттығуларын 

орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

Серуенге 

дайындық 

  Киіну: серуенге шығу  Серуенге дайындалу.Киіну:киімдерін дұрыс киу. 

Серуенге шығуға дайындалу. 



  

 

Серуен 

 Қардың жауып тұрғанын 

бақылау. 

Мақсаты:Аязды күнде 

қар жеңіл 

болатынын,жылырақ 

күнде қар ауырлау 

болатынын әңгімелеп 

айту. 

Қимылды ойын.  

«Аңшы мен қояндар» 

Мақсаты: 

Балалардың ой өрісін 

дамыту. 

 Желді бақылау. 

Мақсаты:Желдің 

бағытын,күшін біліп  

анықтау. 

Қимылды ойын: «Айлакер 

түлкі» 

 Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін қойып 

ойнауға тәрбиелеу. 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райына оның 

өзгерістеріне бақылау 

жасату. 

Қимылды ойын: «Сөзбен 

суреттеп айт 

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

 Бұлтты күнді бақылау. 

Мақсаты: балаларға 

бұлттың пайда болуы 

туралы әңгімелеу. 

Қимылды ойын: «Өз 

жұбыңды ізде»  

Мақсаты:балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

 Бақшадағы ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Балалардың қыс 

кезінде ағаштардың 

қалпын 

анықтап,білімін 

толықтыру. 

Мақсаты: Ойын 

тәртібін сақтай 

отырып,секіріп алға 

жүгіру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

  Ата-аналарға кеңес:  

Балаларын өз күштері жететін заттарды ұстауға дағдыландыру. 

Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Желтоқсан  айының III  аптасы 14.12.2020-15.12.2020  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі 

оқу – тәрбие қызметінің циклограммасы 

 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің туған елі туралы түсінік беру 

Тақырыпша: « Астана – Отанымыздың жүрегі» 

 

 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі   14.12.2020 Сейсенбі15.12.2020 Сәрсенбі 16.12.2020 

 

Бейсенбі 17.12.2020 

 

     Жұма 

18.12.2020 

Балаларды 

қабылдау 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды жылы лебізбен күтіп алу.Қалай демалғандары туралы сұрау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты. 

 

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )  

 

Таңертеңгі 

 «Балалардың демалыс күндерін қалай, қайда өткізгендері жайлы» әңгімелесу. 

Ата-анамен  балабақша дағы оқыту мен үрдістері жайлы әңгімелесу 

 

 

 Дидактикалық ойын. «Менің 

қалам». 

Мақсаты:Балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Пирамида»құрастыру 

Мақсаты:Балалардың  ойынға 

қызығушылығын дамыту. 

   

 

 

Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені.  №2    Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

 



  

гимнастика  

(6-8мин) 

 Таңғы ас   Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету. 

Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

   

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

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

Дидактикалық  ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішіндерден өз 

қалауымен пирамида құрастыруды 

ұсыну. 

«Бұл қай қала» 

Сурет бойынша құрастырып 

әңгімелеу. 

 Мақсаты:Балаларды сурет 

бойынша әңгімелеуге үйрету. 

   

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Кедір-бұдыр тақтай үстімен 

жүру. 

 2) Оңға,солға бұрылу, 

тұрған орнында айналу. 

3) Доға астынан қолына кубик ұстап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: «Жүйріктер алаңы» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Астана-отанымыздың  

жүрегі» 

Мақсаты: еліміздің  мақтанышы,   

еліміздің  бас  қаласы  жайында  

әңгімелеу.   Астананың  көрікті  

ғимараттары   жайлы  айту.   

Сөйлеу,  әңгімелеу  барысында   

балалардың   сөйлеу,   дыбыстық   

мәдениетін  қалыптастыру.     

Шығармашылықпен   әңгімелеп  

Орыс  тілі 

«Астана-сердце нашей 

Родины» 

Цель:Дать представление о 

столице нашей Родины - 

Астане, как о сердце 

Казахстана, познакомить 

детейс достопримечатель-

ностями. Развивать устную 

речь, активизировать словарь, 

учить детей высказывать свою 

точку зрения, развивать 

связную речь. Воспитывать 

чувство патриотизма, 

расширять детский кругозор. 

Дидактическая игра: 

«Отгадай и назови» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Қағаз бетінде 

   



  

беруді жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: «Мұражайға 

барамыз» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Менің сүйікті 

Астанам» (сюжетті сурет) 

Мақсаты: 

Астана қаласының көрнекі жерлері 

туралы түсініктерін жетілдіру. Өз 

ойын елестете отырып,  бейнелерді 

сала білу біліктілігін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Не? Қайда?» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Отанға  сүйіспеншілік» 

Мақсаты: «Отан»   құндылығының    

маңыздылығын  түсіндіру.  Отанға  

деген  сүйіспен- 

шілік   сезімдерін   ояту.   Отанын   

сүюге   тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: «Ойыңды 

білдір» 

 

 

 

 

 бағдарлау» 

Мақсаты: 

Балаларды қағаз бетін  

бағдарлап, 

заттардың кеңестікте 

орналасуын оң, сол, жоғары, 

төмен орналасуын  анықтауға 

үйрету.  

Дид. ойын: «Қаламыздың 

көрікті келбеті» 

(сурет бойынша бағдарлау)  

Музыка  

Тақырыбы: ««Астана-

Отанымыздың жүрегі» 

Мақсаты:  Астананың жарқын 

келбетін музыка арқылы 

жеткізу. Бас қалаға 

сүйіспеншілік сезімдерін 

тәрбиелеу. Музыка ырғағын 

сезіну, түрлі сипатын ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

Ленталармен билейміз» 

Музыка тыңдау: «Асқақта, 

Астана!» Н.Айтұлы 

Ән айту:  «Астана»  

А. Еспенбетова 

Ойынойнау: 

«Көңілді дискілер» 

 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

Серуен: Ауа-райын бақылау.  Желді бақылау    



  

 Мақсаты:Балаларға қыс жөніндегі 

өзгеріс туралы түсінігін қалыптастыру. 

Еңбек: Ауланы қардан тазарту. 

Қимылды ойын: «Біз көңілді баламыз» 

Мақсаты: Тез жүгіруге,жүгірген 

баланы тез ұстап алуға жаттықтыру. 

 

Мақсаты:Балаларға қыста 

желдің суық өткір екенін 

түсіндіру. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

 

Қимылды ойын: «Үшінші 

артық» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды ас ішу кезінде үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

. 

   

Ұйқы Балалардың  тыныш, жайлы  жатуын қадағалау.  

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

«Үш дос» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Бір қалыпты,арқасыман жату,аяқтары бірге,қолдары аяғының бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап созылу. 

Оң аяқты көтеріп ауада жарты шеңбер жасау. 

Сол аяқты көтеріп жарты шеңбер жасау. 

«Мысық» сияқты жүру. 

Бесін  ас   Ас ішер алдында гигиеналық тазалық сақтау керектігін айту. 

Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

Дидактикалық ойын 

«Не қайда тұрады?» 

Мақсаты:балалардың   тілін,ой-өрісін  

дамыту. 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

   

Зиядаға барлық дыбыстарды анық 

және әртүрлі дыбыстауды үйрету. 

Асанәліге  дене 

жаттығуларын орындауға 

   



  

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

 

Серуенге 

дайындық 

  

 

Серуен 

Қар үстіндегі іздерді 

бақылау. 

Мақсаты:Балаларды қар 

үстіндегі 

адамдардың,құстардың 

ізін айырып,білуге үйрету. 

Еңбек:Құстар үшін 

жемсалғыш жасап,оны 

ағашқа іліп қою,жем салу. 

Қимылды ойын: «аңшы 

мен қояндар» 

Мақсаты:Жылжымылы 

лақтырған нысанға затты 

тигізу,жүгіруге,өрмелеп   

шығуға жаттықтыру. 

 Желді бақылау. 

Мақсаты:Желдің 

бағытын,күшін біліп  

анықтау. 

 

Еңбек:Сынып түскен  аула 

ішіндегі бұталарды жинау. 

 

Қимылды ойын: «Ақ қоян» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін қойып 

ойнауға тәрбиелеу. 

   

Балалардың 

үйге қайтуы 

  Ата-аналарға кеңес:  

Балаларын өз күштері жететін заттарды ұстауға дағдыландыру 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Желтоқсан  айының IV аптасы 21.12.2020-25.12.2020  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу 

– тәрбие қызметінің циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің туған елі туралы түсінік беру. 

Апталық тақырыпша: «Қош келдің жаңа жыл!» 

Күн 

тәртібі 

   Дүйсенбі 21.12.2020 Сейсенбі 22.12.2020 Сәрсенбі 23.12.2020 Бейсенбі 24.12.2020      Жұма 25.12.2020 

Балаларды 

қабылдау 
  Балаларды жақсы көңіл –күймен қабылдау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Баладан көңіл күйінің қандай екенін сұрап әңгімелесу.  

 

 Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 Балалардың демалыс күндері қалай,қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.Балаларды өздерінің достарымен ойын барысында тату ойнау 

керектігі жөнінде әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )   

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

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. 

Қимылды  ойыны. 

 «Көңілді доптар» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға 

деген 

қызығушылығын 

дамыту.   

Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. №2   Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

   

 

 Таңғы ас    Асқа отырғызу,ұқыпты жеуге дағдыландыру.Тамақ ішу,үстелде отыру мәдениетін қалыптастыру.Асты аз-аздан алып,шусыз жеуді 

үйрету.Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау. 

Ойындар, 

ұйымдасты
 

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



  

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

Дидактикалық ойын 

«Бұл қай жерде» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту 

Дидактикалық ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік қорын 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Түсіне қарай 

ажырат» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Заттарды сипатта» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік қорын 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық қабілетін арттыру. 

 
Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Оң және сол аяғын 

кезектестіріп секіру. 

2) Гимнастикалық 

қабырғаға өрмелеу. 

 3) Алға қарай 

жылжып,қос қолмен 

допты лақтырып,қайта 

қағып алу. 

Эстафеталық сайыс: 

«Тәуелсіз елдің 

бүлдіршіндері » 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» (ҚР 

Тұңғыш Президенті, 

мемлекеттік рәміздер)» 

Мақсаты: ҚР-ның  

тұңғыш  Президентінің   

өмір жолымен  

қысқаша   таныстыру, 

мемлекеттік   

рәміздерді  

құрметтеуге,   сыйлауға  

тәрбиелеу. 

Ересектермен  

әңгімелесу   кезінде     

Орыс  тілі 

«Независимый 

Казахстан»(Президент РК, 

государственные символы 

) 

Цель:Познакомить с 

людьми искусства, 

сформировать 

представление о 

независимом Казахстане.  

Познакомить с 

государственным флагом, 

с гербом Казахстана и с 

Президентом РК. 

Дидактическая игра: 

«Собери флаг Казахстана» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Уақытты  бағдарлау:  

кеше, бүгін,    ертең,  

бүрсігүні ,таңертең,  

күндіз,  кеш,  түн» 

Мақсаты:  Адамдардың  

таңертең,  түсте,  кешке не  

істейтіндерімен  

байланыстыра  отырып,   

тәулік  пен  оның   

бөліктері  туралы   түсінік 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  

 «Ж» дыбысымен 

таныстыру 

Мақсаты:   

«Ж»  дыбысымен 

таныстыру.  «Ж» 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасап,дауысты 

дыбыспен дауыссыз  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Дараның түрлі –түсті  

жалаушалары»  

Мақсаты: бала 

бейнесін мүсіндей 

білуге үйрету, 

шығармашылық 

белсенділігін арттыру, 

қол,саусақ икемділігін 

дамыту. 

Жалпақтау,созу 

тәсілдерін меңгерте 

отырып, кескіш 

құралды дұрыс 

пайдалана білуін 

қадағалау 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы:  

«Біз еліміздің салауатты 

азаматтарымыз» 

Мақсаты: Балалардың өз 

қаласы, өз елі туралы 

түсініктерін 

 Бекіту. Қазақстан 

Республикасының  

Президенті туралы 

түсініктерін қалып 

тастыруды жалғас 

тыру. Зейіндерін 

шоғырландырып, тіл 

байлықтарын дамыту. 

Дидактикалық ойын: «Зерек 

бала»  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы:  

 «Ж» дыбысымен таныстыру 

Мақсаты:   

«Ж»  дыбысымен таныстыру.  

«Ж» дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасап,дауысты дыбыспен 

дауыссызтарды ажыратуға 

үйрету. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимыл  

1) Оңға,солға бұрылу, 

тұрған орнында айналу. 

2) Кедергілер арасынан және 

қолды еденге тигізбей доға 

астынан еңбектеу. 

3)Гимнастикалық орындық 

үстінде текшелерден аттап 

жүру. 

Қимылды ойын: «Үңгірден 

өту» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Жауқазын мен 

арам шөп» 

(театрландырылған 

ойын) 

Мақсаты:Театрландырылған 

қойылым арқылы 

балалар  сөздік қорын,  

 ауызша сөйлегенде 

дыбыстарды 

анық айту дағдыларын 

бекіту.  Кейіпкерлердің іс- 

әрекеті мен дауыс 

ырғақтарын 

сәйкестендіре отырып,  

дұрыс сөйлеу,  ертегі 



  

берілген   сұрақтарды  

тыңдап   және  түсініп  

жауап  беруге  

дағдыландыру. Өз еліне 

, жеріне деген 

сүйіспеншілікке баулу.  

Дидактикалық ойын: 

«Мен бақытты 

баламын» 

Сурет   

Тақырыбы: «Гүлденген   

Қазақстан!» 

(Мазмұнды) 

Мақсаты: 

Кең байтақ Қазақстан 

туралы мәліметтерін 

кеңейту, туған жердің 

көрінісін қағазға түсіре 

білуге үйрету. Өз еліне 

деген  сүйіспеншілік 

пен патриоттыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Қазақстан қартасын 

құрастыр» 

 

 

беруді  жалғастыру;  

Уақыт   тізбеген  

орнатуды  үйрету;  

«кеше»,  «бүгін»,  «ертең»  

ұғымдары  туралы   

түсінік  беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Уақыт тізбектері: кеше... 

Музыка 

Тақырыбы:  

Мақсаты:  Музыканы 

тыңдап, ән айту арқылы 

патриоттық сезімдерін 

ояту. Музыка тыңдау 

барысында шығарманың 

жанры, мазмұны жөнінде 

мағлұмат беру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Жалаушамен би»  

Музыка тыңдау: 

«Қазақстан жалауы» 

Д.Омаров 

Ән айту: «Елтаңбасы 

елімнің» Д.Омаров 

Ойынойнау: 

«Қандай ырғақ?» 

Музыкалық дидактикалық 

ойын 

 

 

 

Үстел-үсті 

ойыны:«Жалаушалар» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Менің  туған  өлкем» 

Мақсаты:Туған  өлке 

туралы  түсінік  беру.  

Өздерінің   туған  

өлкелері    туралы    

әңгімелеп  айтуға   

үйрету.  Сөйлеу  

тілідерін,   

шығармашылық  

қабілеттерін  

дамыту.Туған  

өлкелеріне  деген  

сүйіспеншіліктерін  

арттыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жетпейтін 

бөліктерін толықтыр» 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Мерекелік  

жалаушалар» 

Мақсаты: Балаларға  

мерекелік   ертеңгіліктер 

туралы   мағлұмат  беру.  

Қағаздарды   түр-түсіне  

қарай   іріктеп  алу,  

пішіндерді   қағаз  бетіне   

дұрыс  орналастыра   білу   

дағдыларын  қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Ларчик кілемшесі» 

(Воскобович кілемшелері) 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қазақстан 

жерінде қыстайтын  жыл 

құстары» 

Мақсаты: 

Еліміздің әсем табиғатының 

бір бөлшегі құстар туралы 

жалпы түсінік 

беру.Қыстайтын және жыл 

құстары туралы білімдерін 

кеңейтіп, оларды ажырата 

білуге үйрету.Құстарға деген 

сүйіспеншілігін арттырып, 

оларға  қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: «Сирек 

кездесетін құстарды ата» 

өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: « Мен  бақытты  

баламын» 

барысын, мазмұнын ұғыну,  

рөлдерді  түсініп ойнау 

дағдыларын анықтау 

Музыка  

Тақырыбы:  

Мақсаты:  Музыканы 

тыңдап, ән айту арқылы 

патриоттық сезімдерін ояту. 

Музыка тыңдау барысында 

шығарманың жанры, 

мазмұны жөнінде мағлұмат 

беру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Жалаушамен би»  

Музыка тыңдау: «Қазақстан 

жалауы» Д.Омаров 

Ән айту: «Елтаңбасы 

елімнің» Д.Омаров 

Ойын ойнау: 

«Қандай ырғақ?» 

Музыкалық дидактикалық 

ойын 

 

 



  

Мақсаты: «Бақыт»,  

«Қуаныш»,  «Сүйіспеншілік»   

құндылықтарының   

мағынасын түсіндіру.      

Сүйіспеншілікке   тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 
Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

Серуен: 

 
Қар   жауып тұрған  

құбылысты бақылау. 

Мақсаты:Ауа-райына 

байланысты қысқы 

құбылыстарды түсіндіру.  

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «кім 

жалаушаға жетеді». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,д

әлдікке,ептілікке үй 

Қырауды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

қыраудың  қалай болатынын 

түсіндіру. 

Еңбек: Ағаш түбіне қар 

жинау. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейі

нін қалыптастыруға үйрету. 

 

Қар   жауып тұрған  

құбылысты бақылау. 

Мақсаты:Ауа-райына 

байланысты қысқы 

құбылыстарды түсіндіру.  

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «кім 

жалаушаға жетеді». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,д

әлдікке,ептілікке үйрету. 

 

 Қырау басқан шатырды 

бақылау. 

Мақсаты:Балаларға қыраудың  

қалай болатынын түсіндіру. 

Еңбек: Ағаш түбіне қар 

жинау. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейін

ін қалыптастыруға үйрету. 

 

  Желді бақылау. 

Мақсаты:Желдің 

бағытын,күшін бақылау. 

Еңбек:Аула күреушіге 

көмектесу. 

 

Қимылды ойын: «Допты 

дәлдеп лақтыр» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету 

 

Серуеннен  

оралу  
Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Ас ішіп болған соң аспазшы апайға рахмет айту дағдысын қалыптастыру 

Нанды бір қолымен сындыруға болмайтынын айту 

Ұйқы   Балалардың  тыныш жатуын қадағалау.  

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату. 

 «Қоянның үйшігі» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

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. 

Бесін  ас  Тамақ үстінде түзу отырып ішу ,асты тауысып ішу керектігін айту. 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

Дидактикалық ойын 

«Менің мекен 

жайым» 

Мақсаты:Ұзын-

қысқа,жуан-

жеңішке,үлкен-

кіші,оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

Дидактикалық ойын. 

«Президент саябағы» 

Мақсаты:Жануарлардың 

және олардың 

орталарының суреттері 

Дидактикалық ойын 

«Қолымда не бар» 

Мақсаты:Ұзын-қысқа,жуан-

жеңішке,үлкен-кіші,оң-сол 

жайлы білімдерін бекіту. 

 

Дидактикалық ойын. 

«Не қайда тұрады» 

Мақсаты:Жануарлардың 

және олардың орталарының 

суреттері. 

Желілі-ролді ойын. 

«Жүргізуші»  

Мақсаты:Балалар 

ды ролге бөліп ойнауға 

үйрету. 

Асанәліге  спорттық 

ойындармен 

жаттығулардың 

бастапқы техникасын 

үйретуге баулу. 

Вариативтік компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативтік компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: ж әріпі 

Мақсаты: Әдемі жазуға, 

әріпті тани білуге үйрету 

Мұстафаға  дене 

жаттығуларын орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

Вариативтік компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

 

Серуен 
  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. 

 Бұлтты күнді бақылау. 

Мақсаты: Қыста аспанды 

сүрғылт бұлт 

басады,бұлттың салдарынан 

қардың жауатынын 

түсіндіру. 

Еңбек:Ауладағы қар 

жинаған адамдарды 

бақылау. 

Қимылды ойын: «Мені қуып 

жет»  

Мақсаты:Балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

 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. 

 Бұлтты күнді бақылау. 

Мақсаты: Қыста аспанды 

сүрғылт бұлт басады,бұлттың 

салдарынан қардың 

жауатынын түсіндіру. 

Еңбек:Ауладағы қар жинаған 

адамдарды бақылау. 

Қимылды ойын: «Мені қуып 

жет»  

Мақсаты:Балалардың зейінін 

дамытып шапшаңдыққы 

баулу. 

 Бақшадағы ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Балалардың қыс кезінде 

ағаштардың қалпын 

анықтап,білімін толықтыру. 

Еңбек:Аула күреушіге 

балабақша ауласын күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Байқап қал» 

Мақсаты: Байқампаздыққа, 

тапқырлыққа тәрбиелеу. 



  

Қимылды ойын: 

«Аттамақ» 

Мақсаты:Қимылды 

жаттығуларды 

жасауды 

үйрету,тапқырлық 

таныта білу. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

Балалармен үйге қайтуы туралы сөйлесу.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Желтоқсан  айының V аптасы 28.12.2020-31.12.2020  аралығындағы «Жасұлан мектепалды даярлық тобының  күн  тәртібіндегі оқу 

– тәрбие қызметінің циклограммасы 

(III аптаны қайталау аптасы) 

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің туған елі туралы түсінік беру 

Тақырыпша: « Астана – Отанымыздың жүрегі» 

 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі  28.12.2020 Сейсенбі .29.12.2020 Сәрсенбі 30.12.2020 

 

Бейсенбі 31.12.2020 

 

     Жұма 

Балалард

ы 

қабылдау 

 Балаларды жылы лебізбен күтіп алу.Қалай демалғандары туралы сұрау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты. 

 

 Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 Балаларды өзін-өзі күтуге және жақындарына көмек беруге үйрету тақырыбы бойынша әңгімелесу 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )  

 

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

 Дидактикалық 

ойын. «Менің 

қалам». 

Мақсаты:Балалар

дың ойлау 

қабілетін дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Пирамида»құрастыру 

Мақсаты:Балалардың  ойынға 

қызығушылығын дамыту. 

Дидактикалық ойын: «Өз 

түсін тап» 

Мақсаты:Ойын арқылы 

заттың түрін,атын ажырата 

білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Нені жақсы көреді» 

Мақсаты: Балалардың есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

 

  Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені.№2Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

 

 Таңғы ас   Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету. 

 

 

 

 

Ойындар, 

ұйымдаст

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

 



  

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 Дидактикалық  

ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішін

дерден өз 

қалауымен 

пирамида 

құрастыруды 

ұсыну. 

«Бұл қай қала» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімелеу. 

 Мақсаты:Балаларды сурет 

бойынша әңгімелеуге 

үйрету. 

Қимылды  ойын 

«Кім көп жинайды» 

Мақсаты: Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Сүйікті қалаға саяхат» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік қорын 

дамыту. 

 

 

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтер

і  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Кедір-бұдыр тақтай 

үстімен жүру. 

 2) Оңға,солға бұрылу, 

тұрған орнында айналу. 

3) Доға астынан қолына 

кубик ұстап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Жүйріктер алаңы» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Менің сүйікті 

Астанам» (сюжетті сурет) 

Мақсаты: 

Астана қаласының көрнекі 

жерлері туралы 

түсініктерін жетілдіру. Өз 

ойын елестете отырып,  

бейнелерді сала білу 

біліктілігін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Не? Қайда?» 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Астана-

отанымыздың  жүрегі» 

Орыс  тілі 

«Астана-сердце нашей 

Родины» 

Цель:Дать представление о 

столице нашей Родины - 

Астане, как о сердце 

Казахстана, познакомить 

детейс достопримечатель-

ностями. Развивать устную 

речь, активизировать 

словарь, учить детей 

высказывать свою точку 

зрения, развивать связную 

речь. Воспитывать чувство 

патриотизма, расширять 

детский кругозор. 

Дидактическая игра: 

«Отгадай и назови» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Қағаз бетінде 

 бағдарлау» 

Мақсаты: 

Балаларды қағаз бетін  

бағдарлап, 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Й»  

дыбысымен таныстыру»  

Мақсаты: « Й»  

дыбысының  дауыссыз 

дыбысқа жататынын 

түсіндіру. Тіл ұстарту 

мақсатында «й» дыбысы 

кездесетін сөзді тауып 

айтуды меңгерту. 3-4 

дыбысты сөздерге 

дыбыстық талдау жасату. 

Сурет салу арқылы 

ырғақты жекелеген 

элементтерді құрайтын 

қарпайым жиектерді сала 

білуге үйрету.Текшемен 

жұмыс 

Дидактикалық ойын:  «Й» 

дыбысы кездесетін  сөз 

ойлап тап» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «ЭКСПО 

шары» 

Мақсаты: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Ауа»  

Мақсаты: Балаларды «ауа» 

түсінігімен, оның 

қасиеттерімен, адам 

өміріндегі рөлімен 

таныстыру. Қарапайым 

зерттеушілік және 

экологиялық мәдениеттерін 

қалыптастыру. Қоршаған 

ортаны тануға деген 

қызығушылықтарын 

арттыру 

«Ауа қалай ластанады?» 

зерттеу іс-әрекеті 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Ауа»  

Мақсаты: Балаларды «ауа» 

түсінігімен, оның 

қасиеттерімен, адам 

өміріндегі рөлімен 

таныстыру. Қарапайым 

зерттеушілік және 

экологиялық мәдениеттерін 

қалыптастыру. Қоршаған 

 

 



  

Мақсаты: еліміздің  

мақтанышы,   еліміздің  

бас  қаласы  жайында  

әңгімелеу.   Астананың  

көрікті  ғимараттары   

жайлы  айту.   Сөйлеу,  

әңгімелеу  барысында   

балалардың   сөйлеу,   

дыбыстық   мәдениетін  

қалыптастыру.     

Шығармашылықпен   

әңгімелеп  беруді 

жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Мұражайға барамыз» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: «Отанға  

сүйіспеншілік» 

Мақсаты: «Отан»   

құндылығының    

маңыздылығын  түсіндіру.  

Отанға  деген  сүйіспен- 

шілік   сезімдерін   ояту.   

Отанын   сүюге   

тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыңды білдір» 

 

 

заттардың кеңестікте 

орналасуын оң, сол, 

жоғары, төмен орналасуын  

анықтауға үйрету.  

Дид. ойын: «Қаламыздың 

көрікті келбеті» 

(сурет бойынша бағдарлау) 

Музыка  

Тақырыбы: ««Астана-

Отанымыздың жүрегі» 

Мақсаты:  Астананың 

жарқын келбетін музыка 

арқылы жеткізу. Бас қалаға 

сүйіспеншілік сезімдерін 

тәрбиелеу. Музыка ырғағын 

сезіну, түрлі сипатын 

ажырата білу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

Ленталармен билейміз» 

Музыка тыңдау: «Асқақта, 

Астана!» Н.Айтұлы 

Ән айту:  «Астана»  

А. Еспенбетова 

Ойынойнау: 

«Көңілді дискілер». 

 

ЭКСПО туралы мағлұмат 

бере отырып, қағаздан   

домалақ пішіндерді қию, 

қайшы, желіммен ұқыпты 

жұмыс жасау дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Сауле, Мөлдір және Қуат 

бізде қонақта 

 

ортаны тануға деген 

қызығушылықтарын 

арттыру 

«Ауа қалай ластанады?» 

зерттеу іс-әрекеті 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Бәйтерек» 

Мақсаты: 

«Бәйтерек»  туралы 

түсініктерін кеңейту;  « 

Бәйтеректің»  бейнесін 

түрлі әдіс-тәсілдерді 

пайдалана отырып 

мүсіндеуге үйрету. 

Қарапайым үйлесімділікті 

сақтау 

Дидактикалық ойын: 

«Тілектер арнайық» 

Денешынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Қолды жерге тигізбей 

(50cм) шығыршық ішінен 

тура және бір бүйірімен 

өту.  

2) Кедір-бұдыр тақтай 

үстімен жүру. 

3) үш қатарға тұру. 

 Қимылды ойын: 

«Бәйтерек»  

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

Серуен: 

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балаларға қыс 
 Желді бақылау 

Мақсаты:Балаларға қыста 
Ағаштарды бақылау. 

Мақылау:Ағаштардың 
 Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға қыс 

   



  

жөніндегі өзгеріс туралы 

түсінігін қалыптастыру. 

Еңбек: Ауланы қардан 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Біз 

көңілді баламыз» 

Мақсаты: Тез 

жүгіруге,жүгірген баланы 

тез ұстап алуға 

жаттықтыру. 

 

желдің суық өткір екенін 

түсіндіру. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Үшінші 

артық» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

қысқы көрінісін бақылап, 

әңгімелеу. 

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Суық 

аяз». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дә

лдікке,ептілікке үйрету. 

 

мезгілінің суық күндері 

туралы әңгімелеп беру. 

Еңбек: Кішкентай 

балдырғандардың ойнайтын 

ауласын тазалауға көмектесу. 

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейін

ін қалыптастыруға үйрету. 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды ас ішу кезінде үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

 Ас ішер кезінде сылпылдатпай,тәртіппен тамақтану,қасықты оң қолмен ұстау,түзу отыру  керек екенін айту.  

 Ас ішіп болған соң аспазшы апайға рахмет айту дағдысын қалыптастыру. 

 Нанды бір қолымен сындыруға болмайтынын айту 

 Нанның дастарханға қалай келетіні туралы айтып,нанды қастерлеуге үйрету. 

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын қадағалау.  

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату. 

 «Үш дос» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

Бір қалыпты,арқасыман жату,аяқтары бірге,қолдары аяғының бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап созылу. 

Оң аяқты көтеріп ауада жарты шеңбер жасау. 

Сол аяқты көтеріп жарты шеңбер жасау. 

«Мысық» сияқты жүру. 

Бесін  ас  Әр түрлі тамақта адам денесіне қажеттідәрумендер болатынын айтып кеңес беру. 

Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту. 

  

 



  

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Не қайда тұрады?» 

Мақсаты:балалардың   тілін,ой-

өрісін  дамыту. 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: 

Й әріпін жазу,сөз ойлау 

әскерліктерін жетілдіру. 

Дидактикалық ойын 

«Қолында не бар» 

Мақсаты:Балаларды 

ұзын қысқа ,жуан-

жеңішке білімдерін 

бекітуге үйрету. 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 Нұрайға барлық 

дыбыстарды анық және 

әртүрлі дыбыстауды үйрету. 

Айсанаға дене жаттығуларын 

орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

 

Нұрәділге дене жаттығуларын 

орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

Нұрәділге дене 

жаттығуларын 

орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды үйрету 

 

  

Серуен 

        

Қимылды ойын: 

«аңшы мен 

қояндар» 

Мақсаты:Жылжы

мылы лақтырған 

нысанға затты 

тигізу,жүгіруге,өр

мелеп   шығуға 

жаттықтыру. 

Қимылды ойын: «Ақ қоян» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін қойып 

ойнауға тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Суыққойлар» 

Мақсаты:Қимылды 

жаттығуларды жасауды 

үйрету,тапқырлық таныта білу. 

Қимылды ойын: «Үйсіз 

қалған қоян»  

Мақсаты:Балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

 

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

 Ата-аналарға кеңес:  

Балаларын өз күштері жететін заттарды ұстауға дағдыландыру. 

Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қаңтар айының I аптасы  4-8 аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.  

 

Тақырыпша:«Айналамыздағы өсімдіктер» 
 

Күн тәртібі  Дүйсенбі 4.01.2021 Сейсенбі 5.01.2021 Сәрсенбі 6.01.2021 Бейсенбі 7.01.2021 

 

Жұма 8.01.2021      

Балаларды 

қабылдау 

  Балаларды жақсы көңіл –күймен қабылдау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Баладан көңіл күйінің қандай екенін сұрап әңгімелесу.  

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

«Балалардың демалыс 

күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы» 

әңгімелесу. 

 

 

 Ата-анамен  

балабақшадағы оқыту 

үрдістері жайлы 

әңгімелесу 

 Ата-аналармен 

балаларының тақпақтарын  

жаттауын жаттатуға кеңес 

беру. 

   Балаларды өздерінің 

достарымен ойын 

барысында тату ойнау 

керектігі жөнінде 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )   

Дидактикалық ойын. 

«Өз қатарын тап» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

  Қимылды ойын. 

«Ойыншықты тап» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлай білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Не екенін тап» 

Мақсаты:Ойын арқылы 

заттың түрін,атын 

ажырата білуге тәрбиелеу. 

 Қимылды  ойыны 

 «Қар атысу» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға деген 

қызығушылығын дамыту.   

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. №1 

Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

   

. 

 Таңғы ас    Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету. 

  Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

  Асқа отырғызу,ұқыпты жеуге дағдыландыру. 



  

 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

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

Дидактикалық  ойын: 

«Не  артық» 

Мақсаты:Артық кем 

ұғымдарын бекіту. 

Қимылды ойын. 

«Қасқыр мен қояндар». 

Мақсаты: Жылдамдыққа, 

ептілікке үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Қанша сонша» 

Мақсаты: Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

 Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық қабілетін 

арттыру. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері  

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Ұзын және қысқа 

секіртпелермен қос 

аяқтап ыршып –ыршып 

секіру. 

4 м арақашықтықтан қар 

кесегін тік нысанаға 

иықтан асыра оң және 

сол қолмен лақтыру. 

Заттардың үстімен қос 

аяқтап секіру. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қыс» Өлең 

оқу 

Мақсаты: 

Қоршаған ортадағы 

маусымдық өзгерістерді 

ажырата білуге 

үйрету.Дыбыстарды 

анық айтуға тәрбиеелу. 

Дидактикалық ойын «К 

Сурет салу 

Тақырыбы:Қысқы 

табиғат 

Орыс тілі 

Тема:«Кто мы?Какие 

мы?» 

Цель: Учить детей 

различитьсвой пол чем 

отличается мальчик от 

девочки и люди друг от 

друга.(по росту,по 

возрасту,по весу 

итд)Расширить  

словарный запас.  

Игра: «Вольшебная 

дорога» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Заттарды 

салмағы бойынша 

салыстыру. 

Мақсаты:Қарапайым 

таразы көмегімен өлшеу 

барысымен 

таныстыру.Заттарды 

таразы арқылы салыстыра 

білуге үйрету.Ай 

атауларын дұрыс атауға 

жаттықтыру.Логикалық 

 Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «Қ »  

дыбысымен    таныстыру. 

Мақсаты:  «Қ»  

дыбысымен таныстыру. 

«Қ»  дыбысы бар сөздерді 

анық  

айтуға, таза сөйлеуге 

үйрету. Сөйлем құрастыру 

арқылы байланыстырып 

сөйлеуге жаттықтыру. 

Сөздерді буынға бөліп 

айтуға үйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Ойлан тап» 

Жапсыру 

Тақырыбы:Қысқы қар 

ұлпасы 

Мақсаты:Жапсыру 

әдістерін пайдаланып үлгі 

бойынша әдемі үй 

бөліктерін қиып жапсыра 

біілуге жаттықтыру. Қыс 

кезінде үй шатырын ұар 

басқаны жайлы білім 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

отырғыштың үстімен 

басына қапшық алып 

жүру.Допты қос қолдап 

заттар арасымен алып 

жүру. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Үш торай 

Мақсаты:Ертегі 

мазмұнымен таныстыра 

отырып жағымды 

жағымсыз кейіпкерлерді 

өз беттерімен ажырата 

білуге үйрету. Ертегі 

арқылы ой,қиылдарын 

дамыту. Жануарларға 

қамқор болуға тәрбиелеу 

Құрастыру 

Тақырыбы: Автобус 

Мақсаты: Өздерін 

қоршаған ортадағы 

көліктердің адам 

игілігіне жұмыс 



  

Мақсаты:Қыс мезгілінің 

суретін салуда 

балалардың 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту.Сурет салуға 

қызықтыру.ім тапқыр?» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:Сәлемдесе 

білемін 

Мақсаты: Балаларға 

сәлімдесу, амандасу 

туралы түсінік 

беру.Оларды сәлем 

беруге үйрету.Олардың 

бойында жақсы 

қасиеттерді 

дамыту.Әдептілікке 

тәрбиелеу.Балаларға 

отбасы туралы әңгімелер 

оқып беріп, тақпақтар, 

нақыл сөздер жаттау. 

Отбасы туралы 

мүсіндеу. 

тапсырмаларды дұрыс 

шешуге тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы: «Қысы-жазы 

бір түсте» 

Мақсаты:  Шыршаны 

айнала, шеңбер жасай 

жүру, музыка 

фразаларының ауысуына 

қимылды өрнектер жасау. 

Әнді сезіммен, нақышына 

келтіре орындау 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Келді міне, жаңа жыл» 

Б.Бейсенова 

Музыка тыңдау: «Жасыл 

шырша» К.Қуатбаев 

Ән айту: «Ақшақарлар 

әні» А.Еспенбетова Ойын 

ойнау: 

«Сиқырлы қалпақ» 

Қимылды ойын 

. 

 

беру.Шығармашылық 

қабілеттерін дамыту 

 

жасайтыны   туууралы 

балаларға 

түсіндіру.Көліктегі 

қоғамдық тәртіп 

ережелері жайлы ұғым  

беру.Қағаз қиықтарынан 

әдемі автобус құрастыру 

машыыығын жетілдіру. 

Музыка 

Тақырыбы: «Қысы-жазы 

бір түсте» 

Мақсаты:  Шыршаны 

айнала, шеңбер жасай 

жүру, музыка 

фразаларының ауысуына 

қимылды өрнектер 

жасау. Әнді сезіммен, 

нақышына келтіре 

орындау 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Келді міне, жаңа жыл» 

Б.Бейсенова 

Музыка тыңдау: «Жасыл 

шырша» К.Қуатбаев 

Ән айту: «Ақшақарлар 

әні» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Сиқырлы қалпақ» 

Қимылды ойын 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

 

 

 

Серуен: Аязды бақылау. Қыстап қалған құстарды Қар   жауып тұрған   Қырауды бақылау.   Желді бақылау. 



  

 Мақсаты: Қыс мезгіліндегі 

күннің суықтығы аяз 

туралы түсінік беру. 

Еңбек:Ауладағы қарды 

күреуге көмектесу. 

Қимылды ойын: Сырғанақ 

тебу. 

Мақсаты:Балаларды 

ұйымшыл тату ойнауға 

тәрбиелеу. 

бақылау. 

Мақсаты:Қыстап қалатын 

құстардың түрлерімен 

таныстыру және мағлұмат 

беру. 

Еңбек: Құстарға жем шашу. 

Қимылды ойын:Кім жылдам. 

Мақсаты:Ептілікке,шапшаңд

ыққа,сезімтал 

дық қабілеттерін дамыту. 

құбылысты бақылау. 

Мақсаты:Ауа-райына 

байланысты қысқы 

құбылыстарды түсіндіру.  

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

жалаушаға жетеді». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,дәлдік

ке,ептілікке үйрету. 

 

 Мақсаты:Желдің 

бағытын,күшін 

бақылау. 

Еңбек:Аула күреушіге 

көмектесу. 

 

Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп 

лақтыр» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас Ас ішу кезінде 

ізет,сыйласым дағдыларын 

сақтауға үйрету. 

 Тамақ ішер 

алдында,тамақтанып болған 

соң қолды жуу керек екенін 

айту. 

 Ас ішіп болған соң аспазшы 

апайға рахмет айту дағдысын 

қалыптастыру. 

  Нанның дастарханға 

қалай келетіні туралы 

айтып,нанды 

қастерлеуге үйрету. 

Ұйқы Жайлы ұйқыға 

жатқызу,«Бесік жыры» 

әнін тыңдату 

 

 «Түлкі,қойшы,аю» ертегісін 

тыңдат 

 «Келші,келші,балашым» әнін 

тыңдату,жайлы әуен сазымен 

ұйықтату 

  «Әлди,әлди ,бөпешім» 

әнін тыңдату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у шаралары 

 Төсекте жатып қолды екі 

жаққа созу. 

Аяқ-қол жаттығулары 

 

 «Мысықтар» жаттығуы  Массаж жолдарымен жүру 

Кедір-бұдыр жолдар 

  Көбелектер жаттығуы 

 

 

Бесін  ас Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,түзу отырып ішу керектігін айту. 

Асты төкпей шашпай ішуге дағдыландыру. 

 Ас ішер алдында гигиеналық тазалық сақтау керектігін айту. 

Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту 



  

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

Дербес 

әрекеттер,о

йындар 

Қимылды ойын. 

«Қар жинау» 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға ынтасын 

арттыру. 

 

Дидактикалық ойын. 

«Кім үлкен,кім кіші» 

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Қимылды ойын 

«Өзүйіңдітап» 

Мақсаты:Балаларды 

зейіндікке,аңғарымпаздыққ

а тәрбиелеу. 

 Желілі-ролді ойын. 

«Дүкенші»  

Мақсаты:Балалар 

ды ролге бөліп 

ойнауға үйрету. 

Ақеркеге құрылысты 

безендіру үшін түрлі-

түсті бөлшектерді 

қолдануды үйрету 

 Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

 Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Қ әріпі 

Мақсаты: Қ әріпін 

тану,әдемі жазуға үйрету 

 Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Серуен   Қимылды ойын: 

«Байқап қал» 

Мақсаты: 

Байқампаздыққа, 

тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын. Біз көңілді 

баламыз. 

 Мақсаты: тез жүгіруге, 

жүгірген баланы тез ұстап 

алуға жаттықтыру. 

 Қимылды ойын: «Аттамақ» 

Мақсаты:Қимылды 

жаттығуларды жасауды 

үйрету,тапқырлық таныта 

білу. 

  Қимылды ойын.Ордағы 

қасқыр. 

 Мақсаты: Секіруге 

затты  лақтыруға 

жаттықтыру. 

 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

  Ата-анамен баланың тәртібі туралы сөйласіп пікір алмасу. 

Балалардың ойынға қызығушылығы туралы айтып сөйлесу. 

Балалармен үйге қайтуы туралы сөйлесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қаңтар айының II аптасы  11-15 аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.Жан-жануарлар туралы мағұлмат беру,оларға 

қамқорлық таныту сезімдерін тәрбиелеу. 

 

Тақырыпша: «Жануарлар әлемі» 

 

 

Күн тәртібі    Дүйсенбі 11.01.2021 Сейсенбі 12.01.2021 Сәрсенбі 13.01.2021 

 

Бейсенбі 14.01.2021 

 

Жұма 15.01.2021 

Балаларды 

қабылдау 

 

 Балаларды жақсы көңіл –күймен қабылдау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Баладан көңіл күйінің қандай екенін сұрап 

әңгімелесу. 

 

  

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

 «Балалардың демалыс күндерін қалай, қайда өткізгендері жайлы» әңгімелесу. 

 Ата-анамен  балабақша дағы оқыту мен үрдістері жайлы әңгімелесу 

Балалардың өсуі мен дамуы үшін отбасында жасалған жағдай жөнінде әңгімелесу. 

 

 Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. )   

 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Тез ойлап айт». 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

 Құрылысойындары. 

«Сурет арқылы әңгімелеу» 

Мақсаты:Балалардың  

тыңдау және сөзді 

түсіну,сұраққа жауап беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:Балалардың  

назарын тұрақтандыруға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын 

 «Өзүйіңдітап» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Үстел-үсті ойыны 

«Менің қалам» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға 

деген қызығушылығын 

дамыту.   

Таңертеңгі 

гимнастика  

(6-8мин) 

 Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. №1   Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

 

Таңғы ас  Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету. 

 Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 



  

  Нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуді қалыптастыру. 

Нанды әбден шайнап жеуге,шайын төкпей таусып ішуге үйрету 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

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

  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. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері  

Дене  шынықтыру 

Негізгі қимылдар  

1) Көлбеу басқышпен 

өрмелеп гимнастикалық 

қабырғаға өтіп,сатыдан 

ұстай отырып қайта түсу. 

 2)Сақинаны 

лақтырып,таяққа кигізу. 

3) 20 см дейін биіктікке 

секіру. 

 Қимылды ойын: 

«Апандағы аю». 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

(«Ақсақ құлан») аңыз 

әңгіме 

Мақсаты: 

Балаларға аңыз әңгімені 

әңгімелеп айтып беру. 

Мазмұны бойынша сұрақ 

беріп оған 

байланыстырып жауап 

беруге тәрбиелеу. Сиреп 

кеткен жануарлар 

Орыс тілі  

Тема:Животный мир  

Цель: Учить называть 

диких животных и их 

детенышей.Закрепить 

знания о сезонных 

изменеиях в природе 

зимой.Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру. 

Игра: «Определи по 

звуку» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Бүтін мен бөлік» 

Мақсаты: Затты бөлікке 

бөлу, зат бөліктерін 

салыс 

тыру дағдыларын 

қалыптастыруды 

жалғастыру. Бүтін зат 

пен оның бөліктері 

арасындағы 

байланысты орнату, 

Сауат ашу негіздері    

Тақырыбы: Ө дыбысы 

және әрпі 

Ө дыбысы және 

әрпімен таныстыру. 

Құрамында м дыбысы 

бар сөздерді талдау; Ө 

дыбысын дұрыс 

дыбыстатып, оның 

таңбасын - әрпін 

таныту; мдыбысы 

кездесетін сөздерге 

мысалдар келтірту, сол 

сөздерді қатыстыртып, 

бірнеше сөйлем құрату. 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қоршаған  ортамен 

танысу 
Тақырыбы: 

«Үй жануарларының 

пайдасы» 

Мақсаты: үй 

жануарларынан 

Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Тақырыбы:  «Жабайы 

жануарлар» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарлар және  

олардың қауіп 

тудыратыны туралы  

түсініктерін дамыту. Өз 

қауіпсіздігін сақтауға 

үйрету. Қауіпсіздік 

ережелері туралы 

білімдерін бекіту 

Дидактикалық ойын: 

 «Хайуанаттар бағы» 

Сауат ашу негіздері    

Тақырыбы: Ө дыбысы 

және әрпі 

Ө дыбысы және 

әрпімен таныстыру. 

Құрамында м дыбысы 

бар сөздерді талдау; Ө 

дыбысын дұрыс 

дыбыстатып, оның 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар   

1) Сақинаны лақтырып, 

таяққа кигізу. 

2) Жүгіріп келіп,биіктікке 

секіру. 

3) Шеңбер жасап тұру – 

оңғ, солға бұрылу, айналу. 

 Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қоян» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Алма 

Мақсаты: 

Балаларды 

татулыққа,бірлікке 

,достыққа тәрбиелеу. 

Ертегі мазмұнын айта 

білуге жаттықтыру 

Музыка  

Тақырыбы: «Жануарлар 

әлемі» 

Мақсаты:  Жануарлардың 

мінез-құлық, іс-

қимылының музыка 



  

туралы  оның неліктен 

азайғанын 

түсіндіру.Қайырымды,ме

йірімді болуға тәрбиелеу. 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

Қояндарға сыйлық 

Мақсаты: 

Түрлі жануарларға тән 

ерекшеліктерді байқау 

және олардың суреттерін 

сала білу іскерліктерін 

дамыту. 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:Жақсылыққа 

-жақсылық 

Мақсаты:«Өзара 

достық»,«жақсылық 

»ұғымдары туралы 

түсінік беру.Достық 

қарым-қатынас туралы 

түсініктерін 

кеңейту.Үлкендермен 

құрбыларымен 

сыйластық мәдениетін 

дамыту.Достыққа, 

қадірлей білуге 

тәрбиелеу. 

затты тең бөліктерге 

бөлу, оларды атау 

дағдыларын пысықтау.  

«+», «-» таңбалары 

туралы түсінік беру 

Дид. ойын:  «Бүтінді 

бөліктерге бөл» 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Жануарлар әлемі» 

Мақсаты:  

Жануарлардың мінез-

құлық, іс-қимылының 

музыка арқылы 

берілуін түсіне тыңдау.           

Әнді мәнерлеп, 

үндестікте орындау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Күлдіргіштер биі» 

«Щелкунчик» 

П.Чайковский 

Музыка тыңдау: 

«Аңдардың айтысы» 

Ш.Құлманова 

Ән айту: «Қыс суреті» 

С.Қарапаев                                                                                                                                                                                                                               

 Ойын ойнау: 

«Қасқыр мен қояндар 

алынатын сүт, жүн, ет 

т.б. өнімдердің  адам  

өміріндегі   маңызын  

түсіндіру. Осы 

өнімдерді қолдану  

кезіндегі  олардың 

пайдасы туралы айту.    

Үй жануарларына 

қамқорлық жасау 

дағдыларын бекіту 

Дидактикалық ойын: 

«Өнімдерді таныстыр» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Үй 

жануары күшік 

Мақсаты: Илеу 

әдістерін қолдана 

отырып күшік бейнесін 

мүсіндеу. 

таңбасын - әрпін 

таныту; мдыбысы 

кездесетін сөздерге 

мысалдар келтірту, сол 

сөздерді қатыстыртып, 

бірнеше сөйлем құрату. 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту 

Жапсыру 

Тақырыбы:  

«Қошақан» 

Мақсаты: Үй  жануары 

қошақан бейнесін 

жырту тәсілі арқылы 

жапсыру. Жапсыру  

барысында  төзімділік  

пен  ұқыпты   жұмыс   

жасау,  қайшымен  

жұмыс  жасау  

дағдыларын  бекіту.   

Желіммен  жұмыс  

жасауда,  жапсыруда  

ұқыптылық  таныту. 

Дидактикалық ойын: 

«Суретке қарап 

әңгімеле»  

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

Қардың пайдасы (Қар 

тоқтату жұмысы) 

Балалардың   қардың 

қасиеттері туралы 

білімдерін 

кеңейту.Қардың қатты 

арқылы берілуін түсіне 

тыңдау.           Әнді 

мәнерлеп, үндестікте 

орындау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Күлдіргіштер биі» 

«Щелкунчик» 

П.Чайковский 

Музыка тыңдау: 

«Аңдардың айтысы» 

Ш.Құлманова 

Ән айту: «Қыс суреті» 

С.Қарапаев                                                                                                                                                                                                                               

Ойын ойнау: 

«Қасқыр мен қояндар» 

Қимылды ойын 

 



  

аяздан жерді 

,жануарларды ,ағаш 

тамырларын 

қорғайтыны жайында 

түсіндіру. Қармен түрлі 

ойындар ойнауға 

болатынын, қыста 

қарды тоқтату арқылы 

көктемгі егістік жерді 

ылғалдандыруға 

болатынын ұғындыру. 

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Балаларға қыс 

жөніндегі өзгеріс туралы 

түсінігін қалыптастыру. 

Еңбек: Ауланы қардан 

тазарту. 

Қимылдыойын: «Кегіліні 

құлат» 

Мақсаты: Жылдамдыққа, 

ептілікке,шымыр болуға 

үйрету.. 

 

Желді бақылау 

Мақсаты:Балаларға 

қыста желдің суық 

өткір екенін түсіндіру. 

Еңбек:Аула 

сыпырушыға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Ойыншықты алып 

кел» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Ағаштарды бақылау. 

Мақылау:Ағаштардың 

қысқы көрінісін 

бақылап, әңгімелеу. 

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Өзтүсіңдітап». 

Мақсаты:Жылдамдыққ

а,дәлдікке,ептілікке 

үйрету. 

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыс мезгілінің суық 

күндері туралы 

әңгімелеп беру. 

Еңбек: Кішкентай 

балдырғандардың 

ойнайтын ауласын 

тазалауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққ

а,зейінін 

қалыптастыруға 

үйрету. 

Қырау түскен 

ағаштарды бақылау. 

Мақсаты:Қырау түскен 

ағаштарды бақылау және 

қалай пайда болатыны 

туралы әңгімелеу. 

Еңбек:Ағаштың түбіне 

қар жинауға көмектесу. 

 

Қимылдыойын: «Жалауға 

қарай жүгіру» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету 

 



  

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды ас ішу кезінде үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ас ішер кезінде сылпылдатпай,тәртіппен тамақтану,қасықты оң қолмен ұстау,түзу отыру  керек екенін айту.  

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын қадағалау.  

Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесіненбесікжырынтыңдату 

Әлди, әлдибөпешім 

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтайғойендікөкешім 

Алтын менің бөпешім. 

«Бауырсақ» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары  

Бір қалыпты,арқасыман жату,аяқтары бірге,қолдары аяғының бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап созылу. 

Оң аяқты көтеріп ауада жарты шеңбер жасау. 

Сол аяқты көтеріп жарты шеңбер жасау. 

«Қоян» сияқты секіреміз. 
Бесін  ас Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Не жоқ» 

Мақсаты:балалардың 

ойынға қызығушылығын 

дамыту. 

 Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Ө әріпі 

Мақсаты: Ө әріпін 

тану,әдемі жазуға үйрету 

Ернарға спорттық 

ойындармен 

жаттығулардың 

бастапқы техникасын 

үйретуге баулу. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

Бексұлтанға дыбыстар 

мен сөздерді айта 

алады,дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс дыбыстай алуды 

үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Кім үлкен,кім кіші» 

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, 

ептілікке үйрету. 

Қимылды ойын 

«Өзүйіңдітап» 

Мақсаты:Балаларды 

зейіндікке,аңғарымпаздық

қа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын. 

«Түрлі-түсті шарбақ» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Айбибіге  дене 

жаттығуларын 

орындауға 

қызығушылықтарын 

танытуды  үйрету 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық  
  Киіну: серуенге шығу  Серуенге дайындалу.Киіну:киімдерін дұрыс киу. 

Серуенге шығуға дайындалу. 

 

Серуен 
 Қимылдыойын.  

«Аңшы мен қояндар» 

Мақсаты: 

Балалардың ой өрісін 

дамыту. 

Қимылдыойын: 

«Айлакер түлкі» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін 

қойып ойнауға 

тәрбиелеу. 

Қимылдыойын: «Сөзбен 

суреттеп айт 

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Қимылдыойын: 

«Өзжұбыңдыізде»  

Мақсаты:балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

Қимылдыойын: 

«Үйсізқалғанқоян» 

Мақсаты: Ойыннйң 

тәртібін сақтай 

отырып,секіріп алға 

жүгіру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 Ата-аналарға кеңес.  Балаларын өз күштері жететін заттарды ұстауға дағдыландыру. 

Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау.  



  

Қаңтар айының III аптасы   18-22  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.Жан-жануарлар туралы мағұлмат 

беру,оларға қамқорлық таныту сезімдерін тәрбиелеу. 

                                                                                      Тақырыпша; «Құстар біздің досымыз»                                                                                                                 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі   18.01.2021 Сейсенбі 19.01.2021 Сәрсенбі 20.01.2021 

 

Бейсенбі 21.01.2021 

 

     Жұма 22.01.2021 

 

Балалард

ы қабыл 

дау 

Балаларды жақсы көңіл –күймен қабылдау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Баладан көңіл күйінің қандай екенін сұрап әңгімелесу.  

 

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 «Ата-анамен  балабақша дағы оқыту мен үрдістері жайлы әңгімелесу 

 Балалардың өсуі мен дамуы үшін отбасында жасалған жағдай жөнінде әңгімелесу. 

 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б. )   

 

Дидактикалық ойын. 

«Қара да айт». 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

Құрылыс ойындары. 

«Құстарға ұя»құрастыру 

Мақсаты:Балалардың  

ойынға қызығушылығын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Дауысынан таны» 

Мақсаты:Балалар 

құстардың дауысын 

ажырата білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Кім тез» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылды  ойыны. 

 «Торғайлар мен автомобил» 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға деген 

қызығушылығын дамыту.   

Таңертеңгі  

жаттығу 

Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені. №2  Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

   

 Таңғы ас  Таза және ұқыпты 

тамақтануды, қасықты 

дұрыс ұстауды, нан 

қиқымын шашпауға  

сусынды төкпей ішуді 

қалыптастыру. 

 

  

Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде 

енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені 

елемейміз,білмейміз! 

 Үстел басында ыңғайлы , 

дұрыс қалыпты сақтап 

отыруды пысықтау. 

Тамақтану кезінде сөйлемей 

ішуді қалыптастыру. 

Тамақты дұрыс ішуді 

және нанды дұрыс 

шайнауды .Сусынды 

төкпей ішуді 

қалыптастыру. 

 

 

Балаларға тамақты 

төкпей ішулерін , 

қасықты оң қолымен 

ұстап жеулерін қадағалау. 

 

 



  

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

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

Дидактикалық  ойын 

«Құстар» 

Мақсаты: Балалардың 

сөйлеу қабілетін дамыту. 

«Сиқырлы пішіндер» 

Сурет бойынша 

құрастырып әңгімелеу. 

 Мақсаты:Балаларды сурет 

бойынша әңгімелеуге 

үйрету. 

Қимылды  ойын 

« Мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты: Елестету 

арқылы баланың өз 

бетінше бейнелей алуға 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Құстарды салыстыр» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік қорын 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Не өзгерді» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық қабілетін 

арттыру. 

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Допты бір-біріне қос 

қолымен басынан асыра 
лақтыру.  

2) Жүгіріп келіп, биіктікке 

секіру. 
3) Гимнастикалық орындық 

үстімен арқаға дорбаны іліп 

алып,кері қолмен тартылып 
жылжу.  

Қимылды ойын: 

«Аққу -қаздар» 

Сөйлеуді  дамыту 
Тақырыбы: «Құстар  біздің  

досымыз» 

Мақсаты:Құстар  тіршілігі 
туралы түсініктерін молайту.  

Оларға  қамқорлық жасауға   

тәрбиелеу. Қоршаған  ортаға  
қатысты   түрлі  сұрақтарға  

толық   жауап  беру  

дағдыларын бекіту   

Дидактикалық ойын: 
«Қандай құс деп ойласың?» 

Сурет  салу 

Тақырыбы: «Құстар»  

Орыс тілі 

Тема: «Птицы-наши друзья» 

Цель:Закрепить знания о 

птицах. Назвать несколько 
перелетных птиц, 

нелетающих, 

водоплавающих, обогатить и 
закрепить знания о 

функциях крыльев, клюва, 

хвоста.Воспитывать 
бережное отношение к 

птицам. Развивать речь 

детей, учить отвечать 

сложноподчиненными 
предложениями. 

Дидактическая игра:«Отдели 

домашних птиц от диких» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Бүтін мен бөлік» 
Мақсаты: Затты бөлікке 

бөлу, зат бөліктерін салыс 

тыру дағдыларын 

қалыптастыруды 
жалғастыру. Бүтін зат пен 

оның бөліктері арасындағы 

байланысты орнату, затты 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «М»  

дыбысымен   таныстыру»   

Мақсаты: «М»  
дыбысымен  таныстыру.  

«М»  дыбысы дауыссыз 

дыбыс екенін түсіндіру. 
«М»  дыбысы бар сөздер 

ойлап табу және сол 

сөздермен сөйлем 
құрастыру.  

Дид. ойын: «Сөйлемді 

жал бекіту 

Жапсыру 
Тақырыбы: «Үйректің   

балапандары» 

Мақсаты:Үй  құстары  
туралы   білімдерін  

кеңейте отырып,  

балаларды   
геометриялық   

пішіндерді  салыстыруға,   

үйректер  жасауға,  

жасаған  жұмысы  
бойынша  әңгімелей  

білуге  дағдыландыру. 

Көркемдік   талғамдарын  

Дене  шынықтыру 

 Негізгі қимылдар  

1) Жүгіріп келіп, биіктікке 

секіру. 
2) Допты бір-біріне қос 

қолымен басынан асыра 

лақтыру. 
3)Арқан үстімен бір 

бүйірімен адымдап жүру. 

Қимылды ойын: 
«Құстар әлемінде» 

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «М»  

дыбысымен   таныстыру»   
Мақсаты: «М»  дыбысымен  

таныстыру.  «М»  дыбысы 

дауыссыз дыбыс екенін 
түсіндіру. «М»  дыбысы бар 

сөздер ойлап табу және сол 

сөздермен сөйлем 
құрастыру.  

Дид. ойын: «Сөйлемді жал  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 
«Торғай» 

Мақсаты:   торғайдың  

өзіндік  ерекшеліктерін  

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Екі аяқпен шахмат тәрізді 

қойылған, толтырылған 
доптар үстінен қос аяқпен 

секіру. 

2) Гимнастикалық орындық 
үстінде тепе-теңдік сақтап 

жүру және орта кезінде 

бұрылу. 
3) Музыка ырғағына сәйкес 

түрлі қимылдар жасау. 

Эстафеталық ойын:  

«Биіктен сырғанау» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Мысық,  Әтеш  және  
Түлкі»  (ертегі)  

Мақсаты:  Ертегінің   

мазмұнымен   таныстыра  
отырып,   жағымды-

жағымсыз   кейіпкерлерді   

өздігінен   ажырата  білуге   

үйрету.   Ертегі арқылы  
ойын,   қиялын  дамыта 

отырып,   жануарларға  

қамқор  болуға    тәрбиелеу. 



  

( сәндік) 
Мақсаты:құстар туралы 

білімдерін жетілдіре 

отырып, құстардың денесін 

салу барысында денесі 
сопақша,басы дөңгелек, 

тұмсығы ұшбұрыш 

көлемінде болатынын 
түсіндіру.   Сурет салу 

техникасына, тазалыққа  мән 

беру дағдыларын бекіту 

Қолданылатын көрнекі 
құралдар: түрлі түсті 

суреттер, жұмыс дәптері 

Саусаққа жаттығу: «Бір үйде 
біз нешеуміз?». 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:  «Менің  
кішкентай  достарым»  

Мақсаты: Құстар туралы     

түсініктерін   кеңейту. 

Құстарға    қамқорлық    
жасай   білу   дағдыларын 

бекіту  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

тең бөліктерге бөлу, оларды 
атау дағдыларын пысықтау.  

«+», «-» таңбалары туралы 

түсінік беру 

Дид. ойын:  «Бүтінді 
бөліктерге бөл» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кішкене 
торғай» Әні:А.Айтуова 

Мақсаты: Вокалды және 

аспапты музыкаға 

қызығушылығын 
 арттыру. Әнді ырғаққа 

сәйкес, ырғақтың бейнесін 

сақтай отырып, кіріспеден 
соң бірден бастап айтуға 

үйрету. Құстарды қорғап, 

қамқор болуға тәрбиелеу. 
Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Гуси прилетели» орыс 

халық әніне билету 

Музыка тыңдау: «Аққу күйі» 
Н.Тілендиев 

Ән салу: «Кішкене торғай» 

Әні:А.Айтуова 
Ойын: «Құс боп ұшамыз» 

қимылды ойын 

 
 

 

 

бекіту 
 

келтіре отырып,  мүсіндей 
білуге үйрету. Шымшу,  

басу, тегістеу тәсілдерін 

меңгеру дағдыларын  

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Құстардың 

қоректенуі»  

(табиғаттағы бақылау) 
Мақсаты: Балаларды 

құстарға қамқорлық жасауға 

баулу. Қыста құстар  немен 

қоректенетіні туралы 
қарапайым білім беру. 

Құстарға жем шашып,  

құстарға қамқор болуға 
тәрбиелеу. 

Дид. ойын: «Құстарды 

тамақтандырайық 

Құрастыру 
Тақырыбы: 

«Аққу» 

Мақсаты: 

балаларды  жаңа  табиғи   
материал  түрлерімен:   ұлу   

қауашақтарымен, олардың   

ерекшелігі,   пішіні,   көлемі,   
түсі   және   онымен   жұмыс   

жасау   әдістерімен  

таныстыру. Аққуды 

құрастыру. Эстетикалық   
талғамдарын   дамыту,   

ұқыпты   жұмыс  

дағдыларын бекіту. 
Дид. ойын:  

«Аққу қандай 

Музыка 
Тақырыбы: «Кішкене 

торғай» Әні:А.Айтуова 

Мақсаты: Вокалды және 

аспапты музыкаға 
қызығушылығын 

 арттыру. Әнді ырғаққа 

сәйкес, ырғақтың бейнесін 
сақтай отырып, кіріспеден 

соң бірден бастап айтуға 

үйрету. Құстарды қорғап, 
қамқор болуға тәрбиелеу. 

Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Гуси прилетели» орыс 

халық әніне билету 
Музыка тыңдау: «Аққу күйі» 

Н.Тілендиев 

Ән салу: «Кішкене торғай» 
Әні:А.Айтуова 

Ойын: «Құс боп ұшамыз» 



  

қимылды ойын 

Серуенге 

дайындық 

             Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту. 

Серуен: 

 

 Дала құстарына бақылау. 

Мақсаты:  Балаларға дала 

құстары туралы түсінік 

беру.Құстарды ажырата 

алуға баулу және табиғатты 

қорғауға тәрбиелеу. 

Еңбек: Құстарға жем шашу. 

Қимылды ойын: «Мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Елестету арқылы 

баланың өз бетінше 

бейнелей алуға үйрету. 

 

 Мұзды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға мұздың 

қалай пайда болуын 

түсіндіру. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Өз 

жұбыңды тап » 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Үй құстарына  бақылау. 

Мақсаты:    Балаларға   

құстардың екі түрге 

бөлінетіні жайлы 

түсіндіру.Үй құстарының 

түрлерін ажырата алуға , 

есте сақтауға үйрету. 

  Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Тауық 

пен балапандар». 

Мақсаты:Жылдамдыққа,е

птілікке үйрету. 

 

 Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға қыс 

мезгілінің суық күндері 

туралы әңгімелеп беру. 

Еңбек: Кішкентай 

балдырғандардың ойнайтын 

ауласын тазалауға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейі

нін қалыптастыруға үйрету. 

 

 Күн көзіне бақылау.          

Мақсаты:Қыс мезгілінде 

күннің шығуы туралы     

мәлімет беру .Күннің 

қысқарып түннің 

ұзаратынын айтып 

түсіндіру. 

Еңбек:Ағаштың түбіне қар 

жинауға көмектесу. 

 

Қимылды ойын: «Ақ серек 

көк серек» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдам жүгіруге ,көздеуге 

ептілікке үйрету, күштілігін 

арттыру. 

 

Серуеннен  

оралу  

 Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас Балаларды ас ішу кезінде үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

 Ас ішер кезінде сылпылдатпай,тәртіппен тамақтану,қасықты оң қолмен ұстау,түзу отыру  керек екенін айту.  

 Ас ішіп болған соң аспазшы апайға рахмет айту дағдысын қалыптастыру. 

 Нанды бір қолымен сындыруға болмайтынын айту 

 Нанның дастарханға қалай келетіні туралы айтып,нанды қастерлеуге үйрету. 

Ұйқы    «ӘЛди,әлди әуенімен » 

жайлы ұйықтату 

 

 «Қояның үйшігі» ертегісін 

айтып беру. 

 

 «Келші,келші, 

балашым»әнін тыңдатып 

ұйықтату. 

 «Түлкі мен тырна» 

ертегісін тыңдату 

 

 «Түлкі мен ешкі» 

ертегісін үнтаспадан 

тыңдату 



  

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

  «Көбелектер» ойын-

жаттығуы 

 Кедір-бұдыр жолдармен 

жүру ,майтабандылықтың 

алдын-алу 

 «Велосипед тебеміз»  

жаттығуы 

 «Мысықтар» ойын- 

жаттығуы 

   Түзды жылы жол үстімен 

жүру. 

 Бесін  ас Әр түрлі тамақта адам денесіне қажеттідәрумендер болатынын айтып кеңес беру. 

Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту.  

 Тамақ үстінде түзу отырып ішу ,асты тауысып ішу керектігін айту. 

 Ас ішер алдында гигиеналық тазалық сақтау керектігін айту. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс 

 

Нұрәділге   қимылды 

ойындардың ережелерін 

сақтауды үйрету. 

Дидактикалық ойындар 
«Немен қоректенеді?» 

Мақсаты: әр құстың қорегі 

жайлы түсінік беру. 

Ойын: «Айна» 

Мақсаты: Өз құрбылары 

туралы жағымды пәкәр 

айтуға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын. 

« Не ұшпайды » 

Мақсаты:Балаларға 

ұшатын немесе 

ұшпайтын заттарды 

ажырата білу. 

Қимылды  ойын. 

«Торғайлар мен 

автомобильдер»  

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке жылдамдыққа, 

дәлдікке үйрету. 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 Дидактикалық ойын. 

«Бұл қай құстың дауысы» 

Мақсаты:балалардың   

тілін,ойлау қабілетін  

дамыту. 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы: М әріпі 

Мақсаты: М әріпін 

таныту, сқз ойлау, жазу 

дағдыларын меңгерту.  

Аятқа спорттық 

ойындармен 

жаттығулардың 

бастапқы техникасын 

үйретуге баулу. 

Вариативті компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Серуенге 

дайындық 

   Киім киерде бірізділікті сақтау,біріне –бірі көмек көрсетуін ұйымдастыру. 

 

Серуен 

Қимылды ойын: «Кім 

тезірек жалаушаға жет» 

Мақсаты:Жылжымылы 

лақтырған нысанға затты 

тигізу,жүгіруге,өрмелеп   

шығуға жаттықтыру. 

 Қимылды ойын: «Қара құс 

пен балапандар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін қойып 

ойнауға тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Қоян мен 

қасқыр» 

Мақсаты:Қимылды 

жаттығуларды жасауды 

үйрету,тапқырлық таныта 

білу. 

Қимылды ойын: 

«Тырналар»  

Мақсаты:Балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққа  баулу. 

 Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп лақтыр» 

Мақсаты: Ойынның тәртібін 

сақтай отырып,секіріп алға 

жүгіру. 

 



  

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

 Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Қаңтар айының IV аптасы   25-29  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.Жан-жануарлар туралы мағұлмат беру,оларға 

қамқорлық таныту сезімдерін тәрбиелеу.Табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы,қыстың ерекшелігі туралы айтып түсіндіру.  

Тақырыпша: «Ғажайып қыс» 

 

 

Күн 

тәртібі 

   Дүйсенбі  25.01.2021 Сейсенбі 26.01.2021 Сәрсенбі 27.01.2021 

 

Бейсенбі 28.01.2021 

 

     Жұма 29.01.2021 

Балаларды 

қабылдау 
  Балаларды жақсы көңіл –күймен қабылдау. Дене қызуын өлшеу,тазалық минуты.Баладан көңіл күйінің қандай екенін сұрап әңгімелесу.  

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 Ата-анамен  балабақша дағы оқыту мен үрдістері жайлы әңгімелесу 

 Балалардың өсуі мен дамуы үшін отбасында жасалған жағдай жөнінде әңгімелесу. 

 

Ойындар 

(үстелүсті, 

саусақжәне 

т.б. )   

 

 

 

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.   

Таңертеңгі 

гимнастика  
 Музыка әуенімен таңертеңгілік  жаттығулар кешені.  №2  Ұйқы ашар музыкалық –ырғақты қимылды орындау. 

    

 Таңғы ас   Астарын үстел үстінде түзу отырып,сусынды төкпей ішуге үйрету. 

 Ойын- жаттығу:  

Тамақ ішер кезде енді,сөйлемейміз,күлмейміз. 

Астан басқа өзгені елемейміз,білмейміз! 

  Нан қиқымын шашпауға,сусынды төкпей ішуді қалыптастыру. 

Нанды әбден шайнап жеуге,шайын төкпей таусып ішуге үйрету 

 

 

 



  

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық  

 

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

Дидактикалық  ойын 

«Пирамида» 

Мақсаты:Пішіндерден өз 

қалауымен пирамида 

құрастыруды ұсыну. 

«Қыс келді» 

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. 



  

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері  

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Екі аяқпен шахмат 

тәрізді қойылған, 

толтырылған доптар 
үстінен қос аяқпен секіру. 

2)Гимнастикалық орындық 

үстінде тепе-теңдік сақтап 
жүру және орта кезінде 

бұрылу. 

3) Музыка ырғағына сәйкес 

түрлі қимылдар жасау. 
Эстафеталық ойын:  

«Биіктен сырғанау» 

Сөйлеуді  дамыту 
Тақырыбы:  «Көңілді 

қысқы ойындар» 

Мақсаты: қыс айларында 
ойнайтын ойындарды атай 

отырып, ойын  қызықтарын 

сұрақ-жауап  арқылы 

айтқызу. Бір-біріне қамқор, 
дос болуға, 

ұйымшылдықпен ойнауға 

тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: «Кім 

жылдам?» 

Сурет  салу 
Тақырыбы: «Қар  

ұлпалары» 

( сәндік акварель  

бояуымен) 
Мақсаты: қыс 

қызықтарымен  таныстыру, 

табиғат құбылыстарын 
сезіне білуге: қардың 

аппақ, ұлпа, мамықтай, 

Орыс  тілі 
Тема: «Зима» 

Цель:Обобщить, 

систематизировать 

представления детей о 
зиме как о времени года. 

Учить поддерживать 

непринужденную беседу 
на определенную тему. 

Воспитывать интерес и 

любовь к родной 

природе. Развивать 
внимание, 

наблюдательность, 

зрительное восприятие, 
логическое мышление 

детей. 

Дидактическая игра: 
«Собери паззлы» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Артық, кем, тең» 
Мақсаты:балалар 

ға артық, кем және тең  

таңбалары туралы 
мағлұмат бере  отырып, 

заттарды топтастырғанда 

артық , кем немесе тең  
болатынын түсіндіру. 

Салыстыру дағдыларын 

жетілдіру 

Дид.ойын: 
«Салыстырайық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Қыс» туралы 
ән Әні мен 

сөзі:Д.Қиқымов 

Сауат  ашу негіздері 
Тақырыбы: «Б» 

дыбысымен   таныстыру.    

Мақсаты: «Б»  дыбысымен 

таныстыра отырып, «Б» 
дыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасату. 

Буын туралы білімдерін 
бекіту, қол қимылын 

жаттықтыру  

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді буынға бөлейік» 
Мүсіндеу 
Тақырыбы: 

«Аққала» 
Мақсаты: Аққала бейнесін 

мүсіндей білуді үйрете 

отырып,  саусақ 
моторикаларын дамыту. 

Мүсіндей білу 

іскерліктерін бекіту. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 
Дид. ойын: «Қыс 

қызықтары» 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы: 

«Қыс белгілері»  
Мақсаты:Қыс    мезгілінің  

белгілері  туралы   

білімдерін   тереңдету;    

осы  мезгілге   тән  
маусымдық   құбылыстар 

туралы білімдерін кеңейте 

отырып, табиғатты  сүюге,  
қорғауға   тәрбиелеу. 

Маусымға  сәйкес  киінуге,  

 Қауіпсіз  мінез-құлық  

негіздері 

Қатты  аязда  мұрныңды  

сақта! 

Мақсаты: Қысқы төмен 
температура кезінде дұрыс 

киінуге үйрету, қатты тоңып 

мұздаудың және үсінудің 
қаупін түсінуді қалыптастыру, 

қатты тоңып мұздаудағанда  

және  үсінгенде алғашқы 

көмек көрсету дағдыларын 
меңгерту. 

Сөздік жұмыс: қатты тоңып 

мұздау, үсіну 
Дидактикалық ойын: 

 «Қолға ал!»    

Жаратылыстану: 
Тақырыбы: «Қыс 

ғажайыптары» 

Мақсаты: 

Қыс туралы түсінік 
терін нақтылай отырып, қыс 

мезгіліндегі ауа райы,табиғат  

құбылыстары, өсімдіктердің 
жай-күйі жайлы түсініктерін 

дамыту 

Дидактикалық ойын:  «Қыс 
қандай 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Қысқы  түн»  

Мақсаты:Қысқы  табиғат   
көріністерін   әңгімелей   білу  

дағдыларын  жетілдіре 

отырып,   жапсырудың   әдіс-
тәсілдерін  меңгерту.  Өз  

беттерімен   жұмыс  істеу  

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Екі аяқпен шахмат тәрізді 

қойылған, толтырылған 

доптар үстінен қос аяқпен 
секіру. 

2) Гимнастикалық орындық 

үстінде тепе-теңдік сақтап 
жүру және орта кезінде 

бұрылу. 

3) Музыка ырғағына сәйкес 

түрлі қимылдар жасау. 
Эстафеталық ойын:  

«Биіктен сырғанау» 

Көркем әдеебиет 
Тақырыбы: 

«Қарлығаш пен    дәуіт» 

(сахналау) 
Мақсаты:Сахнада еркін 

қимылдап, өз ойын толық 

жеткізе білуге үйрету.  

Театрлық іс-әрекетте 
ертегілерді пайдалана 

отырып,  балалардың 

анық, дұрыс сөйлеу 
мәдениетін дамыту. 

Кейіпкердің ерекшеліктерін 

беру үшін мәнерлілік 
құралдарын қолдану 

Музыка 

Тақырыбы: «Қыс» туралы ән 

Әні мен сөзі:Д.Қиқымов 
Мақсаты: Әуен  сазына 

ілесіп, қыс көріністерін 

қимыл-қозғалыспен 
 бейнелей білуге баулу. Әнді 

әсерлі етіп айтуға,  дәл 



  

жұмсақ болатынын 
көрсету. Дербес түрде қар 

ұлпаларын салуды үйрету. 

Дид. ойын:  

«Аппақ, аппақ 
жапалақтап...» 

Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы:   «Біз еңбекқор 
баламыз» 

Мақсаты: адам   

бойындағы    құнды   

қасиеттер: еңбек сүйгіштік, 
адал қызмет ету т.б.   

туралы     түсініктерін    

кеңейту.   Үлкендер 
еңбегін құрметтей білуге 

баулу. 

 
 

 

Мақсаты: Әуен  сазына 
ілесіп, қыс көріністерін 

қимыл-қозғалыспен 

 бейнелей білуге баулу. 

Әнді әсерлі етіп айтуға,  
дәл ырғақпен дербес 

орындауға  үйрету 

Әуенді   ырғақты  
қимылдар: «Jingle bells» 

әуеніне аққалалар биі 

Музыка тыңдау: «Қыс 

қызығы» И.Нүсіпбаев 
Ән салу:  «Қыс» туралы 

ән. 

Әні мен сөзі:Д.Қиқымов 
Ойын: «Қасқыр мен 

көжектер» қимылды 

ойыны 
 

денсаулығын   күтуге  
дағдыландыру 

Үстел-үсті ойыны; 

«Қажеттілігіне қарай 

топтастыр» 
 

дағдыларын  дамыту.  
Қайшымен   жұмыс  істеу  

іскерліктерін бекіту 

Дид. ойын:  

«Аққала» 
 

ырғақпен дербес орындауға  
үйрету 

Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Jingle bells» әуеніне 

аққалалар биі 
Музыка тыңдау: «Қыс 

қызығы» И.Нүсіпбаев 

Ән салу:  «Қыс» туралы ән. 
Әні мен сөзі:Д.Қиқымов 

Ойын: «Қасқыр мен 

көжектер» қимылды ойыны 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

Серуенге 

дайындық 

Киімдерін ұқыпты өздігінен киіну . Түймелерін қадау ,сырмаларын сыру ,аяқ киімдерін дұрыс  киюді дамыту.  

Серуен: 

 

Қар жауып тұрған 

құбылысты бақылау. 

Мақсаты: Балаларға қыс 

мезгіліндегі құбылыс 

туралы түсіндіру. 

Еңбек: Ауланы қардан 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері» 

Мақсаты: Жылдамдыққа, 

ептілікке,шымыр болуға 

үйрету.. 

 

 Бұлтты бақылау. 

Мақсаты: Балаларға бұлттың 

неге ұқсайтынын қай бағытқа 

көшіп бара жатқанын бақылап 

әңгімелеу. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Қармен дәл 

тигіз» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

Желді бақылау. 

Мақылау:Балаларға желдің 

пайда болуын және бағытын 

түсіндіріп  әңгімелеу 

Еңбек:Қарды күреуге 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Кім 

жылдам». 

Мақсаты:Жылдамдыққа, 

дәлдікке,ептілікке үйрету. 

 

 Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға жыл 

мезгілінің қасиеттеріне 

қарай ажырата білуге 

үйрету. 

Еңбек: Кішкентай 

балдырғандардың ойнайтын 

ауласын тазалауға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: « Кім 

бірінші» 

Мақсаты: 

Ептілікке,шапшаңдыққа,зейі

нін қалыптастыруға үйрету. 

 

  Қырау түскен 

ағаштарды бақылау. 

Мақсаты:Қырау 

түскен ағаштарды 

бақылау және қалай 

пайда болатыны 

туралы әңгімелеу. 

Еңбек:Ағаштың 

түбіне қар жинауға 

көмектесу. 

 

Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп 

лақтыр» 

Мақсаты: Балаларды  

дәлдікке 

шапшаңдыққа үйрету 

 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешіп, жинастыруы, қолдарын жуу ,мәдени гиегиналық шаралар. 

Түскі ас  Балаларды ас ішу кезінде 

үстел үстінде түзу отыруға 

үйрету. 

 Ас ішер кезінде 

сылпылдатпай,тәртіппен 

тамақтану,қасықты оң қолмен 

ұстау,түзу отыру  керек екенін 

айту. 

 Ас ішіп болған соң аспазшы 

апайға рахмет айту дағдысын 

қалыптастыру. 

 Нанды бір қолымен 

сындыруға болмайтынын 

айту 

 Нанның дастарханға 

қалай келетіні туралы 

айтып,нанды 

қастерлеуге үйрету. 

Ұйқы Балалардың  тыныш жатуын қадағалау.  

 Балаларға « Бесік жырын» айтып ұйықтату. 

« Даналық « әліппесінен бесік жырын тыңдату 

 Әлди, әлди бөпешім  



  

Бақыт саған тілегім  

Ұйықтай ғой енді көкешім  

Алтын менің бөпешім. 

 «Бауырсақ» ертегісін айтып  беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

Бір қалыпты,арқасыман жату,аяқтары бірге,қолдары аяғының бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап созылу. 

Оң аяқты көтеріп ауада жарты шеңбер жасау. 

Сол аяқты көтеріп жарты шеңбер жасау. 

«Қоян» сияқты секіреміз. 

Бесін  ас Тамақ ішіп отырып сөйлеуге болмайтынын,асты асықпай,әбден шайнап жұту керек екенін айту 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 Дидактикалық ойын. 

«Ұлпа қарлар» 

Мақсаты:балалардың   

ойынға 

қызығушылығын 

дамыту. 

 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Б әріпін жазу,түзу 

отыруды үйрену 

 

Дидактикалық ойын. 

«Мен бастаймын сен 

жалғастыр» 

Мақсаты:Балаларға 

зейінділігін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс 

Мейірімге қағаздан 

көлемді пішіндерді 

жасай алуды үйрету. 

 Ойын кезінде бір –

біріне кедергі жасамауға 

үйрету. 

Інжуге сөздерді созыңқы және 

анық айтуды үйрету. 

Айданы тату болуға, 

санасуға тәрбиелеу 

Алмасқа жүмбақ шеше 

білуге жаттықтыру 

Серуенге 

дайындық 

  Киіну: серуенге шығу  Серуенге дайындалу.Киіну:киімдерін дұрыс кию. 

Серуенге шығуға дайындалу. 

 

Серуен 

 Қардың жауып 

тұрғанын 

бақылау. 

Мақсаты:Аязды 

күнде қар жеңіл 

 Желді бақылау. 

Мақсаты:Желдің 

бағытын,күшін біліп  

анықтау. 

Еңбек:Сынып түскен  

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райына оның 

өзгерістеріне бақылау жасату. 

Еңбак; Бастырма ішіндегі  қар 

қалдықтарын тазалауға 

 Бұлтты күнді бақылау. 

Мақсаты: балаларға 

бұлттың пайда болуы 

туралы әңгімелеу. 

Еңбек:Аула сыпырушыға  

 Бақшадағы ағаштарды 

бақылау. 

Мақсаты: 

Балалардың қыс кезінде 

ағаштардың қалпын 



  

болатынын,жылы

рақ күнде қар 

ауырлау 

болатынын 

әңгімелеп айту. 

Еңбек: Қарды 

тазалап жүрген 

кездегі 

ұйымшылдық,аға

йға көмектесу. 

Қимылды ойын.  

«Мені қуып жет» 

Мақсаты: 

Балалардың  

ойынға 

қызығушылықтар

ын арттыру 

,ептілікке 

жылдамдыққа 

тәрбиелеу. 

аула ішіндегі бұталарды 

жинау. 

Қимылды ойын: 

«Айлакер түлкі» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа,зейін 

қойып ойнауға 

тәрбиелеу. 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Арқан тарту»  

Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

балабақша ауласын 

сыпыруға көмектесу. 

Қимылды ойын:  

«Жалаушаны жеткіз»  

Мақсаты:балалардың 

зейінін дамытып 

шапшаңдыққы баулу. 

анықтап,білімін толықтыру. 

Еңбек:Аула сыпырушыға 

балабақша ауласын сыпыруға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен дәл тигіз» 

Мақсаты: Ойыннйң тәртібін 

сақтай отырып, дәлдікке 

ептілікке үйрету.  

    

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 «Жер бетіндегі ең мейірімді адамдар» 

Ата-аналарға бүгінгі оқу қызметінде баласының жақсы қызығушылық танытқанын айту және мадақтау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Ақпан айының I аптасы   1-5  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысының 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.Жан-жануарлар туралы мағұлмат 

беру,оларға қамқорлық таныту сезімдерін тәрбиелеу.Табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы,қыстың ерекшелігі туралы айтып 

түсіндіру. 

Тақырыпша: «Ғажайып қыс» 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі 1.02.2021 Сейсенбі 2.02.2021 Сәрсенбі 3.02.2021 

 

Бейсенбі 4.02.2021 Жұма 5.02.2021 

 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелесі

у 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ 
және т.б) 

Таңертеңгі 

гимнастик
а (5 мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Қысқы орман»  

Суреттер әлеміне саяхат 

 

«Пішіндерді 

орналастыр» ойыны 

Мақсаты: пішіндерді 

ұяшықтарға түстеріне 

және көлеміне сәйкес 

орналастырады. 

«Өз үйін тап» ойыны 

Мақсаты: үлкен – кіші 

ұғымдары туралы 

түсінік беру. 

«Өз орнын тап» 

ойыны 

Мақсаты: түстерді 

тануға үйрету. 

Үстел -үстіойыныпазл: 

«Үйшікқұрастыр» 

Мақсаты: логикалық 

ойлау қабілетін дамыту. 

Ақпан айына арналған жаттығулар кешені №1 

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 



  

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дай

ындық 

«Заттардың түсін 

ажыратайық» ойыны. 

«Пішіндер қандай 

болады?» ойыны 

«Қапшықтанежатыр?» 

ойыны 

«Допты қуып жет» 

ойыны 

«Құстардыажырат» 

ойыны  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Жүгірумен жүруді 

алмастыру; бір қатар 

саптан бірнеше қатар 

сапқа тұру; қолды созу 

арқылы арақашықтықты 

сақтау.  

2) Екі шеңбер бойы, 

аяқтың ұшымен бір-

біріне қарама-қарсы 

жеңіл, кібіртіктеп 

жүгіру.  

3) Допты қос қолдап алға 

қарай алып жүруді 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Аққалаға кім бірінші 

жетеді?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: М. Гай «Қар 

қандай?»  

Мақсаты: Сюжетті сурет 

бойынша ертегінің 

мазмұнын әңгімелеуге 

үйрету. Сөйлемді дұрыс 

құрастыруға, 

байланыстырып сөйлеу 

Орыс тілі 

Тема: «Мир вокруг» 

Цель:Ввести в активную 

речь слова по теме. 

Развивать воображение, 

память, внимание.Дать 

детям 

первоначальноепонятие 

о  природе в целом, 

живой и не живой 

природе.Воспитывать 

любознательность. 

Дидактическая игра: 

«Как хорошо на свете 

жить!» 

Математика негіздері 

Математика негздері 

Тақырыбы: «1-10 дейінгі  

сандар және цифры.Осы   

сандар  құрамын  

қарапайым мысалдармен 

есептерді шығару»  

Мақсаты: Балалардың  

өткен цифры мен саны 

туралы математикалық 

білімдерін 

қалыптастыру. 

Қарапайым есептер 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «П» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: Айтылу 

ерекшелігіне 

байланысты«п» 

дыбысының дауыссыз 

дыбыс екенін анықтау, 

«п» әрпімен таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Не бар, не жоқ?» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Қыс. 

Аққала» 

Мақсаты: Сюжеттік 

композициялар жасау, 

бейнелерді қиып алып, 

жапсыру икемділіктерін 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Дұрыс 

орналастырайық» 

 

 

. 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1)Жүгірумен жүруді 

алмастыру; бір қатар 

саптан бірнеше қатар 

сапқа тұру; қолды созу 

арқылы арақашықтықты 

сақтау.  

2)Екі шеңбер 

бойы,аяқтың ұшымен 

бір-біріне қарама-қарсы 

жеңіл,кібіртіктеп жүгіру. 

3)Допты қос қолдап алға 

қарай алып жүруді 

үйрету. 

Қимылды 

ойын:«Ұйқыдағы аю» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «П» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: Айтылу 

ерекшелігіне 

байланысты«п» 

дыбысының дауыссыз 

дыбыс екенін анықтау, 

«п» әрпімен таныстыру. 

Дидактикалық ойын: «Не 

бар, не жоқ?» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Жіпті қол ауыстыра 

ұстап үлкен адыммен 

жүру; бір қатар саптан 

бірнеше қатар сапқа 

тұру; қолды созу арқылы 

арақашықтықты сақтау.  

2) Аяқты түзу алға 

сермей, кең адымдап 

жүгіру; жеңіл жүгіру; 

музыкаға сәйкес 

ритммен жүруге 

жаттықтыру.  

3) Дене сымбаттылығын 

қалыптастыру 

мақсатында жұмыс 

жасау. Допты қос қолдап 

алға қарай алып жүру; 

арқан баспалдақпен 

түрлі тәсілдермен 

өрмелеуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Тауға 

өрмелеу» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы : Ә. 

Дүйсенбиевтің «Қыс» 

өлеңін жаттау.  



  

арқылы өз ойларын 

жеткізе білуге үйрету. 

Тіл байлықтарын 

дамыту. Табиғатты сүйе 

білуге тәрбиелеу.  

Дидактикалық ойын: 

«Қыс қызықтары» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қысқы 

қала» 

(Сюжеттік сурет салу) 

Мақсаты: Балаларға 

қысқы қаланың бейнесін 

көрсетуді, өз ойларынан 

алған әсерлерін 

бейнелеуді үйрету.  

Қимылды ойын: «Қар 

кесектерін жинаймыз 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Табиғат 

және адам» 

Мақсаты: Табиғат, 

денсаулық 

құндылықтары туралы 

түсіндіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жер, су, ауа» 

 

 

шығару. 

Дидактикалық ойын: 

«Шыршаларды  

орналастырайық» 

Музыка   

Тақырыбы: «Ғажайыптар 

әлемі»  

Мақсаты: Музыкалық 

есту қабілетін дамыту. 

Әнді орындаушы-лық 

қабілетін жетілдіру. 

Музыканы сезіне 

тыңдап, ырғақпен 

билеуді қалыптастыру.  

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Полька» П.Чайковский 

(«Зерек Ботақан» 

жинағынан) 

Музыка тыңдау: «Зима» 

А.Вивальди 

Ән айту:«Аққала»  

Ж. Қалжанова 

Аспапта ойнау: 

Металлофонда ойнау 

Вариативка –«Өмір 

қауіпсіздігі ережесін 

сақтау 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Күн нұры, 

ауа не үшін қажет?»  

Мақсаты: Балалардың 

тіршілік көзі-күн, ауа 

түсініктерін пысықтау. 

Өзіндік тәжірибе алды 

жұмыстарды 

ұйымдастыру арқылы 

балалардың осыған 

қатысты түсініктерін 

кеңейту. Тәжірибелік 

жұмыстарға деген 

қызығушылықтарын 

ояту. Бақылау 

нәтижелерін салыстыру, 

талдау және қорытынды 

жасау қабілеттерін 

дамыту. Балалардың 

табиғат туралы 

қарапайым түсінік, 

табиғатпен қарым-

қатынас жасау 

мәдениетін 

қалыптастыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Табиғат құбылыстарын 

ата»  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Аққала»  

Мақсаты: Балалардың 

қыс мезгілі және қыс 

айлары жайлы 

түсініктерін дамыту.  

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі табиғат 

көріністеріне, оның 

ерекшеліктеріне тоқталу. 

Қысқы еңбек түрімен 

таныстыру, ойнайтын 

ойындарды айту.  

Дидактикалық ойын: 

«Қар күрейміз» 

Құрастыру 

Тақырыбы: Өз ойынан 

құрастыру. «Лего» 

құрастыру ойыншығы.  

Мақсаты: «Лего» 

құрастыру 

ойыншығынан 

ғимараттар салуды 

үйрету.  Дидактикалық 

ойын: «Сымсыз 

телефон» 

Музыка  

Тақырыбы: «Ғажайыптар 

әлемі»  

Мақсаты: Музыкалық 

есту қабілетін дамыту. 

Әнді орындаушы-лық 

қабілетін жетілдіру. 

Музыканы сезіне 

тыңдап, ырғақпен 

билеуді қалыптастыру.  

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Полька» П.Чайковский 

(«Зерек Ботақан» 

жинағынан) 



  

Саусақ моторикасы 

арқылы 

шығармашылықпен 

жұмыс істеу қабілеттерін 

жетілдіру 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді Аққала» 

Музыка тыңдау: «Зима» 

А.Вивальди 

Ән айту:«Аққала»  

Ж. Қалжанова 

Аспапта ойнау: 

Металлофонда ойнау 

Серуен 

 
Қысқы желді бақылау 

Мақсаты: Ұлпа қарлар 

жел екпінімен ұшып 

боран туғызатынын 

көрсету. 

Еңбек: Қар болған киім 

кешектерін тазарту. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мысық» 

Бірігіп ойнауын 

ұйымдастыру 

Өз бетімен ойындар 

Қар жамылған даланы 

бақылау 

Мақсаты: Аппақ 

айналаны көрсету. 

Еңбек: Аула тазалау 

жұмыстарына қатысу 

Шанамен ойындар «Кім 

шапшаң?» 

Мақсаты: Достастықта 

ойнау, кезегін күтуді 

ұйымдастыру. 

 Жолды бақылау 

Мақсаты: Адам ізімен 

тапталып қалған жол 

тайғақ 

болатынын,жүргенде 

сақтану қажеттігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Еңбек 

құралдарын қолданып 

қар жинау жұмысына 

қатысу 

Шанамен ойындар 

Қысқы киім үлгілерін 

бақылау 

Мақсаты: маусымдық 

өзгерістерді түсіндіру. 

Еңбек:Жаяу жүргінші 

жолын қардан тазалау 

жұмыстарына қатысу 

Қимылды ойын: 

«Аққала соғамыз» 

Ауа-райын бақылау 

Мақсаты: Қыстың 

салқын ауасының 

әсерінен ауыздан бу 

шығатынын көрсету. 

Ойын: Қар лақтыру 

Мақсаты: Балаларды 

дәлдікке,шапшаңдыққа 

баулу. 

Серуеннен 

оралу 
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, серуендегі қызықты әрекеттерін әңгімелей білуі, дербес ойын әрекеті 

Түскі ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; тамақтану кезінде әдептілік  ережесін 

сақтауға талпындыру. 

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату.«Әлди,әлди бөпешім»,«Спят усталые игрушки,«Келші,келші,балашым» 

әуендерін тыңдату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 
шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 



  

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,

дербес 

әрекет 

 

 

 

«Менің балабақшам» 

және т.б. тақырыптар 

бойынша картиналар 

қарастыру. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: П әріпін 

таныту, сөз ойлау, п 

әріпін жазуға үйрету. 

 Ойын «Кімнің заттары?» 

(Достарының заттарын 

анықтау)   Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика және 

т.б. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Баланың 

жеке даму 

картатека

сына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

  Зияданы сөздерді 

дұрыс айтуға үйрету, 

өлең жолдарын анық 

мәнерлеп айтуға 

үйрету. 

Алмасты  жаңылтпаш 

айтуға үйрету.Сөздерін 

дұрыс, дыбыстарды анық 

айтқызу 

Асанәліні спорттық 

ойындарға белсене 

қатысуға жаттықтыру 

 Жеткеншекке  өтілген 

әріптерді қайталатып,сөз 

құрастыруға тәрбиелеу. 

Қыс туралы үйренген 

әндерін қайталау,бірге 

бастап, бірге аяқтауға 

үйрету. 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

Серуен  Қимылды ойын: 

«Шанамен жарысу» 

Мақсаты: Балаларды  

ептілікке баулу. 

Қимылды ойын: 

Қар кесектерінен  үй 

құрастырамыз. 

Мақсаты: Бірлесіп 

ойнауға үйрету 

 

Қимылды ойын: 

«Ұшақтар» 

Топ болып сайыс ойынын 

ұйымдастыру 

Қимылды ойын: 

«Аққалалар» 

Мақсаты: Қол 

иекмділіктерін дамыту. 

Аула тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: еңбек 

аадамдарын қадірлеуге 

үйрету. 

Кешкі  ас  Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

  

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 



  

Ақпан айының II аптасы  8-12 аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысының 

циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған  әлем» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру. Табиғаттағы маусымдық өзгерістер 

туралы,қыстың ерекшелігі туралы айтып түсіндіру.Айналадағы көліктер туралы түсініктерін кеңейту. 

Тақырыбы: «Көліктер» 

Күн тәртібі Дүйсенбі  8.02.2021 Сейсенбі 9.02.2021 Сәрсенбі 10.02.2021 

 

Бейсенбі 11.02.2021 Жұма  12.02.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесіу 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстелүстітеатры 

"Көліктер"  

Мақсаты:  ертегілерге 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Қуыршақтеатры 

"Көліктер" ертегі 

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 

Жаттығулар кешені №2 

Таңғы  ас Ойын жаттығу  

 Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың 

Ойындар 

,ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайы

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

сурет құрастыру 

Әңгімелесу 

"Менің досым" 

Мақсаты: Баланың сөздік 

Дидактикалық ойын: 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

Дидактикалық ойын.:  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 



  

ндық Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

қорын молайту. сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту   

үйрету. қабылдауды және 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1)Педагогтың белгісі 

бойынша қолды түрлі 

қалыпта ұстап жүру. 

Басқа қимыл түрлерімен 

үйлестіре жүгіру/секіру, 

жүреден отыру, тоқтау. 

2)Жүгіру барысында бір 

саптан үш сапқа тұру. 

Түрлі жануарлардың 

қимылын бейнелей білу 

дағдыларын 

дамыту.Арқан 

баспалдақпен түрлі 

тәсілдермен өрмелеуді 

бекіту. 

3)Басқа дорбаша қойып 

гимнастикалық орындық 

үстімен жүруге;ұзын 

секіртпеден қос аяқтап 

секіруге үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Көңілді поезд» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Автобус 

және жеңіл машина»  

Мақсаты: 

Автомобильдің пішіні 

Орыс тілі 

Тема:«Виды транспорта» 

Цель: Учить называть 

виды транспорта: 

воздушный,  наземный, 

водный. Развивать 

память, кругозор, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

различным видам 

транспорта, соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

Дидактическая игра: 

«Летает, плавает, едет» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «10 саны 

және цифры.  

10 санының құрамы. 

Қарапайым мысалдар 

мен есептерді шығару» 

Мақсаты: Балалардың 10 

цифры мен саны туралы 

математикалық 

білімдерін 

қалыптастыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Вагондарды 

санаймыз»Сауат ашу 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Ж» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: «Ж» дыбысы 

мен әрпімен таныстыру. 

Ашық буындар мен 

қысқа сөздерді қосып 

оқуға дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жүк көлігі» 

Мүсіндеу 

«Ат үстінде отырған 

бала»Мақсаты:  Сазды 

немесе ермексазды бөлу, 

икемділіктерін 

қалыптастыру. Адам мен 

жануар бейнесін 

жасауды үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Көліктерді салыстыр» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:Т.Әбдірахман

ов«Қағаз кеме»  өлеңі. 

Мақсаты: Көлік 

түрлерімен таныстыру, 

жүргізушілердің еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Өлеңді жаттату арқылы 

балалардың сөздік қорын 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы: «Тыныс алу 

мүшелері. Мұрын, өкпе»  

Мақсаты: Тыныс алу 

мүшелері туралы түсінік 

беру. Салауатты өмір 

салтын сақтауға үйрету. 

Ағзасына күтім жасауға 

тәрбиелеу. Зиянды 

заттардан аулақ болуға 

үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Сезім мүшелерін ата» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Ж» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: «Ж» дыбысы 

мен әрпімен таныстыру. 

Ашық буындар мен 

қысқа сөздерді қосып 

оқуға дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жүк көлігі» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Боран қалай 

әндетеді?» 

Мақсаты:  Қыста 

табиғатта болатын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Жіпті қол ауыстыра 

ұстап үлкен адыммен 

жүру; бір қатар саптан 

бірнеше қатар сапқа 

тұру; қолды созу 

арқылы 

арақашықтықты сақтау.  

2) Аяқты түзу алға 

сермей, кең адымдап 

жүгіру; жеңіл жүгіру; 

музыкаға сәйкес 

ритммен жүруге 

жаттықтыру.  

3) Дене 

сымбаттылығын 

қалыптастыру 

мақсатында жұмыс 

жасау. Допты қос 

қолдап алға қарай алып 

жүру; арқан 

баспалдақпен түрлі 

тәсілдермен өрмелеуге 

үйрету. 

Қимылды ойын: «Тауға 

өрмелеу» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:Т.Әбдірахма



  

мен құрылысын бере 

білу икемділіктерін 

қалыптастыру, 

автомобиль  

бөліктерімен оның 

бөлшектерінің суретін 

қарындашты басу 

арқылы салуды үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Не, қайда жүреді?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Ермек  

Өтетілеуұлының «Кеме» 

өлеңі. 

Мақсаты: көліктер, 

олардың түрлері, 

қолдану аясы туралы 

түсінік беру. Есте сақтау, 

танымдық қабілеттерін, 

байқағыштығын дамыту, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу Дидактикалық 

ойын: «Көлік түрлерін 

ата» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Қарым-

қатынас қуанышы» 

Мақсаты: Балаларды 

өзара жақсы қарым-

қатынас жасай білуге 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Жолдан өте 

аласың ба?» 

Тақырыбы: «Ж» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: «Ж» дыбысы 

мен әрпімен таныстыру. 

Ашық буындар мен 

қысқа сөздерді қосып 

оқуға дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жүк көлігі» 

Музыка  

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Қысқа және 

ұзақ дыбыстарды 

ажырата білу. Әнді 

эстрадалық 

сүйемелдеумен айту 

шеберлігін 

қалыптастыру. 

Көліктердің түрлері, 

адамға қызметі туралы 

мағлұмат беру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Марш» Люлли («Зерек 

Ботақан» жинағынан) 

Музыка 

тыңдау:«Машина» 

Ю.Чичков 

Ән айту:  «Бағдаршам»  

А.Маханбетова                                                                                                                                                                                                                            

Дидактикалық ойын: 

«Қағып ал 

 

дамыту.  

Дидактикалық ойын: 

«Жасырынған көлікті 

ата»  

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Қоғамдық 

орындар» 

Мақсаты: Балаларды 

қоғамдық орындарда, 

көшелерде, көліктерде 

өзін дұрыс ұстау 

ережелерімен 

таныстыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Үйде. Көшеде. Көлікте» 

 

. 

маусымдық өзгерістерді 

бақылап, олардың атын 

атау және бір-бірінен 

ажыратуға үйрету. 

Қарапайым зерттеушілік 

және экологиялық 

мәдениет қалыптастыру. 

Қоршаған ортаны тануға 

деген 

қызығушылықтарын 

арттыру.  Құрбы-

құрдастарымен және 

ересектермен қарым-

қатынас жасай білуге 

тәрбиелеу.  

Дидактикалық ойын: 

«Көліктер қалай 

дыбыстайды?» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Көшедегі 

машиналар» 

Мақсаты: Бейнелерді 

қиып алып, жапсыру 

икемділігін арттыру. 

Жол қауіпсіздігін 

сақтауға үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Жол әліппесі 

 

 

нов«Қағаз кеме»  өлеңі. 

Мақсаты: Көлік 

түрлерімен таныстыру, 

жүргізушілердің 

еңбегін құрметтеуге 

тәрбиелеу. Өлеңді 

жаттату арқылы 

балалардың сөздік 

қорын дамыту.  

Дидактикалық ойын: 

«Жасырынған көлікті 

ата» 

Музыка  

Музыка 

тыңдау:«Машина» 

Ю.Чичков 

Ән айту:  «Бағдаршам»  

А.Маханбетова                                                                                                                                                                                                                            

Дидактикалық ойын: 

«Қағып ал» 

 



  

Серуен:   

 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Күннің жылы 

не салқын екенін айыра 

білуге үйрету. 

Еңбек: Аула сыпырушы 

ағайдың еңбегін қарау 

Балалармен жеке 

жұмыс:Аңсармен 

әңгімелесу: «Сен бүгін 

қалай киініп келдің?» 

Қимылды ойындар: 

«Тауық пен жабайы 

мысық» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

Жолдағы көлік 

түрлерін бақылау 

Мақсаты: Адам игілігі 

үшін көшеде жүретін 

көлік түрлерімен 

таныстыру. 

Еңбек: Ауланы тазалау 

жұмыстарына көмектесу 

Ойын; Кім шапшың? 

Бірлесіп ойнауға үйрету. 

Көшедегі   қар 

тазалаушы 

машинаның жұмысын  

қарау 

Мақсаты: Әр көліктің 

атқаратын қызметі бар 

екенін көрсету. 

ОЙын: Аққалалар 

Қар жентектерінен қар 

адам құрастыру 

 Жедел жәрдем көлігін 

бақылау 

Мақсаты: Көліктердің 

атқаратын қызметі бар 

екенін көрсету. 

Ойын: «Аққу-қаздар» 

Мақсаты: Балаларды 

достыққа тәрбиелеу. 

Бұлтты бақылау 

Мақсаты: 

Желдің бағытымен 

бірде аспан ашылып, 

бірде түнеріп тұрғанын 

түсіндіру. 

Еңбек Өз учаскелерін 

тазарту. 

Қимылды ойын: «Қуып 

жет» 

 

 

 

 
Серуеннен 

оралу. 

 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті ұйқы» 

 
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 



  

Ойындар,дер

бес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Ойыншықтар туралы 

әңгімелесу. 

Ойыншық суретін 

құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының  жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы асық» 

Мақсаты:  әріпін 
таныту,Ж-С әріпін 

жазу,үстелге дұрыс 

отыру. 

«Көліктің түрлері» 

мултьфильм қарау 
Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының  жоспары 
бойынша 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекасы

на сәйкес  

жеке жұмыс 

 

Сөйлеуді  дамытудан  

Ернармен жұмыс 
Мақсаты:  тілдің  

грамматикалық  

құрылымы бойынша   

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

Сөйлеуді дамытудан  

Сезіммен жұмыс. 
«Ойыншықтар» өлеңін   

тыңдап,  «ойыншықтар» 

сөзін  дұрыс  айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  

әңгіме  құрастыруға 

үйрету 

Жеткеншекпен жұмыс 

жүргізу. суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Музыкалық -

ырғақтық  

жаттығулар. 

музыкалық 

сүйемелдеуге  сәйкес 

түрлі  қарқынды  таныс  

дене жаттығуларын    

орындату 

Сөйлеуді дамытудан  

Мұрат Мейіржанмен 
«Машина» өлеңін   тыңдап,  

«ойыншықтар»  туралы  

әңгіме  құрастыруға үйрету 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балалардың 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

Ақпан айының III аптасы  15-19  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған  әлем» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру. Табиғаттағы маусымдық өзгерістер 

туралы,қыстың ерекшелігі туралы айтып түсіндіру.Айналадағы көліктер туралы түсініктерін кеңейту. 

 

                                                                                        Тақырыбы: «Электроника әлемі» 

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 

әңгімелесіу 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б) 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел  үсті  театры 

"Менің ойыншықтарым"  

Қуыршақтеатры 

"Менің қуыршағым" 

ертегі 

Ойын-жаттығу  

Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру   

Суретті кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозайка және т.б  

Сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, ертегі 

оқып беру, үстел үсті 

театры және т.б 

Таңертеңгі 

гимнастик

а (5 мин). 

 Жаттығулар кешені  №3 

Таңғы  ас Ойын жаттығу   

Суым ,суым сырылдар 

Балалардың қолын жуыңдар 
Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дай

ындық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

«Менің ойыншығым» 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Сүйікті 

ойыншықтары туралы 

айтып беру. 

«Бөліктерді 

құрастыру» ойыны 

Мақсаты:  қиынды 

суреттерден   

ойыншықтар  бейнесін  

құрастыру. 

«Сәйкестендіріп 

жина» ойыны 

Мақсаты: доптарды 

түстеріне   сәйкес   

қораптаға  жинау. 

«Пирамида  жинау» 

ойыны 

Мақсаты:  көлеміне    

қарай   жинауға  үйрету. 

Ойын: «Дыбысынан 

таны» 

Мақсаты:   есту  

қабілеттерін  дамыту. 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 
кестесі 

бойынша 

ұйымдасты
рылған оқу 

қызметі 

 Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1)Бастаушыны ауыстыра 
отырып, қарқынды өзгерте 

оңға, солға аяқты-аяққа 

таяп қойып жүгіру; бір 
қатардан екі қатарға тұру 

және қайта кері тұру.  

2)Өкшеден аяқтың ұшына 
ауыса, баяу белгі бойынша 

секіре бұрылып жүгіруге; 

би қимылдарын орындауға 

жаттықтыру. 
3)Шахмат тәрізді қойылған 

кеспек ағаштардың үстінен 

қос аяқпен секіруді бекіту. 
Тізерлеп тұрып допты бір-

біріне қос қолмен басынан 

асыра лақтыруды үйрету. 

Қимылды ойын:«Роботтар» 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Байқоңырдан 

зымыран ұшырамыз» 
Мақсаты: 

Зымыранның пішіні мен 

құрылысының суретін сала 
білу, ғарыш кемесі мен 

оның бөліктерінің кескінін 

қарындашты қатты басу 

арқылы салу 
икемділіктерін 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын:«Кім 
жылдам?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Тілдің 

дыбысталу мәдениеті» 

Орыс тілі 

Тема:«Наша помошница-

бытоваятехника» 
Цель: Уточнить знания о 

различных видах бытовой 

техники , техники в 
окружающей жизни; 

познакомить с 

предметами, 
облегчающими труд 

человека в быту. 

Обратить внимание детей 

на то, что вещи служат 
человеку, и он должен 

бережно к ним 

относиться. Развивать 
умение детей отвечать на 

вопросы, отгадывать 

загадки. 

Дидактическая игра: 
«Расскажи, как предметы 

помогают человеку» 

Математика негіздері 
Тақырыбы:«Ғажайып 

пішіндер» 

Мақсаты: Балаларды 
геометриялық 

фигуралардың 

пішіндерімен таныстыру, 

өзге тілді ажыратып, 
айтуға үйрету. Ойлау 

және есте сақтау 

қабілеттерін арттыру, 
сөздік қорын кеңейту. 

Дидактикалық ойын: 

«Тұрмыстық 

техникаларды тап»ъ 

Сауат ашу неігздері 

Тақырыбы:«С» дыбысы 

мен әрпі 
Мақсаты: «С» әрпімен 

таныстыру. «С» 

дыбысының айтылу 
ерекшелігін өздеріне 

анықтату. Қосыпоқуға 

үйрету, өткен 
дыбыстарды қайталата 

отырып, ойлау 

қабілеттерін жетілдіру: 

қауіпсіздік ережесін 
сақтаудың 

маңыздылығын  

түсіндіру: қоршаған 
ортаны сүйе білуге 

әдемілігін сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

 Дидактикалық ойын: 
«Сағат тілімен 

айналайық» 

Жапсыру 
Тақырыбы:«Ғарыш 

кемесі» 

Мақсаты: Балаларға 
ғарыш, зымыран, ұшақ 

туралы түсінік беру. 

Балалардың ой қиялын 

дамыту, ғарыш әлеміне 
қызығушылығын 

арттыру, эстетикалық 

талғамдарын дамыту. 
Отанын, елін, жерін 

сүюге, адалдыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1)Педагогтың белгісі 
бойынша қолды түрлі 

қалыпта ұстап жүру. Басқа 

қимыл түрлерімен үйлестіре 
жүгіру / секіру, жүреден 

отыру, тоқтау. 

2)Жүгіру барысында бір 
саптан үш сапқа тұру. Түрлі 

жануарлардың қимылын 

бейнелей білу дағдыларын 

дамыту.Арқан баспалдақпен 
түрлі тәсілдермен өрмелеуді 

бекіту. 

3)Басқа дорбаша қойып 
гимнастикалық орындық 

үстімен жүруге;ұзын 

секіртпеден қос аяқтап 

секіруге үйрету.  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«С» дыбысы мен 

әрпі 
Мақсаты: «С» әрпімен 

таныстыру. «С» дыбысының 

айтылу ерекшелігін өздеріне 
анықтату. Қосыпоқуға 

үйрету, өткен дыбыстарды 

қайталата отырып, ойлау 

қабілеттерін жетілдіру: 
қауіпсіздік ережесін 

сақтаудың маңыздылығын  

түсіндіру: қоршаған ортаны 
сүйе білуге әдемілігін сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қыста егіс 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Бастаушыны ауыстыра 
отырып, қарқынды өзгерте 

оңға, солға аяқты-аяққа 

таяп қойып жүгіру; бір 
қатардан екі қатарға тұру 

және қайта кері тұру.  

2) Өкшеден аяқтың ұшына 
ауыса, баяу белгі бойынша 

секіре бұрылып жүгіруге; 

би қимылдарын орындауға 

жаттықтыру. 
3) Шахмат тәрізді 

қойылған кеспек 

ағаштардың үстінен қос 
аяқпен секіруді бекіту. 

Тізерлеп тұрып допты бір-

біріне қос қолмен басынан 

асыра лақтыруды үйрету.  
Қимылды ойын: «Тоботтар 

достығы» 

Көркем әдебиет  
Тақырыбы: «Мысық, әтеш 

және түлкі» ертегісі.  

Мақсаты: Жағымды-
жағымсыз кейіпкерлерді 

өздігінен ажырата білуге 

үйрету; кейіпкердің 

ерекшеліктерін беру үшін 
мәнерлілік құралдарын 

қолдану, ертегіге деген 

қызығушылығын 
арттырып, ойын, қиялын 

дамыту; ертегі арқылы 

жануарларға қамқор болуға 

тәрбиелеу.  



  

 «З» дыбысы 

Мақсаты: Балаларды «З» 

дыбысының айтылу 
ерекшелігіментаныстыру: 

сөздегі дыбыстардың 

орнын анықтап, дыбысты 
сөзде, буында, сөйлемде 

анық айтуға жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 
«Зымыран»  

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Достық көмек» 

Мақсаты: Достық 
құндылығы туралы 

түсініктерін кеңейту. Өзара 

жағымды қарым-
қатынастарын дамыту, бір-

бірін сыйлауға, 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық 
ойын:«Менің Робот 

досым» 

 
.  

Музыка  

Тақырыбы:«Ғарыш 

әлеміне саяхат» 
Мақсаты:Ғарыш әлемі, 

ғарышкер-лер туралы 

әңгімелеу, батылдыққа 
тәрбиелеу. Жаңа ән 

үйрену. Көңілді, ашық 

дауыспен орындау. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Роботтар биі» 

Музыка тыңдау: 

«Космонавт боламыз»  
Ш. Мұхамеджанов 

Ән айту:«Ғарышкер 

боламыз» Қ.Қайым  
Қимылды ойын: 

«Звездолет» 

 

ойын:«Зымырандар 

айтысы» 

 
 

 

 
 

 

 

алқаптарында неліктен қар 

тоқтатады?» 

Мақсаты:  Судың: қатты, 
сұйық және газ тәріздес үш 

түрлі күйі туралы түсінік 

қалыптастыру. Балаларға 
қарапайым ғылыми білім 

беру. Зерттеушілік 

іс-әрекеттеріне баулу 
анықтайды. 

Дидактикалық 

ойын:«Сиқырлы қалам 

Мүсіндеу 
Тақырыбы:«Компьютер 

әлемі» 

Мақсаты: Компьютер 
жайында мәлімет беру. Ұсақ 

қол моторикасын дамыту. 

Әсемдік пен сұлулыққа, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу.  
Дидактикалық ойын: 

«Электроника дүкенінде» 

Өзін-өзі тану 
Тақырыбы:«Достық көмек» 

Мақсаты: Достық 

құндылығы туралы 
түсініктерін кеңейту. Өзара 

жағымды қарым-

қатынастарын дамыту, бір-

бірін сыйлауға, құрметтеуге 
тәрбиелеу. Дидактикалық 

ойын:«Менің Робот досым» 

Құрастыру 

Тақырыбы: Матамен 

жұмыс. Мектеп 
шеберханасына саяхат. 

Мақсаты: мектептегі тігін 

шеберханасымен 
таныстыру; мата 

түрлерімен таныстыру, 

олардың түр-түсін, сапасын 
ажырата білуге үйрету: 

шеберханадағы тігін құрал-

жабдықтармен, олардың 

пайдаланылуымен, 
құрылысымен танысу; 

қауіпсіздік ережесі туралы 

түсінік беру. 
Керекті құралдар мен 

материалдар: мектеп 

шеберханасындағы тігуге 

Музыка 
Тақырыбы:«Ғарыш әлеміне 

саяхат» 

Мақсаты:Ғарыш әлемі, 
ғарышкер-лер туралы 

әңгімелеу, батылдыққа 

тәрбиелеу. Жаңа ән үйрену. 
Көңілді, ашық дауыспен 

орындау. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

Серуен:   

 

Аспанды бақылау. 

Мақсаты: 

• Табиғаттың басқа құбылыстарымен таныстыруды жалғастыру. 

• Аспанға қарап,ауа райын болжай алуға үйрету. 

Бақылау барысы: 

Балалар,қараңдаршы аспан қандай? (таза,ашық). Ендеше ауа райы жылы,ашық. Ал егер аспанды қара бұлт басса,онда қандай ауа 

райы болады? (бұлтты) Ал егер жел соқса,бұлттар не істейді? (Жел оларды айдап әкетеді) 

Екпіні қатты самалдан 

Тұрғандай есіп жел алдан 

Ағаштар қозғап бұтағын 

Иеді басын бұтақтың 

Еңбек әрекеті: 

Ауладағы,жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Келісе отырып,еңбектенуге үйрету. 

Қимыл қозғалыс ойыны: 

«Ұшақты қуып жет» 

Мақсаты: 

Тәрбиешінің белгісі бойынша,артқа қарамай шапшаң жүгіру 

Серуенне

н оралу. 

 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 



  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатека

сына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

Көліктер туралы 

әңгімелесу. 
Ойыншық суретін 

құрастыру 
Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 
(Пән маманының  

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы асық» 
Мақсаты: С әріпін таныту,с 

әріпін жазу,үстелге дұрыс 

отыру. 

«Көліктің түрлері» 

мултьфильм қарау 
Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 
(Пән маманының  жоспары 

бойынша 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты 

Бахтыбай Абдуллахқа 

бағдаршамның түстерін 

дұрыс ажыратуға үйрету. 

Психологтың жұмысы: 

Тегісова мединаға өзін 

ортада қалай ұстау 

жөнінде жұмыс жүргізу. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан  

Жұмабек Еркежан  

«Ойыншықтар» өлеңін   

тыңдап,  «ойыншықтар» сөзін  

дұрыс  айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  

әңгіме  құрастыруға үйрету 

Музыка жетекшісінің 

жұмысы: 

Мунираға өлеңнің 

мазмұнын түсіндіріп, жатқа 

үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Сөйлеуді дамытудан  Серік Ерсұлтан  

«Ойыншықтар» өлеңін   тыңдап,  

«ойыншықтар» сөзін  дұрыс  айтуға , 

 «ойыншықтар»  туралы  әңгіме  

құрастыруға үйрету 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге  

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

 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балалард

ың үйге 

қайтуы 

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

 

 



  

Ақпан айының IVаптасы  22-26   аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Мақсаты: Балаларға айналадағы құбылыстар мен заттардың арақатынасы жайлы түсінік беру.Әртүрлі мамандық иелері 

туралы,олардың атқаратын қызметі жайлы түсінік беру. 

 

                                                                                     Тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

 

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 

әңгімелесіу 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин). 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

ОЙын «Кім болам?» 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге 

үйрету.Мамандық 

иелері туралы 

ұғымдарын кеңейту. 

Әңгімелесу 

"Менің капитаным" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

молайту.Теңізші 

мамандығына құрметін 

ояту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 

Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту.   

«Орманшы» 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ моторикасын 

дамыту. 

Жаттығулар кешені №4 

Таңғы  ас Ойын жаттығу  

Тауысып тамақты 

Сен ішсең әрдайым 

Толып күш-қуатың 

Азамат боласың 
Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайы

ндық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1)Бір қатар сапқа 
тұру,бірінші,екінші,үшіншіг

е есептеу,аяқты-аяққа тақап 

қойып түзелу / реттік сан 
бойынша /; 4 метр 

қашықтықты көзді жұмып 

өту.  
2)Музыкалық белгі бойынша 

қимыл бағытын өзгерте 

жүгіру. Қос аяқтап алға 

қарай жылжи секіру. Түрлі 
жүрулерге: байсалды 

адымдап, аяқтан аяққа ауыса 

секіре,маршпен жүруге 
жаттықтыру. 

3)Қос аяқтап оң жаққа 180 

градусқа бұрылып, содан соң 

сол жаққа бұрылып секіруді; 
шығыршықты домалату 

және оның ішінен өтуді 

үйрету. 
Эстафеталық ойын:  

«Біз спортшылармз 

Сурет салу 
Тақырыбы: 

 «Жаңа үй » 

Мақсаты: Төртбұрыштар 

сызып, оларды бояу 
икемділігін қалыптастыру. 

Балалардың қиялдау, 

байқағыштық және әлемді 
бейнелі қабылдау сезімін 

дамыту. Құрылысшы еңбегін 

бағалай білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

Орыс тілі 

Тема: «Все профессии 

хороши» 
Цель: Активизировать в 

речи слова-названия 

профессий. Учить 
рассказывать, кем работают 

их родители,  

что они делают. Развивать 
устную речь. Васпитывать 

уважение к труду взрослых.  

Дидактическая игра: «Кто 

что делает?» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

 «1-ден 10-ға дейінгі сандар.  
Геометриялық денелер: шар, 

текше, 

цилиндр,пирамидамен 

танысу»  
Мақсаты: Шар, текше, 

пирамида, цилиндр туралы 

балалардың түсініктерін 
қалыптастыру. 1-ден 10-ға 

дейінгі білімдерін пысықтау. 

1 көлемінде тура және кері 
санауға жаттықтыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Дүкенге  кім барады?» 

Мүсіндеу 
Тақырыбы: 

 «Биші»  

(ұжымдық жұмыс)  
Мақсаты: Қарапайым 

пропорцияны сақтай 

отырып, қимыл үстіндегі 

адам мен жануардың 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «Сөйлем» 
Мақсаты: Балаларға  

сөйлем туралы түсінік 

беру, өз ойын дұрыс 
жеткізе білуге жаттықтыру. 

Үйренуге, білуге деген 

қызығушылықтарын 
арттыру. дидактикалық 

ойындар арқылы мамандық 

иелерін таныстыру,  ойлау, 

есте сақтау қабілеттерін 
арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Егер, мен...»  

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

 «Биші»  

(ұжымдық жұмыс)  
Мақсаты: Қарапайым 

пропорцияны сақтай 

отырып, қимыл үстіндегі 
адам мен жануардың 

бейнесін жасауды үйрету, 

қазақ халқының би өнері 
туралы түсінік беру. 

Ермексазбен жұмыс істеу 

икемділіктерін арттыру 

Дидактикалық ойын: «Кел, 
билейміз» 

Қоршаған ортамен 

танысу 
Тақырыбы: 

 «Мен кім боламын?» 

Мақсаты: Қоғам мен өзі 

үшін еңбек етудің 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы: 
«Мамандығым-

мақтанышым» 

Мақсаты: Мамандық 
түрлерімен таныстыру. 

Құралдарды пайдалану 

кезінде оның 
қауіпсіздігімен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Мен кім боламын?» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: 

 «Сөйлем» 
Мақсаты: Балаларға  

сөйлем туралы түсінік 

беру, өз ойын дұрыс 

жеткізе білуге 
жаттықтыру. Үйренуге, 

білуге деген 

қызығушылықтарын 
арттыру. дидактикалық 

ойындар арқылы 

мамандық иелерін 
таныстыру,  ойлау, есте 

сақтау қабілеттерін 

арттыру. 

Дидактикалық ойын: 
«Егер, мен...»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 
 «Үй жануарларының 

қандай пайдасы бар?» 

Мақсаты: Үй жануарлары 

мен олардың төлдері; 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Бастаушыны ауыстыра 
отырып, қарқынды 

өзгерте оңға, солға аяқты-

аяққа таяп қойып жүгіру; 
бір қатардан екі қатарға 

тұру және қайта кері 

тұру.  
2) Өкшеден аяқтың 

ұшына ауыса, баяу белгі 

бойынша секіре бұрылып 

жүгіруге; би қимылдарын 
орындауға жаттықтыру. 

3) Шахмат тәрізді  

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: 

 «Үйшік»  

Мақсаты: Ертегінің 

мазмұнын түсіндіру 
арқылы сөздік қорын, 

сөйлеу мәдениетін, ойлау 

қабілетін дамыту. 
Сахналау барысында 

жағымды-жағымсыз 

кейіпкерлердің бейнесіне 
еніп, олардың мінез-

құлқын келтіру, түрлі 

дауыс күшін қолдана 

білуді жетілдіру, 
үйлесімді қимылды 

дамыту. Кейіпкердің 

ерекшеліктерін беру үшін 
мәнерлілік құралдарын 

қолдану; балаларды 

достыққа, татулыққа 

тәрбиелеу.  



  

ойын:«Құрылысшылар 

сайысы» 

?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

 «Менің анам ұстаз» 
Мақсаты: Дыбыстар мен сөз 

түрлерін қайталата отырып, 

сөйлем туралы түсінік беру. 
Берілген сөзді қатыстырып, 

көрсетілген сызбаға сәйкес 

келетін сөйлем құрауға 

үйрету. Сөздік қорларын 
толықтырып, тіл 

байлықтарын дамыту. 

Дидактикалық ойын: «Менің 
ата-анамның  мамандығы» 

 Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: 

 «Өскенде мен кім 
боламын?» 

Мақсаты: Балалардың ойлау 

қабілетін дамытып болашақ 
мамандыққа байланысты 

ұғымдарын тереңдетіп 

қызығушылықтарын арттыру 
. Мың түрлі мамандар 

туралы түсінік 

қалыптастыру. Балалардың 

бойына жақсы қасиеттерді 
сіңіру. Мамандық таңдай 

білуге еңбекке тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын:«Мен 
таңдаймын..» 

бейнесін жасауды үйрету, 

қазақ халқының би өнері 

туралы түсінік беру. 
Ермексазбен жұмыс істеу 

икемділіктерін арттыру 

Дидактикалық ойын: «Кел, 
билейміз» 

Музыка  

Тақырыбы: 
 «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты:Мамандықтар 

түрлері туралы әңгімелеу. 

Маман иелеріне құрмет 
сезімдерін тәрбиелеу. 

Лирикалық сипаттағы 

 әндерді орташа екпінмен, 
әндете айтуға баулу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Доптармен жаттығулар» 

(«Зерек Ботақан» 
жинағынан) 

Музыка тыңдау:«Дәрігер» 

Ә.Бейсеуов 
Ән айту:«Тәрбиеші» Ж. 

Қалжанова 

Қимылды ойын: 
«Орамал тастамақ 

 

маңыздылығы, мамандық 

таңдау  туралы түсініктерін 

қалыптастыру 
Дидактикалық ойын: 

«Дәрігер Айболит» 

» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
. 

олардың адамға әкелетін 

пайдасы туралы 

түсініктерін толықтыру; 
үй жануарлары мен 

жабайы жануарлардың 

атын атап, оларды бір-
бірінен айыра білуге 

үйрету. Қандай да бір 

жануарды суреттей білу 
қабілеттерін дамыту; 

зейінін, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Табиғатты бағалай білуге, 
оған адамгершілік қарым-

қатынас жасауға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 
«Шопандар ауылына 

саяхат» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 
 «Балықшылар»   

Мақсаты: Түрлі пішіндер 

мен құралдар арқылы 
әдеттегіден өзгешелік 

белгілерді бере білуді, 

сюжеттік композициялар 
жасауды, бейнелерді 

қиып алып, жапсыруды 

үйрету.  

Дидактикалық ойын: 
«Алтын балық»  

 

 
 

 

 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Құрылысшы аңдар»  

Музыка  
Тақырыбы: 

 «Мамандықтың бәрі 

жақсы» 
Мақсаты:Мамандықтар 

түрлері туралы әңгімелеу. 

Маман иелеріне құрмет 
сезімдерін тәрбиелеу. 

Лирикалық сипаттағы 

әндерді орташа екпінмен, 

әндете айтуға баулу. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Доптармен жаттығулар» 

(«Зерек Ботақан» 
жинағынан) 

Музыка тыңдау:«Дәрігер» 

Ә.Бейсеуов 

Ән айту:«Тәрбиеші» Ж. 
Қалжанова 

Қимылды ойын: 

«Орамал тастамақ 
 

 



  

Серуен:   

 
Айналадағы 

ғимаратттарды бақылау 

Мақсаты:  ондағы еңбек 
адамдарынынң еңбегін 

қадірлеуге үйрету. 

Қимылды ойын. «Сырғанақ» 
 

Жолдағы көлік түрлерін 

бақылау 

Мақсаты: Ондағы 
жүргізушілер еңбегін 

бағалау, құрметтеу. 

Қимылды ойын «Аққу-
қаздар» 

Қысқы киім үлгілерін 

бақылау 

Мақсаты: Қысқы 
маусымдық өзгерістерді 

тани білуге жаттықтыру. 

Қимылды ойын: «Доп» 

Дүкенші еңбегін 

бақылау 

Мақсаты: адамдарға игі іс 
атқарып көмектесетін нан 

дүкенінің сатушысының 

еңбегггін бағалау, нан 
өнімдерін қастерлеуге 

үйрету. 

Қимылды ойын: «Қу 
түлкі» 

Қарды бақылау 

Мақсаты: Қардың 

кірлегенін, азайып келе 
жатқанын аңғарту. 

Еңбек : аула тазалаушыға 

көмектесу. 
Қимылды 

ойын.«Торғайлар мен 

мысық» 

Серуеннен 

оралу. 
 Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 
Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,де

рбес әрекет 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

«Менің төсегім» 
 Сурет құрастыру 

Вариативті компонент 
«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 Вариативті компонент 
«Сиқырлы әріп» 

Мақсаты: С әріпін 

таныту,дұрыс,әдемі 
жазуға үйрету. 

Ойын "Кімнің заттары? "  
(достарының заттарын 

анықтау) 

Суретті кітапшаларды бояу, 
пазлдар, мозайка және т.б  

Вариативті компонент 
«Кел, билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Сұлумен  сурет оқу 
қызметі бойынша түрлі 

түсті шардың суретін  үлгі  

бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Жеткеншекке «Менің анам 
дәрігер» өлеңін   тыңдап,  

дәрігерлер туралы  әңгіме  

құрастыруға үйрету 

Кім тез жинайды?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 
жеміс пен көкөністерді 

тез топтастыруға үйрету, 

Балалардың дұрыс шешінуін, 
шкафқа киімдерін орналастыру 

тәртібін бақылау.Жинақылыққа 

тәрбиелеу .Мәдени гигиеналық 

талаптарды орындауларын 

қадағалау. 

Психологтың жұмысы: 
Мейіржан өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс жүргізу. 

 



  

тәрбиешінің сөзіне 

жылдам әрекет етуге, 

төзімділікке және 
тәтіптілікке тәрбиелеу 

Серуенге  

дайындық  

Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балалардың 
үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Наурыз  айының I аптасы  1-5  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

 

                                                                                 Өтпелітақырып:   «Нұр себеле ұлыстың ұлы күні» 
Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы айтып түсіндіру, көктеммен бірге келетін мерекелер жайлы ұғым 

беру.Әр халықтың өзіне тән дәстүрлері болатыны туралы түсінік беру. 

Тақырыбы: ««Нұр төккен, гүл көктем» 

 

Күн 

тәртібі 
Дүйсенбі  1.03.2021 Сейсенбі 2.03.2021 Сәрсенбі  3.03.2021 

 

Бейсенбі  4.03.2021 Жұма  5.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесіу 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 
 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин). 

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

ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойын: «Шеңбердегі 

қасқыр» 

Мақсаты: ептілікті, жауап 
қайтару шапшаңдығын, іс-

қимыл дағдыларын 

дамыту.  

Ойын: «Арқан ойын» 

Мақсаты: арқаннан 

ептілікпен секіруді үйрету. 
 

 

Ойын: «Алысқа лақтыр»  

Мақсаты: қапшықты 

нысанаға лақтыру 
икемділігін дамыту..   

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 
лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

Ойын: «Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл секіру 

дағдыларын жетілдіру.  

                                              Наурыз айына арналған жаттығулар кешені №1 

Таңғы  ас Ойын жаттығу  

Водичка-водичка 

Умой мое личико 

Чтоб глаза блестели 

Чтоб щечки краснели 

Чтоб смеялся ротик 

Чтоб кусался зубок 
Ойындар 

,ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайын

дық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Тепе-теңдік 
сақтап,қолды желке 

тұсында ұстап жүру. Бір 

қатар саптан төрт қатарға 
тұру.  

2)Аралыққа жүгіруге 

жаттықтыру. Музыка 
ырғағына сәйкес өзіндік 

би қимылдарын ойлап 

табу және оны орындауға 

ынталандыру. 
3)Еңкейтілген тақтай 

үстімен денені түзу ұстап 

жүру. Қырыннан 
қойылған сатының 

тақтайшалары арасынан 

еңбектеп өту. Қатарынан 

қойылған таяқшалардан 
секіру. 

Эстафеталық ойын: 

«Әкем, анам және мен» 
р» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ұлыстың 
ұлық мейрамы-Әз- 

Наурыз!»   

Мақсаты: Наурыз 

мерекесі туралы 
түсініктерін дамыту. 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыта 
отырып, жүйелі сөйлеуге 

дағдыландыру. Салт-

дәстүрді құрметтеуге 

тәрбиелеу. Дидактикалық 

Орыс тілі 

Тема:«Пришла весна 

красна» 
Цель: Закрепить навыки 

составления рассказа о 

временах года. Учить 
называть слова. Развивать 

эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к 
природе.  

Дидактическая игра: 

«Бывает-не бывает» 

Математика негіздері 
Тақырыбы:«1-ден 10-ға 

дейінгі сандарды 

салыстыру. Теңдік және 
теңсіздік.  

<, >  таңбалары» 

Мақсаты: Теңдік пен 

теңсіздік туралы 
түсініктерін пысықтау. 1-

ден 10-ға дейінгі сандарды 

салыстыру дағдыларын 
дамыту.  Сандарды 

салыстыруға, екі санның 

қайсысы артық немесе кем 
екенін, қаншаға артық 

немесе кем екенін 

анықтауға жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 
«Себеттегі гүлдерді санап, 

салыстыр 

Музыка  
Тақырыбы:«Нұр төккен, 

гүл көктем» 

Мақсаты:Көктем бейнесін 

музыка арқылы жеткізу. 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«М», «Б» 

дыбысы мен әріптерін 
пысықтау.  

Мақсаты: Өткен дыбыстар 

мен әріптерді қайталау. 
Айтылу ерекшеліктеріне 

қарай дыбыстарды дыбыс 

түрлеріне ажырата білу 
дағдыларын жетілдіру. 

Дидактикалық  ойындар 

арқылы жылдам ойлауға 

жетелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Әріптер шеруі»  

Жапсыру 
Тақырыбы:«Гүл салынған 

құмыра» Мақсаты: Екі 

бүктелген қағаздан әртүрлі 

бейнелерді-жапырақтарды , 
гүл жапырақшаларын қиып 

алу тәсілдерін  үйрету. Әр 

түрлі тәсілдерді қолданып, 
бірнеше бөлікте тұратын  

зат құрастыру  дағдыларын 

дамыту. Өсімдіктер 
пішіндерінен өрнектер 

жасау икемділіктерін 

қалыптастыра отырып, 

өсімдіктердің  қасиеттері 
туралы балалар білімін 

бекіту 

Дидактикалық ойын: 
«Бұл қандай өсімдік?» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Тепе-теңдік 
сақтап,қолды желке 

тұсында ұстап жүру. Бір 

қатар саптан төрт қатарға 
тұру.  

2)Аралыққа жүгіруге 

жаттықтыру. Музыка 
ырғағына сәйкес өзіндік би 

қимылдарын ойлап табу 

және оны орындауға 

ынталандыру. 
3)Еңкейтілген тақтай 

үстімен денені түзу ұстап 

жүру. Қырыннан қойылған 
сатының тақтайшалары 

арасынан еңбектеп өту. 

Қатарынан қойылған 

таяқшалардан секіру. 
Қимылды 

ойын:«Сарғалдақтар 

жинайық» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«М», «Б» 

дыбысы мен әріптерін 
пысықтау.  

Мақсаты: Өткен дыбыстар 

мен әріптерді қайталау. 

Айтылу ерекшеліктеріне 
қарай дыбыстарды дыбыс 

түрлеріне ажырата білу 

дағдыларын жетілдіру. 
Дидактикалық  ойындар 

арқылы жылдам ойлауға 

жетелеу. 

Дидактикалық ойын: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Тізені бүге, жартылай 
отырып жүру.  

2) Музыка ырғағына сәйкес 

өздігінен ұлттық билердің 
қарапайым қимылдарын 

орындауға жаттықтыру.  

3) Шектеулі зат (тақтай, 
еңкейтілген бөрене)  үстімен 

адымдап, аяқтың ұшымен 

жүру кезінде денені дұрыс 

ұстап, тепе-теңдік сақтау.   
Қимылды ойын: «Қыз қуу» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Арыстан мен 
тышқан» (көлеңке театры) 

Мақсаты:  Кейіпкердің 

ерекшеліктерін беру үшін 

мәнерлілік құралдарын 
қолдана білу дағдыларын 

қалыптастыру. Ертегінің 

мазмұнын түсініп, көлеңке 
театрымен көрсетуге үйрету. 

Кейіпкерлерге мінездеме 

бере білуге үйрету, 
шығармашылыққа 

тәрбиелеу.   

Дидактикалық ойын: 

«Досыма гүл сыйлаймын» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Тоқылған 

кілем»  
Мақсаты:  

Түрлі-түсті қағаздардан  

дөңгелекшелер жасауды, 

симметриялы пішіндер 



  

ойын:  «Наурыз көже 

құрамын тап»  

Дидактикалық ойын: 
«Шеберлер еліне саяхат» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Табиғат-Ана» 
Мақсаты: «Табиғат» 

құндылығының 

маңыздылығы туралы 
түсінік беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Көктемгі жаңбыр» 

Сурет салу 
Тақырыбы: «Ағаштар 

бүршік жарғанда» 

Мақсаты: Ағаш 
бұтақтарының, 

жапырақтары немесе 

гүлдері бар бұталардың 

(қызыл тал, мимоза, 
шырша, терек) суретін 

олардың өсіп тұрған 

түріне қарап салуды 
үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Өсімдіктердің бөліктерін 
орналасты 

 

 

Дыбыстардың 

динамикалық реңкін 

ажырату. Ән салуда  
секіртпелі және бір 

буындағы бірнеше 

дыбыстарды таза айту. 
Әуенді ырғақты 

қимыл:«Тамшылар» Ғ.  

Дауылбаева 
Музыка тыңдау: 

«Көктем» К. Қуатбаев 

Ән айту: «Көктем келді» 

Б.Бейсенова 
Дидактикалық ойын: 

«Қатты немесе ақырын»  

 

«Әріптер шеруі» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ағаштарды не 
үшін отырғызады?» 

Мақсаты: жасылжелектің 

адам мен жануарлар 
өміріндегі маңызы туралы 

айта отырып, балалардың  

экологиялық түсініктерін 
нығайту. Көктем мезгілінде 

ағаш отырғызудың себебін 

түсіндіру. Тәжірибелік 

жұмысқа деген 
қызығушылықтарын 

күшейтіп, бақылау 

нәтижесін салыстыру 
дағдыларын дамыту.     

Табиғатпен саналы қарым-

қатынас жасауға тәрбиелеу. 

Зерттеушілік белсенділікке 
баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ағаштар әңгімесі»  

Мүсіндеу  

Тақырыбы:«Көктем 

гүлдеріненжасалған себет» 
Мақсаты: Сыртын мұқият 

тегістей отырып, ыдыс 

жасауды, оны шығыңқы 

және тереңдетілген 
бедермен әшекейлеуді 

үйрету. Ыдыстың түбіне 

таспа түріндегі пластина 
бекіте отырып, ыдыстың 

қабырғасын келтіру,ішінен 

де, сыртынан да басып 

жаншу арқылы  ыдыс 

қиюды және бүктеу 

сызықтарын жасауды  

үйрету. Қазақы ою 
өрнектерді қиып, кілемше 

бетіне дұрыс ортаналстыра 

білу дағдыларын дамыту. 
Қол, саусақ   моторикаларын 

дамыту, әдемілікті сезіне 

білуге  тәрбиелеу 

Музыка   

Тақырыбы:«Нұр төккен, гүл 

көктем» 

Мақсаты:Көктем бейнесін 
музыка арқылы жеткізу. 

Дыбыстардың динамикалық 

реңкін ажырату. Ән салуда  
секіртпелі және бір 

буындағы бірнеше 

дыбыстарды таза айту. 

Әуенді ырғақты қимыл: 
«Тамшылар» Ғ.  Дауылбаева 

Музыка тыңдау: 

«Көктем» К. Қуатбаев 
Ән айту: «Көктем келді» 

Б.Бейсенова 

Дидактикалық ойын: 
«Қатты немесе ақырын» 

 



  

жасауды үйрету. 

Серуен  
 

  Сары шымшықты 

бақылау 

Мақсаты: 

Аталған құс туралы 
түсініктерін бекіту 

Құстарға қамқорлық 

жасауға үйретіп 

тәрбиелеу 
Жемсалғышқа ұшып 

келетін өзге де құстарды 

еске түсіріп,олардың 
немен қоректенуін айту. 

Еңбек әрекеті: 

Қуыршаққа үй салу 
Бастаған істі аяғына дейін 

жеткізу 

Қимыл қозғалыс ойыны: 

«Қарға мен ит» 
Мақсаты: 

белгі бойынша шапшаң 

әрекет етуге үйрету 
бірін бірі итермей жүру 

Ауладағы қарды бақылау 
Мақсаты: қардың еріп 

азайғанын, көктем келгенін 

,топырақтың 
ылғалдылығын көрсету. 

Еңбек: Аяқ жолдарын 

сыпыру,қоқыстарды 

жинастыру 
Қимылды ойын 

«Торғайлар мен 

автомобилдер» 

Бұлтты бақылау 
Мақсаты: Көктем 

маусымында жаңбырдың 

жиі жауатынын, жердің 
балшық болатынын 

бақылату.Бұлттардың 

әртүрлілігін көрсету 

Еңбек: Аула тазалаушының 
еңбегін бақылау,қажетті 

кезде көмек көрсету 

Қимылды ойын 
«Үшінші артық» 

Мақсаты: өз орнын табуға 

,шапшаң қимылдауға 
жаттықтыру 

Ауладағы көгершін 

құсын бақылау 

Мақсаты: Көгершіннің 

жанымызда қыстап 
қалатынын, көктемде түлеп 

ұшатынын көрсету. 

Еңбек: Өздерінің 

учаскелерін тазалау 
жұмыстарын ұйымдастыру. 

Қимылды ойын 

«Аққу-қаздар» 
Мақсаты: шапшаңдыққа 

тәрбиелеу 

Көлік жолдарын бақылау 

Мақсаты: Жолда машина 

түрлерін  ажырату.Олардың 

жүргізушілерінің  
мұқияттылығын ,   жол көлік 

оқиғасының  болмауы 

жүргізушілерге де 

байланыстылығын 

түсіндіру.Көшеде сақ болу 

қажеттігін  ұғындыру. 

Еңбек: Кіші топтың сәбилеріне 

кқмектесу,ойыншықтарын 

жинастыру 

Қимылды ойын «Ұшақтар» 

Серуеннен 

оралу. 
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 
 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. «Бесік жыры», «Спят усталые игрушки» әуендерін ойнату.Ертегілер тыңдату  «Түлкі 

мен әтеш,мысық»  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. «Көбелектер» жаттығуын орындау 
Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: 

 Слдырлайды мөлдір су, 
Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 



  

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д

ербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Сағат тықылдайды 
Мақсаты: 

Дыбыстарды айтуды, 

дыбыстау аппаратын 
дамыту. «К», «т» 

дыбыстарының айтылуын 

бекіту. Біркелкі сөз 

қарқынын, сөздерді 
жылдам және баяу, қатты 

және жай айтуды 

шынықтыру. 
 

Вариативті компонент 
«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті компонент 
«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: М, Б  әріптерін 

сөз арасында тану,жазу 
жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Құс ұясының есігін 

жабайық 

Мақсаты: заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруға, 
жуан және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту 

Вариативті компонент 
«Кел,билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

 Жеткеншекке 

қарапайым есеп 

мысалдарын шешуге 

көмек көрсету. 

«Қанша,сонша» ойынын 

ойнату 

Алмасқа буындарды оқуға 
көмектесу 

«Сиқырлы буындар» ойыны 

Сұлуға әріптерді тануға 
көмектесу,дауысты,дауыс

сыз дыбыстарды ажырату 

Асанәліге дауысты 
дауыссыз дыбыстарды 

ажыратуғ акөмектесу. 

Мұстафаға  есеп 
мысалдарын шығаруға 

көмектесу. 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

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

 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

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

үйретуін ескерту.Демалыс күндері күн тәртібін сақтауын ата-аналардан талап ету. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Наурыз  айының II аптасы 9-12  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелітақырып:   «Нұр себеле ұлыстың ұлы күні» 

Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы айтып түсіндіру, көктеммен бірге келетін мерекелер 

жайлы ұғым беру.Әр халықтың өзіне тән дәстүрлері болатыны туралы түсінік беру. 

Тақырыбы: ««Нұр төккен, гүл көктем» 

 

Тақырыбы: «Қазақстанның салттары мен дәстүрлері » 
Күн тәртібі Дүйсенбі  8.03.2021 Сейсенбі  9.03.2021 Сәрсенбі 10.03.2021 

 

Бейсенбі 11.03.2021 Жұма 12.03.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесіу 
Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастика (5 

мин). 

 

Тәрбиешінің  балалармен қарым қатынасы: отбасы дәстүрлер туралы жеке әңгімелесу, қарым қатынас және көтеріңкі көңіл күй орнатуға 
ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 Әңгімелесу 

"Менің ойыншығым" 
Мақсаты: Баланың сөздік 

қорын молайту. 

Дидактикалық ойын 

"Ғажайып қапшық" 
Мақсаты: баланың  

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 
сөздермен байыту.   

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 
Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 
Мақсаты: түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

                                                   Жаттығулар кешені №2 

Таңғы  ас Ойын жаттығу  

Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар 

,ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайын

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, көрнекіліктерін, 

дидактикалық ойын материалдарын дайындау 



  

дық 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

 

 
Орыс тілі  

Тема: «На празднике 

Наурыз» 

Цель: расширять словарь по 
теме «Наурыз». 

Формировать правильные 

представления о Наурыз 
мейрамы, воспитывать 

уважение к народным 

праздникам и традициям .  

Дидактическая игра: «Кто 
больше назовет?»  

Математика негіздері 

Тақырыбы: «1-ден 10-ға 
дейінгі сандар. Көлемді 

салыстыру жаттығуы»  

Мақсаты: 1-ден  
10-ға дейінгі сандар туралы 

білімдерін пысықтау. Сан 

мен цифрды сәйкестендіру, 

есте сақтау және  логикалық 
ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Қазақша жыл атауларын 

ата» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Балалар Наурыз 
мерекесінде» 

Мақсаты: Балаларға  

қарапайым пропорция 
сақтай отырып қимыл 

үстіндегі адам мен 

жануардың бейнесін 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Өткен 

дыбыстар мен әріптерді 

қайталау. «У» дыбысының 
ерекшелігі»  

Мақсаты: Айтылу 

ерекшеліктеріне байланысты 
дыбыстарды жіктей білу 

дағдыларын арттыру. 

Айтылу ерекшелігіне сәйкес 

«У» дыбысының кейде 
дауысты,кейде дауыссыз 

болатыны туралы жалпы 

түсінік беру. 
Дидактикалық ойын: «У» 

дыбысынан  келетін сөз тап, 

сөйлем құра 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Балалар Наурыз 

мерекесінде» 

Мақсаты: Балаларға  
қарапайым пропорция 

сақтай отырып қимыл 

үстіндегі адам мен 
жануардың бейнесін 

жасауды үйрету. Ұлттық 

мерекенің ерекшеліктерін 

түсіндіру. Стеканы 
қолданып тұтас кесек пен 

бұйымдар жасауға 

жаттықтыру. Дидактикалық 
ойын:«Ұлттық бұйымдарды 

табайық» 

Қоршаған ортамен танысу  

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері  

Тақырыбы: «Үй жануарлары 

және оларға  күтім жасау»  
Мақсаты: Балалардың үй 

жануарлары және оларды күту 

туралы түсініктерін дамыту. 
Алған білімдерін жүйелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Төлдерін тап» 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы: «Өткен дыбыстар 

мен әріптерді қайталау. «У» 

дыбысының ерекшелігі»  
Мақсаты: Айтылу 

ерекшеліктеріне байланысты 

дыбыстарды жіктей білу 
дағдыларын арттыру. Айтылу 

ерекшелігіне сәйкес «У» 

дыбысының кейде 

дауысты,кейде дауыссыз 
болатыны туралы жалпы 

түсінік беру. 

Дидактикалық ойын: «У» 
дыбысынан  келетін сөз тап, 

сөйлем құра 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Тұқымнан не 
өсіп шығады?»  

Мақсаты: өсімдіктердің көбею 

тәсілдері және оның өсуіне 
кері әсер ететін белгілі бір 

жағдайлар туралы түсініктерін 

кеңейту. Өсімдіктердің өсу 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Тізбекте бір-бірден жүру. 

Өздігінен бір және екі 
шеңберге тұру.  

2) Тізені бүге, жартылай 

отырып жүру. 
Тапсырмаларды орындай, 

«жыланша» ирелеңдеп 

заттардың арасымен жүгіру. 

Музыка ырғағына сәйкес 
өздігінен ұлттық билердің 

қарапайым қимылдарын 

орындауға жаттықтыру. 
3) Шектеулі зат (тақтай, 

еңкейтілген бөрене)   үстімен 

адымдап,  аяқтың ұшымен 
жүру кезінде денені дұрыс 

ұстап, тепе-теңдік сақтап 

жүруді бекіту. Арқаннан 

ұстап тұрып, адымдап 
жүруді үйрету. 

Қимылды ойын: «Тақия 

тастамақ» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Арыстан мен 

тышқан» (көлеңке театры) 

Мақсаты:  Кейіпкердің 
ерекшеліктерін беру үшін 

мәнерлілік құралдарын 

қолдана білу дағдыларын 
қалыптастыру. Ертегінің 

мазмұнын түсініп, көлеңке 

театрымен көрсетуге үйрету. 



  

жасауды үйрету. Ұлттық 

мерекенің ерекшеліктерін 

түсіндіру. Стеканы 
қолданып тұтас кесек пен 

бұйымдар жасауға 

жаттықтыру. Дидактикалық 
ойын:«Ұлттық бұйымдарды 

табайық» 

Музыка   
Тақырыбы: «Қазақстан 

халқының салттары мен 

дәстүрлері» 

Мақсаты:Қазақтың ұлттық 
салт-дәстүр, рәсімдерімен 

таныстыру, 

қызығушылықтарын дамыту. 
Аспаптардың дыбыстарын 

танып білу, әуеннің 

ырғағына қосылып ойнау 

дағдыларын дамыту. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Наурыз биі»  

Музыка тыңдау: 
«Жарапазан» Халық әні 

Ән айту:«Жүгіріп шықтым 

белеске»  
Халық әні 

Дидактикалық ойын: 

«Қандай аспап?»  

(Ұлттық аспаптар түрлері 
бойынша) 

Тақырыбы: «Мен және 

менің айналамдағы адамдар» 

Мақсаты: Балалардың 
қоғамда және отбасында 

қарым-қатынас жасауларына 

қажетті әлеуметтік 
дағдыларын дамыту. Әр 

адамның дара қасиеттері 

туралы, адамдардың кәсіптік 
іс-әрекеті және қоғамдық 

ортада өзін дұрыс ұстау 

мәдениеті туралы 

түсініктерін дамыту 
Дидактикалық ойын: 

«Жағымды кейіпкерлері бар 

ертегілерді ата» 
 

            

 

және дамуының негізгі 

кезеңдері туралы  білім, 

біліктерін дамыту.  
Қарапайым экологиялық және 

зерттеушілік мәдениетін 

қалыптастыру. Топта өзінің 
құрбы-құрдастарымен бірігіп 

жұмыс істей білу дағдыларын 

дамыту 
Дидактикалық ойын: « 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Әжемнің 

қамзолы» 
Мақсаты: Сәндік қолданбалы 

өнер түрлерімен таныстыру. 

Қиюдың түрлі тәсілдерін 
жапсыруда қолдана білуді 

үйрету, саусақ қимылдарын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын:«Ою 
құрастырамыз» 

 

 

Кейіпкерлерге мінездеме 

бере білуге үйрету, 

шығармашылыққа 
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Досыма гүл сыйлаймын» 

Музыка   

Тақырыбы: «Ертегілер 

Елінде. Театр әлемі» 
Мақсаты:Балаларды ертегі 

арқылы жақсы әдетке баулу. 

Музыка сипатына сәйкес 

кейіпкерлерді сахналау 
шеберлігіне үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Тентегім» 
 Р. Рымбаева репертуарынан 

Музыка тыңдау: 

«Ертегі сыр шертеді»        М. 

Ералиева репертуарынан   
Ән айту:«Ертегі»  

Ж. Назаров 

Сюжетті ойын: 
«Шалқан» ертегісін сахналау 

 

 

Серуен:   

 

Құстардыбақылау 

Мақсаты: 

Құстардыбақылаудыәріқарайжалғастыру 

Торғай мен көгершінді салыстыру 

Бақылау барысы: 



  

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

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

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

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

Еңбек әрекеті: 

Тәрбиешімен бірге құстарға беретін қоректі даярлау. 

Мақсаты: 

• Құстарды күтуде қолғабыс тигізу 

• Үлкендердің көмегімен құстарды қоректендіруге дағдыландыру 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Бір,екі,үш жүгір!» 

Мақсаты: 

• Белгі бойынша әрекет етуге үйрету 

• Жүгірудің шапшаңдығын арттыру 

«мені қуып жет» 

Серуеннен 

оралу. 

 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 



  

Ойындар,де

рбес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

 

 

  Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 
бойынша) 

 Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Қалып қойған 
әріптерін 

толықтыру.Әріптерге сөз 

ойлау 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 
сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 
жоспары бойынша) 

  Асты таза ,ұқыпты ішуге ,ас 

үстінде түзу отыруға 

үйрету. 

Музыкалық -ырғақтық  

жаттығулар.  

Аянат ,Мунира музыкалық 

сүйемелдеуге  сәйкес түрлі  

қарқынды  таныс  дене 

жаттығуларын    орындату 

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. 

көргендерін бірнеше 
сөзбен әңгімелеп және 

сурет бойынша 

әңгімелеп беруді үйрету 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

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

 
Кешкі  ас  

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балалардың 
үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 



  

Наурыз  айының Ш аптасы 15-19  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелітақырып:   «Нұр себеле ұлыстың ұлы күні» 

Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы айтып түсіндіру, көктеммен бірге келетін мерекелер 

жайлы ұғым беру.Әр халықтың өзіне тән дәстүрлері болатыны туралы түсінік беру. 

 

  Тақырыбы: «Наурыз келді Жыл келді» 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі 15.03.2021 Сейсенбі 16.03.2021 Сәрсенбі 17.03.2021 

 

Бейсенбі18.03.2021 Жұма 19.03.2021 

 

Балалар

ды 

қабылда

у 

Ата-

аналарм

ен 

әңгімеле

сіу 

Ойындар. 
(үстел 

үсті, 

саусақ 
және т.б) 

Таңертең

гі 
гимнасти

ка (5 

мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Не істеу керек, 

табамыз  

Мақсаты: Есту 

зейінін жұмылдыра білуін 

дамыту. Сылдырмақтың 

дыбысымен өзінің 

қозғалысының 

арақатынасын белгілеу, 

қозғалыс сәйкестігін 

дамыту. 

 

Кім алғыр? 

Мақсаты: 

Құлақтың естігіштігін, 

сөздік нұсқаулықты оны 

айтатын дауыс күшіне 

қарамастан дұрыс 

қабылдай білуді дамыту. 

 

Сыңғыр - 

сыңғыр 

Мақсаты: 

Кеңістікте 

бағдарлану, дыбыс 

бағытын анықтай 

білу, есту қабілетін 

бағыттауды дамыту. 

 

Немен ойнап 

отырмын, тапшы? 

Мақсаты: 

Тұрақты есту қабілетін 

дамыту, дыбысталуы 

бойынша аспаптарды 

айыра білу. 

 

Қатты - ақырын  

Мақсаты: Дауыс күшін 

алмастыра білуге үйрету: 

біресе қатты, біресе жай. 

 

Жаттығулар кешені  №3 

Таңғы  

ас 

Ойын жаттығу (мысалы: 

 Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 
Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 



  

Ойында

р 

,ұйымда

стырыл

ған оқу 

қызметі

не 

(ҰОҚ)д

айынды

қ 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Қуыршақтыоятпа 

Мақсаты: Ақырын 

дауысты қолдана білуді 
дамыту. 

 

Жел соғып тұр 

Мақсаты: Кез – 

келген жағдайларда қатты 
немесе ақырын дауысты 

қолдана білуді дамыту. 

 

Көпіршік  

Мақсаты: 

Балалардың сөйлеу 
тынысын және дыбыстық 

аппаратын дамыту. 

 

Кімнің құсы 

алысқа ұшады?  

Мақсаты: Ұзақ, 
бағытталған, бірқалыпты 

ауызбен дем шығаруды 

қалыптастыру. 
 

Дауысынан танып ал 

Мақсаты: өз 

құрбыластарын дауысына 

танып білуге,есте сақтау 

қаблеттерін дамыту 

Мектеп

ке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынш

а 

ұйымда

стырыл

ған оқу 

қызметі 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1)Жұптасып тұру және 

қайта сапқа тұру. Жай 

жүгіруден жүруге ауысу.  

2)Еңкейтілген тақтай 

үстімен қырыннан жүру 

кезінде денені дұрыс 

ұстап,тепе-теңдік сақтау. 

320 метрге дейін 

қиылысқан жермен 

жүгіруді бекіту және 

жаттықтыру. 

3)Гимнастикалық  

шығыршықпен жұмыс: 

ілініп тұру, 

теңселу,ыршып түсу; 

допты қос қолмен жоғары 

лақтыру, алақанды 

шапалақтап,допты қағып 

алу. 

Қимыл-қозғалыс 

ойыны:«Ара мен аюлар» 

 

Орыс тілі 

Тема:«В гостях у 

сказки» 

Цель: Выяснить, какие 

сказки и каких 

сказочных героев знают 

дети. Познакомить с 

новыми сказками. 

Развивать у детей 

словесно-логическое 

мышление, 

артикуляционный 

аппарат, слуховое 

восприятие, чувство 

ритма. 

Дидактическая игра: 

«Назови ласково» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Қарапайым 

мысалдар мен есептерді 

шығару. Заттарды 

салмағына қарай 

салыстыру. Заттың 

салмағының оның 

 Сауат ашу  негіздері 

Тақырыбы: «М» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: «М» дыбысы 

мен оның әріп таңбасы 

туралы түсінік беру. 

Сөздегі дыбыстарды 

екпін түсіріп айту 

арқылы тауып, түрлерін 

ажырата білу 

дағдыларын арттыру. 

Өткен дыбыстар мен 

әріптерді қайталау. 

Дидактикалық ойын: 

«М» әрпінен басталатын 

ертегі бізде қонақта»  

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Алдаркөсенің ішігі» 

Мақсаты: Балаларға 

үлгімен жұмыс істеуді, 

оны айналдыра сызып, 

кескін бойымен қиып 

алуды, композицияның 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Тізбекте бір-бірден 

жүру. Өздігінен бір және 

екі шеңберге тұру. 

2)Тізені бүге, жартылай 

отырып жүру. 

Тапсырмаларды орындай, 

«жыланша» ирелеңдеп 

заттардың арасымен 

жүгіру. Музыка ырғағына 

сәйкес өздігінен ұлттық 

билердің қарапайым 

қимылдарын орындауға 

жаттықтыру. 

3)Шектеулі зат ( 

тақтай,еңкейтілген 

бөрене)   үстімен 

адымдап,  аяқтың ұшымен 

жүру кезінде денені дұрыс 

ұстап,тепе-теңдік сақтап 

жүруді бекіту. Арқаннан 

ұстап тұрып, адымдап 

жүруді үйрету. 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Екі қаз, 

бір бақа» ертегісі  

Мақсаты: Ертегінің 

мәнін ықыласымен 

тыңдауға баулу. 

Оқылған ертегіні дұрыс 

түсінуге, ойларын 

тиянақтауға ықпал 

жасай отырып, сөздік 

қорларын байыту және 

байланыстыра сөйлеу 

білуге үйрету. 

Жақсылық жасауға 

тәрбиелеу.  

Дидактикалық 

ойын:«Сүйікті ертегі 

кейіпкерлерінің 

дауысын сал» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Киіз үй» 

Мақсаты: Балаларды 

пластик материалымен 

таныстыра отырып,  



  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ертегім» Мақсаты: 

Ертегі кейіпкерінің 

бейнесін салуды және 

жануарлар мен адамның 

мінез-құлқына тән 

ерекшеліктерін бейнелей 

білуді үйрету. Өз 

жұмысын бағалай білуге 

тәрбиелеу.  

Дидактикалық 

ойын:«Ертегі 

кейіпкерлерін топтастыр» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:Менің сүйікті 

ертегім: «Түлкі мен ешкі»  

Мақсаты: Ертегіні оқып 

бере отырып, 

әңгімелеуге, 

байланыстырып сөйлеуге 

үйрету. Балалардың 

білетін ертегілерін еске 

түсіру арқылы тіл 

байлықтарын, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.  

Дидактикалық ойын:«Бұл 

қай ертегінің кейіпкері?» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Жүрегімде 

жақсылық» 

Мақсаты: «Жақсылық» 

құндылықтарын түсіндіре 

отырып, адамгершілікке 

көлеміне тәуелділігі» 

Мақсаты: Заттардың 

салмағы туралы 

түсініктерін кеңейту.  

Қарапайым мысалдар 

мен есептерді шешуге 

жаттықтыру.   

Математикалық 

жұмбақтар  шешу   

Музыка   

Тақырыбы: «Ертегілер 

Елінде. Театр әлемі» 

Мақсаты:Балаларды 

ертегі арқылы жақсы 

әдетке баулу. Музыка 

сипатына сәйкес 

кейіпкерлерді сахналау 

шеберлігіне үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Тентегім» 

 Р. Рымбаева 

репертуарынан 

Музыка тыңдау: 

«Ертегі сыр шертеді»        

М. Ералиева 

репертуарынан   

Ән айту:«Ертегі»  

Ж. Назаров 

Сюжетті ойын: 

«Шалқан» ертегісін 

сахналау 

 

бөліктерін дұрыс 

орналастыруды 

үйрету.Тапқырлыққа, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын:«Ақ 

сандық, көк сандық» 

Қимылды ойын: 

«Қамбадағы тышқандар» 

 Сауат ашу  негіздері 

Тақырыбы: «М» дыбысы 

мен әрпі. 

Мақсаты: «М» дыбысы 

мен оның әріп таңбасы 

туралы түсінік беру. 

Сөздегі дыбыстарды екпін 

түсіріп айту арқылы 

тауып, түрлерін ажырата 

білу дағдыларын арттыру. 

Өткен дыбыстар мен 

әріптерді қайталау. 

Дидактикалық ойын: «М» 

әрпінен басталатын ертегі 

бізде қонақта»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Аквариумдағы алтын 

балықтар» 

Мақсаты:  

Балаларды аквариумдағы 

балықтардың тіршілігімен 

таныстыру. Балықтарға 

қамқорлық жасауға 

үйрету. Құрбы-

құрдастары және 

ересектермен еркін 

қарым-қатынас жасау 

арқылы олардың 

танымдық-зерттеушілік іс-

әрекеттерін дамыту. 

Балаларды 

қалдық материалдардан 

киіз үй жасауға, оны 

оюлармен безендіруге 

үйрету. Ұлттық өнерге 

деген мақтаныш сезімге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Киіз үйдің бөліктерін 

тап» 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Еңкейтілген бөрене 

үстімен дене тұлғасын 

түзу ұстап, тепе-теңдік 

сақтап жүру;  

2) Шығыршықты 

домалатып және оның 

ішінен өту, қолды 

ауыстыра отырып, 

гимнастикалық 

орындық үстімен допты 

домалатуды үйрету. 

3) Қолды  шеңбердің 

жоғарғы шетіне 

тигізбей, оң және сол 

жақ бүйірмен, 

шығыршықтан өтуді 

бекіту 

Музыка   

Тақырыбы: «Ертегілер 

Елінде. Театр әлемі» 

Мақсаты:Балаларды 

ертегі арқылы жақсы 

әдетке баулу. Музыка 



  

баулу 

Дидактикалық 

ойын:«Жақсы деген 

немене? Жаман деген 

немене?» 

 

 

еңбекқорлыққа, достық 

қарым-қатынас жасауға 

баулу.  

Дидактикалық 

ойын:«Балықтар  қалай 

өмір сүреді?» 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Мақта қыз 

бен мысық» 

Мақсаты: Ертегілер 

тақырыбына бұйымдар 

жасауды және ондағы  

жануарларды бейнелеуді 

үйрету. Ертегі 

кейіпкерлерін мүсіндеуге 

қызығушылықтарын 

арттыру.  

Дидактикалық 

ойын:«Мына зат қай 

ертегіде кездеседі?» 

сипатына сәйкес 

кейіпкерлерді сахналау 

шеберлігіне үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Тентегім» 

 Р. Рымбаева 

репертуарынан 

Музыка тыңдау: 

«Ертегі сыр шертеді»        

М. Ералиева 

репертуарынан   

Ән айту:«Ертегі»  

Ж. Назаров 

Сюжетті ойын: 

«Шалқан» ертегісін 

сахналау 

 

 

 

 

Серуен:   

 

 Мұзды өрнекті бақылау. 

Мақсаты: 

Терезеге салынған ою өрнекті қарастыру. 

Бақылау барысы: 

Балаларды терезеге жақындатып апарып, ондағы ою өрнекті бақылап қарауын ұсыну. Балалар әр терезеге салынған өрнектерді 

салыстырсын. Аяз суретті бірдей сала ма екен? Қай өрнек ең әдемі? Егер біз саусағымызбен өрнекке тигізсек не болады? 

Еңбек әрекеті: 

Мақсаты: 

Балабақша ауласында тазалық пен тәртіпке дағдыландыру. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Өз жұбынды қуып жет» 

Мақсаты: 

Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет ету 

Өз жұбын жаңылмай тез тауып ал 



  

«Ұсталыпқалма» 

Мақсаты: 

Әрбағыттажүгіреалуғажаттықтыру 

Ақырын және шапшаң жүгіру қабілеттерін арттыру 
 

Серуенн

ен 

оралу. 

 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту, 

ауа, су 

шаралар

ы  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,

дербес 
әрекет 

Баланың 

жеке 

даму 
картатека

сына 

сәйкес  
жеке 

жұмыс 

Мереке туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманыны 

ңжоспары бойынша) 

 Вариативті 

компонент 

«Сиқырлы әріптер 

(Өткенді қайталау) 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Вариативті компонент 

«Кел, билейік» 

(Пән маманыны ңжоспары 

бойынша) 

     



  

Серуенг

е  

дайынд

ық  

Киіну; серуенге шығу 

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

 

Кешкі  

ас 

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

Балалар

дың 

үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наурыз  айының IV аптасы 25-26  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-тәрбие 

жұмысының циклограммасы 

Өтпелітақырып:   «Нұр себеле ұлыстың ұлы күні» 

Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы айтып түсіндіру, көктеммен бірге келетін мерекелер 

жайлы ұғым беру.Әр халықтың өзіне тән дәстүрлері болатыны туралы түсінік беру.Халық шеберлерінің қолөнер бұйымдары 

туралы түсінік беру. 

                                                                                   

                                                                          Тақырыбы: «Қазақ халқының ұлттық бұйымдары  

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі 22.03.2021 Сейсенбі 23.03.2021 Сәрсенбі 24.03.2021 

 

Бейсенбі 25.03.2021 Жұма 26.03.2021 

 

Балалар

ды 

қабылд

ау 

Ата-

аналар

мен 

әңгімел

есіу 

Ойында

р. (үстел 

үсті, 

саусақ 

және 

т.б) 

Таңерте

ңгі 

гимнаст

ика (5 

мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

   Ұлттық қолөнер 

бұйымдары туралы 

әңгімелесуМақсаты: 

Қарапайым сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ моторикасын 

дамыту. 

Жаттығулар кешені №4 



  

Таңғы  

ас 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Ойында

р 

,ұйымда

стырыл

ған оқу 

қызметі

не 

(ҰОҚ)д

айынды

қ 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 

Мектеп

ке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынш

а 

ұйымда

стырыл

ған оқу 

қызметі 

   Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері  

Тақырыбы:«Біздің жасыл 

достарымыз. Бөлме және дала 

өсімдіктерін күту ережелері»  

Мақсаты: Бөлме өсімдіктері 

мен дала өсімдіктерін күту 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Өсімдіктерді күтуге арналған  

құрал-жабдықтарды  

қолдану икемділіктерін 

жетілдіру.  Есте сақтау 

қабілеттерін арттыру. 

Сыпайылыққа, өз 

денсаулықтарын күтіп, 

қауіпсіздіктерін қамтамасыз 

ете білуге үйрету. Қоршаған 

ортаға қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Тізені бүге, жартылай 

отырып жүру.  

2) Музыка ырғағына сәйкес 

өздігінен ұлттық билердің 

қарапайым қимылдарын 

орындауға жаттықтыру.  

3) Шектеулі зат  (тақтай, 

еңкейтілген бөрене)  үстімен 

адымдап,аяқтың ұшымен 

жүру кезінде денені дұрыс 

ұстап, тепе-теңдік сақтау.   

Қимылды ойын: 

«Аударыспақ» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Төлдер айтысы» 

(сахналау)  

Мақсаты: Төрт түлік мал 



  

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдер отырғызайық» 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Ң» дыбысы мен 

әрпі» 

Мақсаты: «Ң» дыбысы мен 

оның әріп таңбасы туралы 

түсінік беру. Буындардан сөз 

құрап оқытуға жаттықтыру. 

Оқуға және  білуге деген 

қызығушылықтарын арттыру. 

Қоршаған орта туралы 

түсініктерін кеңейту.  

Дидактикалық ойын: «Ойлан, 

тап»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қызыл кітапқа 

енген жануарлар мен 

өсімдіктер»  

Мақсаты:  

Қазақстанның  Қызыл 

кітабына енгізілген жануарлар 

мен өсімдіктер және олардың 

тіршіліктері туралы 

білімдерін  нығайту.   Жануар 

немесе өсімдікті суреттеу 

дағдыларын, зейінін, есте 

сақтау қабілеттерін   дамыту. 

Туған өлкені сүюге тәрбиелеу.  

Дидактикалық ойын: 

«Жануарлар мен өсімдіктер 

құпиясын тап» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Сәндік текемет» 

төлдерінің адам өміріндегі 

маңызын түсіндіру. Сахналау 

барысында  дауыс ырғағын 

келтіре отырып,  рөлдерге 

ену дағдыларын дамыту. 

Кеңістікте бағдарлану, түрлі 

қарқынды қозғалу кезінде  өз 

әрекетін серігінің әрекетімен 

үйлестіру дағдыларын 

жетілдіру.    

Дидактикалық ойын:  

«Ұлттық өнер түрлерін ата» 

(ши тоқу, киіз басу т.б.)   

Музыка  

Тақырыбы: «Өнер көзі 

халыкта» 

Мақсаты: Ұлттық  

музыкаларды пайдалану 

арқылы халықтық мұраны 

насихаттау. Домбыра үнінің 

әсерлі реңкін қабылдау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Домбырамен би» 

Музыка тыңдау: 

«Балбырауын»  

Қ. Сағырбаев 

Ән айту: «Илигай» Халық әні 

Қимылды ойын: 

«Бәйге» ұлттық ойыны 

 



  

Мақсаты: Халық өнерінің 

сарыны бойынша өрнек 

салудың симметрия , 

қайталау, ырғақ, кезектестіру, 

ою пішіндерін үйрету. 

Оларды орналастыру  арқылы 

заттың пішінін көрсету 

ұстанымын қалыптастыру. 

Сәндік құрастыру 

иекемділіктерін арттыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Оюлар әлемінде» 

 

 

 

 

Серуен:   

 

Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

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

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

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 



  

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

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

Серуенн

ен 

оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту, 

ауа, су 

шаралар

ы  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас  

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойында

р,дербес 

әрекет 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

 Вариативті 

компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойфнша) 



  

Баланың 

жеке 

даму 

картатек

асына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

   Балалардың дұрыс 

шешінуін, шкафқа 

киімдерін орналастыру 

тәртібін 

бақылау.Жинақылыққа 

тәрбиелеу .Мәдени 

гигиеналық талаптарды 

орындауларын қадағалау. 

Психологтың жұмысы: 

Тұрғанбай Нқрайым өзін 

ортада қалай ұстау 

жөнінде жұмыс жүргізу. 

 

Серуенге  

дайынд

ық  

 

Киіну; серуенге шығу 

Серуен   

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

 

Кешкі  

ас 
Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балалар

дың үйге 

қайтуы 

  

Баланың бүгінгі жетістігі туралы 

әңгімелесу. Үйде баланың өзі 

киініп, өзі шешінуін қадағалап, 

талап етіп отыруды түсіндіру. 

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл бөлуді 

ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен тамағы 

жөнінде әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелесу. 

Әдептілік 

сөздерді үйретуін 

ескерту. 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын 

ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Наурыз  айының V аптасы 29.03.2021-2.04.2021  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

Өтпелітақырып:   «Нұр себеле ұлыстың ұлы күні» 

Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғаттағы маусымдық өзгерістер туралы айтып түсіндіру, көктеммен бірге келетін мерекелер 

жайлы ұғым беру.Әр халықтың өзіне тән дәстүрлері болатыны туралы түсінік беру.Халық шеберлерінің қолөнер бұйымдары 

туралы түсінік беру. 

                                                                                  Наурыз айының IV аптасына қайталау 

                                                                          Тақырыбы: «Қазақ халқының ұлттық бұйымдары  

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі 29.03.2021 Сейсенбі 23.03.2021 Сәрсенбі 31.03.2021 

 

Бейсенбі 1.04.2021 Жұма 26.03.2021 

 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелес

іу 

Ойындар. 

(үстел 

үсті, 

саусақ 

және т.б) 

Таңертеңг

і 

гимнасти

ка (5 

мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ұлттық қолөнер 

бұйымдары туралы 

әңгімелесуМақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және 
қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

Дидактикалық ойын  

«Кімнің бұйымдары» 

Мақсаты: 

шеберлердің 

бұйымдарын 

ажырату.(Ине,қайшы,

балға,егеу,үскі,біз тб) 

Ұлттық қолөнер 

бұйымдары туралы 

әңгімелесуМақсаты: 

Қарапайым сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын.  

"Атын атап бер" 

Мақсаты: түсті қабылдауды және 

қолдың ұсақ моторикасын дамыту. 

Жаттығулар кешені №4 



  

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Ойындар 

,ұйымдас

тырылға

н оқу 

қызметін

е 

(ҰОҚ)да

йындық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 

Мектепк

е дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдас

тырылға

н оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар 
1) Жұптасып тұру 
және қайта сапқа тұру. 
Жай жүгіруден жүруге 
ауысу.  
2) Еңкейтілген тақтай 
үстімен қырыннан 
жүру кезінде денені 
дұрыс ұстап, тепе-
теңдік сақтау. 320 
метрге дейін 
қиылысқан жермен 
жүгіруді бекіту және 
жаттықтыру.  
3) Гимнастикалық  
шығыршықпен жұмыс: 
ілініп тұру, теңселу, 
ыршып түсу; допты 
қос қолмен жоғары 
лақтыру, алақанды 
шапалақтап, допты 

Орыс тілі 

«В гости к народным 

мастерам»  

Цели: Знакомство с  
культурными  и 
природными 
особенностями 
Казахстана. Обычаями 
казахского народа. Учить 
определять задачу  урока. 
Воспитывать  интерес  и 
уважительное отношение 
к изучению культурного  
наследия народов.    
 Дид.игра «Вольшебный 
сундучок» 
Математика негіздері 
Тақырыбы: «Жиынтық. 
Жиынтық пен оның 
бөліктері арасындағы 
байланыс»  
Мақсаты: Жеке заттың 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Ң» дыбысы 

мен әрпі» 
Мақсаты: «Ң» дыбысы мен 

оның әріп таңбасы туралы 

түсінік беру. Буындардан 
сөз құрап оқытуға 

жаттықтыру. Оқуға және  

білуге деген 
қызығушылықтарын 

арттыру. Қоршаған орта 

туралы түсініктерін 

кеңейту.  
Дидактикалық ойын: 

«Ойлан, тап» 

Мүсіндеу  
Тақырыбы: «Әжемнің 

сандығы»  

Мақсаты:  
мүсіндеудің тегіс нәрсеге 

бедерлі сурет түсіре білу 

әдісімен таныстыру және 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері  
Тақырыбы:«Біздің жасыл 

достарымыз. Бөлме және 

дала өсімдіктерін күту 

ережелері»  

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктері мен дала 

өсімдіктерін күту туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Өсімдіктерді күтуге 

арналған  құрал-

жабдықтарды  

қолдану икемділіктерін 

жетілдіру.  Есте сақтау 

қабілеттерін арттыру. 

Сыпайылыққа, өз 

денсаулықтарын күтіп, 

қауіпсіздіктерін 

қамтамасыз ете білуге 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 

1) Тізені бүге, жартылай 

отырып жүру.  

2) Музыка ырғағына 

сәйкес өздігінен ұлттық 

билердің қарапайым 

қимылдарын орындауға 

жаттықтыру.  

3) Шектеулі зат  (тақтай, 

еңкейтілген бөрене)  

үстімен адымдап,аяқтың 

ұшымен жүру кезінде 

денені дұрыс ұстап, 

тепе-теңдік сақтау.   

Қимылды ойын: 

«Аударыспақ» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Төлдер 

айтысы» (сахналау)  



  

қағып алу.  
Қимылды ойын: 
«Алтын сақа» 
Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы: «Толағай»  
Мақсаты: «Толағай» 
аңызының мазмұнын 
түсіндіре отырып,  
балалардың тілдік 
қорларын байыту. 
Аңшылық туралы 
ұғымдарын кеңейту, 
аңдарға қамқорлық 
жасауға баулу. 
Дидактикалық ойын: 
«Саятшылық» 
Сурет салу 
Тақырыбы: 
««Қамажай» биін 
билейміз»  
Мақсаты: Мерекелік  
сюжет жасауды 
үйрету. Сурет салу 
барысында 
балалардың 
қиялдауын, 
байқағыштығын және 
әлемді бейнелі 
қабылдау сезімдерін 
дамыту. Сұлулыққа 
баулу 
Дидактикалық ойын: 
«Торсықты 
әшекейлейміз 
Өзін-өзі тану 
Тақырыбы: «Өнер 

және  топтың жиынның 
бөлшегі бола алатыны 
туралы түсініктерін 
дамыту.  Жиынның 
бейнелеушісі ретіндегі 
сан туралы түсініктерін 
пысықтау.  
Қызықты логикалық 
сұрақтар  (ойын)   
Музыка  
Тақырыбы: «Өнер көзі 
халыкта» 
Мақсаты:  Ұлттық  
музыкаларды пайдалану 
арқылы халықтық 
мұраны насихаттау. 
Домбыра үнінің әсерлі 
реңкін қабылдау. 
Әуенді ырғақты қимыл: 
«Домбырамен би» 
Музыка тыңдау:  
«Балбырауын»  
Қ. Сағырбаев 
Ән айту: «Илигай» Халық 
әні 

үйрету. Ұсақ қол 

қимылдарын дамыту. 

Есілген ермексазбен 
әшекей  бұйымдарын  

жасату  

Дидактикалық ойын: 
«Қазына қай сандықта 

Қоршаған ортамен 
танысу  
Тақырыбы: 
«Өсімдіктердің өсіп-өну 
кезеңі. Көбею тәсілдері»  
Мақсаты: өсімдіктердің 
тұқым арқылы көбею 
тәсілдерін түсіндіре 
отырып, көктем 
айларында 
отырғызылатын  
өсімдіктердің тұқымынан 
өсу және  даму 
кезеңдерімен таныстыру. 
Зерттеу жұмысы: 
«Өсімдіктердің 
тұқымынан өсу және  
даму кезеңдері» 

үйрету. Қоршаған ортаға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдер отырғызайық» 

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: «Ң» дыбысы 

мен әрпі» 

Мақсаты: «Ң» дыбысы 

мен оның әріп таңбасы 

туралы түсінік беру. 

Буындардан сөз құрап 

оқытуға жаттықтыру. 

Оқуға және  білуге деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. Қоршаған орта 

туралы түсініктерін 

кеңейту.  

Дидактикалық ойын: 

«Ойлан, тап»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қызыл 

кітапқа енген жануарлар 

мен өсімдіктер»  

Мақсаты:  

Қазақстанның  Қызыл 

кітабына енгізілген 

жануарлар мен өсімдіктер 

және олардың тіршіліктері 

туралы білімдерін  

нығайту.   Жануар немесе 

өсімдікті суреттеу 

дағдыларын, зейінін, есте 

сақтау қабілеттерін   

Мақсаты: Төрт түлік мал 

төлдерінің адам 

өміріндегі маңызын 

түсіндіру. Сахналау 

барысында  дауыс 

ырғағын келтіре отырып,  

рөлдерге ену 

дағдыларын дамыту. 

Кеңістікте бағдарлану, 

түрлі қарқынды қозғалу 

кезінде  өз әрекетін 

серігінің әрекетімен 

үйлестіру дағдыларын 

жетілдіру.    

Дидактикалық ойын:  

«Ұлттық өнер түрлерін 

ата» 

(ши тоқу, киіз басу т.б.)   

Музыка  

Тақырыбы: «Өнер көзі 

халыкта» 

Мақсаты: Ұлттық  

музыкаларды пайдалану 

арқылы халықтық 

мұраны насихаттау. 

Домбыра үнінің әсерлі 

реңкін қабылдау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Домбырамен би» 

Музыка тыңдау: 

«Балбырауын»  

Қ. Сағырбаев 

Ән айту: «Илигай» 

Халық әні 



  

ғажайыбы»  
Мақсаты: «Өнер» 
құндылығы туралы 
түсіндіру. Өнерге 
деген 
қызығушылықтарын  
арттыру, өнерлі болуға 
тәрбиелеу.  «Өнерлі 
балақай» -
интеллектуал- 
дық ойын 

дамыту. Туған өлкені 

сүюге тәрбиелеу.  

Дидактикалық ойын: 

«Жануарлар мен 

өсімдіктер құпиясын тап» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Сәндік 

текемет» 

Мақсаты: Халық өнерінің 

сарыны бойынша өрнек 

салудың симметрия , 

қайталау, ырғақ, 

кезектестіру, ою 

пішіндерін үйрету. 

Оларды орналастыру  

арқылы заттың пішінін 

көрсету ұстанымын 

қалыптастыру. Сәндік 

құрастыру 

иекемділіктерін арттыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Оюлар әлемінде» 

Қимылды ойын: 

«Бәйге» ұлттық ойыны 

 

Серуен:   

 

Бағдаршамды бақылау. 

Мақсаты: 

Бағдаршамның маңыздылығы туралы түсініктерін бекіту. 

Бақылау барысы: 

Балаларды бұрылыс жерге апарып,бағдаршамның іс әрекетін бақылап қарау. 

Жолдардың торабын 

Абайлап қараған 

Әйгілеп үш сөзді 

Бір дәу тұр үш көзді 

Одан жас кәріміз 

Бағындық бәріміз 

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



  

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

Менің үш көзім бар 

Қызыл көзім тұр дейді 

Жасыл көзім жүр дейді 

Сары көзім абайла 

Қарап ал маңайға 

Еңбек әрекеті: 

Жолдағы қарды тазалау 

Мақсаты: 

Күрекпен қпрды белгілікті бір жерге жинау. 

Қимыл қозғалыс ойындары: 

«Ұядағы құстар», «Өз үйінді тап» 

Мақсаты: 

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

Серуенне

н оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас  

Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 



  

Ойындар,

дербес 

әрекет 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатека

сына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

  

 

 

 

 

 

Дидактикалық ойын 

«Түстері бойынша 

топтастыр» 
Мақсаты: әртүрлі 

заттарды түстері 

бойынша ажырату 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 
Мақсаты: Әріптерді 

танып білуге үйрету. Ң 

әріпін жазу 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

 Вариативті 

компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойфнша) 

  Ақеркені дұрыс 

дыыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Жеткеншеккке  бір 

орыннан ұзындыққа 

секіруді үйрету. 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Балаларды бастаған ісін 

соңына жеткізуге 

тәрбиелеу. 

Балалардың дұрыс 

шешінуін, шкафқа 
киімдерін орналастыру 

тәртібін 

бақылау.Жинақылыққа 

тәрбиелеу .Мәдени 

гигиеналық талаптарды 

орындауларын қадағалау. 

Психологтың жұмысы: 

Нқрайым өзін ортада 
қалай ұстау жөнінде 

жұмыс жүргізу. 

 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

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

 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балалард

ың үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сәуір  айының  I аптасы  5.04.2021-9.04.2021  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

 

       Өтпелі тақырып:   «Жер-Ана!» 

Мақсаты: көктемгі маусымдық өзгерістер туралы балаларға түсіндіру,жерді күтімге алу,оның пайдасы туралы түсінік бе 

Тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі  5.04.2021 Сейсенбі 6.04.2021 Сәрсенбі  7.04.2021 

 

Бейсенбі 8.04.2021  Жұма 9.04.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесіу 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

Таңертеңгі 

гимнастик

а (5 мин). 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Үйдіңесігінжабайық»  

 

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруға, 

жуан және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту.  

 

«Үйқұрылысыныңреті

нкөрсет»  

 

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту.  

 

Әңгімелеу 

Дәрумендердің 

пайдасы 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

« Жұбын тап»  

 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға жаттықтыру; 

білімдерін бекіту, ойлау 

қабілеттерін дамыту.  

                                                      Жаттығулар кешені №1 

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дай

ындық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау 



  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру   

Негізгі қимылдар  

1) Бағытты өзгерте 

заттардың арасымен 

жүру. Бір қатарға тұру, 

қатарда тұрып орында 

оңға, солға бұрылу. 

Ирелеңдеп (қайталап) 

жүгіру (3 рет 10 м-ге).  

2) Ұстау және жалтара 

жүгіру. Музыкаға сәйкес 

адымдап шапалақпен 

үйлестіре жүруге 

жаттықтыру.  

3) Екі жағынан 

қозғалтпай ұстап тұрған 

және теңселіп тұрған 

секіртпеден секіруді 

бекіту. 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: Ақұштап 

Бақтыгерееваның  «Гүл 

ектік» өлеңін жаттау 

Мақсаты: Ақұштап 

Бақтыгерееваның «Гүл 

ектік» өлеңін жаттата 

отырып, табиғатты 

қорғауға, аялауға 

тәрбиелеу.  Сұрақ қою 

арқылы балалардың 

ойлау қабілеттерін 

дамыту.  

Дидактикалық ойын: 

«Қайда өседі?»  

Сурет салу 

Орыс тілі  

Тема: «Весенние цветы» 

Цель: Совершенствовать 
навыки говорения детей 

на русском языке по теме 

«Цветы». Продолжать 
учить отгадывать загадки, 

упражнять в подборе 

прилагателных, закрепить 
умение правильно 

употреблять обобщающие 

слова. Развивать 

словесно-логическое 
мышление, память, 

внимание.  

Дидактическая игра: «Кто 
больше соберет лилий»     

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

Кімдер қайда тұр?» 
а) Суретке қарап 

бөлменің ішіндегі 

кеңістікті ажырату.Оң 
жақ бұрыш,сол жақ 

бұрыш,дәл орта тб  ә) 

талдау, қорытындылау 
дағдыларын дамыту; 

б) жинақылыққа 

тәрбиелеу. 
Музыка  
Тақырыбы:«Аялайық 

гүлдерді» 

Мақсаты:Гүлдердің 
әсемдігін музыка 

әсерімен түсіндіру. 

Классикалық музыкамен, 

композиторымен 

Сауат ашу негіздері-   

Тақырыбы:  «Ш» дыбысы 

мен әрпі» 
Мақсаты: «Ш» дыбысы 

мен оның әріп таңбасы 

туралы түсінік беру. 
Буындардан сөз құрап 

оқытуға жаттықтыру. 

Оқуға және  білуге деген 
қызығушылықтарын 

арттыру. Қоршаған орта 

туралы түсініктерін 

кеңейту.  
Дидактикалық ойын: 

«Ойлан, тап»  

Жапсыру 
Тақырыбы:«Гүл саябағы»   

Мақсаты: Бейнені ең ірі 

бөліктерінен бастап,  ұсақ 

бөліктермен толықтырып, 
қағаз парағына 

жапсыруды үйрету. 

Түстерді өзі таңдау,  
сезіну қабілеттерін 

жетілдіру. Әсемдікті 

сезіне білуге тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Кім гүлдерді көп 

жинайды?» 

Дене   шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Бағытты өзгерте 
заттардың арасымен жүру. 

Бір қатарға тұру, қатарда 

тұрып орында оңға, солға 
бұрылу. Ирелеңдеп 

(қайталап) жүгіру (3 рет 10 

м-ге).  
2) Ұстау және жалтара 

жүгіру.Музыкаға сәйкес 

адымдап шапалақпен 

үйлестіре жүруге 
жаттықтыру. 

3) Екі жағынан қозғалтпай 

ұстап тұрған және теңселіп 
тұрған секіртпеден секіруді 

бекіту. 

Сауат ашу негіздері-   

Тақырыбы:  «Ш» дыбысы 
мен әрпі» 

Мақсаты: «Ш» дыбысы 

мен оның әріп таңбасы 
туралы түсінік беру. 

Буындардан сөз құрап 

оқытуға жаттықтыру. 
Оқуға және  білуге деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. Қоршаған орта 

туралы түсініктерін 
кеңейту.  

Дидактикалық ойын: 

«Ойлан, тап» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Терезе 

алдында не өсіп тұр?»  

Мақсаты: Балаларды жаңа 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

1) Балаларды бір тізбекпен 
жүруге, жүгіруге, табанның 

сыр- тымен жүруге, шашырап 

жүруге жаттықтыру.  
2) Жіп басқышпен өрмелету 

арқылы табан бұлшық еттерін 

дамыту.  
3) Гимнастикалық 

отырғыштың жіңішке 

сызығымен жүруді, допты 

тура бағытта домалатуды 
қайталау. 

Қимылды ойын:  

«Гүлдер мен көбелек» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:Ермек 

Өтетілеуовтың «Наурыз 

көже» өлеңін жаттау. 
Мақсаты: Наурыз мерекесі 

туралы айта отырып, өлеңді 

дауыс ырғағын келтіре оқуға 
үйрету.  Салт дәстүр, әдет-

ғұрыптар туралы ұғындыру, 

оны бағалап кұрметтей білуге 
тәрбиелеу. Дидактикалық 

ойын:«Наурыз көже құрамын 

білесің бе?» 

Құрастыру  
Тақырыбы: «Гүлдер  

шеберханасы» Мақсаты:  

Балаларды қағаз 
жолақтарынан дөңгелекшелер 

жасауға және симметриялы 

пішіндер қиюға, бүктеу 

сызықтарын жасауға үйрету. 



  

Тақырыбы:  

Көрікті көктем 

Мақсаты: 

Балаларға көктем 

құбылыстары туралы 

әңгімелей отырып, сурет 

салу дағдысын қалыптас- 

тыру. Ұсақ қол 

моторикасын 

дамыту.Балалардың 

шығармашылыққабілетте

рін дамыту. 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Табиғат және 

адам»  

Мақсаты: 

Табиғат пен  адамның 

үйлесімділігі туралы 

түсініктерін 

бекіту.Дидактикалық 

ойын:«Гүлді баптай 

білесің бе?» 

таныстыру. Үш түрлі 

көңіл-күйді музыкалық 

ойында бере білу. 
Әуенді ырғақты қимыл: 

«Вальс цветов» 

П.Чайковский 
Музыка тыңдау: 

«Бәйшешек»  

П.Чайковский  
Ән айту: «Выглянуло 

солнышко» В.Шаинский 

Музыкалық 

дидактикалық ойын:«Үш 
гүл». 

 

бөлме өсімдіктерімен 

таныстыру. Тәжірибелік-

тәжірибеалдық жұмыстарға 
деген қызығушылықтарын 

ояту.  Бақылау нәтижелерін 

салыстыра отырып,  талдау 
және қорытынды жасау алу 

қабілеттерін дамыту. 

Зерттеушілік мінез-құлық 
пен «жаңаны танысам» 

деген құлшыныстарын 

дамыту. Дидактикалық 

ойын: «Өз құмыраңды 
таңда» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Гүлзар 
Мақсаты: Қатты картон 

бетіне түрлі түсті ермексаз 

қолдана отырып гүл 

алаңшасын 
жасау.Әсемдікті сезіне 

білуге тәрбиелеу 

 
 

Қол саусақтары моторикасын 

дамыта отырып,  әдемілікті 

сезіне білуге тәрбиелеу. 
Достарына, үлкендерге 

сыйлық жасауға тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: «Менің 
сыйлығым» 

Музыка  

Тақырыбы:«Аялайық 
гүлдерді» 

Мақсаты:Гүлдердің әсемдігін 

музыка әсерімен түсіндіру. 

Классикалық музыкамен, 
композиторымен 

таныстыру. Үш түрлі көңіл-

күйді музыкалық ойында бере 
білу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Вальс цветов» П.Чайковский 

Музыка тыңдау: 
«Бәйшешек»  

П.Чайковский  

Ән айту: «Выглянуло 
солнышко» В.Шаинский 

Музыкалық дидактикалық 

ойын:«Үш гүл».  
 

Серуен:   

 
Жаяу адам жүретін жолды бақылау. 

Мақсаты: 

Көшеде жүру ережелері туралы түсінік алу. 

Бақылау барысы: 

Балаларды серуенге шығару. Оларға жолда жүру ережелері туралы әңгімелеп айту, жаяу адамдар жүретін жолға назар аударту. 

Тротуармен қалай жүру керектігі жайлы түсіндіру. 

Балабақшаға келісімен,балалардан көшеде өздерін қалай ұстағандары жайлы сұрастыру. Тағы да бір рет көшеде жүру ережелерін 

қайталап айту. Қыс мезгілінде тротуарды қар жабады, сондықтан өте мұқият болуы керек. 

Еңбек әрекеті: 



  

Жолдағы қарды күрекпен тазалау 

Мақсаты: 

Көпшіліктің көмегімен тапсырманы орындай алуға үйрету. 

Қимыл қозғалыс ойыны: 

«кім алысқа?» 

Мақсаты: 

Бірінің қолынан бірі ұстап жүгіре алуға,тәрбиешінің белгісін тыңдай алуға үйрету. 

 

Серуенне

н оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д

ербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекас

«Үйдің есігінжабайық»  

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруға, 

жуан және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту.  

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(П»н маманының жоспары 

бойынша) 

Вариативті 

компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Ш-Щ әріпні 

жазу, сөз арасында 

ажырата білуге үйрету. 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға жаттықтыру; 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативті 

компонент 

«Кел,билейік» 

(П»н маманының 

жоспары бойынша 

Ойын: «Төбеде доп қуу»   

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң дербес қимыл 

әрекетке үйрету,  

 

Ойын: «Күн мен түн» 

Мақсаты: Балаларды ептілікке, 

жылдамдыққа, 

ажыратуға баулу. 

Ойын:«Мені қуып 

жетіңдер» 

 Мақсаты:Қимыл-

қозғалыстарын 

арттыру.Жүгірген кезде 

Ойын: «Қуыршаққа қонаққа 

бару» 

Мақсаты:Кеңістікті бағдарлай 

білуге үйрету.Ойын шартын 

нақты орындауға 

Ойын:  «Допты қуып 

жет». 
Ойын мақсаты: Қимыл-

қозғалыстарын арттыру. 

Кеңістікті бағдардай білуге 



  

ына сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Су,су-беті қолдарын жу.  

Түзу отырып, тамақты 

төкпей ішуге дағдыландыру 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге үйрету 

және қадағалау 

қауіпсіздік ережесін 

сақтауға үйрету. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Су,су-беті қолыңды жу. 

Түзу отырып ішуге үйрету. 

дағдыландыру.Алғашқы 

адамгершілік, әдептілік 

ережелерін қалыптастыру. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге үйрету 

және қадағалау 

үйрету. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге 

үйрету және қадағалау 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

Серуен  Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелесу. Үйде 

баланың өзі киініп, өзі 

шешінуін қадағалап, 

талап етіп отыруды 

түсіндіру. 

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл бөлуді 

ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелесу. 

Әдептілік 

сөздерді үйретуін 

ескерту. 

Демалыс күндері күн тәртібін 

сақтауын ата-аналардан талап 

ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Сәуір  айының  II аптасы 12.04.2021-16.04.2021  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

 

       Өтпелі тақырып:   «Жер-Ана!» 

Мақсаты: көктемгі маусымдық өзгерістер туралы балаларға түсіндіру,жерді күтімге алу,оның пайдасы туралы түсіінік беру. 

                                                                                           Тақырыбы: «Ғарышқа Саяхат» 

Күн 

тәртібі 

  Дүйсенбі 12.04.2021 Сейсенбі 13.04.2021 Сәрсенбі 14.04.2021 

 

Бейсенбі 15.04.2021 Жұма 16.04.2021 

 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелесі

у 

Ойындар. 

(үстел 

үсті, 

саусақ 

және т.б) 

 

 

Таңертең

гі 

гимнасти

ка (5 

мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Үйдіңесігінжабайық»  

 

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруға, 

жуан және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту.  

 

«Үйқұрылысыныңретінк

өрсет»  

 

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға жаттықтыру; 

ойлау қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту.  

 

Әңгімелеу 

Дәрумендердің 

пайдасы 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

« Жұбын тап»  

 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға жаттықтыру; 

білімдерін бекіту, ойлау 

қабілеттерін дамыту.  

                                  Жаттығулар кешені  №2 

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 
Ойындар  Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 



  

,ұйымдас

тырылға

н оқу 

қызметін

е 

(ҰОҚ)дай

ындық 

«Үйдіңесігінжабайық

»  

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі 

бойынша 

салыстыруға, жуан 

және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту.  

«Үйқұрылысыныңретінк

өрсет»  

 

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға жаттықтыру; 

ойлау қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту.  

 

Әңгімелеу 

Дәрумендердің пайдасы 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

« Жұбын тап»  

 

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; білімдерін 

бекіту, ойлау 

қабілеттерін дамыту.  

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

 Дене    шынықтыру 
Негізгі қимылдар 

1) Балаларды бір тізбекпен 

жүруге,жүгіруге,табанның 
сыр- тымен 

жүруге,шашырап жүруге 

жаттықтыру.  

2) Жіп басқышпен 
өрмелету арқылы табан 

бұлшық еттерін дамыту. 

3) Гимнастикалық 
отырғыштың жіңішке 

сызығымен жүруді,допты 

тура бағытта домалатуды 
қайталау. 

Қимылды ойын: «Егіс 

алқабындағы дәнді 

тереміз» 

Сөйлеуді дамыту 

«Наубайхана»  

Мақсаты: Сурет бойынша 
әңгіме құрай отырып, 

балалардың сөздік 

қорларын молайту. 
Байланыстырып сөйлеуге 

үйрету. Тіл байлығын 

Орыс тілі 
Тема: «Хлеб всему голова» 

Цель: Знакомить детей с 

ценностью  хлеба, с 
разнообразностью 

хлебобулочных изделий. 

Воспитывать бережное и 

уважительное отношение к 
хлебу.  Подвести к 

пониманию того, что хлеб 

основной продукт питания. 
Ввестив активную речь 

слова по теме. Развивать 

память, речь. 

Дидактическая игра:«Узнай 

и назови по описанию» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «1-ден 10-ға 
дейінгі  

сандарды салыстыру. 

Теңдіктен теңсіздікті, 
теңсіздіктен теңдікті 

шығарып алуға  

арналған жаттығулар» 
Мақсаты: Теңсіздіктерді 

теңестіру, теңсіздіктерді 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:«Қ» дыбысы 

мен әрпі.  

Мақсаты: «Қ» әрпімен 
таныстыру. Дыбыс саны 

мен түріне сәйкес келетін 

сөздерді іздету арқылы 

сөздік қорларын, ойлау 
қабілеттерін жетілдіру. 

Туған жерге, сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Бауырсақ ертегісінің 

кейіпкерлерін ата» 

Мүсіндеу  

«Түлкі бауырсақты неге 

жеп қойды?»  

Мақсаты: Жануарларды 
бейнелей білуге үйрету. 

Бөліктерді бекітудің жаңа 

әдістерін меңгерту. 
Үйренуге деген 

қызығушылықта-рын 

арттыру, жануарларға 
қамқор болуға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

«Нанды қастерлейік» 

Мақсаты:  
Нан қиқымын шашпандар, 

Жерде жатса баспаңдар! 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңда –
деген өлең жолдарының 

мағынасын түсіндіре 

отырып, ас атасы «нанды» 
қадірлеуге үйрету 

Дидактикалық ойын: «Бай 

дастархан» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Қ» дыбысы 

мен әрпі.  

Мақсаты: «Қ» әрпімен 
таныстыру. Дыбыс саны 

мен түріне сәйкес келетін 

сөздерді іздету арқылы 
сөздік қорларын, ойлау 

қабілеттерін жетілдіру. 

Туған жерге, сүйіспеншілік 
сезімдерін тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Балаларды әртүрлі 

бағытта бір тізбекпен 
жүруге, қолды әртүрлі 

қалыпта ұстап, доғадан 

еңкейіп жүруге жаттық- 

тыру.  
2) Арқанға өрмелеуді, 

тізерлеп отырып 

домалауды үйрету.  
3) Жіп баспалдаққа 

өрмелеуді қайталау. 

Қимылды ойын: 
«Наубайхана» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Алтын астық» 

өлеңін жаттау 
Мақсаты: «Алтын астық» 

өлеңінің мазмұнын ашу, 

өлеңді дауыс ырғағын 
келтіре отырып, әр 

шумағын қайталау арқылы 

жаттату. Астықты орып, 
жинау науқаны туралы 

балалардың түсініктерін 



  

дамытып,  жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: «Ұн 

тағамдарын ата» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Мерекелік 

дастархан»  
Мақсаты: сәндік өнерінің 

сарыны бойынша 

өрнектермен дастарханның 
суретін салуды үйрету. 

Икемділігінің дамуына  

көмектесу. Ою түрлерін 

(ала, кереге, көз ою, ірі 
және ұсақ түрлерді 

ұштастыру арқылы бүкіл 

парақты 2-3 элементпен 
толтыру), кезектестіре 

отырып, дастархан үшін 

өрнек жасау 

икемділіктерін дамыту. 
Талғампаздыққа 

тәрбиелеу.Дидактикалық 

ойын: «Нан дастарқанға 
қалай келеді?» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Мен еңбекқор 
баламын» 

Мақсаты: «Еңбек», 

«еңбексүйгіш-тік» туралы 

түсініктерін дамыту. Еңбек 
ету дағдыларын дамыта 

отырып еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.Дидактикалық 
ойын: «Егінші»  

і тереміз» 

теңдікке, теңдікті 

теңсіздіктерге айналдыру 

дағдыларын пысықтау. 10-
ға дейін санау, санды 

санаумен сәйкестендіру 

дағдыларын анықтау. 
Цифр, теңсіздіктен теңдік 

шығарып алу білімдерін 

бекіту. Логикалық ойлау, 
есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.Дидактикалық 

ойын: «Нанның  құрамын 

айтып берейік» 

Музыка  

Тақырыбы: «Ас атасы нан» 

Мақсаты:Нанның қадір-
қасиетін ұғындыру. 

Егіншілер еңбегін дәріптеу. 

Ұлттық би қозғалыстарын 

қолдану.Ойынды 
ұжымдасып ойнауды 

қадағалау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 
«Торсықпен би» 

Музыка тыңдау: «Әнім 

сенсің тың дала» 
Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Дастархан» әні 

Дидактикалық ойын: 

«Үшінші артық» 
 

 

 

«Қызыл телпектің бәліші» 

Қоршаған ортамен 

танысу 
Тақырыбы: «Нан 

дастарханға қалай келеді?»  

Мақсаты: Ұннан 
жасалатын тағамдар 

туралы әңгімелей отырып, 

диқаншылар  мен 
наубайшылар еңбегі жайлы 

түсініктерін кеңейту. 

Нанды қадірлеуге, ысырап 

қылмауға тәрбиелеу, 
үлкендердің еңбегін 

бағалауға 

үйретуДидактикалық ойын: 
«Егін алқабында» 

«Бауырсақ ертегісінің 

кейіпкерлерін ата» 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Нан қайдан 

келеді?»  

Мақсаты: Нанды шашпай, 
жерге тастамай ұқыпты 

қатынас жасауға тәрбиелеу. 

Бидай өсіру мен нан 
өндіруге қатысатын 

адамдардың еңбегіне 

құрмет көрсетуге 

тәрбиелеуДидактикалы 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Дәмді 

бауырсақтар» 
Мақсаты: Түстерді 

пайдаланып, геометриялық 

пішіндерден сәндік 

композициялар жасату. 
Бейнелерді қиып ала 

отырып,  жапсыру 

икемділіктерін арттыру. 
Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу.Дидактикалық 

ойын:«Пішінін ажырат» 
 

 

кеңейту 

Дидактикалық ойын: 

«Саяхатшы 

Музыка  

Тақырыбы: «Ас атасы нан» 

Мақсаты:Нанның қадір-
қасиетін ұғындыру. 

Егіншілер еңбегін дәріптеу. 

Ұлттық би қозғалыстарын 
қолдану.Ойынды 

ұжымдасып ойнауды 

қадағалау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 
«Торсықпен би» 

Музыка тыңдау: «Әнім 

сенсің тың дала» 
Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Дастархан» әні 

Дидактикалық ойын: 

«Үшінші артық» 
 

Серуен:   

 

Өсімдіктерменбұталардыбақылау. 

Мақсаты: 



  

ағаштар мен бұталардың тірі табиғат екені туралы білімдерін бекіту 

табиғатты қорғауға тәрбиелеу 

Бақылау барысы: 

Ағаштар қыста қалай қыстап шыққандығын тексеру. 

Тәрбиеші балаларға сұрақтар қояды. 

Ағаштардың қазіргі жағдайы қандай? 

Тағы қандай өзгерістер болады? 

Ауаның ластануынан ағаштар қандай зардап шегеді? 

Еңбек әрекеті; 

Балабақша ауласындағы сынып тұрған бұтақтарды байлау 

Мақсаты: 

Қыстап қалған құстарға қамқорлық жасап, оларды сүйе білуге тәрбиелеу. 

Қимыл қозғалыс ойыны: 

«Өз ағашынды тап» 

Мақсаты: 

Табиғатты аялауға тәрбиелеу 

«Менің сүйікті ағашым» 

 

Серуенн

ен 

оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртінде

п 

ұйқыдан 

ояту, 

ауа, су 

шаралар

ы  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 



  

Ойында

р,дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке 

даму 

картатек

асына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

«Үйдіңесігінжабайық»  

 

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруға, 

жуан және жіңішке 

заттарды ажыратуға 

жаттықтыру. Ойлау 

қабілетін дамыту.  

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары  бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Өткен әріптерді 

естеріне түсіру.Қ әріпін 

жазу. Х-Һ дыбыстарын 

айтқызу 

 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

 

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді 

ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары  бойынша 

 Ақеркені дұрыс 

дыыбыстарды айтуға 
үйрету. 

Жеткеншеккке  бір 

орыннан ұзындыққа 

секіруді үйрету. 

Үстел үсті ойыны 

«Мозайка» 

Балаларды бастаған ісін 

соңына жеткізуге 

тәрбиелеу. 

Балалардың дұрыс 

шешінуін, шкафқа 

киімдерін орналастыру 

тәртібін 

бақылау.Жинақылыққа 

тәрбиелеу .Мәдени 

гигиеналық талаптарды 

орындауларын қадағалау. 

Психологтың жұмысы: 

Нқрайым өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

 

Серуенг

е  

дайынд

ық  

Киіну; серуенге шығу 

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

 

Кешкі  

ас 

 

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

Балалар

дың 

үйге 

қайтуы 

  

Баланың бүгінгі жетістігі туралы 

әңгімелесу. Үйде баланың өзі 

киініп, өзі шешінуін қадағалап, 

талап етіп отыруды түсіндіру. 

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл бөлуді 

ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 

тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелесу. 

Әдептілік 

сөздерді үйретуін 

ескерту. 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын ата-

аналардан талап ету. 

 



  

 

 

Сәуір  айының  III аптасы 19.04.2021-23.04.2021  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

 

       Өтпелі тақырып:   «Жер-Ана!» 

Мақсаты: көктемгі маусымдық өзгерістер туралы балаларға түсіндіру,жерді күтімге алу,оның пайдасы туралы түсіінік 

беру.Жәндіктер мен қосмекенділер жайлы түсінік беру. 

 

                                                                        Тақырыбы: «Жәндіктер мен қосмекенділер әлемі» 

Күн тәртібі Дүйсенбі  19.04.2021 Сейсенбі 20.04.2021 Сәрсенбі 21.04.2021 

 

Бейсенбі 22.04.2021 Жұма 23.04.2021 

 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесі

у 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б) 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Д.О 

«Қуыршаққонаққадайын

далуда»  

Ойынның мақсаты: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

 

Баян қуыршақ 

түстенеді.  
Мақсаты. Балалардың 

асхана ыдыстары 

жайындағы мағлұматын 

бекіту, сөйлеу қабілетін 

дамыту; Тамақтану 

кезіндегі мәдени тәртіпке , 

қуыршаққа деген 

мейірімді қатынасқа 

тәрбиелеу. 

 

Фотасуреттер 

қарастыру «Менің 

ойыншықтарым» 

Фотасуретте 

бейнеленген 

ойыншықтарды атап 

беру 

Жаңа қуыршақ  

Мақсаты: Балаларды 

топталған бөлмедегі 

жабдықтарды дұрыс 

атауға үйрету; 

олардың міндетін 

анықтау; балалардың 

сөйлеу қабілетін 

дамыту; жаңадан 

келгендерге 

ілтипатпен, мейірімді 

қатынасқа үйрету 

«Баян қуыршақ оянды  

Мақсаты: Балалардың 

қуыршақ киімдерінің 

атаулар жайлы 

мағлұматтарын бекіту. 

Мәселен, теркөйлек, 

ішкиім, көйлек, шұлық, 

туфли, түнгі жейде; 

киінудің реттілігі; 

қуыршақты киіндіру 

әрекетіне жаттықтыру; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін қарқындату. 

Ойын барысындағы 

серігі – қуыршаққа деген 

мейірімді қатынасқа 

тәрбиелеу 

Жаттығулар кешені 



  

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: 

 Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 
Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайы

ндық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

Дене  шынықтыру  
Негізгі қимылдар: 

1) Балаларды әртүрлі 

бағытта бір тізбекпен 
жүруге, қолды әртүрлі 

қалыпта ұстап,доғадан 

еңкейіп жүругежаттық- 
тыру.  

2) Арқанға өрмелеуді, 

тізерлеп отырып 

домалауды үйрету.  
3) Жіп баспалдаққа 

өрмелеуді қайталау. 

Қимылды ойын: «Бұл 
қандай жәндік?». 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:Ыбырай 
Алтынсариннің «Өрмекші, 

құмырысқа, қарлығаш» 

ертегісі.  

Мақсаты:Ертегіні оқып, 
мазмұнын түсіндіре 

отырып, сурет бойынша 

әңгімелеуге, 
байланыстырып сөйлеуге 

Математика негіздері 
Тақырыбы: «Зат және оның 

бөліктері. Бүтін мен бөлікті 

салыстыру. Бүтін мен 
бөлікті салыстыруға 

арналған жаттығулар, 

бүтіннің бөліктерін атау» 
Мақсаты: Затты бөлікке 

бөлу, зат бөліктерін 

салыстыру дағдыларын 

қалыптастыруды 
жалғастыру. Бүтін зат пен 

оның бөліктерінің 

арасындағы байланысты 
орнату, затты тең 

бөліктерге бөлу, оларды 

атау дағдыларын 
пысықтау.Дидактикалық 

ойын: «Тап, ата, көрсет» 

Орыс тілі 

«Насекомые» 
Цель:Ввести в активный 

словарь слова по теме 

«Насекомые». Развивать 
внимание, память, 

Сауат ашу негіздері 
Тақырыбы:«Дауысты , 

дауыссыз дыбыстар» 

Мақсаты: Дыбыс түрлері 
туралы білетіндерін 

пысықтау, қайталау. 

Ойланып, қорытынды 
жасай білуге үйрету. 

Достыққа, жолдастыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 
«Жәндіктер қалай 

дыбыстайды?»  
Жапсыру 
Тақырыбы: «Көбелектер»  

Мақсаты: Көбелектің 

басты белгілері, өмір сүру 
ортасы, сыртқы құрылыс 

ерекшеліктері туралы 

түсінік беру. Ұжым 

болып жұмыс жасауға 
үйрету, әсемдікке, 

табиғатты  аялауға 

тәрбиелеу.Дидактикалық 
ойын: «Түрлі түсті 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Көлбеу қойылған 

тақтайшамен жүрген 
кезде нық тепе-теңдікті 

сақтай білуге үйрету.  

2) Жіп баспалдағымен 
өрмелеуді қайталау. 

3)Қимылдыойын: 

«Бақаша секір» 

Жаратылыстану 
«Шегіртке неден 

жасырынып тұр?»  

Мақсаты:қоректік 
тәуелділік туралы 

түсініктерін жетілдіре 

отырып, қоректік тізбек 
жасау қабілеттерін 

дамыту. Балалардың 

бойында табиғат туралы 

қарапайым түсініктер мен  
табиғатпен қарым-

қатынас жасау 

мәдениетін 
қалыптастыру. 

Дене шынықтыру 
 Негізгі қимылдар 

1) Балаларды әртүрлі 

бағытта бір тізбекпен 
жүруге, қолды әртүрлі 

қалыпта ұстап, доғадан 

еңкейіп жүруге жаттық- 
тыру.  

2) Арқанға өрмелеуді, 

тізерлеп отырып 

домалауды үйрету.  
3) Жіп баспалдаққа 

өрмелеуді қайталау. 

Қимылды ойын: 
«Наубайхана» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қарлығаш пен 
дәуіт» (сахналау) 

Мақсаты: Сахналау 

барысында балалардың 

еркін қимылдап, өз рөлін 
дұрыс сомдауына 

дағдыландыру. Театрлық 

іс-әрекетте ертегілерді 
пайдалана отырып 



  

үйрету. Сөздің ұйқасын 

табу, суреттеу арқылы 

сөздік қорларын, 
қиялдарын дамыту. Еңбек 

сүйгіштікке 

тәрбиелеу.Дидактикалық 
ойын: «Өрмекші торы» 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Ұлу» 
Мақсаты: Ұлу туралы 

білімдерін жетілдіру, 

ұлудың суретін салудағы 

ептілікпен дағдыларын 
дамыту. Ұлу әрекетімен 

таныстыра отырып, 

шыдамдылыққа  тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Жәндіктер мен 

қосмекенділердің 

айырмашылығын тап» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: «Табиғат-

денсаулық мекені»  
Мақсаты: 

«Табиғат» «Денсаулық» 

құндылықтары туралы 
түсіндіру.Дидактикалық 

ойын: «Жәндіктер  іздерін 

ажырат» 

 
 

мышление. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе.  
Дидактическая 

игра:«Найди, покажи, 

назови» 

Музыка  

Тақырыбы: «Жәндіктер 

мен қосмекенділер әлемі» 
Мақсаты:Жәндіктер 

тіршілігі, табиғаттағы орны 

туралы әңгімелеу. 

Музыкалық шығарма-
шылық қабілеттерін ұштау.  

Би қимылдарына, ойын 

әрекеттеріне қатысу 
белсенділіктерін арттыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Если весело живется...» 

Музыка тыңдау:  
«Бақа, бақа, бақ-бақ»  

Қ.Қайым 

Ән айту: «Ара»  
Қ.Қайым 

Ойын ойнау:Балалар 

қалауы бойынша 
 

көбелектер» 

 

 
. 

 

 
 

Дидактикалық 

ойын:«Шегіртке немен 

қоректенеді?» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Жәндіктер»  

Мақсаты: Қанқыз және 
оның өзіне тән 

белгілерімен таныстыра 

отырып,  әдемі 
мүсіндеуге үйрету. Ұсақ 

қол қимылдарын, есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыта отырып,  
жәндіктерге деген 

қамқорлық сезімдерін 

ояту. Балаларды ұқыпты 
лыққа, еңбекке 

тәрбиелеу.Дидактикалық 

ойын: «Жәндіктер 

мекені» 
 

балалардың анық, дұрыс 

сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыру. 
Кейіпкерлердің 

ерекшеліктерін беру үшін 

мәнерлілік құралдарын 
қолдану.  Жақсыдан 

үйреніп, жаманнан 

жиренуге тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Қарлығашқа ұя жасаймыз 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Жәндіктер» 
(кепкен жапырақтармен)  

Мақсаты: Табиғи 

материалдармен жұмыс 
жасау дағдыларын 

қалыптастыра отырып,  

кепкен жапырақтарды 

пайдаланып әртүрлі 
жәндіктерді бейнелеуге 

үйрету. Ептілікке, 

икемділікке баулу. 
Ұқыптылыққа, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. Дидактикалық 
ойын: «Бал арасы» 

Музыка  

Тақырыбы: «Жәндіктер 

мен қосмекенділер әлемі» 
Мақсаты:Жәндіктер 

тіршілігі, табиғаттағы орны 

туралы әңгімелеу. 
Музыкалық шығарма-

шылық қабілеттерін ұштау.  

Би қимылдарына, ойын 

әрекеттеріне қатысу 



  

белсенділіктерін арттыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Если весело живется...» 
Музыка тыңдау:  

«Бақа, бақа, бақ-бақ»  

Қ.Қайым 
Ән айту: «Ара»  

Қ.Қайым 

Ойын ойнау:Балалар 
қалауы бойынша 

 

Серуен:   

 
Терек ағашын бақылау.      (Қиялдау) 

Мақсаты: терек ағашының көктемгі  көркін бақылау. 

Балаларды табиғаттың қорғаушысы болуға тәрбиелеу. 

Тапсырма: ағаш туралы суреттер бойынша шығармашылық әңгіме құрастыру. Әр балаға суреттер таратылады. 

Көркем сөз 

Ағаштар тұр жүдеп, 

Жапырақ сәні енеді. 

Соғады жел үдеп, 

Қыстың кеп сәлемі.  

Еңбек: қайың ағашының түбіне қар жинау. 

Мақсаты: балаларға ағаштың түбін қармен жабудың сырын, пайдасын түсіндіру. 

Қимылды ойын: «Біз көңілді баламыз» 

Жеке жұмыс: «Жұмбақты шеш» сюжетті ойын ойнату. 

Жұмбақ:   

Жазда жатсаң көлеңкесінеалады, 

Қыста жақсаң, жаның рахат табады. 

                                                          Ағаш 

Серуеннен 

оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 



  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д

ербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  

жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян қуыршақ 

түстенеді.  

 

Мақсаты. Балалардың 

асхана ыдыстары 

жайындағы 

мағлұматын бекіту, 

сөйлеу қабілетін 

дамыту; Тамақтану 

кезіндегі мәдени 

тәртіпке , қуыршаққа 

деген мейірімді 

қатынасқа тәрбиелеу. 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты:Өткенді 

қайталау.Дауысты,дауыс

сыз  әріптерді ажырату. 

(«Адасқан әріптер ») 

Жаңа қуыршақ  

Мақсаты: Балаларды 

топталған бөлмедегі 

жабдықтарды дұрыс 

атауға үйрету; олардың 

міндетін анықтау; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін дамыту; 

жаңадан келгендерге 

ілтипатпен, мейірімді 

қатынасқа үйрету 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 

Ойын: «Төбеде доп қуу»   

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң дербес қимыл 

әрекетке үйрету,  

Қауіпсіздік ережесін 
сақтауларын қадағалау.   

Су,су-беті қолдарын жу.  

Түзу отырып, тамақты 

төкпей ішуге дағдыландыру 

Ойын: «Күн мен түн» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, жылдамдыққа, 

ажыратуға баулу. 
Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 
Тамақты төкпей ішуге 

үйрету және қадағалау 

Ойын:«Мені қуып 

жетіңдер» 

 Мақсаты:Қимыл-

қозғалыстарын 

арттыру.Жүгірген кезде 
қауіпсіздік ережесін сақтауға 

үйрету. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Су,су-беті қолыңды жу. Түзу 

отырып ішуге үйрету. 

Ойын: «Қуыршаққа 

қонаққа бару» 

Мақсаты:Кеңістікті 

бағдарлай білуге 

үйрету.Ойын шартын нақты 
орындауға 

дағдыландыру.Алғашқы 

адамгершілік, әдептілік 

ережелерін қалыптастыру. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге 

үйрету және қадағалау 

Ойын:  «Допты қуып 

жет». 
Ойын мақсаты: Қимыл-

қозғалыстарын арттыру. 

Кеңістікті бағдардай білуге 
үйрету. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге 

үйрету және қадағалау 



  

Серуенге  

дайындық  

Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Баланың бүгінгі жетістігі туралы 

әңгімелесу. Үйде баланың өзі киініп, 

өзі шешінуін қадағалап, талап етіп 
отыруды түсіндіру. 

Баланың бүгінгі жетістігі 

туралы әңгімелеу. Бала 

тәрбиесіне көңіл бөлуді 
ескерту. 

Баланың бүгінгі 

жетістігі, бала 

денсаулығы мен 
тамағы жөнінде 

әңгімелесу.  

Баланың бүгінгі 

жетістігі туралы 

әңгімелесу. 
Әдептілік сөздерді 

үйретуін ескерту. 

Демалыс күндері күн 

тәртібін сақтауын ата-

аналардан талап ету. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Сәуір  айының  IV аптасы 26.04.2021-30.04.2021  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобындағы күн тәртібіндегі оқу-

тәрбие жұмысының циклограммасы 

 

       Өтпелі тақырып:   «Жер-Ана!» 

Мақсаты: көктемгі маусымдық өзгерістер туралы балаларға түсіндіру,жерді күтімге алу,оның пайдасы туралы түсіінік беру. 

 

  Тақырыбы: «Еңбек –бәрін жеңбек» 

 

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 

әңгімелесі

у 
Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ 
және т.б) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Д.О «Бағбан атайға 

қонақта»  

Ойынның мақсаты:  

Көктемгі бақшадағы еңбек 

түрлері туралы түсінік 

беру. 

Баян қуыршақ түстенеді.  

 

Мақсаты. Балалардың 

асхана ыдыстары 

жайындағы мағлұматын 

бекіту, сөйлеу қабілетін 

дамыту; Тамақтану 

кезіндегі мәдени тәртіпке , 

қуыршаққа деген мейірімді 

қатынасқа тәрбиелеу. 

 

Фотасуреттер 

қарастыру «Бақшадағы 

еңбек» 

Фотасуретте 

бейнеленген 

ойыншықтарды атап 

беру 

 «Құс ұясын 

жасаймыз» 

Мақсаты: 

Балаларды топталған 

бөлмедегі 

жабдықтарды дұрыс 

атауға үйрету; 

олардың міндетін 

анықтау; балалардың 

сөйлеу қабілетін 

дамыту; жаңадан 

келгендерге 

ілтипатпен, 

мейірімді қатынасқа 

үйрету 

«Баян қуыршақ оянды  

Мақсаты: Балалардың 

қуыршақ киімдерінің 

атаулар жайлы 

мағлұматтарын бекіту. 

Мәселен, теркөйлек, 

ішкиім, көйлек, шұлық, 

туфли, түнгі жейде; 

киінудің реттілігі; 

қуыршақты киіндіру 

әрекетіне жаттықтыру; 

балалардың сөйлеу 

қабілетін қарқындату. 

Ойын барысындағы 

серігі – қуыршаққа деген 

мейірімді қатынасқа 

тәрбиелеу 



  

Таңертеңгі 

гимнастик

а (5 мин). 

Жаттығулар кешені №4 

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 
Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 
оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дай
ындық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 

Мектепке 
дейінгі 

ұйым 

кестесі 
бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Көлбеу қойылған 

тақтайшамен жүрген 
кезде нық тепе-теңдікті 

сақтай білуге үйрету.  

2) Жіп баспалдағымен 

өрмелеуді қайталау. 

Қимылды ойын: «Аю 

мен аралар» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қол не үшін 

керек?» 

Мақсаты: Әңгімені 

мәнерлеп оқып бере 

отырып, әлемдегі жақсы 
істердің бәрі адамдар 

қолымен жасалатынын 

ұғындыру. Сұрақ-жауап 

арқылы балалардың 

ойын толық айта білуіне 

баса назар аудару. 

Балаларды еңбек етуге 

тәрбиелеу. 

Орыс тілі                  

Тема:«Труд» 

Цель:Формировать 

представления о труде людей. 
Учить детей правильно 

называть на русском языке 

профессии: шахтер, продавец, 

строитель, врач, повар. 

Развивать произвольное 

внимание, воображение, 

память, мышление, тонкую 

моторику рук. 

Дидактическая игра:«Кому 

что нужно?» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Зат және оның 
бөліктері. Бүтін мен бөлікті 

салыстыру. Бүтін мен бөлікті 

салыстыруға арналған 

жаттығулар, бүтіннің 

бөліктерін атау»  

Мақсаты: Затты бөлікке бөлу, 

зат бөліктерін салыстыру 

дағдыларын қалыптастыруды 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Әке мен бала» 

(сахналау) 

Мақсаты: Әңгіме 
кейіпкерлерінің  әрекеттеріне 

өзінің көзқарасын білдіру 

дағдысын қалыптастыру. 

Кейіпкердің ерекшеліктерін 

беру үшін мәнерлілік 

құралдарын қолдану. Сөздік 

қорларын, байланыстырып 

сөйлеу дағдыларын және  тілін 

дамыта отырып, 

адамгершілікке, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын:«Әкеме  
көмектесемін» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Қанаттың  жалауы»  

Мақсаты:  Бала бейнесін 

мүсіндей білуге үйрету. 

Шығармашылық 

белсенділіктерін дамыту, қол, 

саусақ, икемділігін жетілдіру. 

Қауіпсіз мінез құлық 

негіздері 

Тақырыбы: «Көшет  отырғызу» 

Мақсаты: Ауладағы ағаштарға 
қамқорлық көрсете отырып, 

оларды  күтіп баптауға үйрету. 

Табиғатқа деген 

қызығушылықтарын ояту. 

Дидактикалық ойын: «Өсімдік 

өсіреміз» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Дауысты, 

дауыссыз дыбыстар. Қайталау»  

Мақсаты: Дауысты, дауыссыз 

дыбыстар туралы түсініктерін  

қайталай отырып, пысықтау. 
Қиялдау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.  

Дидактикалық ойын: «Адасқан 

әріптер» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Өсімдіктерді 

қалай күту қажет?» Мақсаты: 

 өсімдіктерді күту, оларды 

Дене  шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Балаларды жүруге және 

екі-екіден жүгіруге, шашырап 
жүруге жаттықтыру.  

2) Допты қабырғаға соғуға 

және әртүрлі тәсілмен соғуға 

үйрету.  

3) Отырғыштан секіруді 

қайталау, көлбеу қойылған 

тақтаймен жүру. 

Қимылды ойын:«Кім күшті?» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Әке мен бала» 

(сахналау) 

Мақсаты: Әңгіме 
кейіпкерлерінің  әрекеттеріне 

өзінің көзқарасын білдіру 

дағдысын қалыптастыру. 

Кейіпкердің ерекшеліктерін 

беру үшін мәнерлілік 

құралдарын қолдану. Сөздік 

қорларын, байланыстырып 

сөйлеу дағдыларын және  



  

Мақал-мәтел сайысы  

Сурет салу 

Тақырыбы: «Жаңа үй» 

Мақсаты: Төртбұрыштар 

сызып, оларды  бояу 

икемділігін 

қалыптастыру. 

Балалардың қиялдау, 

байқағыштық, және 

әлемді бейнелі қабылдау 
сезімін дамыту. 

Құрылысшы еңбегін 

бағалай білуге 

тәрбиелеу.Дидактикалық 

ойын: «Құрылысшылар» 

Өзін-өзі тану  

«Мен ұқыпты баламын» 

Мақсаты: «Ұқыптылық» 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретіндегі 

мәнін ашу. Ұқыптылық, 

жағымды әдеттер туралы 
түсініктерін кеңейту. Өз-

өзіне қызмет ету 

дағдыларын дамыту. 

Ұқыптылыққа, жағымды 

әдептерге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Еңбек құралдары 

 

жалғастыру. Бүтін зат пен 

оның бөліктерінің арасындағы 

байланысты орнату, затты тең 

бөліктерге бөлу, оларды атау 

дағдыларын пысықтау; 

жұмысты ұқыпты орындауға 

тәрбиелеуДидактикалық 

ойын: «Біреу және көп» 

Музыка  

Тақырыбы:«Еңбек бәрін 
жеңбек» 

Мақсаты: Кішкентай жастан 

еңбекке баулу. Үлкендердің 

еңбегі туралы пікірлесу. 

Халық әнін нақышына келтіре 

орындау. 

Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Жалқаубек» 

 Р.Рымбаева репертуарынан 

Музыка тыңдау: 

«Ізеттілік әліппесі» 

 М.Әубәкіров 
Ән салу: «Угай-ай»  

Халық әні 

Музыкалық-дидактикалық 

ойын: «Музыкалық 

баспалдақ» 

 

. 

Жинақылыққа, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.Дидактикалық ойын: 

«Бала еңбегі» 

Орыс тілі                  

Тема:«Труд» 

Цель:Формировать 

представления о труде людей. 

Учить детей правильно 

называть на русском языке 

профессии: шахтер, продавец, 
строитель, врач, повар. 

Развивать произвольное 

внимание, воображение, память, 

мышление, тонкую моторику 

рук. 

Дидактическая игра:«Кому что 

нужно?» 

Қоршаған ортмен танысу 

Тақырыбы: «Табиғат 

байлықтары. Пайдалы қазбалар»  

Мақсаты: Балаларды елімізде 

өндірілетін пайдалы қазбалар 
түрімен таныстыру; пайдалы 

қазбалардың халық 

шаруашылығы-на қажеттілігін 

ұғындыру. Қарапайым тәжірибе 

түрлерін жасай алу дағдыларын 

дамыту. Пайдалы қазбаларды 

үнемді қолдану туралы алғашқы 

түсініктерін қалыптастыру; 

туған елдің байлығына деген 

сүйіспеншілік-терін 

арттыру.Зерттеу жұмысы:  
«Табиғат қазбалары» 

 

өсіру тәсілдері туралы 

түсініктерін кеңейте отырып, 

балалардың танымдық-

ізденімпаздық қызметке деген 

қызығушылықтарын дамыту. 

Өзімен құрбы-құрдастарымен 

достық қарым-қатынаста 

болуға, бірлесіп атқарған 

жұмысты оң қабылдауға 

тәрбиелеу.Дидактикалық ойын: 
«Бағбаншы» 

Жапсыру 
Тақырыбы: «Менің көшемдегі 

үйлер»  

Мақсаты: Ұжымдық жұмыс 

дағдыларын қалыптастыра 

отырып,  көп қабатты және бір 

қабатты үйлерге арналған 

бөлшектерді ретімен жапсыра 

білу дағдыларын дамыту. 

Архитектуралық бөлшектер 

туралы түсініктерін кеңейту, әр 
бөлікті өз орнына 

ұқыптылықпен жапсыру 

қабілеттерін 

дамытуДидактикалық ойын: 

«Үй бөлмелерін әсемде» 

 

 

тілін дамыта отырып, 

адамгершілікке, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын:«Әкеме  

көмектесемін» 

Музыка  

Тақырыбы:«Еңбек бәрін 

жеңбек» 

Мақсаты: Кішкентай жастан 

еңбекке баулу. Үлкендердің 
еңбегі туралы пікірлесу. 

Халық әнін нақышына келтіре 

орындау. 

Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Жалқаубек» 

 Р.Рымбаева репертуарынан 

Музыка тыңдау: 

«Ізеттілік әліппесі» 

 М.Әубәкіров 

Ән салу: «Угай-ай»  

Халық әні  

Музыкалық-дидактикалық 
ойын: «Музыкалық 

баспалдақ» 

 

 

Серуен:   
 

Терезедегі өрнектерді бақылау. 
Мақсаты: балаларға құбылысты түсіндіру. Олардың ойын толықтыру. Терезедегі өрнектерді бақылау. 

Тапсырма: трафареттің көмегңмен «Аяз атаның терезеге салған келемежді суреттері» атты ұжымдық жұмыс жасау. 

Көркем сөз: 
Бір топ бала сырғанап, 



  

Барады әне жарысып. 

Қалды артта қыр қалып. 

Қимылды ойын: «Айлакер түлкі» 
Мақсаты: оңды – солды жалтырап жүгіруге жаттығу. 

Еңбек: қардан бекініс жасауды үйрету. 

Мақсаты: күрекпен қарды ойып, үй салуды, бекет тұрғызуды үйрету. 
Жеке жұмыс: қар атжалына секіріп шығу және одан жерге түсуге үйрету. 

Серуенне

н оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д

ербес 
әрекет 

 

 
 

 

 
 

 

 

Баланың 
жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  

«Үйдіңесігінжабайық»  

 

Ойынның мақсаты: 

заттарды өлшемі бойынша 

салыстыруға, жуан және 

жіңішке заттарды 

ажыратуға жаттықтыру. 

Ойлау қабілетін дамыту.  

 

Вариативті 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары  бойынша) 

Вариативті 

компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Өткен 

әріптерді естеріне 

түсіру. Өткен 

әріптерді  жазу. 

 

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу»  

Мақсаты: геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға жаттықтыру; 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары  бойынша 

Ойын: «Төбеде доп қуу»   

Мақсаты: Балаларды шапшаң 

дербес қимыл әрекетке үйрету,  

 

Қауіпсіздік ережесін 
сақтауларын қадағалау.   

Ойын: «Күн мен түн» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, жылдамдыққа, 

ажыратуға баулу. 
Қауіпсіздік ережесін 

Ойын:«Мені қуып 

жетіңдер» 

 Мақсаты:Қимыл-

қозғалыстарын 

арттыру.Жүгірген кезде 
қауіпсіздік ережесін 

Ойын: «Қуыршаққа қонаққа 

бару» 

Мақсаты:Кеңістікті бағдарлай 

білуге үйрету.Ойын шартын 

нақты орындауға 
дағдыландыру.Алғашқы 

Ойын:  «Допты қуып жет». 
Ойын мақсаты: Қимыл-

қозғалыстарын арттыру. 

Кеңістікті бағдардай білуге 

үйрету. 
Қауіпсіздік ережесін 



  

жеке 

жұмыс 

 
 

 

 

Су,су-беті қолдарын жу.  

Түзу отырып, тамақты төкпей 

ішуге дағдыландыру 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге 

үйрету және қадағалау 

сақтауға үйрету. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Су,су-беті қолыңды жу. 

Түзу отырып ішуге үйрету. 

адамгершілік, әдептілік 

ережелерін қалыптастыру. 

Қауіпсіздік ережесін 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге үйрету 

және қадағалау 

сақтауларын қадағалау.   

Беті қолдарын жудыру. 

Тамақты төкпей ішуге үйрету 

және қадағалау 

Серуенге  

дайындық  

Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балаларды

ң үйге 
қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Мамыр айының I аптасы 4-6 аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобына арналған күн тәртібінің оқуу-тәрбие 

циклограммасы 

 

                                                                                    Өтпелітақырып:   «Бір шаңырақ астында» 

                                Мақсаты: ұлттар арасындағы татулықты насихаттау.балаларды достыққа.бірлікке ттәрбиелеу. 

                                                                       Тақырыбы: «Достық –біздің тірегіміз (халықтар достығы)» 

 

Күн 

тәртібі 

  Дүйсенбі 

3.05.2021 

Сейсенбі .4.05.2021 Сәрсенбі  5.05.2021 

 

Бейсенбі 6.05.2021 Жұма 7.05.2021 

  

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесіу 

 

Ойындар. 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 
 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5 мин). 

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

ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату. 

 

 

 

«Қателесіп қалма!»  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың әр түрлі 

спорт ойындары жайлы 

білімдерін нақтылау; спортпен 
шұғылдануға деген 

қызығушылықтарын ояту, 

тапқырлық, ептілік, 
байқампаздық қабілеттерін 

дамыту 

«Домино » 
Дидактикалық 
міндет. Балалардың қоғамдық 

тасымалдаушы көліктер 

жайлы білімдерін дамыту: 
автокөлік, позд, ұшақ, кеме, 

қайық, олардың 

ерекшеліктерін анықтау; 
балалардың бірге ойнау, 

ережеге бағыну қабілеттерін 

тиянақтау 

«Лото» 
Дидактикалық 
міндет. 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.  

 

                                                                                 Жаттығулар кешені №1 

Таңғы  ас Ойын жаттығу :  
Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 



  

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дайы

ндық 

 

 
Үстел-үсті ойыны:«Пазлы» 

 

Ұлттық ойын «Бір шапан да, 

екі дос» 

Мақсаты: балаларады  

достыққа тәрбиелеу 

   

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметі 

 

 

 

. 

Орыс тілі 

«Дружить» 

Цель: Упражнять в правильном 

произношении звуков. 
Развивать внимание, память. 

Воспитывать 

доброжелательность, умение 
строить взаимоотношения со 

своими сверстниками. 

Дидактическая игра:«Телефон» 

Математика негіздері 
Тақырыбы:  «Логикалық 

есептер. Геометриялық 

пішіндер мен денелер. 
Айналамыздағы геометрилық 

пішінді заттар»  

Мақсаты: Геометриялық 
пішіндер мен денелер туралы 

білімдерін пысықтау. Қоршаған 

ортадан геометриялық  

пішіндерге ұқсас заттарды табу 
дағдыларын 

дамыту.Жалпақ және көлемді 

геометриялық пішіндерді 
сәйкестендіру, ретімен санау, 

логикалық есептерді шешу 

дағдыларын бекіту 
Дидактикалық ойын: «Ұлттық 

бас киімдерді ажырат» 

Музыка  

Тақырыбы: 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Буын. Қайталау»  

Мақсаты: Сөзді буынға бөлу 

және сөздегі буын санын дұрыс 
анықтау дағдыларын пысықтау. 

Сөздің дыбыстық құрамын 

табуды қайталау, жаттығулар 
арқылы саусақ бұлшықеттерін 

жаттықтыру. Табиғатты пен 

сұлулықты сезіне білуге 

тәрбиелеу. 
Интеллектуалдық ойын: 

«Білгіштер бекеті» 

Мүсіндеу  
Тақырыбы: «Досыма сыйлық» 

Мақсаты: Сыйлық бейнесін 

мүсіндей білуге үйрете отырып,  
шығармашылық,  белсенділік 

дағдыларын дамыту. 

Ұқыптылыққа, жинақылыққа  

тәрбиелеу. 
Дидактикалық ойын: 

«Қазақстанда тұратын ұлттарды 

ата» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Достық мерекесі»  

Мақсаты: Қазақстанның 
көпұлтты мемлекет екендігі 

туралы білімдерін кеңейте 

отырып,  әр халықтың мәдениеті 

мен әдет- ғұрпына деген 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Сапта тұрып допты төменнен 

екі қолмен бір біріне лақтыру.  
2) Арқасына қапшық қойып 

енбектеу.  

3) Төбесіне қапшық қойып 
гимнастикалық орындық 

үстімен жүру. 

Қимылды ойын:«Тығылмақ»  

(Прятки –орыс халқының 
ұлттық ойыны) 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:  «Буын. Қайталау»  
Мақсаты: Сөзді буынға бөлу 

және сөздегі буын санын дұрыс 

анықтау дағдыларын пысықтау. 
Сөздің дыбыстық құрамын 

табуды қайталау, жаттығулар 

арқылы саусақ бұлшықеттерін 

жаттықтыру. Табиғатты пен 
сұлулықты сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

Интеллектуалдық ойын: 
«Білгіштер бекеті» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Табиғат менің 
досым» 

Мақсаты: Табиғат аясында өз-

өзін ұстау дағдыларын дамыту.  

Балалардың назарын қоршаған 

 



  

«Достық –біздің тірегіміз»  

Мақсаты: Ән мазмұны арқылы 

мейірімділікке, достыққа, 
сыйластыққа тәрбиелеу. Би 

элементтерін біркелкі 

орындауға жаттықтыру. 
Үш тілде ән айтуға үйрету. 

Әуенді   ырғақты  қимылдар: 

«Дружат дети всей земли» 
Д.Герчик 

Музыка тыңдау: 

«Достық жыры» А.Еспенбетова 

Ән салу: 
«Әрқашан күн сөнбесін» 

А.Островский 

(үш тілде) 
Ойын ойнау: 

«Әуенді сағат»  

Музыкалық дидактикалық ойын 

қызығушылықтарын  арттыру. 

Татулыққа, достыққа, 

мейірімділікке тәрбиелеу 
Дидактикалық ойын: «Бір 

шаңырақта»  

 

орта мәселелеріне аудара 

отырып,  табиғатпен қарым-

қатынас жасау мәдениетін 
қалыптастыру. Құрбы-

құрдастарымен және 

ересектермен өзара қарым-
қатынас жасай білуге 

тәрбиелеу. Дидактикалық ойын: 

«Табиғат сыйы» 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Досыма сыйлық» 

Мақсаты: Сыйлық бейнесін 

мүсіндей білуге үйрете отырып,  
шығармашылық,  белсенділік 

дағдыларын дамыту. 

Ұқыптылыққа, жинақылыққа  
тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Қазақстанда тұратын ұлттарды 

ата» 
 

Серуен 

 
Желді бақылау. 
Мақсаты: желдің бағытын қапалық арқылы анықтау. 

Сұрақтар: 
1. Желдің бағытын, күшін қалай біліп, анықтауға болады? 
- үй мұржаларынан шыққан түтіннен 

- қағаздың ұзыншалау кішкентай кескінділерінен т.б. жорамалдарынан анықтап білуге болады. 

2. Қыстажелқандайболады? 

Көркем сөз 
Қыстағы қар, жаздағы жаңбыр – жерге жауған нұр. 

Қимылды ойын: «Әткеншек» 
Мақсаты: алғашқыда асықпай, сонан соң тез айналып жүгіру. 

Еңбек: алаңшаны көркейту үшін түрлі-түсті мұз кесінділерін дайындап қою.Мақсаты: суды қатырып, мұз қалпына келтіру, заттың алғашқы күйінен 

екінші күйге көшіру. 

Жеке жұмыс: екі аяқпен бірдей қарлы жолмен секіру. 
Жорамал: қарғалар мен шауқарғалар ағаштың төменгі бұтақтарына отырса – күн желді болады. 



  

Серуеннен 

оралу. 
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 
Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,де

рбес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картатекасы

на сәйкес  

жеке жұмыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативті компонент  

«Сиқырлы асық» 
(Пән маманының жоспары 

бойынша)   

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 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 
Мақсаты:Сөзді буынға 

бөлу,қайталату.Әріптерді 

жазып қайталау. 

 

 Айназыммен атқарылатын 
жұмыс «Досыммен бірге» 

Баланы ашықтыққа 

тәрбиелеу. 

Мұстафамен жұмыс 
Сауат ашу пәнінне буындап 

оқуды тәрбиелеу. 

«Дыбыстық талдау» 
Ақтілекке  дауысты, дауыссыз 

дыбыстарды ажыратуға 

жаттықтыру. 

 

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 Баланың бүгінгі жетістігі туралы әңгімелеу. Бала тәрбиесіне көңіл бөлуді ескерту 



  

 

Мамыр айының II аптасы 11-14  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобына арналған күн тәртібінің оқуу-тәрбие 

циклограммасы 

 

                    Өтпелі  тақырып:   «Бір шаңырақ астында» 

                     Мақсаты: ұлттар арасындағы татулықты насихаттау.балаларды достыққа.бірлікке ттәрбиелеу. 

                                                                        

Тақырыбы: «Отан қорғаушылар (ҚР әскері Ұлы Отан соғысының ардагерлері)» 

 

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 

әңгімелесі

у 
 

 

Ойындар. 
(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б) 

 
 

 

 
Таңертеңгі 

гимнастик

а (5 мин). 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

 

 

 

Қателесіп қалма!  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың әр түрлі 

спорт ойындары жайлы 
білімдерін нақтылау; спортпен 

шұғылдануға деген 

қызығушылықтарын ояту, 
тапқырлық, ептілік, 

байқампаздық қабілеттерін 

дамыту 

Домино  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

қоғамдық 
тасымалдаушы көліктер 

жайлы білімдерін 

дамыту: автокөлік, позд, 
ұшақ, кеме, қайық, 

олардың ерекшеліктерін 

анықтау; балалардың 
бірге ойнау, ережеге 

бағыну қабілеттерін 

тиянақтау 

Лото  

Дидактикалық 

міндет. 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.  

 

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 

                                         Жаттығулар кешені №2 

Таңғы  ас  Ойын жаттығу (мысалы:  
Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 



  

Таза бетің маңдайың 

Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ)дай

ындық 

Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

 

 
 

Орыс тілі  

Тема: «Знакомство с 
Ветеранами» 

Цель: Расширять и уточнять 

знания детей о своей стране, 
вызвать желание больше 

узнать об истории ее 

независимости. Учить 
правильно называть на 

русском языке 

государственные символы. 

Развивать слуховое и 
зрительное внимание, 

целостное восприятие 

долговременную память. 
Дидактическая 

игра:«Расскажем Мэри 

Поппинс о нашей Родине» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Уақытты 

бағдарлау: 

жыл мезгілдері, 
 Бір жылда 12 ай бар» 

Мақсаты: Апта күндері, ай, 

жыл мезгілдері туралы 
білімдерін пысықтау. 

Уақытты бағдарлай білу, ай 

аттарын жыл мезгілдеріне 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз. Сөйлем. 
Қайталау»  Мақсаты: Сөз, 

сөйлем туралы алған 

білімдерін пысықтау. Ойын 
арқылы балалардың тіл 

байлықтарын, ойлау 

қабілеттерін дамыту, сөз бен 
сөйлемді модульдеуге 

жаттықтыруДидактикалық 

ойын: «Жасырынған сөзді 

тап» 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Ұшақ» 

Мақсаты: Ұшақ туралы 
түсінік бере отырып, оның 

дыбыс шығаруының сырын 

түсіндіру. Домалақ және 
сопақша пішіндерді 

жасауды, тегістеп екі бөлікті 

біріктіре білуді үйрету. 

Дидактикалық ойын: 
«Ұшты,  ұшты кім ұшты?» 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы:  
 «Ұлы Отан 

соғысыныңжеңімпаздары» 

Мақсаты: Ұлы Отан соғысы 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері   
Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты: «Отан қорғаған 
ардагер  батырларымыздың 

шайқасқа түскен 

қаруларымен таныстыру. 
Суық қарулардан сақтану 

ережелерімен таныстыру» 

Дидактикалық ойын: «Отан 

қорғаушылар» 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Сөз. Сөйлем. 

Қайталау»  Мақсаты: Сөз, 
сөйлем туралы алған 

білімдерін пысықтау. Ойын 

арқылы балалардың тіл 
байлықтарын, ойлау 

қабілеттерін дамыту, сөз бен 

сөйлемді модульдеуге 

жаттықтыруДидактикалық 
ойын: «Жасырынған сөзді 

тап»Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Жеңіс күні»  
Мақсаты: Өлең шумақтарын 

мәнерлеп оқи отырып,  

мазмұнын түсіндіру. Өлеңді 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 
1) Гимнастикалық 

рейка жібермей басына 

дейін өрмелеп шығу; 
текшелерді атай 

отырып 

гимнастикалық 
орындықтар үстімен 

жүру.  

2) Қапшықты тізесімен 

қысып қос аяқтап 
секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан»  
(Кошки- мышки орыс 

халқының ұлттық 

ойыны) 
сақтау 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Жеңіс 

күні»  
Мақсаты: Өлең 

шумақтарын мәнерлеп 

оқи отырып,  
мазмұнын түсіндіру. 

Өлеңді қайталау, 

жаттату. 9 мамыр - 



  

сәйкестендіре білу 

дағдыларын дамыту. Сағат, 

апта күндері туралы 
түсініктерін пысықтау;  есте 

сақтау қабілеттерін, 

байқағыштарын дамыту. 
Танымдық тапсырма: «  

Жыл 12 айға жұмбақ 

құрастыр» 

Музыка  

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты: Балалардың 
патриоттық сезімдерін ояту. 

Ардагерлер мен отан 

қорғаушы сарбаздарға 
құрметпен қарап үлгі алуға 

тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты  қимылдар: 

«Смуглянка» биі 
Музыка тыңдау: «Бейбіт күн 

тілегі»Ш.Қалдаяқов 

Ән салу: «Азаттықтың ақ 
құсы» С.Ұлықпанұлы 

Қимылды ойын:«Сап түзеу» 

кезіндегі қазақстандық 

батырлар, олардың ерлік 

істері туралы білімдерін 
толықтыру.  

Отансүйгіштікке және Ұлы 

Отан соғысының 
батырларын құрметтеуге 

тәрбиелеу . Танымдық 

қызығушылықта-рын 
арттыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Менің атам жауынгер» 

 

қайталау, жаттату. 9 мамыр - 

Жеңіс күні туралыәңгімелеп 

беру. Дидактикалық ойын: 
«Менің тілегім» 

 

Жеңіс күні 

туралыәңгімелеп беру. 

Дидактикалық ойын: 
«Менің тілегім» 

Музыка  

Тақырыбы: «Отан 
қорғаушылар» 

Мақсаты: Балалардың 

патриоттық сезімдерін 
ояту. 

Ардагерлер мен отан 

қорғаушы сарбаздарға 

құрметпен қарап үлгі 
алуға тәрбиелеу. 

Әуенді ырғақты  

қимылдар: 
«Смуглянка» биі 

Музыка тыңдау: 

«Бейбіт күн тілегі» Ш. 

Қалдаяқов 
Ән салу: «Азаттықтың 

ақ құсы» 

С.Ұлықпанұлы 
Қимылды ойын: «Сап 

түзеу» 

 

Серуен:   

 

Аула сыпырушы еңбегімен танысу 
  Мақсаты: аула сыпырушының қыс кезіндегіеңбег, оның жұмысы туралы балалардыңтүсінігін толықтыру. Балғындардың еңбегін бағалап, 
құрметтеуге тәрбиелеу. 

Тапсырма «Ауланы тазалаушының еңбегін қалай жеңлдетсем» деген тақырыпқа шағын әңгіме құрастыру. 

Көркем сөз 
Қолынамкиіп қолғапт, 

Ауланы ағай сыпырды. 

Тазалап қарды мұздарды, 

Бәрімізге ол жол ашты. 
  Еңбек: аула сыпырушыға балабақшаның ауласын сыпруға көмектесу. 

Мақсаты: ересек адамдарға қолдан келгенше көмек беруге деген балалардың ынтасын қолдап, еңбекке баулу. 



  

Қимылды ойын: «Сауыққойлар» (қысқы спорт ойындары.) 

Жеке жұмыс: «Кім алысқа секіреді?» Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру. 

Жаңылтпаштар: 
Қаңтар айы болды, күн суытты 

Қалың қар жауды, боран соқты. 

Жапалақтап ақ жауды 

Серуенне

н оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 
Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д
ербес 

әрекет 

 

 
 

 

 
 

 

 
Баланың 

жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  
жеке 

 
 

 

 

 
 

 

Вариативті компонент 
«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

 

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 

Вариативті компонент 
Сиқырлы әріптер» 

Мақсаты: Дыбысқа сөз 

ойлау,Сөздерді буынға 

бөлу,жаза білу. 

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 

 Мейіржанды бір орыннан 
секіруге,қимыл-қозғалыс 

жылдамдығына үйрету 

Айнашты жұмбақ шешуге 
қызықтыру.Ойлану 

қабілетін жетілдіру. 

Рашты  ауызша есептерді 
шешуге тәрбиелеу 

Иғалиды жазу жұмыстарын 
орындауға дағдыландыру 



  

жұмыс 

Серуенге  
дайындық  

Киіну; серуенге шығу 

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

Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балаларды

ң үйге 
қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мамыр айының III аптасы 17-21  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобына арналған күн тәртібінің оқуу-тәрбие 

циклограммасы 

 

                                                             Өтпелі  тақырып:   «Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: ұлттар арасындағы татулықты насихаттау.балаларды достыққа.бірлікке ттәрбиелеу.Жазғы маусымдық өзгерістерді 

танып білуге тәрбиелеу. 

                                                                                                 Тақырыбы: «Көңілді жаз » 

Күн 

тәртібі 

    Дүйсенбі  17.05.2021 Сейсенбі  18.05.2021 С әрсенбі  19.05.2021 

 

Бейсенбі  20.05.2021 Жұма  21.05.2021 

 

Балаларды 
қабылдау 

Ата-

аналармен 
әңгімелесі

у 

 

Ойындар. 
(үстел 

үсті, 

саусақ 
және т.б) 

 

 
Таңертеңгі 

гимнастик

а (5 мин). 

 

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

ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Ойыншық өзі туралы не 

айтады?  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

заттардың өзіне тән өзгеше 
ерекшеліктерін сипаттауға 

үйрету; сөйлеу, тыңдау 

қабілетін дамыту.  

 
 

Кім тез жинайды?  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың жеміс пен 

көкөністерді тез топтастыруға 

үйрету, тәрбиешінің сөзіне 
жылдам әрекет етуге, 

төзімділікке және тәтіптілікке 

тәрбиелеу 

«Ыстық-суық»  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың 

топтың бөлмесіндегі 

өсімдіктер жайлы 
білімдерін тереңдету; 

әуестік, тапқырлықты 

тәрбиелеу; сөйлеу 

қабілетін дамыту 

Ағашқа жүгір  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың 

балабақшаның аумағында 

өсетін ағаштар туралы 
білімдерін қорыту; керек 

ағашты тез табуға үйрету.  

 

Жұп суреттер  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың 

байқампаз қабілетін дамыту; 

заттардың, суреттердің 
ұқсастық пен 

айырмашылықтарын табуға 

үйрету; балалардың сөйлеу 

қабілетін арттырып, ұқсас, 
әр түрлі, бірдей сөздерін 

үйрету.  

                                                    Жаттығулар кешені №3 

Таңғы  

ас 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 
Ойындар Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 



  

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 
қызметіне 

(ҰОҚ)дай

ындық 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) материалдарын, 

көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 

Мектепке 

дейінгі 
ұйым 

кестесі 

бойынша 
ұйымдаст

ырылған 

оқу 
қызметі 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар 
1) Жүрумен алмастыра 

отырып 100-120 м 

қашықтыққа жүгіру. 
2) Қимыл процесінде 

жұптасу және қайтадан бір 

қатарға тұру. 
3) Өздеріне таныс дене 

жаттығуларын музыка 

әуенімен әсем де,ырғақты 

етіп орындау. 
Қимылды ойын:«Мен 

күштімін» 

Сурет салу 
Тақырыбы: 

«Безендірілген сырмақ» 

Мақсаты:  

Кілемнің суретін салуда 
тарақ, тұмарша, т.б оюларды 

қолдана білу дағдыларын 

бекіту. Балалардың 
шығармашылық ойлау 

қабілеттерін 

анықтауДидактикалық ойын: 
«Шебер қолдар» 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Үйшік» орыс 
халық ертегісі»(менің сүйікті 

ертегім)  

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Өткен 
материалды пысықтау. 1-ден 

10-ға дейінгі сандар. Тура 

және кері санау. Қарапайым 
мысалдар мен есептерді 

шығару» 

Мақсаты: Оқу жылы кезінде 
алған білімдерін, түсініктерін, 

дағдыларын бекіту. Ойлау 

қабілеттерін анықтау  

Логикалық тапсырмалармен 
жұмыс   

Орыс тілі 

«Кем я хочу стать?» 
Цель:Ввести в активную речь 

слова по теме. Развивать речь, 

память, внимание. Закрепить 

знание детей.  Воспитывать 
интерес к труду. 

Дидактическая игра:«Кому 

что нужно?» 

Музыка  

Тақырыбы:«Мен жасай 

аламын» 
Мақсаты: «Ең үздік» теле -

бағдарламасы аясындаең үздік 

болуға үндеу.  Бәрін жасай 

алатындықтарына сендіру. 
Көңілді орта қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Кел, оқиық»  
Мақсаты: Өткен 

әріптерді, дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды 
қайталай отырып, қосып 

оқу дағдыларын бекіту 

Білімділер сайысы  

Жапсыру 

Тақырыбы:«Су бұрқақ» 

Мақсаты: Балаларға су 

бұрқақтары туралы 
түсінік бере отырып, 

олардың ұқыпты жапсыру 

дағдыларын бекіту 
Дидактикалық ойын: 

«Суға шомыламыз» 

  

 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Кел, оқиық»  
Мақсаты: Өткен 

әріптерді, дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды 
қайталай отырып, қосып 

оқу дағдыларын бекіту 

Білімділер сайысы  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Жүрумен алмастыра 

отырып 100-120 м 
қашықтыққа жүгіру. 

2) Қимыл процесінде 

жұптасу және қайтадан 
бір қатарға тұру. 

3) Өздеріне таныс дене 

жаттығуларын музыка 

әуенімен әсем де,ырғақты 
етіп орындау 

Эстафеталық  ойын: «Біз 

күштіміз, ептіміз 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Біз 

зерттеушіміз» 
Мақсаты:  

Жобалық жұмыстар 

арқылы балалардың 

танымдық, зерттеушілік  
іс-әрекеттерін бекіту 

Зерттеу жұмысы (таңдау 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 
1) Сап түзеу және сапқа 

қайта тұрудың бұрын 

игерген әдістерін қайталау 
және жетілдіру. 

2) Музыка ырғағына сәйкес 

түрлі қарқынды қимылдар 
жасау. 

3) Жүрумен алмастыра 

отырып 100-120 м 

қашықтыққа жүгіру. 
Қимылды ойын: 

«Көбелектер биі» 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы:  «Тілеріміз 

бейбіт күн»  

Мақсаты: Серікбай 

Оспановтың «Тілеріміз 
бейбіт күн» өлеңін мәнерлеп 

оқи отырып,  сөздердің 

мағыналарын түсіндіру. 
Қайталай отырып жаттату.  

Отансүйгіштік сезімдерін 

ояту. 
Дидактикалық ойын: 

«Досыма тілек» 

Құрастыру  

Тақырыбы: Қамшы өру. 
Мақсаты: қол еңбегіне, өз 

қолымен бұйым жасауға 



  

Мақсаты: Ертегі мазмұнын 

баяндау арқылы  балалардың  

сөздік қорларын, 
байланыстыра сөйлеу 

дағдыларын бекіту 

Дидактикалық ойын: «Ертегі 
кейіпкерлерінің дауысын 

сал» 

Өзін-өзі тану 
«Мен ұқыпты баламын» 

Мақсаты: «Ұқыптылық» 

ұғымының адамгершілік 

құндылық ретіндегі мәнін 
ашу. 

Дидактикалық  

ойын: «Бұл қолымнан 
келеді» 

 

қимылдар:«Чунга-чанга» 

В.Шаинский 

Музыка тыңдау:«Бәрін білгім 
келеді»  

А.Еспенбетова 

Ән салу: «Мен  жолғасурет 
саламын» А.Досмағамбет 

Ойын ойнау:Балалар қалауы 

бойынша 
 

бойынша  

Мүсіндеу  

Тақырыбы:«Түймедақ 
гүлі» 

Мақсаты: Түймедақ гүлін 

мүсіндей білуге үйрете 
отырып, мүсіндеу 

техникаларын  меңгеру 

дағдыларын бекіту 
Шығармашылық көрме 

ұйымдастыру 

 

 
 

қызығушылығын арттыру; 

«Қыз қуу», « Бәйге», 

«Көкпар» сияқты ойындар 
үшін қамшы өрумен 

таныстыру; үш өрім өруді, 

ұшын бекітуді, сабымен 
біріктіруді үйрену; жіптердің 

түстерін үйлестіре өру әдіс-

тәсілдерін меңгеру; 

Музыка  

Тақырыбы:«Мен жасай 

аламын» 

Мақсаты: «Ең үздік» теле -
бағдарламасы аясындаең 

үздік болуға үндеу.  Бәрін 

жасай алатындықтарына 
сендіру. Көңілді орта 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты  

қимылдар:«Чунга-чанга» 
В.Шаинский 

Музыка тыңдау:«Бәрін 

білгім келеді»  
А.Еспенбетова 

Ән салу: «Мен  жолғасурет 

саламын» А.Досмағамбет 
Ойын ойнау:Балалар қалауы 

бойынша 

Серуен:   

 
Күн көзін бақылау. 

Мақсаты: күннің көзін қыс мезгілімен (қыстың басы, ортасы,аяғымен ) байланыстырып, балаларға барынша мол түсінік беру.Күн 

қысқарады-желтоқсанның 22-сі ең қысқа күн  болып есептеледі. Күннің көзі «ұясынан» сәл ғана көтеріліп, біраздан соң кешкі ұясына  

барып  қонды. 

Күн қысқа әрі суық .Көлеңке ұзарды. 

 

Көркем сөз: 

Батар күннің атар таңы бар. 



  

Қимылды ойын: «Жұп болып эстафета ойының жүргіжу» 

Мақсаты: шанамен сырғанақ тебу.Балаларды эстафета бір-біріне беруге үйрету.Жолдасы үшін жанашыр,жақсы жолдас болуға  тәрбиелеу. 

 

Еңбек: Аққала жасау. 

 

Мақсаты: қармен жұмыс істеуге үйрету. 

Жеке жұмыс: өз қиялдарымен әнгіме-салаттарды құрату. 

 

Жұмбақ;                                                             Мақал: 

Таңмен көзін ашады,                                        Мезгіл жетсе, 

Әлемге нұрын шашады.                                   Мұз да ерір. 

 
Серуеннен 
оралу. 

 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 

 

Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 
су 

шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

 
Бесін  ас  Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 



  

Ойындар,

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 
Баланың 
жеке даму 

картатекас

ына сәйкес  
жеке 

жұмыс 

 Ойыншық өзі туралы не 

айтады?  

Дидактикалық 
міндет. Балаларды 

заттардың өзіне тән 

өзгеше ерекшеліктерін 
сипаттауға үйрету; 

сөйлеу, тыңдау қабілетін 

дамыту.  
 

 

Вариативті компонент 

«Алтын асық» 
(Пән мамандарының 
жоспары бойыннша) 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Қайталау жұмыстарының 
арқасында өткен әріптерді 

есіне түсіру. 

«Ыстық-суық»  

Дидактикалық міндет. 

Балалардың топтың 
бөлмесіндегі өсімдіктер 

жайлы білімдерін тереңдету; 

әуестік, тапқырлықты 
тәрбиелеу; сөйлеу қабілетін 

дамыту 

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» 

(Пән мамандарының 
жоспары бойыннша) 

Мейіржанды бір орыннан 

секіруге,қимыл-қозғалыс 

жылдамдығына үйрету 

Айнашты жұмбақ шешуге 

қызықтыру.Ойлану 

қабілетін жетілдіру. 

Рашты  ауызша есептерді 

шешуге тәрбиелеу 

Иғалиды жазу жұмыстарын 

орындауға дағдыландыру 

Ларисаны жаңылтпаш 

айтуға жаттықтыру. 

Серуенге  

дайындық  

Киіну; серуенге шығу 

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

 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балаларды
ң үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мамыр айының IV аптасы 24-28  аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобына арналған күн тәртібінің оқуу-тәрбие 

циклограммасы 

Өтпелі  тақырып:   «Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: ұлттар арасындағы татулықты насихаттау.балаларды достыққа.бірлікке ттәрбиелеу.Жазғы маусымдық өзгерістерді 

танып білуге тәрбиелеу.Балаларды жігерлі болуға, еркін бастаған ісін аяқтай алатын ыждағатты болуға тәрбиелеу. 

Тақырыбы: «Мен жасай аламын» 

Күн 

тәртібі 

    Дүйсенбі 24.05.2021          Сейсенбі 25.05.2021         Сәрсенбі26.05.2021 

 

       Бейсенбі 27.05.2021        Жұма 28.05.2021 

 

Балаларды 
қабылдау 

Ата-

аналармен 
әңгімелесі

у 

Ойындар. 
(үстел үсті, 

саусақ 

және т.б) 

 
 

 

 
 

Таңертеңгі 

гимнастик
а (5 мин). 

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

ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Кім не істейді?  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың ауыл 

шаруашылығы жайлы 

білімдерін тереңдету; 
ойлау, сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен ойнауға 

деген қызығушылығын 
арттыру.  

 

Қателесіп қалма!  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың әр 

түрлі спорт ойындары 

жайлы білімдерін 
нақтылау; спортпен 

шұғылдануға деген 

қызығушылықтарын 

ояту, тапқырлық, 
ептілік, байқампаздық 

қабілеттерін дамыту 

Домино  

Дидактикалық 
міндет. Балалардың қоғамдық 

тасымалдаушы көліктер 

жайлы білімдерін дамыту: 
автокөлік, позд, ұшақ, кеме, 

қайық, олардың 

ерекшеліктерін анықтау; 

балалардың бірге ойнау, 
ережеге бағыну қабілеттерін 

тиянақтау 

Лото  

Дидактикалық 
міндет. 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.  

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 

Жаттығулар кешені 

Таңғы  ас Ойын жаттығу (мысалы: Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың) 

Ойындар 

,ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

 Балаларды оқу қызметіне дайындау үшін  ойындар және бірқалыпты қимылды ойындар ұйымдастыру 

Балалармен ұйымдастырылатын оқу қызметіне қажетті дамытушы орталықтардың (белсенділік орталықтары) 

материалдарын, көрнекіліктерін, дидактикалық ойын материалдарын дайындау. 



  

(ҰОҚ)дай

ындық 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметі 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Сап түзеу және сапқа 

қайта тұрудың бұрын 

игерген әдістерін қайталау 

және жетілдіру. 

2) Музыка ырғағына сәйкес 

түрлі қарқынды қимылдар 

жасау. 
3) Жүрумен алмастыра 

отырып 100-120 м 

қашықтыққа жүгіру. 

Қимылды ойын: «Бұл қай 

кезде болады?» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жаз келіпті» 

(Кел жаттайық) 

Мақсаты: Жаз мезгілінің 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін дамыту.  
Т.Молдағалиевтің «Жаз 

келіпті» өлеңін жаттай 

отырып, байланыстырып  

сөйлеу, сурет бойынша 

әңгіме құрастыра білу 

дағдыларын бекіту 

Дидактикалық ойын: 

«Жылмезгілдерін, айларын 3 

тілде ата» 

Сурет салу 

«Гүл. Өсімдік кейіпті 
сарындар» (Сәндік сурет)   

Мақсаты: Доға тәрізді 

сопақша пішіндерден 

«жауқазын, қызғалдақ гүлі» 

атты қазақ оюының 

пішіндерін жасауды үйрету. 

Орыс тілі                  

Тема:«Здравствуй лето» 

Цель:Закрепить знания о 

временах года и месяцах на 

русском языке, включить детей в 

процесс «создания календаря», 

развивать грамматически 

правильную речь, навыки 

учебной деятельности. Развивать 
долговременную память, 

логическое мышление, связную 

речь. Воспитывать интерес к 

занятию, умение слушать друг 

друга. 

Дидактическая игра:«Узнай 

какое время года?» 

Математика  негіздері 

Тақырыбы:  «Қарапайым 

таразымен заттардың салмағын 

тексеру. 
Дүкенде пайдаланылатын 

таразымен танысу» Мақсаты: 

Заттардың салмағы туралы 

балалардың түсініктерін 

қалыптастыруды жалғастыру. 

Таразының көмегімен заттарды 

өлшеу туралы түсініктерін 

пысықтау; оқуға, үйренуге деген 

қызығушылықтарын тәрбиелеу; 

сөйлеу, қисынды ойлау 

қабілеттерін дамыту. 
Дидактикалық ойын: 

«Дүкен»  (магазин) 

Музыка  

«Көңілді жаз» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын музыка арқылы 

Сауат ашу  негіздері 

Тақырыбы:  «Не үйреніп, 

не білдік?»  

Мақсаты: Дыбыс, сөз, 

сөйлем туралы жыл бойы 

алған білімдерін қорыту. 

Кеспе әріптерден сөз құрап, 

қосып оқу дағдыларын 

жетілдіру; сөйлем құрап, 
сөйлемді модульдеуге 

жаттықтыру. Білім алуға, 

оқуға ынталарын арттыру.  

Тақырыбы:  «Жайлауда»  

Мақсаты:  Сурет бойынша 

әңгімелей отырып, жайлау, 

киіз үй туралы түсініктерін 

дамыту. Ұлттық ою-өрнекті 

мүсіндей білу дағдыларын 

бекіту 

 Дидактикалық ойын:  «Жаз 
қызығы»  
Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Жайлауда»  

Мақсаты:  Сурет бойынша 

әңгімелей отырып, жайлау, 

киіз үй туралы түсініктерін 

дамыту. Ұлттық ою-өрнекті 

мүсіндей білу дағдыларын 

бекіту 

 Дидактикалық ойын:  «Жаз 

қызығы» 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы:  

  «Табиғаттағы  қауіпсіздік 

ережелері» Мақсаты:  

Табиғатты қорғау,  

табиғаттағы қауіпсіздік 

Қауіпсіз мінез –құлық 

негіздері 

Тақырыбы: «Үлкендерге көмек 

көрсету» 

Мақсаты:Үлкендерге көмек 

көрсетуге тәрбиелеу. Кішіпейіл 

болуға баулу 

Дидактикалық ойын: 

«Көмекші» 

Сауат ашу  негіздері 

Тақырыбы:  «Не үйреніп, не 

білдік?»  

Мақсаты: Дыбыс, сөз, сөйлем 

туралы жыл бойы алған 

білімдерін қорыту. Кеспе 

әріптерден сөз құрап, қосып оқу 

дағдыларын жетілдіру; сөйлем 

құрап, сөйлемді модульдеуге 

жаттықтыру. Білім алуға, оқуға 

ынталарын арттыру.  
Тақырыбы:  «Жайлауда»  

Мақсаты:  Сурет бойынша 

әңгімелей отырып, жайлау, киіз 

үй туралы түсініктерін дамыту. 

Ұлттық ою-өрнекті мүсіндей 

білу дағдыларын бекіту 

 Дидактикалық ойын:  «Жаз 

қызығы»  

Жаратылыстану 

Тақырыбы«Өсімдіктерге не 

қажет?»  
Мақсаты: Өсімдіктердің тірі 

ағза екенін және өсу үшін 

барлық тіршілік иесі секілді 

оларға да белгілі бір қолайлы 

жағдайлар қажеттігі туралы 

түсініктерін дамыту. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

1) Жүрумен алмастыра 

отырып 100-120 м 

қашықтыққа жүгіру. 

2) Қимыл процесінде жұптасу 

және қайтадан бір қатарға 

тұру. 

3) Өздеріне таныс дене 
жаттығуларын музыка 

әуенімен әсем де, ырғақты 

етіп орындау. 

Эстафеталық  ойын: «Біз 

күштіміз, ептіміз»  

Көркем әдебиет 

 Тақырыбы:  

«Түлкі мен тырна» ертегісі 

(көлеңке театры)  

Мақсаты: Көлеңке театрында  

қолданатын қажетті 
құралдарды пайдалана 

отырып, ертегіне сомдау 

дағдыларын дамыту, бекіту 

Дидактикалық ойын: «Жазғы 

жайлау 

Музыка  

«Көңілді жаз» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын музыка 

арқылы түсіндіру. Би 

қимылдарында  балалардың 
шығармашылық қиялын 

дамыту.  

Әуенді ырғақты  қимылдар: 
«Таңғы шықтар-Росинки» 

 С.Майкапар («Зерек Ботақан» 

жинағынан 



  

Қазақтың өнерінде, киіз 

өрнегінде, тоқымашылық 

бұйымдарында, кілем тоқу 

ісінде қолданылатын 

табиғат, гүл, гүл қауызы, 

төселіп өсетін өркен, 

астықты ұлықтау 

сарындарын атап көрсету. 

Қазақ оюының көптүрлілігі 

туралы түсініктерін кеңейту, 
оларға тән пішіндерді, 

түстерді пайдаланып, 

оюдың суретін салу 

икемділіктерін дамыту. 

Эстетикалық тәрбие беру. 

Дидактикалық ойын: 
«Гүлмен көмкер» 

Өзін-өзі тану  

«Бәрін жақсы көремін» 

Мақсаты: Жақсы көру 

ұғымы туралы түсініктерін 

дамыту. Жақсы көру, 
сүйіспеншілік ұғымдары 

туралы түсініктерін кеңейту. 

Айнала қоршаған ортаны, 

адамдарды жақсы көру 

сезімдерін дамыту.   

түсіндіру. Би қимылдарында  

балалардың шығармашылық 

қиялын дамыту.  

Әуенді ырғақты  қимылдар: 
«Таңғы шықтар-Росинки» 

 С.Майкапар («Зерек Ботақан» 

жинағынан 

Музыка тыңдау: 
«Жазғы каникулда»  

К.Қуатбаев  (№1 35 бет) 
Ән салу: «Біз-бақытты 

балдырғандар»  

Т.Нағашыбаев 

Дидактикалық ойнын: 

«Өз түсіңді тап!» 

 

 

 

ережелері туралы білімдерін 

пысықтау. 

Топтық сайыс: 

«Табиғаттағы қауіпсіздік 

Ережелерін білесің бе?»   

 

Өсімдіктерге күтім жасауға 

тәрбиелеу Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы ағаш» 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Түрлі түсті 

көбелектер»  

Мақсаты: Көбелектің басты 

белгілері өмір сүру ортасы, 

сыртқы құрылыс ерекшеліктері 

туралы түсінік бере отырып,  
ұжым болып  жапсыру 

жұмысын  ұйымдастыруға 

дағдыландыру. Қағаз бетіндегі 

кеңістікті дұрыс пайдаланып, 

түстерді бір-бірімен жүйелі 

сәйкестікпен желімдеуге 

үйрету;  Әсемдікке, табиғатты 

сүюге, оны аялауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 
«Түстері бойынша 

сәйкестендір» 

 
 

Музыка тыңдау: 
«Жазғы каникулда»  

К.Қуатбаев  (№1 35 бет) 

Ән салу: «Біз-бақытты 

балдырғандар»  

Т.Нағашыбаев 

Дидактикалық ойнын: 

«Өз түсіңді тап!» 

  

 

Серуен:   

 

Алаңдағы ағаштарды бақылау 

Мақсаты: балалардың ағаштарды қыс кезінде қалпын анықтап, білімін толықтыру. 

Тапсырма: «Таңғажайып ағаштарды безендіреміз» тақырыбына сурет салу. 
Ағаштарды сыртқы түсінен, түрінен, бұтақтарынан қалай орналасуынан танып, айыруға үйрету.  

Балаларды табиғатқа қамқоршы болуына тәрбиелеу. 

Сұрақтар: 
1.   Жапырақсыз ағаштарды қалай атаймыз? 

2.   Жапырақтар неге күзде түсіп қалады? 

3.   Ағаштар бір біріне немен ұқсас? 

4.   Ордың айырмашылығы қандай? 
Дидактикалық ойын: «Сөзбен суреттеп айт» ағаштың түрін таны. 

Қимылды ойын: «Ордағы қасқыр» 



  

Мақсаты: секіруге, затты лақтыруға жаттықтыру. 

Еңбек: ағаштардың түбін қармен жабу. 

Мақсаты: қар ағаштың түбін аяздан қорғайтынын балаларға түсіндіру. Балаларды табиғатқа қамқоршы болуына тәрбиелеу.  
Жеке  жұмыс: шаңғымен жаттығулар жасау: екі аяқпен кезек-кезек оңға, солға. 

Серуенне

н оралу. 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, дербес ойын әрекеті 

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

«Тәтті 

ұйқы» 
Балалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату 

Біртіндеп 
ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 
шаралары  

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен жүру. 

Білімді кеңейту және мәдени гигиеналық дағдыларды орындау. 

Ойын жаттығу :  

Слдырлайды мөлдір су, 

Мөлдір суға қолыңды жу. 

Жуынсаң сен әрдайым, 

Таза бетің маңдайың 
Бесін  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс 

Ойындар,д
ербес 

әрекет 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кім не істейді?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен ептілікке 

тәрбиелеу, 

құрбыларымен ойнауға 

деген қызығушылығын 

арттыру.  

 

Вариативті компонент 

Алтын асық«» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша) 

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 

Вариативті компонент 

«Сиқырлы әріптер» 

Өткенді қайталау  

Вариативті компонент 

«Кел,билейік» Қайталау 

 



  

Серуенге  

дайындық  
Киіну; серуенге шығу 

Серуен  Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: Біздің балабақшамыз»,  «Біздің топ» 
Кешкі  ас Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу бойынша жеке жұмыс; 
Балаларды

ң үйге 
қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


