


 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

 І-апта  (01-04 қыркүйек айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:«Балабақшада»; Апталық тақырып: «Мен балабақшам» 

Мақсаты: Әдістер мен технологияларды қолдану негізінде балалардың ауызша қарым-қатынас жасаудағдыларын, танымдық ой-өрістерін, 

шығармашылық, эстетикалық талғамдарын және жеке тұлғаның әлеуметтік білім, біліктерін жетілдіру.  

Күн тәртібі  Сейсенбі:01.09.20ж. Сәрсенбі:02.09.20ж Бейсенбі:03.09.20ж. Жұма:04.09.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

Ойындар  

(үстел – үсті, 

саусақ және т.б) 

 

 

 
 

 

 

 Ойын-жаттығу 

«Топ,топ балақан» 
Ал,қанекей балақан 

Қол соғайық алақан 

Бір,екі,үш 

Жинап алып күш 
Орнымыздан тұрайық 

Күн шуағын құрайық 

Әңгімелесу: Балабақшадағы 

аула сыпырушының еңбегі 
туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға  

үлкендердің еңбегі  туралы 

әңгіме құрастыруға үйрету, 
үлкендердің еңбегін бағалауға 

тәрбиелеу. 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай баламыз,  
Өсіп-өсіп толамыз.                        

Көкке қарап, талпынып, 

Күнге қолды созамыз. 

Қанат қағып ұшамыз,  
Қарлығаштай қалықтап,                                    

Бір отырып,бір тұрып, Бір 

тынығып аламыз. 

Саусақ ойындары: 

Тәрбиеші берер   кеңесін,                                                
Сурет сап жатсам    мен 

өзім.                Бірге 

ойнап, ән айтқызып, 

Ұйықтатады жатқызып. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                          Қыркүйек айының жаттығулар кешені  №1 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

 Ойын: «Ұшты,ұшты» 

Ұшты,ұшты алма ұшты 

Ұшты,ұшты қарға ұшты 

Ұшты,ұшты көбелек ұшты 

Ұшты,ұшты көйлек ұшты 

 

Дидактикалық ойын «Иә 

немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық? 

Мақсаты:Балалард

ыойынға деген  

қызығушы лықтарын 

арттыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Еденге қолымен сүйеніп, 

шығыршық ішінен өту. 

Бір орында тұрып, екі 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Еденге қолымен 

сүйеніп, шығыршық ішінен 

өту. 

 «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тақырыбы: «Мой 

друзья в детском саду» 

Мақсаты: Обучение 

 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Ф.Оңғарсынованы



аяқпен секіру(2-3рет 

жүрумен кезектестіре 

отырып, 10 рет 

секіру).Заттар арасымен 

доптарды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Жылдам барайық 

бақшаға». 

 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Біздің 

бақшада» (Көп және 

біреу) 
Мақсаты: Бір және көп 

затты салыстыру.Әртүрлі 

түстен, өлшемнен тұратын 

заттардың жиыны туралы 

түсініктерді 

қалыптастыру.Шеңбер 

туралы түсінік беру 

Дид-қ ойын: 

«Балабақша»  

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы:Әдемі шарлар 

Мақсаты: Шаршыдан 

дөңгелек пішіндерді 

қиюға үйрету. Желім мен 

қайшыны таза 

қолдануға,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу.Балабақшадағы 

балаларға  мейірімді 

көзқараспен қарауға 

тәрбиелеу. 

Ойын: «Түсі бойынша 

Бір орында тұрып, екі 

аяқпен секіру(2-3рет 

жүрумен кезектестіре 

отырып, 10 рет 

секіру).Заттар арасымен 

доптарды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Жылдам барайық 

бақшаға». 

 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Балабақша 

ауласына саяхат» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы және 

маңайдағы өсімдіктерді 

,ағаштар мен бұтақтарды 

атауға үйрету. Көзбен 

қабылдау, 

фонематикалық есту 

қабілетін, есте сақтау 

қабілетін, зейінін дамыту. 

Қоршаған ортаға 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Дидак.ойын: «Ағашты тап» 

 

«Шығармашылық»  

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Балабақшадағы түрлі-түсті 

шарлар» (заттық сурет 

салу) 

Мақсаты: Сурет салу 

барысында дөңгелек және 

сопақша пішіндерді 

ажырата білуге үйрету.Бояу 

правильному 

пройзношению гласных и 

согласных звуков 

русского языка.Знать 

значение слова «друзья» 

пословицы и поговорки о 

дружбе; 

Уметь ценить 

дружбу,беречь 

ее,доброжелательно 

относиться друг к 

другу.Уметь оценивать 

свой поступки и поступки 

своих друзей. 

Дид-я игра: «Выбери» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: Менің 

балабақшам 

Мақсаты: Балабақшаға 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру,ән арқылы қуана 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Қосарланып билеу» 

литва халық әні. 

 Музыка тыңдау: 

«Балабақшам» 

С.Шынымов 

Ән айту: «Біздің 

балабақшамыз» 

сөзі:Т.Молдағалиев 

Ойын ойнау:  

«Өз орныңды тап!»  

Қимылды ойын 

 

 

ң «Үй жақсы 

ма,бақша жақсы 

ма» өлеңі. 

Мақсаты: Өлеңді 

түсініп , есте 

сақтауға үйрету.Есте 

сақтау 

қабілеттерін,зейінін,

тілін дамыту. 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 
«Балабақша 

ғимараты» 
(құрылыс 

материалдарынан 

құрастыру) 

Мақсаты: «іргетас» 

ұғымымен 

таныстырып, 

балабақша 

ғимаратын 

құрастыруға үйрету; 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу; үлкен 

құрылыс 

материалынан екі 

қабатты ғимарат 

құрастыруға 

дағдыландыру.  

Дид-қ ойын: 

«Балабақша» 

(Дьенеш 

блоктарымен) 

 

  



топтастыр» тәсілін бекіту.Баланың 

ойлау,есту,көру қабілетін 

және ұсақ қол қимылдарын 

дамыту 

 

 

. 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау. 

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын бақылап,ажырата 

білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, денені 

түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас  Қолдарын сабынды сумен 

жуғанннан кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



 Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндепоят

у, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

  Ойыншықтар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету. 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

  

 

 1. Вариативтік 

компонент: 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша 

Ойыншықтар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 Өз бетімен сурет салу 

Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

Өз бетімен сурет салу 

Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

1. Практикалық ойын 

«Ойыншық неден 

жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды әр 

түрлі материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Бәрі мен жайлы» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

 Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

 ІІ-апта  (07-11 қыркүйек айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:«Бәрі мен жайлы»; Апталық тақырып: «Менің достарым» 

Мақсаты: Достық туралы түсініктерін кеңейту, қонақжайлыққа үйрету, әдептілік ережелеріне баулу. Достар арасындағы өзара сыйластық 

қарым-қатынасын дамыту.Достарына деген сүйіспеншілігін арттырып, оларды сыйлауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

7.09.2020 

Сейсенбі: 

8.09.2020 

 

Сәрсенбі: 

09.09.2020 

Бейсенбі: 

10.09.2020 

Жұма: 

11.09.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу:  Балабақшаға  

келе жатқанда не көргенін  

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

Өлең жолдарын  

айтқызу:               

Атамнан басталар 

Әжемнен қосталар 

Отбасым мыналар: 

Ең жақын адамдар 

Әкем менен анам бар, 

Бір туған анам бар,  

Бір туған апам бар 

Бәрін жақсы көремін, 

Еркелеймін,еремін. 

Әңгімелесу: «Менің 

отбасым» тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

өзінің отбасы туралы 

әңгіме құрастыруға 

үйрету. 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай баламыз,  

Өсіп-өсіп толамыз.  Көкке 

қарап, талпынып, Күнге 

қолды созамыз. Қанат 

қағып ұшамыз,  

Қарлығаштай қалықтап,                                    

Бір отырып,бір тұрып, Бір 

тынығып аламыз. 

Саусақ ойындары 

Бір үйде біз 

нешеуміз 

Кел  санайық 

бәріміз. 

Бас бармағым-атам, 

Балан үйрек-әжем. 

Ортан терек-әкем, 

Шылдыр шүмек-

анам. 

Кішкентай бөбек-

мен. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені      № 1 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға 

үйрету. Көтеріңкі көңіл-

күй сыйлау. 

Ойын-жаттығу: 

«Жақсы ма?»           

 Күн шыққаны жақсы 

ма?                        

Достарымен бірге 

жүрген жақсы ма? 

Тазалықтың досы 

Ақ матадай түгі бар,                   

Қызыл-жасыл гүлі бар. 

Жұмсақтығы мамықтай, 

Сүртінесің жалықпай.    

Талықтың досы – 

 Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы 

қоржын»Мақсаты: 
Балаларды көкөністер 

мен жемістерді 

ажыратуға үйрету. 



Сүлгі деген осы. 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: .Сапта бір-

бірлеп жүру,қол мен 

аяқ қимылын үйлестіру, 

бой түзулігін дұрыс 

сақтау. Заттардың 

арасымен құрсауларды  

домалату. Сызықтар 

арасымен (15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

«Кімнің достары көп?» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Үйшік 

ертегісі» (Қуыршақ 

досым қонаққа келді) 

Мақсаты: Ертегі 

желісін айтып беру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Бауырма

лдылылыққа,адамгерші

лікке тірбиелеу. 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Досымның үйі» 

(заттық сурет салу) 

Мақсаты: Әртүрлі 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:   

Заттардың арасымен 

құрсауларды домалату. 

2-3м қашықтықта алға 

ұмтыла қос аяқпен 

секіру. Тақтай 

үстімен(8м) көлденең 

еңбектеу 

Қимылды ойын: 

«Досым, ұста!». 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Достарымның 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Заттарды 

салыстырып қою арқылы 

оларды санамай-ақ 

жұптарын салыстыру 

негізінде тең немесе тең 

еместігін анықтай білуді 

үйрету.Оң жақ-сол жақ 

ұғымдарын үйрету. 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

Заттардың арасымен 

құрсауларды домалату. 

Сызықтар арасымен 

(15см ара 

қашықтықта),тепе-

теңдікті сақтап 

жүру.Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру және 

қағып алу(1,5м 

қашықтықтан). 

Қимылды ойын: 

«Досым, қағып ал!» 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Достарымызбен 

танысайық» 

Мақсаты: Бір-бірімен 

сәлемдесіп,тату 

болуға,достасуға,бірлес

іп ойын ойнауға 

үйрету.достыққа 

тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: «Мен 

кіммін» 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

жасыл достарым 

қоштасқысы келіп 

тұр» 

(Алтын күз келді) 

Мақсаты: Ауладағы 

ағаштардың көп ұзамай 

сарғаятынын,себебі 

алтын күз келгенін 

түсіндіру.Ағаштарды 

танып атауға үйрету. 

Табиғаттағы ауа 

райының жайын 

бақылауды және бақылау 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілей 

білуді үйрету. 

Қарапайым дербес 

тәжірибе әрекетін 

ұйымдастыру арқылы 

балалардың түсініктерін 

дамыту. Құрдастарына 

достық қарым-

қатынасты тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: 

«Өсімдіктің досын тап» 

«Шығармашылық 

Музыка 

Мақсаты: Тақырыбы: 

«Әлеумет» 

«Шығармашылық 

Музыка 

Мақсаты: 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Серуендейміз, 

билейміз» 

А.Тоқсанбаев 

Музыка тыңдау: 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Тату доспыз 

бәріміз» Е.Меңдешов 

Ойын ойнау:  

«Ән салған кім?»  

А. Райымқұлова 

Музыкалық –

дидактикалық ойын 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 



бағыттағы тура 

сызықтар мен олардың 

қиылысуын жүргізе 

білуді үйрету.Үлгі 

бойынша пішінін 

ескере отырып сурет 

салуды үйрету. 

. 

 

Тақырыбы: «Досыммен 

доп ойнаймын» 

Мақсаты: Түрлі –

тәсілдерді қолдана 

оытрып,таныс заттарды 

өзіне тән 

ерекшеліктерін ескере 

отырып мүсіндеуге 

үйрету.Тазалыққа 

,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 «Шығармашылық 

 

 

 

 

 

 

 

«Менің достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  «Серуендейміз, 

билейміз» А.Тоқсанбаев 

Музыка тыңдау: 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Тату доспыз 

бәріміз» Е.Меңдешов 

Ойын ойнау:  

«Ән салған кім?»  

А. Райымқұлова 

Музыкалық –

дидактикалық ойын 

Тақырыбы:  

Менің балабақшам 

Мақсаты: 

Балабақшада қызмет 

жасайтын 

қызметкерлер туралы 

түсінік беру.Өз 

топтарында 

достарымен бірге 

болатын топ 

бөлмесі,жатын бөлме, 

қабылдау бөлмесі 

туралы ұғындыру. Өз 

топтарындағы заттарға 

ұқыпты қарауға, еңбек 

адамдарына құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Ойын: «Кім не 

жасайды?» 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 



Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ойын бұрышы: 

Ж.Р.О: «Отбасы» 

Мақсаты: Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Бірлесіп ойнауға  

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету. 

1. Табиғат бұрышы: 

Мақсаты: Балаларды 

тазалыққа, табиғатқа 

деген сүйіспеншілікке 

үйрету. табиғат 

бұрышындағы гүлдер 

жапырақтарын шаңнан 

тазарту арқылы 

ұжыммен бірлесе 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

  

 

. 1. Вариативтік 

компонент: 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша 

1 Әңгімелесу 

«Жемістер»туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты: сурет 

арқылы жемістермен 

таныстыра отырып, 

оларды бір-бірінен 

ажырата алуға 

үйрету. 



 жұмыс жасауға 

бейімдеу. 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2.Бір атаның жеті ұлы, он 

екі қызы  бар:  

Мақсаты: Балаларға апта 

күндерін, ай аттарын 

жаттату. Есте сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

2.Құрылыс 
материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

2. Түркімен балалар 

ойыны «Ақсақ тауық» 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын арттыру, 

зейінін дамыту. 

2.Дидактикалық 

ойын: «Отбасы 

мүшелерін ата»       
Мақсаты: Балаларды 

отбасында кімдер 

тұратынын және 

оларды атап айтуға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Бәрі мен жайлы» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

IIІ - апта ( 14 – 18 қыркүйек айы 2020 ж.)   Ересек  № 2 «Құлыншақ» тобы 

Өтпелі тақырып: «Балабақшада»;  Апталық тақырып: «Менің сүйікті ойыншықтарым» 

       Мақсаты: Инновациялық дәстүр мен технологияларды қолдану арқылы балаларды ойыншықтармен таныстыра  отырып құндылықтарға 

үйрету;қарым-қатынас жасау дағдыларын,танымдық ой-өрістерін,шығармашылық эстетикалық талғамдарын және жеке тұлғаның әлуметтік 

білім,біліктерін жетілдіру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі 14.09.20ж Сейсенбі: 15.09.20ж. Сәрсенбі:16.09.20ж Бейсенбі:17.09.20ж. Жұма:18.09.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

Саусақ ойындары: 

Тәрбиеші берер   кеңесін,                                                

Сурет сап жатсам    мен 

өзім.                Бірге ойнап, 

ән айтқызып, Ұйықтатады 

жатқызып 

Әңгімелесу: 

«Білім күні» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Мақсаты: Балаларға 

бірінші қыркүйек білім 

күні екенін айта отырып 

балалардың 

қызығушылықтарын 

арттыруға,сөздік 

қорларын молайтуға 

үйрету. 

Әңгімелесу: 
Балабақшадағы аула 

сыпырушының еңбегі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға  

үлкендердің еңбегі  

туралы әңгіме 

құрастыруға үйрету, 

үлкендердің еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай баламыз,  

Өсіп-өсіп толамыз.                        

Көкке қарап, талпынып, 

Күнге қолды созамыз. 

Қанат қағып ұшамыз,  

Қарлығаштай қалықтап,                                    

Бір отырып,бір тұрып, Бір 

тынығып аламыз. 

Саусақ ойындары: 

Тәрбиеші берер   

кеңесін,                                                

Сурет сап жатсам    

мен өзім.                

Бірге ойнап, ән 

айтқызып, 

Ұйықтатады 

жатқызып. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                           Жаттығулар кешені №2 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға 

үйрету. Көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлау. 

Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық? 
Мақсаты:Балалард

ыойынға деген  

қызығушы лықтарын 

арттыру. 



 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:Бір орында оңға 

,солға секіру.Арқан 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру.Допты 

жоғары лақтырып,екі 

қолмен қағып алу.(2-3 рет 

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы 

ойыншықтар» 

(Ойыншықтар дүкені) 

Мақсаты:Дауысты 

,дауыссыздыбыстарды 

дұрыс айту дағдыларын 

бекіту.Балалардың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларымен 

байыту.Ұқыптылыққа,жин

ақылыққа тәрбиелеу. 

 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Бірқалыпты 

аяқтың ұшымен,тізені 

жоғары көтеріп 

жүгіру.Бір орында 

оңға,солға 

секіру.Допты екі 

қолмен бастан асыра 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2 м қаш) 

«Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: «Сөредегі 

ойыншықтар» 

Мақсаты: Бірінің 

астына  бірі екі қатарда 

орналасқан заттардың 

екі тобын салыстыруды 

үйрету.Заттардың 

үлкен-кішілігін 

салыстыру арқылы 

топтастыру. 

.«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Пирамида» 

Мақсаты: Әртүрлі 

түстерді қолдана 

отырып,ірілі-ұсақты 

бейнелерді қиюға 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Бір орында 

оңға,солға 

секіру.Допты екі 

қолмен бастан асыра 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2 м қаш) 

Гимнастикалық 

смамейка үстімен 

көлденеңінен еңбектеу.  

 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар еліне 

саяхат» (Жемістер 

мен көкөністер 

муляжы) 

Мақсаты: Балалардың 

ойыншықтардың 

қандай материалдан 

жасалғаны туралы 

мағлұматын 

кеңейтіп,күзгі мол өнім 

туралы түсінік беру. 

Дидак.ойын: 

«Ойыншықтарды 

атаймыз» 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: Менің 

«Қатынас» 

 Орыс тілі 

 Тақырыбы: «Мой 

любимые игрушки» 

Цель: Развивать 

понимание речи 

детей.Активизировать 

словарь,учить детей по 

словесномууказанию 

,находить предметы по 

описанию и 

цвету.Воспитывать 

чувство соперажения 

бережное отношение к 

игрушкамғаккуратность.р

азвивать мелкую 

моторику рук. 

Дид-я игра: «Подбери по 

материалу» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Жоғары,төмен 

дыбыстарды ажырату.Би 

элементтерін музыканың 

баяуымен сезініп 

жасау.Ойыншықтарды 

жинақы 

ұстауға,достарымен 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтар» 

өлеңі.Н.Әлімқұлов 

Мақсаты: Өлеңді 

эмоционалды 

қабылдай білуді 

дамыту,түсініп,есте 

сақтауға 

үйрету,ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: 

«Жаңа қуыршақ» 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің 

досымның үйі» 

Мақсаты:Ірі және 

ұсақ құрылыс 

материалдарын 

қолдана 

отырып,құрылыс 

жасауға 

үйрету.Достарына 

шынайы көзө 

Қарас қалыптастыру 

 

  



үйрету.Қию 

техникасын 

меңгерту.Таза,ұқыпты 

жасауға дағдыландыру. 

 

сүйікті ойыншығым 

(заттық сурет салу) 

Мақсаты: Сурет салу 

барысында дөңгелек 

және сопақша 

пішіндерді ажырата 

білуге үйрету.Бояу 

тәсілін бекіту.Баланың 

ойлау,есту,көру 

қабілетін және ұсақ қол 

қимылдарын дамыту. 

 

бірігіп ойнауға тәрбиелеу. 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             «Мен  

әдепті баламын» әні. 

Электронды киіз үй №170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй 

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

1. Ойын бұрышы: 

Ж.Р.О: «Бағбан» 

Мақсаты: Балаларға 

бағбан туралы түсінік 

бере отырып, оның 

еңбегімен таныстыру. 

Үлкендердің еңбегін 

құрметтей білуге үйрету 

1.Ертегілер еліне  

саяхат:  «Мақта қыз 

бен мысық» ертегісін 

оқып беру.                     

Мақсаты:Балалардың 

есте  сақтау 

қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

  

 

Вариативтік компонент: 

«Кел,билейік» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша. 

Ойыншықтар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

 

Ойыншықтар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 

Мақсаты: 

балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше 

отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

Балаларды көңілді әуенмен 

билету. 

Мақсаты: Балаларды еркін 

қимылдауға үйрету. 

Көтеріңкі көңіл-күй сыйлау 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 
Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

1. Практикалық 

ойын «Ойыншық 

неден жасалған?» 

Мақсаты: 

Балаларды әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Бәрі мен жайлы» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

 Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

 ІV-апта  (21-25 қыркүйек айы 2020ж)  Ересек топ № 2  «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:«Бәрі мен жайлы»;  Апталық тақырып: «Жиһаздар» 

Мақсаты: Балаларға тұрмыстық заттардың пайдасын түсіндіре отырып,оларды күтіп ұстауға үйрету.Жиһаз атауларымен таныстыру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

           21.09.2020 

Сейсенбі: 

22.09.2020 

 

Сәрсенбі: 

23.09.2020 
 

Бейсенбі: 

24.09.2020 

Жұма: 

25.09.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -

күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не 

қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда 

әңгімелесу. 

 Әңгімелесу: 
Балабақшадағы аула 

сыпырушының еңбегі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

үлкендердің еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Тақпақ жаттату: 

Алтын, сары, қызыл, 

көк 

Алуан-алуан жапырақ. 

Күзгі бақтар күлімдеп, 

Көз тартады атырап 

 

Жылулық шеңбері 

Күн шуағын шашады,                       

Күлкі сыйлап біздерге               

Ағаштарды қозғалтып,                          

Жел соғады тербелте 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

Санамақтар айтқызу 

Бір,екі,үш,төрт,бес 

Санайық бірге тез 

Көп болсақта бәріміз 

Көңілді болар әр кез. 

 

Таңғы жаттығу Жаттығулар кешені№2 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Дидактикалық ойын«Не 

өзгерді» 

Мақсаты:Балаларға ойын 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

Саусақ ойындары 

Орманда бір үй тұр,       

Есігінде құлып тұр.       

Айтыңдаршы балалар,         

Құлыпты кім ашады 

Дидактикалық ойын: 

«Мамандықтарды ата» 

Мақсаты:Балаларға 

мамандық иелерін атап 

айтуға үйрету.  

 

Үстел-үсті ойыны: 

«Домино».  

Мақсаты:балалар-дың 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту 

Күз туралы жұмбақ 

жасыру. Ой-

өрістерін дамыту, 

білімдерін 

толықтыру. 

 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Кіші және 

үлкен қадаммен сапта 

бір-бірлеп 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық 

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жихаз 

фабрикасына саяхат» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 



жүгіру.Гимнасикалық 

қабырғаға жоғары –

төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Тақтай үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Орындыққа кім бірінші 

жетеді»  

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Үй 

жихаздары»(Қуыршақт

ың бөлмесі №27) 

байланыстырып сөйлеу. 

МақсатыТұрмыстық 

заттарды қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын 

қалыптастыру.Сөйлемдер

дің түрлерін (жай және 

күрделі ) сын есімдерді 

қолдана білуге үйрету. 

 «Шығармашылық» 

«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Үй 

жихаздары» (Сандық) 

Сәндік сурет салу. 

Мақсаты: Қазақ 

халқының сәндік 

қолданбалы өнер 

шығармаларымен 

таныстырып,сандықты 

қазақ оюларының кейбір 

элементтерімен 

әшекейлеуге үйрету. 

қабырғаға жоғары 

,төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Алысқа 

дәлдеп лақтыру.(3,5-

6,5 м кем 

емес)Гимнастикалық 

скамейка үстінен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

 

 «Таным» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Үйді 

жабдықтау -№4» 
Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша 

атауға және 

қорытынды санды 

атауға, «барлығы 

қанша» сұрағына 

жауап беруге 

үйрету.Оң мен солды 

ажыратуға 

жаттықтыру.Тәулік 

бөліктерін айыруға 

үйрету. 

  

қабырғаға жоғары 

,төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Алысқа дәлдеп 

лақтыру.(3,5-6,5 м кем 

емес)Гимнастикалық 

скамейка үстінен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Театр 

әлемінде» 

Мақсаты: Балаларға 

театрда сахналық 

қойылымдар ,ертегілер 

т.б көрсетілетіні жайлы 

ұғындыру.Ондағы түрлі 

жихаздар жайлы айтып 

беру.(Көп 

орындықтар,үстелдер,ж

ұмсақ 

жихаздар)Театрдағы 

адамдардың өзін ұстау 

мәдениеті жайлы 

түсіндіру. 

Дидак/қ ойын: «Мен 

кіммін» 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Сандықты 

әшекейлеу.» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерден ою-

өрнектерді құрастыру 

дағдыларын 

(Ағаштар мен бұталар) 

Мақсаты: Қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын,зейі

ндерін дамыту. 

Дидак/қ ойын: «Жихаз 

сатып алдым» 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен 

таныстыру,ұлттық 

сазбен 

сусындандыру.Әсемдікті 

сезінуге,ырғақты 

ажыратуға 

үйрету.Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Жайдарман» халыө әні. 

Музыка тыңдау: «Айжан 

қыз» Халық күйі. 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Ойын ойнау: «Асатаяқ 

қағамыз» 

 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық 

музыка мұрасымен 

таныстыру,ұлттық 

сазбен 

сусындандыру.Әсем

дікті 

сезінуге,ырғақты 

ажыратуға 

үйрету.Эстетикалық 

талғам 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Жайдарман» халыө 

әні. 

Музыка тыңдау: 

«Айжан қыз» Халық 

күйі. 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Ойын ойнау: 

«Асатаяқ қағамыз» 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

«Топ жиһаздары» 

Мақсаты:Топ 

бөлмелеріндегі 

жихаздарды дұрыс 

атауды 

үйрету,оларға 

ұқыптылықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: 



. 

 

қалыптастыру,жеке 

бөліктерді жасауды 

үйрету 

 

 

 

«Жихаздарды 

орналастыр» 

 

  
 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

1.  Желілі-рөлдік ойын:  

 «Шаштараз» 

Мақсаты: Балаларға 

шаштараз қызметін 

таныстыру арқылы 

шаштараз еңбегін 

бағалай білуге үйрету. 

Құралдарымен 

таныстыру. 

Үстел үсті  театры 

арқылы «Бауырсақ» 

ертегісін көрсету. 

Мақсаты: Үстел-үсті 

театры  арқылы 

балалардың 

қызығушылықтарын  

арттыру. 

 

1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық»» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша).   

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

Мақал-мәтелдер айту:               

«Жақсы тауып 

сөйлер.Жаман кейіп 

сөйлер. 

Мақсаты: 
балалардың  

ойлау,есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2.«Түсіне қарай 

орналастыр» Мақсаты: 

Түстерді ажыратуға 

жаттықтыру, 

қабілеттерін дамыту, 

ойынның ережесін 

сақтауға үйрету. 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты:Балаларға 

ауа-райының 

құбылыстарының 

дыбыстарын тыңдату 

арқылы қандай 

құбылыс екенін атауға 

үйрету. 

2.Логикалық  ойын:       

 «Айырмашылығын  

тап»Мақсаты:              
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Ұқсас суреттердің 

айырмашылығын  

ажыратуға үйрету. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Жыл 

мезгілдерін ажырат» 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерінің 

суреттері беріледі.Әр 

суретке тоқталып,бұл 

қай мезгіл екенін сұрау 

 

Дидактикалық 

ойын: «Таны да ата»                    

Мақсаты: Балаларды 

сурет бойынша дене 

мүшлері туралы 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  



Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Аула сыпырушының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес 

пандемияға байланысты 

сақтық шараларын 

сақтап отыру. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

 V-апта Қайталау (28.09-02.10 қыркүйек айы 2020ж)  Ересек №2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:«Бәрі мен жайлы»;  Апталық тақырып: «Жихаздар» 

Мақсаты: Балаларға тұрмыстық заттардың пайдасын түсіндіре отырып,оларды күтіп ұстауға үйрету.Жиһаз атауларымен таныстыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

28.09.2020 

Сейсенбі: 

29.09.2020 

 

Сәрсенбі: 

30.09.2020 
 

Бейсенбі: 

01.10.2020 

Жұма: 

02.10.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -

күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не 

қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда 

әңгімелесу. 

 Әңгімелесу: Демалыс 

күндері қалай өткендері 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға,сөздік 

қорларын молайтуға 

үйрету. 

Тақпақ жаттату: 

Алтын, сары, 

қызыл, көк 

Алуан-алуан 

жапырақ. 

Күзгі бақтар 

күлімдеп, 

Көз тартады атырап 

 

Жылулық шеңбері 

Күн шуағын шашады,                       

Күлкі сыйлап біздерге               

Ағаштарды қозғалтып,                          

Жел соғады тербелте 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: 

Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

Санамақтар айтқызу 

Бір,екі,үш,төрт,бес 

Санайық бірге тез 

Көп болсақта бәріміз 

Көңілді болар әр кез. 

 

Таңғы жаттығу                                                           Жаттығулар кешені№2 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Дидактикалық ойын«Не 

өзгерді» 

Мақсаты:Балаларға ойын 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

Саусақ ойындары 

Орманда бір үй тұр,       

Есігінде құлып тұр.       

Айтыңдаршы балалар,         

Құлыпты кім ашады 

Дидактикалық ойын: 

«Мамандықтарды 

ата» 

Мақсаты:Балаларға 

мамандық иелерін 

атап айтуға үйрету.  

 

Үстел-үсті ойыны: 
«Домино».  

Мақсаты:балалар-дың 

қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту 

Күз туралы жұмбақ 

жасыру. Ой-өрістерін 

дамыту, білімдерін 

толықтыру. 

 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен бірге) 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Кіші және 

үлкен қадаммен сапта 

бір-бірлеп 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық 

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жихаз 

фабрикасына саяхат» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 



жүгіру.Гимнасикалық 

қабырғаға жоғары –

төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Тақтай үстімен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Орындыққа кім бірінші 

жетеді»  

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Үй 

жихаздары»(Қуыршақт

ың бөлмесі №27) 

байланыстырып сөйлеу. 

МақсатыТұрмыстық 

заттарды қолданылу 

маңыздылығын түсіну 

дағдыларын 

қалыптастыру.Сөйлемдер

дің түрлерін (жай және 

күрделі ) сын есімдерді 

қолдана білуге үйрету. 

 «Шығармашылық» 

«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Үй 

жихаздары» (Сандық) 

Сәндік сурет салу. 

Мақсаты: Қазақ 

халқының сәндік 

қолданбалы өнер 

шығармаларымен 

таныстырып,сандықты 

қазақ оюларының кейбір 

элементтерімен 

әшекейлеуге үйрету. 

қабырғаға жоғары 

,төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Алысқа 

дәлдеп лақтыру.(3,5-

6,5 м кем 

емес)Гимнастикалық 

скамейка үстінен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

 

 «Таным» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Үйді 

жабдықтау -№4» 
Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша 

атауға және 

қорытынды санды 

атауға, «барлығы 

қанша» сұрағына 

жауап беруге 

үйрету.Оң мен солды 

ажыратуға 

жаттықтыру.Тәулік 

бөліктерін айыруға 

үйрету. 

  

қабырғаға жоғары 

,төмен кезектескен 

қадаммен 

өрмелеу.Алысқа 

дәлдеп лақтыру.(3,5-

6,5 м кем 

емес)Гимнастикалық 

скамейка үстінен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Театр 

әлемінде» 

Мақсаты: Балаларға 

театрда сахналық 

қойылымдар 

,ертегілер т.б 

көрсетілетіні жайлы 

ұғындыру.Ондағы 

түрлі жихаздар 

жайлы айтып 

беру.(Көп 

орындықтар,үстелде

р,жұмсақ 

жихаздар)Театрдағы 

адамдардың өзін 

ұстау мәдениеті 

жайлы түсіндіру. 

Дидак/қ ойын: «Мен 

кіммін» 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Сандықты 

әшекейлеу.» 

Мақсаты: 

(Ағаштар мен бұталар) 

Мақсаты: Қарапайым 

тәжірибелерді жүргізуге 

қызығушылықтарын,зейі

ндерін дамыту. 

Дидак/қ ойын: «Жихаз 

сатып алдым» 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен 

таныстыру,ұлттық 

сазбен 

сусындандыру.Әсемдікті 

сезінуге,ырғақты 

ажыратуға 

үйрету.Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Жайдарман» халыө әні. 

Музыка тыңдау: «Айжан 

қыз» Халық күйі. 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Ойын ойнау: «Асатаяқ 

қағамыз» 

 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен 

таныстыру,ұлттық 

сазбен 

сусындандыру.Әсемдік

ті сезінуге,ырғақты 

ажыратуға 

үйрету.Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Жайдарман» халыө 

әні. 

Музыка тыңдау: 

«Айжан қыз» Халық 

күйі. 

Ән айту: «Домбыра 

сазы» И.Нүсіпбаев 

Ойын ойнау: «Асатаяқ 

қағамыз» 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

«Топ жиһаздары» 

Мақсаты:Топ 

бөлмелеріндегі 

жихаздарды дұрыс 

атауды үйрету,оларға 

ұқыптылықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: 

«Жихаздарды 

орналастыр» 

 

  



. 

 

Геометриялық 

пішіндерден ою-

өрнектерді 

құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру,жеке 

бөліктерді жасауды 

үйрету 

 

 

 

 

 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-

шашпай ұқыпты 

ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, ауа, 

су шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

 

1.  Желілі-рөлдік ойын:  

 «Шаштараз» 

Мақсаты: Балаларға 

шаштараз қызметін 

таныстыру арқылы 

шаштараз еңбегін бағалай 

білуге үйрету. 

Құралдарымен таныстыру. 

 

Үстел үсті  театры 

арқылы 

«Бауырсақ» 

ертегісін көрсету. 

Мақсаты: Үстел-

үсті театры  

арқылы 

балалардың 

қызығушылықтары

н  арттыру. 

 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Мақал-мәтелдер айту:               

«Жақсы тауып 

сөйлер.Жаман кейіп 

сөйлер. 

Мақсаты: балалардың  

ойлау,есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 



 2.«Түсіне қарай 

орналастыр» Мақсаты: 

Түстерді ажыратуға 

жаттықтыру, қабілеттерін 

дамыту, ойынның ережесін 

сақтауға үйрету. 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты:Балаларғ

а ауа-райының 

құбылыстарының 

дыбыстарын 

тыңдату арқылы 

қандай құбылыс 

екенін атауға 

үйрету. 

2.Логикалық  ойын:       

 «Айырмашылығын  

тап»Мақсаты:              

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Ұқсас суреттердің 

айырмашылығын  

ажыратуға үйрету. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Жыл 

мезгілдерін ажырат» 

Мақсаты: Балаларға 

жыл мезгілдерінің 

суреттері беріледі.Әр 

суретке тоқталып,бұл 

қай мезгіл екенін 

сұрау 

 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да ата»                    

Мақсаты: Балаларды 

сурет бойынша дене 

мүшлері туралы 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Аула сыпырушының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес 

пандемияға байланысты 

сақтық шараларын сақтап 

отыру. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы 

тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

 І-апта  (05-09 қазан айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:Менің отбасым ; Апталық:« Менің отбасым,ата-аналар еңбегі» 

         Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде балалардың отбасы туралы білім,білік дағдыларын 

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

Күн тәртібі Дүйсенбі:05.10.2020 Сейсенбі:06.10.20ж. Сәрсенбі:07.10.20ж Бейсенбі:08.10.20ж. Жұма:09.10.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу:Демалыс 

күндері қалай өткендері  

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

Санамақтар :Бір дегенім 

билік, барлық іске килік.       

Екі дегенім-ерік, қойма 

еркінді беріп.                        

Үш дегенім-үміт,  

шақырады күліп.          Төрт 

дегенім-талап, босқа жатпа 

қарап. 

Әңгімелесу: 
Балабақшадағы аула 

сыпырушының еңбегі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға  

үлкендердің еңбегі  туралы 

әңгіме құрастыруға үйрету, 

үлкендердің еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай 

баламыз,  Өсіп-өсіп 

толамыз.                        

Көкке қарап, 

талпынып, Күнге 

қолды созамыз. Қанат 

қағып ұшамыз,  

Қарлығаштай 

қалықтап,                                    

Бір отырып,бір тұрып, 

Бір тынығып аламыз. 

Саусақ ойындары: 

Тәрбиеші берер   

кеңесін,                                                

Сурет сап жатсам    

мен өзім.                

Бірге ойнап, ән 

айтқызып, 

Ұйықтатады 

жатқызып. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                        Жаттығулар кешені №3 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға үйрету. 

Көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға үйрету. 

Көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау. 

Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық? 

Мақсаты:Балалард

ыойынға деген  

қызығушы лықтарын 

арттыру. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызыметтері 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Түрлі бағытта 

  «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:1.5 м 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 1.5 м 

 «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тақырыбы: «Моя 

 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 



(үзілістері мен 

бірге) 

жүгіру.1,5 м қашықтықтан 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 

1.5м)нысанаға дәлдеп 

лақтыру.Бір орында 

тұрып,екі аяқпен секіру(2-

3 рет жүрумен 

кезектестіре отырып,10 

рет секіру) 

Дид/қ ойын: «картоп 

жинау» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» (Әйгерім 

дастархан әзірлеп жатыр 

№14) 

Мақсаты:Дауысты 

,дауыссыз дыбыстарды 

дұрыс айту дағдыларын 

бекіту.Сөздік қорын 

жалпылаушы мағыналы 

сөздермен байыту.Отбасы 

,отбасындағы тұрмыс 

туралы айтып беруге 

үйрету. 

 

қашықтықтан тігінен 

(нысанаға ортасының 

биіктігі 1.5 м)нысанаға 

дәлдеп лақтыру.Бір 

орында тұрып,екі аяқпен 

секіру.(2-3 рет) жүрумен 

кезектестіре отырып,10рет 

секіру) 

Заттар арасымен доптарды 

домалату. 

Қимылдық ойын: 

«Анамызға көмектесейік» 

 «Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

«Отбасындағы менің бір 

күнім» (1 саны мен 

цифры) 

Мақсаты: Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру.1 санын 

үйрету,санау дағдыларын 

қалыптастыру. 

.Дидактикалық ойын «Біз 

отбасында нешеуміз?» 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы өнімді 

жинау»(Себетке сәбізді 

жинау) 

Мақсаты: Тік төртбұрыш 

қағаздардан сәбіз қию 

тәсілін үйрету.Қайшыны 

ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу.Ұқыпты жұмыс 

қашықтықтан тігінен 

(нысанаға ортасының 

биіктігі 1.5 м)нысанаға 

дәлдеп лақтыру.Бір 

орында тұрып,екі аяқпен 

секіру.(2-3 рет) жүрумен 

кезектестіре отырып,10рет 

секіру) 

Заттар арасымен доптарды 

домалату. 

Қимылдық ойын «доп» 

«Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мол өнім»  

Мақсаты: Көкөністер мен 

жемістердің 4-5 түрін 

атауға үйрету.Табиғаттағы 

маусымдықөзгерістер 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру.Үлкендер 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Дидак.ойын: «Әкем егін 

жинады» 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Тостағанды әшекейлеу» 

(заттық сурет салу) 

Мақсаты: Сопақша 

пішіннен тостағанның 

суретін салып,ирек 

сызықпен әшекейлеуді 

және таныс 

элементерді(нүкте,дөңгеле

к,жолақшаларды) 

құрастыруды 

семья» 

Цель: Формиравать 

представление о мире 

семьи,закреплять о 

родственных 

отношениях в 

семье.Воспитывать 

чувство 

любви,внимания ко 

всем членам семьи. 

Дид-я игра: «Какую 

работу выполняет 

каждый член семьи» 

Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты: Туыстарына 

деген сезімдерін әнмен 

жеткізуге 

баулу.Отбасы,ата-ана 

туралы әңгімелерін 

еркін жеткізуге 

мүмкіншілік 

жасау.Әнді таза 

дауыспен айтуға 

үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Кеселермен би» 

«Кең жайлау» 

а.Еңсепов 

Музыка тыңдау: 

«Жақсы көрем» 

Ғ.Дауылбава 

Ән айту: «ата-ананы 

тыңдаймыз»Б.Бейсенов

а 

Тақырыбы: 

«Отбасындағы 

сыйластық» 

өлеңі.Н.Әлімқұлов 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін дұрыс 

атауға,сәлемдесіп,қо

штасуға,үлкенді 

сыйлап,құрметтеуге 

үйрету.Олардың 

жақсы қасиеттерін 

көруге,әрекеттерін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Дидак/қ ойын: 

«Отбасындағы 

мерекелер» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 
«Асхана» (қалдық 

материалдармен 

жұмыс) 

Мақсаты:  

Балаларды табиғи 

материалдардан 

түрлі заттар 

даярлауға баулу. 

Еңбексүйгіштікке, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Отбасындағы 

түскі ас» 

 

  



жасауға,үлкендер еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

үйрету.Әдемілікті сезіне 

білуге 

тәрбиелеу.Эстетикалық 

сезімдерін 

,ойлауқабілеттерін,ұсақ 

қол қимылдарын дамыту. 

 

 

 

 

 

Ойын ойнау: «Киіз 

үйлер» 

Музыкалық қимылдық 

ойын: 

 

 

 

  

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс 

айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті 

баламын» әні. 

Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй 

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 1.Ертегілер еліне  саяхат:  

«Мақта қыз бен мысық» 

ертегісін оқып беру.                     

Мақсаты:Балалардың есте  

сақтау қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын молайтуға 

үйрету. 

1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

1. Ойыншықтар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 

Мақсаты: 

балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше 

отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету. 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке жұмыс 

 

2. Дидактикалық 

ойын «Иә немесе 

жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  

сұрақтарға  жауап 

беруге үйрету. 

 

2.Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 
Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

1. Практикалық 

ойын «Ойыншық 

неден жасалған?» 

Мақсаты: 

Балаларды әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Дала және бөлме гүлдері » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -

күйі туралы 

әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

II - апта ( 12-16 қазан айы 2020 ж.)  Ересек топ №2 «Құлыншақ» 

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым»; Апталық тақырып: «Менің көшем» 

Мақсаты:Балаларға өздері тұратын облыс,қала,аудан ауылдық жерлердегі көшелері туралы мағлұмат беру.Өздері тұратын көшелерін 

таза,ұқыпты ұстауға тәрбиелеу.Көшеде кездескен адамдарға жылы жүзбен қарап,сәлемдесуге үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 12.10.20. Сейсенбі: 13.10.20ж. Сәрсенбі:14.10.20ж. Бейсенбі: 15.10.20ж. Жұма:16.10.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу:Демалыс 

күндері қалай өткендері  

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

Санамақтар :Бір 

дегенім билік, барлық 

іске килік.       Екі 

дегенім-ерік, қойма 

еркінді беріп.                        

Үш дегенім-үміт,  

шақырады күліп.          

Төрт дегенім-талап, 

босқа жатпа қарап. 

Әңгімелесу:Жемістер 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

жемістер туралы 

әңгімелеуге үйрету, сөздік 

қорын  дамыту. 

Сергіту жаттығуы: 

Қызыл, сары, жасыл, көк                        

Түстерді біз білеміз.                                     

Сары күн, көк аспан,               

Қызыл гүл, жасыл шөп,                               

Ауада суретін саламыз,                   

Ойнаймыз, демаламыз. 

Саусақ ойындары: 

Мен – орамжапырақ 

жасыл болған,                              

Қазанның менсіз іші 

жоқ толған.                    

Жапырақтарымды 

жұлсаңдар алып,                  

Өзегім ғана жататын 

қалып. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                               Жаттығулар кешені№3 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді әуенмен 

билету. 

Мақсаты: Балаларды еркін 

қимылдауға үйрету. 

Көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. 

Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  

сұрақтарға  жауап 

беруге үйрету. 

 

Су патшасы дос 

болдық 

Тазалықты  сақтайтын 

Тазалықтан қашпайтын. 

Су патшасы  дос 

болдық,Енді  сенен  

қашпаймын. 

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет 

бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Балаларды 

сурет бойынша  2-3 

сөзден  тұратын  

Дидактикалық ойын: 

«Жемістерді атап айт» 

Мақсаты: 

балаларға жемістерді  

дұрыс атап айтуға 

үйрету. 

 



Беті-қолым,көз,мұрын, 

Дедің  таза  сен жуын. 

сөйлем  құрап  

айтуға  үйрету. 

 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Түрлі 

тапсырмалар мен 

жүгіру;шапшаң және 

баяу 

қарқынмен,жетекшімен 

ауыса отырып 

жүгіру.Ені 20 см,биіктігі 

30 см тақтай бойымен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру,секіріп,қос аяқпен 

тұру. 

Дидак/қ ойын: 

«торғайлар мен 

автомобиль  

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Біз 

тұратын көше» -№6 

Көжекпен ойнайық. 

Мақсаты: 

Байланыстырып сөйлеу 

дағдыларын 

үйрету.Әңгімені айтып 

беруге үйрету дағдыларын 

қалыптастыру. 

 «Шығармашылық 

Сурет салу 

Тақырыбы:Менің 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:Ені 20 см 

,биіктігі 30 см тақтай 

бойымен тепе-теңдікті 

сақтап жүру,секіріп,қос 

аяқпен тұру.Тақтай 

үстімен (8 м)көлденең 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Аялдамаға дейін»   

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «1 

цифры.Жылдам-

баяу.Үшбұрыш» 
Мақсаты: 1 санын 

жазу,санды затпен 

сәйкестендіре 

білугежылдам және баяу  

ұғымдарын 

бекіту.Пішіндерді 

ажырату,үшбұрышты 

тани білуге тәрбиелеу. 

«Қанша,сонша» 

сұрақтарына жауап 

беруге үйрету. 

  

 

«Денсаулық» 

«Дене шынықтыру» 

Мақсаты: Ені 20 см 

,биіктігі 30 см тақтай 

бойымен тепе-теңдікті 

сақтап жүру,секіріп,қос 

аяқпен тұру.Тақтай 

үстімен (8 м)көлденең 

еңбектеу.Доға астынан 

еңбектеп өту.(биіктігі 50 

см) 

Қимылды ойын: 

«Көшедегі көліктер» 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

А.Барто «Төбет»   

Мақсаты: Тақырыбы: 

А.Барто «Төбет» 

Мақсаты: 

Үй жануарлары туралы 

оларға күтім көрсететін 

иелері жайлы айту. 

Кейде көшедеде иесіз 

иттер болатыны одан 

сақтану туралы 

түсіндіру.Өзара 

қамқорлық көрсету. 

ОЙын: «Көшеде нелер 

бар?»  

 Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Отбасымен серуенге 

шыққанда» 

Мақсаты: Көшеде өзін 

дұрыс ұстау ережелері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру.Қоршаға

н орта туралы 

білімдерін 

кеңейту.Табиғаттағы 

өзгерістер туралы 

білдірту. 

Дидак/қ ойын: 

«Көшедегі қауіпсіздік» 

«Шығармашылық 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты: Көшеде 

жүру ережесін 

сақтау,кауіпсіздікке 

баулу.Әннің 

сергек,ширақ,сабырлы 

сипатын және түстерді 

ажырата білу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Марш»Ю.Энтин 

Музыка тыңдау: 

«Шығармашылық 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты: Көшеде 

жүру ережесін 

сақтау,кауіпсіздікке 

баулу.Әннің 

сергек,ширақ,сабырл

ы сипатын және 

түстерді ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Марш»Ю.Энтин 

Музыка тыңдау: 

«Бағдаршам»Қ.Қайы

м 

Ән айту: «Күз 

тамаша»С.Шынымов 

Ойын ойнау: 

«Светафор-

Айрықшам»Ю.Чичк

ов 

Музыкалық 

қимылдық ойын: 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Мені 



көшем 

Мақсаты: Әртүрлі 

бағыттағы тура сызықтар 

мен олардың қиылысуын 

жүргізе білуді үйрету.Үлгі 

бойынша пішінін ескере 

отырып сурет салуды 

үйрету. 

 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Бауырсақ 

жолмен домалап 

келеді» 

Мақсаты: Алақанға 

салып домалақтауды 

үйрету.Бастаған істі 

аяғына жеткізе білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

«Бағдаршам»Қ.Қайым 

Ән айту: «Күз 

тамаша»С.Шынымов 

Ойын ойнау: 

«Светафор-

Айрықшам»Ю.Чичков 

Музыкалық қимылдық 

ойын: 

  

 

 

қоршаған орта» 

Мақсаты: Өзі 

тұратын аймақтағы 

жақын жердегі 

нысандарды ,көшені 

атай білу,өз үйін 

сыртынан тани білу 

дағдысын жетілдіру. 

Дидак/қ ойын: «Кім 

не жасайды?» 

 

  

 

 

 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс 

айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ойын бұрышы: 

Ж.Р.О: «Отбасы» 

Мақсаты: Ойын 

арқылы балалардың 

білімдерін кеңейту, тіл 

байлығын дамыту. 

Бірлесіп ойнауға  

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету. 

1. Табиғат бұрышы: 

Мақсаты: Балаларды 

тазалыққа, табиғатқа 

деген сүйіспеншілікке 

үйрету. табиғат 

бұрышындағы гүлдер 

жапырақтарын шаңнан 

тазарту арқылы 

ұжыммен бірлесе 

жұмыс жасауға 

бейімдеу. 

 1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1 Әңгімелесу 

«Жемістер»туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты: сурет 

арқылы жемістермен 

таныстыра отырып, 

оларды бір-бірінен 

ажырата алуға үйрету. 

 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2.Бір атаның жеті ұлы, 

он екі қызы  бар:  
Мақсаты: Балаларға 

апта күндерін, ай 

аттарын жаттату. Есте 

сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

2. Түркімен балалар 

ойыны «Ақсақ тауық» 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру, зейінін дамыту. 

2.Дидактикалық ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата»       Мақсаты: 

Балаларды отбасында 

кімдер тұратынын және 

оларды атап айтуға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Аулада нелер өседі?» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

 IIІ-апта  (19-23 қазан айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:Менің отбасым ; Апталық:« Үйдегі және көшедегі кауіпсіздік» 

         Мақсаты: Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдану негізінде балалардың отбасы туралы білім,білік дағдыларын 

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

Күн тәртібі Дүйсенбі:19.10.2020 Сейсенбі:20.10.20ж. Сәрсенбі:21.10.20ж Бейсенбі:22.10.20ж. Жұма:23.10.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, 

қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу:Демалыс 

күндері қалай өткендері  

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

Санамақтар :Бір 

дегенім билік, барлық 

іске килік.       Екі 

дегенім-ерік, қойма 

еркінді беріп.                        

Үш дегенім-үміт,  

шақырады күліп.          

Төрт дегенім-талап, 

босқа жатпа қарап. 

Әңгімелесу: 
Балабақшадағы аула 

сыпырушының еңбегі 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға  

үлкендердің еңбегі  туралы 

әңгіме құрастыруға үйрету, 

үлкендердің еңбегін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай 

баламыз,  Өсіп-өсіп 

толамыз.                        

Көкке қарап, 

талпынып, Күнге 

қолды созамыз. Қанат 

қағып ұшамыз,  

Қарлығаштай 

қалықтап,                                    

Бір отырып,бір тұрып, 

Бір тынығып аламыз. 

Саусақ ойындары: 

Тәрбиеші берер   

кеңесін,                                                

Сурет сап жатсам    

мен өзім.                

Бірге ойнап, ән 

айтқызып, 

Ұйықтатады 

жатқызып. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені №4 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға 

үйрету. Көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлау. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балаларды 

еркін қимылдауға 

үйрету. Көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлау. 

 

 

 

Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

Әңгімелесу: «Күз 

мезгілі»(сурет бойынша 

әңгімелесу) 

Мақсаты:Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық? 

Мақсаты:Балалардыо

йынға деген  

қызығушы лықтарын 

арттыру. 

Ұйымдастырылға «Денсаулық» «Денсаулық» ««Денсаулық»  «Қатынас»  «Қатынас» 



н оқу қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 1-1,5 минут 

ішінде баяу қарқынмен 

үздіксіз жүгіру.Көлбеу 

тақтаймен (ені 2 см 

,биіктігі 30-35 

см)жоғары төмен жүру 

мен жүгіру.Қапшықты 

нысанаға көздеп 

лақтыру.(3 м қаш) 

Қимылдық ойын: 

«Өртті сөндіру» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: Әйгерім 

дастархан әзірлеп 

жатыр №14 

Мақсаты:Заттардың 

және олардың тұрған 

орнын анықтау 

дағдыларын 

жетілдіру.Сөздік қорын 

дамыту. 

  

 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биікт

ігі30-35см) жоғары 

және төмен жүру мен 

жүгіру. Кегльдердің 

арасымен еңбектеп 

жүру. Гимнастикалық 

қабырғаға кез келген 

тәсілмен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

 «Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтарды 

жинау» 

Мақсаты: 2 санымен 

таныстыру,ұзын –

қысқа,жылдам-

баяутүсінігін беру.Екі 

заттың орнын 

орналасқан ретіне 

қарай салыстыруды 

үйрету. 

 «Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Бағдаршам» 

Мақсаты: Тік 

төртбұрыш қағаздардан 

бағдаршам 

дөңгелектерін қию 

тәсілін 

үйрету.Қайшыны 

ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу.Ұқыпты 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Көлбеу 

тақтаймен(ені2см,биіктіг

і30-35см) жоғары және 

төмен жүру мен жүгіру. 

Кегльдердің арасымен 

еңбектеп жүру. 

Гимнастикалық 

қабырғаға кез келген 

тәсілмен өрмелеу. 

Қимылды ойын: 

«Бағдаршам» 

Құрал-жабдықтар:Бала 

санына қарай түрлі түсті 

орамалдар,1-2 көлбеу 

қойылған тақтай 

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

аясындағы қауіпсіздік 

ережелері»  

Мақсаты:  

Табиғат аясындағы 

тәртіп ережелері туралы 

түсінік беру.Балаларға 

әртүрлі жағдайдан шығу 

жолдарын таба білуге 

ықпал жасау.Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

арттыру.Табиғатты 

аялауға,қорғауға,табиғат 

әсемдігін бағалай білуге 

тәрбиелеу.  . 

Дидак.ойын: «Қауіпті 

және қауіпсіз заттар» 

«Шығармашылық» 

 «Орыс тілі» 

Тақырыбы: «Техника 

безопасности дома и на 

улице» 

Мақсаты:Обеспечение 

безопасности детей на 

кухне; 

-Ползуйтесь 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 оставщий 

кипяток 

-Выключенный горячий 

утюг должен остывать в 

недоступном месте 

оставляйте провод 

висящим. 

Дидак/кая игра: 

«Правила безопасности 

дома»  

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Үйдегі және 

көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі және 

көшедегі қпуіпсіздікке 

үйрету. Музыкалық 

ырғақты қимылдарды 

орындауда жеңіл 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Мақсаты: 

«Бағдаршам» 

өлеңі.С.Дүкенбай 

Мақсаты:Өлеңді 

түсініп,есте сақтауға 

жүйелілігін сақтауға 

үйрету. 

Дид-қ жұмыс: 

«Бағдаршамның 

түстері» 

Көрнекі 

құралдар:Жол 

белгілерінің 

суреті,бағдаршам 

Әдіс-

тәсілі:Түсіндіру,сұрақ

-жауап. 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Біздің 

қаланың көшесі»  

Мақсаты:Ірі және 

ұсақ құрылыс 

материалдарынан 

құрастыра білу 

іскерліктерін 

дамыту.Бастаған істі 

аяғына дейін жеткізу 

дағдыларын жетілдіру 

  



жұмыс 

жасауға,үлкендер 

еңбегін құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:   

 «Бағдаршам» (Заттық 

сурет салу) 

Мақсаты: Дөңгелек 

пішінді заттарды сала 

отырып, дәстүрлі сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру. Баланың 

ойлау, көру,  

қабілеттерін және ұсақ 

қол қимылдарын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Бағдаршам 

қандай?» 

Көрнекі 

құралдар:Бағдаршамның 

суреті 

 

 

 

секірулер, жұптаса билеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Полька Янка» Беларус 

халық әуені  

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» Қ.Қайым 

Ән айту: «Күз тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: 

««Светофор-айрықшам» 

Ю.Чичков 

 

  

  

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 



Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті баламын» 

әні. Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй 

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 1.Ертегілер еліне  

саяхат:  «Мақта қыз 

бен мысық» ертегісін 

оқып беру.                     

Мақсаты:Балалардың 

есте  сақтау 

қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1. Ойыншықтар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 

Мақсаты: 

балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше 

отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 



сақтауға үйету.  

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке жұмыс 

 

2. Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», «Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың моторикасын 

дамыту. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 
Тақырыбы 

«Жаңбырлы күн» 

Мақсаты: Балаларды 

табиғат 

құбылыстарын 

бақылай отырып, өз 

сезімдерін бейнелей 

білуге үйрету. 

1. Практикалық 

ойын «Ойыншық 

неден жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды 

әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Дала және бөлме гүлдері » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта (26-30 қазан айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:Менің отбасым ; Апталық:« Алтын күз» 

   Мақсаты: Табиғаттағы болатын өзгерістер,құбылыстар жайлы түсінік бере отырып,күз туралы білімдерін кеңейту және Табиғаттың 

өзгерістерін атау.Күз мезгілінің құбылыстарын ажырата білуге үйрету.Табиғатты қорғауға тәрбиелеу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

26.10.2020 

Сейсенбі: 

27.10.2020 

 

Сәрсенбі: 

28.10.2020 
 

Бейсенбі: 

29.10.2020 

Жұма: 

30.10.2020 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не 

қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда 

әңгімелесу. 

 Әңгімелесу: 

«Күз» мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

әңгімелесу арқылы 

сөздік қорын молайтуға 

үйрету. 

 

Дид. ойын: «Жекеше-

көпше»                         

Мақсаты: Балаларды  

өсімдік атауларын 

жекеше,көпше атауға  

үйрету. 

Саңырауқұлақ-

саңырауқұлақтар 

Күз  туралы  

өлең  үйрету:  

Жемісі мол теретін,  

Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен  күз деген. 

(Ғ.Қ) 

 

Сергіту сәті:  

 Саңырауқұлақ 

болайық, 

Тізе бүгіп отырайық. 

Жаңбыр жауса 

көтеріліп, 

Өсіп-өсіп алайық. 

 

Мақал-мәтел жаттату: 

«Күз» туралы. 

Көктемде жерге 

түскен бір дән. 

Күзді күні мың дән 

болады. 

Тоқты күз болмай, 

Қойға қосылмайды. 

Көктемгі әрекет, күзгі 

берекет. 

Таңғы жаттығу                                                  Жаттығулар кешені  №4 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жұмбақ жаттау 

Бұлттар төніп, жерге 

төгіліп, 

Дымқыл тұман басады. 

Шөп сарғайып, өңі 

тайып, 

Дала нұры қашады. 

Ойнай алмай, 

Денең мұздап тоңады. 

(Күз ) 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да 

ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет 

бойынша  өсімдіктерді 

танып, сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Тақпақ жаттату: 

Жаздай күткен бәріміз, 

Сары алтын,сары күз, 

 Көк аспаның мөлдіреп, 

Алтын күнім елжіреп.   

 

Дидактикалық 

ойын«Не артық» 

Мақсаты: 

Балалардың сөйлеу 

қабілетін 

байқағыштығын 

арттыру. 



Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі  

қимылдар:1.Орта 

жылдамдықпен  жүруді 

кезектестіре отырып, 40-

50 метрге жүгіру.Екі 

аяқпен бір орында 

тұрып, ұзындыққа 

секіру.Гимнастикалық 

орындық үстінен 

етпетінен жатып, шаян 

сияқты ішпен тартылып, 

орындықтың екінші 

басына шығу. 

Қимылды ойын: 
«Жапырақтарды 

жинаймыз» Құрал-

жабдықтар: 

Гимнастикалық орындық 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Күзгі табиғат» сурет 

бойынша әңгімелеу 

Мақсаты:сурет 

мазмұнына сәйкес 

әңгіменің басы мен 

соңын құрастыруға 

үйрету.Байланыстырып 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Екі аяқпен 

бір орында тұрып, 

ұзындыққа секіру. 5-

6м.қаш.доғаның 

 астынан еңбектеп өту. 

Гимнастикалық 

орындық үстінде 

кедергілерден аттап 

жүру.  

Қимылды ойын: «Күн 

мен жаңбыр» 

Құрал 

жабдықтар:Бала 

санына қарай екі 

жалаушадан,6-8 кесек 

ағаш 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Бақтағы 

жемістер мен 

көкөністер» 

геометриялық пішіндер 

Мақсаты: 1  санымен 

таныстыру.Сандық 

топты белгілеу.Биіктігі  

және  жуандығы 

бойынша  бірдей және 

екі түрлі  заттарды 

салыстыру. 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Екі аяқпен бір 

орында тұрып, 

ұзындыққа секіру.  

Гимнастикалық орындық 

үстінен етпетінен жатып, 

шаян сияқты ішпен 

тартылып, орындықтың 

екінші басына шығу.Құм 

салған қапшықты оң 

және сол қолмен алысқа 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Асқабақты домалатып 

жеткізейік» 

Спорттық ойын: «Мен 

және менің отбасым 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қияр мен 

капуста» ертегісі 

Мақсаты: Таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді драмалауға, 

барлық дыбыстарды  

анық және әртүрлі 

қарқында дыбыстауға 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Көкөністерді тез жина» 

 «Таным» 

 «Жаратылыстану» 

Тақырыбы:«Алтын күз 

келді!» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер 

туралы, жыл мезгілдері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Табиғаттағы ауа 

райының жайын 

бақылауды және 

бақылау 

 нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілей 

білуді үйрету.  

Дид-қ ойын:«Күзгі 

ерекшеліктерді ата» 

Көрнекі құралдар: 

Маусымдық  өзгерістер 

фото, видео  көріністері 

Әдіс-тәсілдері: 

түсіндіру, сұрақ-жауап 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты: Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы 

көрсете білу. Музыкаға 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты: Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:  

«Күзгі вальс»  

Қ.Шілдебаев  

Музыка тыңдау:  «Күз 

жомарт» Д.Ботбаев 

Ән айту: «Күзгі 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы:  

«Күзгі табиғат 



сөйлеу дағдыларын 

жетілдіру 

Көрнекі құралдар: 

күз мезгілінің суреттері 

Әдіс-тәсілі:Сұрақ-

жауап,әңгімелесу 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай кезде болады» 

Көрнекі құралдар: күзгі 

табиғат суреті 

«Шығармашылық» 

«Сурет салу» 

Тақырыбы: 

 «Күзгі жапырақтар» 

сюжетті сурет салу 

Мақсаты:Қылқаламды 

дұрыс ұстауды , 

қағаздың  үстінен 

жүргізуді 

үйрету.Қоршаған  

ортаның әсемдігін , 

эстетикалық талғам 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілін ата» 

Құрал 

жабдықтар:Бояулар,қыл

қалам,қағаз,су,сүлгі,сурет 

дәптер. 

Әдіс тәсілі:Түсіндіру 

 

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі жемістер» 

Көрнекі құралдар:  

Геометриялық 

пішіндер мен күзгі 

жемістердің, 

көкөністердің суреттері 

 

 

 

 

 

Көрнекі құралдар: қияр 

мен капустаның киімі 

 «Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Күзгі 

жапырақтар» 

Мақсаты:Заттарды қағаз 

бетіне орналастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Компазиц

ияны құрастыру кезіне 

заттар мен нысандардың 

көлемі бойынша ара-

қатынасын ескерту. 

Дидак/қ ойын: «Жыл 

мезгілін ата» 

 

 

 

 

 

 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Күзгі вальс»  

Қ.Шілдебаев  

Музыка тыңдау:  «Күз 

жомарт» Д.Ботбаев 

Ән айту: «Күзгі 

жапырақтар» 

П.Шайжанова 

Ойын ойнау: «Күн 

суытты далада» 

А.Айтуова 

 

 

 

 

құбылыстары» 

Мақсаты: Балалардың 

табиғат құбылыстары: 

жел, жаңбыр, тұман 

туралы түсініктерін 

кеңейту.Күзгі 

табиғаттағы 

өзгерістерін бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Күзгі 

құпиялар» 

 

  

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 



Серуен: 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс 

айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Желілі-рөлдік 

ойын:  

 «Шаштараз» 

Мақсаты: Балаларға 

шаштараз қызметін 

таныстыру арқылы 

шаштараз еңбегін 

бағалай білуге үйрету. 

Құралдарымен 

таныстыру. 

 

Үстел үсті  театры 

арқылы «Бауырсақ» 

ертегісін көрсету. 

Мақсаты: Үстел-үсті 

театры  арқылы 

балалардың 

қызығушылықтарын  

арттыру. 

 

1. Вариативтік 

компонент 

 «Алтын асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

. 1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

 

Дид.ойын: 

«Жұмбақ шешу» 

(Күз туралы 

жұмбақтар) 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

 

2. ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ОЙЫНПішініне қарай 

орналастыр 

Мақсаты:  Балаларға әр 

түрлі пішіндер беріледі. 

Қолдарындағы 

пішіндерді үстел-

үстіндегі пішіндерге 

сәйкестендіріп 

орналастырады. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 

Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

1. Практикалық 

ойын «Ойыншық 

неден жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды 

әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Берекелі алтын күз» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 



Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес 

пандемияға 

байланысты сақтық 

шараларын сақтап 

отыру. 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

 І-апта  (02-06 қараша айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» ; Апталық:«Өзім туралы» 

         Мақсаты: Денсаулық сақтау технологиялары негізінде балалардың спортпен шұғылдануға деген қызығушылықтарын арттыру.Балалар 

әрекетінің түрлі нысандары мен түрлерінің олардың ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту.Шығармашылықтары мен ойлау,қиялдау сезімдерін 

жетілдіру. 

  

Күн тәртібі Дүйсенбі:02.11.20 Сейсенбі:03.11.20ж. 

 

Сәрсенбі:04.11.20ж. 

 

Бейсенбі:05.11.20ж. Жұма:06.11.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, 

қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу: 

«Күз» мезгілі туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

әңгімелесу арқылы 

сөздік қорын молайтуға 

үйрету. 

 

Дид. ойын: «Жекеше-

көпше»                         

Мақсаты: Балаларды  

өсімдік атауларын 

жекеше,көпше атауға  

үйрету. 

Саңырауқұлақ-

саңырауқұлақтар 

Күз  туралы  

өлең  үйрету:  

Жемісі мол теретін,  

Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен  күз деген. 

(Ғ.Қ) 

 

Дидактикалық ойын 

«Не қалай 

дыбыстайды?» 

Мақсаты. Үй 

жануарларының 

дауысын салып,айтуға 

үйрету. 

Мақал-мәтел 

жаттату: «Күз» 

туралы. 

Көктемде жерге 

түскен бір дән. 

Күзді күні мың дән 

болады. 

Тоқты күз болмай, 

Қойға қосылмайды. 

Көктемгі әрекет, 

күзгі берекет. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                               Жаттығулар кешені№5 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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



ұйымдастырыл 

ған оқу қызметіне 

дайындық  

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін 

көтеру. 

«Үй жануарлары»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  үй 

жануарларын ажырата  

білуге үйрету. 

 

Дид. ойын: «Таны да 

ата»Мақсаты: Балаларды 

сурет бойынша  

өсімдіктерді танып, 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Жаңылтпаш қайталату: 

Сегіз семіз серке, 

Семіз сегіз серке. 

Сегізі де егіз, 

 Семізі де сегіз. 

Жұмбақ шешу: 

Адамға серік, 

Күзетке берік. (ит) 

Мақсаты: 

Балалардың тілін 

жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

Ұйымдастырылған 

оқу қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды 

ойын:«Ұшақтар» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: :«Мен 

қандаймын?» 

Мақсаты: Сурет 

бойынша  әңгіме 

құрастыру, айтып 

беруге үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

 Дид-қ ойын 

 «Сезім мүшелерін 

ата» 

 

 «Таным» 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Сапқа тұру, 

құрылымын өзгертіп, 

қайта тұру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа секіру. 

(сызықтардың ара қаш-

ғы 40-50см). 

Қапшықты оң және сол 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-н) 

дәлдеп лақтыру.  

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

«Маған қарай  жүгір». 

«Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Менің күн 

тәртібім» (Уақытты 

бағдарлау) 

Мақсаты: 2 санымен 

таныстыру. Таңертең, 

күндіз, кеш, түн тәулік 

бөліктерін ажырату және 

атай білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

4-5 сызық арқылы 

орнынан ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Оң және сол қолымен 

көлдененінен нысанаға (2-

2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру.Басқа қап киіп, 

заттарды аттап өту, 

бұрылу. 

Қимылды ойын: 

«Менің соңымнан жүр» 

 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мен 

саңырауқұлақты  

бақылаймын» 

Мақсаты:«Бақылау» 

ұғымынтүсіндіру. 

Жандытабиғат, 

оныңтіршілікортасыжәне

жансызтабиғаттағықайтал

анбасқұбылыстүрлерітура

лыбілімдерінжетілдіру. 

Жанды және жансыз 

табиғатқа не жататынын 

«Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тақырыбы: «Витамины» 

Цель: Уточнить 

представление детей об 

овощах и фруктах; 

- Формировать 

представление детей о 

необходимости 

организму витаминов; 

- Формировать умение 

классифицировать 

(овощи, фрукты); 

- Развивать театральные 

способности, речь детей 

(инсценировка); 

- Развивать мышление; 

- Воспитывать интерес к 

природе. 

Составление 

словосочетаний, 

предложений из 2-3 слов. 

Дид-я игра:«Узнай по 

вкусу» 

 

«Шығармашылық» 

.Музыка. 

Тақырыбы:  

«Мен-өмірдің гүлімін» 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

 «Мен кіммін?»  

Мақсаты: 

Оқиғаларды ойдан 

құрастырып, 

кейіпкерлердің 

мінезін сипаттауға 

үйрету. Балалардың 

зейінін, 

бақылағыштығын, 

қиялын дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Дауысынан таны» 

 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің 

гаражым » (Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты:Үлгі 

бойынша әртүрлі 

текшелермен қора 

құрастыруды 

үйрету.Ұжымда 

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу.Құрылыст

ы биіктетіп жасау 



Құрастыру 

Тақырыбы: «Менің 

гаражым » (Құрылыс 

материалдарынан) 

Мақсаты:Үлгі 

бойынша әртүрлі 

текшелермен қора 

құрастыруды 

үйрету.Ұжымда 

жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу.Құрылысты 

биіктетіп жасау ,бір 

бөлшекті екінші 

бөлшекпен 

ауыстыру(биік,аласа),

өзгерту іскрліктерін 

дамыту. 

 

 

 

 

 

Дид-қ ойын: «Кім үйіне 

тез жетеді?» 

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы:  

Тақырыбы:«Жеміс-

жидекке арналған себет» 

Мақсаты: Қайшына 

дұрыс ұстау және 

пайдалана білуді 

қалыптастыру. 

Ересектердің көмегімен 

бөліктерді желімдеуге 

үйрету. Желімді, сүлгіні 

қолдануды үйретуді 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын:«Ащы, 

тұщы» 

 

түсіндіру арқылы есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Дид-қ ойын:«Жанды-

жансыз» 

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:   

 «Мақта қыздың мысығы» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

пішінін, пропорциясын 

ескере отырып, 

жануарларды  

бейнелеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Өзің жақсы 

көретін үй жануары» 

Мақсаты:  Балаларды 

елжандылыққа,тұлғалық 

сенімділікке 

тәрбиелеу.Ән айта 

отырып, мәтініне сай 

қимылдар жасауға 

үйрету.  

Әуенді ырғақты қимыл:  

 «Күзгі вальс» 

Қ.Шілдебаев 

Музыка тыңдау:  

«Атамекен өрені» 

Б.Бүрісұлы 

Ән айту: «Мен бір ерке 

баламын» Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: «Өз 

жұбыңды тап!» 

Қимылды ойын 

 

  

 

,бір бөлшекті екінші 

бөлшекпен 

ауыстыру(биік,аласа

),өзгерту 

іскрліктерін дамыту. 

 

 

 

 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау. 

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 



Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру. 

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті баламын» 

әні. Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй 

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

. Ойыншықтар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету. 

1.Ертегілер еліне  

саяхат:  «Мақта қыз бен 

мысық» ертегісін оқып 

беру.                     

Мақсаты:Балалардың 

есте  сақтау 

қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

1. Вариативтік компонент 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның жоспары 

бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: 

 «Кел билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) . 

Ойыншықтар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

Мақсаты: 

балалардың ойлау 

қабілетін дамыту. 

жұмбақты шеше 

отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету. 

 



Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

 

2. Дидактикалық ойын 

«Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», «Лото»             

Мақсаты: балалардың ұсақ 

қолдың моторикасын 

дамыту. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 

Тақырыбы 

«Жаңбырлы күн» 

Мақсаты: Балаларды 

табиғат 

құбылыстарын 

бақылай отырып, өз 

сезімдерін бейнелей 

білуге үйрету. 

1. Практикалық 

ойын «Ойыншық 

неден жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды 

әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

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

Серуеннен оралу Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

 Ата-аналармен балалардың көңіл -күйі туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз мезгілі туралы тақпақ, жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға келерде бетпердемен келулерін ескерту. 

Ата – аналарға балалардың  денсаулығын қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (09.11-13.11қараша айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» ; Апталық:«Дұрыс тамақтану.Дәрумендер» 

   Мақсаты:Балаларға құстар туралы, олардың тіршілігімен пайдасы туралы мағұлмат беру.Құстардың аттарын атауға, айыра білуге 

үйрету.Балалардың ойлау,есте сақтау қабілеттерін дамыту. Құстарға деген қамқорлыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:09.11.20 Сейсенбі:10.11.20ж. 

 

Сәрсенбі:11.11.20ж. 

 

Бейсенбі:12.11.20ж. Жұма:13.11.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу. 

 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылда 

 

Серіту сәті. 

Қарға біздің қар, қар, 

Сауысқаныс саңқ, саңқ. 

Торғайларым шиқ, шиқ 

 Жапалағым ух, ух. 

Көкек көкек, көкек деп, 

Ұшады екен желпілдеп 

 

Күз  туралы  

өлең  үйрету:  

Жемісі мол теретін,  

Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен  күз деген. 

(Ғ.Қ) 

 

Дидактикалықойын: 

 «Үй дала құстары» 

Мақсаты:Құстартуралыбі

лімдерінбекіту. Тез 

ойлау 

қабілетін,зейініңтәрбиел

еу,белсенділігінартыру. 

 

Өлең жаттату: 

«Құстарды қорғайық» 

Балалық қып қызбайық 

Құс ұясын бұзбайық 

Құстар біздің досымыз 

Құстарда да ана бар 

Құстарда да бала бар 

Орманға бара жатқандар, 

Аңшылық дәмін 

татқандар, 

Өтінем түгел бәріңнен 

Көктегі құсты атпаңдар! 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                Жаттығулар кешені №5 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жұмбақ жасыру:(құстар 

туралы) 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет бойынша  

өсімдіктерді танып, 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Жаңылтпаш 

қайталату: 

Сегіз семіз серке, 

Семіз сегіз серке. 

Сегізі де егіз, 

 Семізі де сегіз. 

Дидактикалық ойын: 

«Құстарды ажырат»  
Мақсаты: Балаларға 

құстарды таныстыру 

және оларды ажыратуға 

үйрету.Құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 



Ұйымдастыры

лған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Қатарға бір-бірден 

сапқа тұру.Қолын 

жоғары көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру. 

50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 20-

25см.биіктікке секіру 

Қимылды ойын: 

«Көкөністерді жина» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Не 

дәмді?» ертегісі 

Мақсаты: 

 Сөзді дыбыстау 

мәдениетін тәрбиелеуге 

арналған дидактикалық 

ойындарды қолдану. 

Зат есімдерді жекеше 

және көпше түрде 

қолдану дағдыларын 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не?» 

Мақсаты:Жемістер мен 

көкөністерді ажыратып, 

дәмінің 

айырмашылығын және 

пішінін айта білуге 

үйрету. 

«Шығармашылық» 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Қолын жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен тұру. 20-

25см.биіктікке секіру. 

Құрсаудан еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Қоянның сәбізі» 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер»  (Кеңістікті 

бағдарлау) 

Мақсаты:  3 санымен 

таныстыру.Өзінің дене 

бөліктерінің 

орналасуына қарай 

бағдарлай білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: 

«Көкөністерді сана» 

Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

Көрнекіліктер:суреттер, 

«Көкөністер 

айтысы»мультфильм 

көрсету 

 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Қолын жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен тұру. 

50см.жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 

Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 
«Дәрумендерді жинау 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Шие 

тергенде 

Мақсаты: Ертегі желісін  

драмалау дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Көкөністерді ата» 

Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

Көрнекіліктер:суреттер, 

«Көкөністер 

айтысы»мультфильм 

көрсету 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Қияр мен 

сәбіз» 

Мақсаты:Ермексаздан 

түрлі мүсіндеудің 

тәсілдерін(шираты,шымш

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Дәрумендер әлеміне 

саяхат» 

Мақсаты: Балаларға 

жемістердің, 

көкөністердің дәруменге 

бай екенін, денсаулыққа 

пайдасын түсіндіру, бау-

бақшаға саяхатқа 

шығып, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

Дид-қ ойын: «Бақта ма, 

бақшада ма?» 
Мақсаты: көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін ажырата білу. 

 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:   Астық, дәнді 

дақылдар мен 

көкөністер-дің 

пайдалылығын, қысқа 

азық дайындаудың 

қажеттілігін түсіну. Ел 

ырзығының қуанышын 

әнмен, бимен көркемдей 

білу. Мерекелік көңіл-

күй сыйлау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:   Астық, 

дәнді дақылдар мен 

көкөністер-дің 

пайдалылығын, қысқа 

азық дайындаудың 

қажеттілігін түсіну. Ел 

ырзығының қуанышын 

әнмен, бимен 

көркемдей білу. 

Мерекелік көңіл-күй 

сыйлау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Тәтті тосап»  биі 

 Музыка тыңдау:  

Осенний вальс. 

Чайковский 

Ән айту: «Күзге сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Айгөлек» ойыны      
«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Нан-ас 

атасы»  

Мақсаты:Наубайшын

ың еңбегі туралы 

әңгімелеу.Нанның адам 

өміріндегі 

маңыздылығын,оның 

дастарханға үлкен 

еңбекпен жасалған 

тағамдардың 

нәтижесінде келетінін 



Сурет салу 

Тақырыбы: 

 «Дәмді алмалар» 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішіндерді түрлі 

көлемде салуға 

үйретуді жалғастыру, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

шығармашылық ойлау, 

қиялдау  қабілеттерін, 

ұсақ қол қимылдарын 

дамыту. 

Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

у)үйрету.Күзгі өнім 

туралы түсініктерін 

бекіту. 

Ойын: «Көкөністерді 

айырып жина»  

 

 

 

 

 

«Тәтті тосап»  биі 

 Музыка тыңдау:  

Осенний вальс. 

Чайковский 

Ән айту: «Күзге сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Айгөлек» 

ойыны      
 

 

түсіндіру.Нанды 

қастерлеуге ,дихан 

еңбегін бағалауға 

тәрбиелеу. 

; 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын бақылап,ажырата 

білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 



қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, денені 

түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ойын бұрышы: 

Ж.Р.О: «Отбасы» 

Мақсаты: Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Бірлесіп ойнауға  

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету. 

1. Табиғат бұрышы: 

Мақсаты: Балаларды 

тазалыққа, табиғатқа 

деген сүйіспеншілікке 

үйрету. табиғат 

бұрышындағы гүлдер 

жапырақтарын шаңнан 

тазарту арқылы 

ұжыммен бірлесе 

жұмыс жасауға 

 1. Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

 

 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1 Әңгімелесу 

«Жемістер»туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты: сурет арқылы 

жемістермен таныстыра 

отырып, оларды бір-

бірінен ажырата алуға 

үйрету. 

 



бейімдеу. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2.Бір атаның жеті ұлы, 

он екі қызы  бар:  

Мақсаты: Балаларға апта 

күндерін, ай аттарын 

жаттату. Есте сақтау, 

ойлау қабілеттерін 

дамыту 

2.Құрылыс 
материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

2. Түркімен балалар 

ойыны «Ақсақ тауық» 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру, зейінін дамыту. 

2.Дидактикалық ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата»       Мақсаты: 

Балаларды отбасында 

кімдер тұратынын және 

оларды атап айтуға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

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

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (16.11-20.11қараша айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» ; Апталық:«Өзіңе және өзгелерге көмектес» 

   Мақсаты: Балалардың ең алдымен өздеріне деген сыйластығын,содан кейін жанындағыларға көмектесу керектігін ұғындыру.Өзіне-өзі 

ұқыпты,тәрбиелі,таза болуын қамтамасыз ету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:16.11.20 Сейсенбі:17.11.20ж. 

 

Сәрсенбі:18.11.20ж 
 

Бейсенбі:19.11.20ж. Жұма:20.11.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. Балалардың 

көңіл -күйлеріне назар 

аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау. 

Ұйқас сөз айтқызу: 
Ян-ян-ян, 

Қалқан құлақ қоян. 

-Кі,-кі,-кі,  

Қу түлкі. 

-Ыр,-ыр,-ыр, 

Ырылдайды  қасқыр. 

-Ю,-ю,-ю,Аңқау аю. 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да 

ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет 

бойынша жабайы 

жануарларды танып, 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Бейнеролик 

«Жабайы 

жануарлары»                    

Мақсаты: 

Балаларды 

бейнеролик арқылы  

жабайы  

жануарларды 

ажырата  білуге 

үйрету. 

Жұмбақ жасыру: 

Өзі жап-жас,мұрты 

бар, 

Ет пен сүтке 

ұмтылар. 

Тастамайды жылы 

үйде, 

Түкті тонын шұп-

шұбар. 

Мақсаты: 

балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңғы 

жаттығу 

 

                                                             Жаттығулар кешені  №6 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу.  

Ойындар, 

ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

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

Балаларды көңілді бейне 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жаңылтпаш қайталату: 

Пеш үстінде бес мысық, 

Пеш ішінде бес мысық, 

Бес күзетші-бес пысық. 

Дидактикалық ойын: 
«Нені қайда қоямыз».                         

Мақсаты: Балаларға 

заттарды атап оларды 

Тақпақ оқып беру 

«Қасқыр» 

Қаңғырамын үйім 

жоқ, 

Дидактикалық 

ойын: «Төлдерін 

ата» 

Мақсаты: 



дайындық  Мақсаты:Балалардың 

сөздерді анық айтуға 

үйрету,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

 

 

қайда тұратыны туралы 

айтқызуға үйрету. 

Ауылдардың иті 

жоқ. 

Ұрлық,зорлық 

кәсібім, 

Тамақтанар несібім. 

 

 

Балаларды үй және 

жабайы 

жануарлардың 

балаларын атауға   

үйрету. 

Ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша түзелу.Қолын 

беліне қойып, бір аяқпен 

тұру, екі жағына айналу. 

Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Саңырауқұлақтарды 

жинайық». 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қайырымды 

бала» 

Б.Данабеков 

Мақсаты: Фонематикалық 

қабылдау дағдыларын 

қалыптастыру. Әңгімеге 

қатысу және тілді түсіну, 

тыңдау біліктерін  үйрету 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Қолын беліне қойып, бір 

аяқпен тұру, екі жағына 

айналу. Құрсаудан еңбектеп 

өту. 

Ойлы-қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап жүру.  

Қимылды ойын: 

«Жапырақтарды 

сыпырамыз» 

 «Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы: :«Дым 

білмеске көмектес» 

Мақсаты: 4 санымен 

таныстыру. Заттар шамасы 

бойынша әртүрлі 

болатындығы жайлы 

түсінік беру.Ұзын-қысқа 

белгісі бойынша заттарды 

салыстыру. 

Дид-қ ойын: «Қанша 

болса, сонша» 

 Әдіс-тәсілі: ақпараттық 

технология 

Көрнекіліктер: 1ден 4ке 

дейінгі сандар,ұзын-қысқа 

белгісі бойынша заттар  

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

20-25см.биіктікке 

секіру.Оң және сол 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-н) 

дәлдеп лақтыру. Бөрене 

үстімен  тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды 

ойын:«Ағаштағы 

жемістерді үзейік1 

 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: Қанатты 

достар» 

Мақсаты: Үй құстарын 

атай білу (қораз, 

мекен,қаз) және олардың 

сыртқы келбетіндегі 

ерекшеліктері туралы 

білімін нақтылау. 

Құстарға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:«Құстарға 

жем берейік» 

«Шығармашылық» 

 Сурет салу 

 «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тема: «Чистота 

залог здоровья» 

Цель: Формировать 

представление детей 

о своем теле и 

здоровье бережное 

отношение к своему 

организму и 

здоровью. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки,приобщение 

к ценностям 

злорового образа 

жизни7 

«Шығармашылық» 

Музыка. 

Тақырыбы:  

«Біз-көмекшілерміз» 

Мақсаты: Кішіге 

қамқор, үлкенге 

қолқанат болуға 

тәрбиелеу. Әр түрлі 

сипаттағы музыка 

қарқынын, 

динамикалық реңкін 

қабылдау. 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

 «Қарлығаш пен 

дәуіт» ертегісі 

Мақсаты: ертегінің 

мазмұнын айтуда 

мазмұнның 

жүйелілігін сақтауға 

үйрету; құстарға 

қамқорлықпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: 

«Досыңа көмектес» 

Әдіс-тәсілі: 

ақпараттық 

технология 

Көрнекіліктер: 

қарлығаш пен дәуіт 

ертегісін  тыңдату, 

 «Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жеміс-жидекке 

арналған себет» 

(Қағаздан 

құрастыру.) 

Мақсаты: Дайын 

қиылған 

жолақшалардан өру 



Көрнекіліктер: әр түрлі 

суреттер,слайд көрсету 

«Қайырымды бала» 

Ғажайып сәт: Әже келеді. 

«Қайырымдылық» 

жайында аңыз әңгіме 

айтады 

Дид-қ ойын: «Болады, 

болмайды» 

 

 

Билингвизм:бір-один,екі-

два,үш-три,төрт-четыре                                                                                                                        

«Шығармашылық» 

 Жапсыру 

Тақырыбы: «Алтын 

айдарлы әтеш» 

Мақсаты:Үй құстары 

жайлы  мағлұматтарын 

молайту.Кию іскерліктерін 

дамыту. 

Дидак/қ ойын: «Құстар 

қалай дыбыстайды» 

 

Тақырыбы:   

 «Әдемі құс» 

Мақсаты:Әртүрлі 

пішіндерді пайдалана 

отырып, құстың суретін 

салуды үйрету.Өзінің 

жұмыстарын және басқа 

балалардың жұмыстарын 

бағалауды 

үйрету.Құстарға 

қамқорлық жасай білуге 

тәрбиелеу.   Әдіс-тәсілі: 

ақпараттық технология 

 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Тәтті тосап»  биі 

Музыка тыңдау: 

«Тыңдай білем» 

А.Маханбетова 

Ән айту: «Күзге 

сәлем» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Қатты, жай» 

Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 
  

тәсілімен себетті 

құрастыруға үйрету. 

Тиянақты, ұқыпты 

жұмыс жасауға 

тәрбиелеу. Қағаздың 

бұрыштары мен 

жақтарын 

беттестіру, теңдей 

етіп бүктеу 

іскерліктерін 

дамыту. 

Дид-қ ойын: 

«Дәмін татып,атын 

ата 
 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 



оралу  

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас 

қайыруға дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ».  

Ертегіні оқып беру 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. Жай 

әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеті ұл апта күндері 

Сәл демалып, тынып ал. 

Тақпақ тыңдап, ұғып ал. 

Апта деген ағайдың 

Жеті бірдей ұлы бар: 

Біріншісі – Дүйсенбі, 

Екіншісі – Сейсенбі, 

Үшіншісі – Сәрсенбі, 

Төртіншісі – Бейсенбі, 

Жұма деген – Бесінші ұл, 

Алтыншы ұл - Сенбі, 

Жетіншісі – Жексенбі. 

1«Зоологиялық 

фриздер» 
Мақсаты:Балаларды 

антоним сөздері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап 

салыстырып талдау 

жасауға үйрету. Жабайы 

аңдар мен үй 

жануарлары құстардың 

дене бітіміне қарап 

зообаққа орналастыру 

оларға қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

1.Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1.Саусақ  ойындары 

Қазым, қазым 

қаңқылда,                                        

Көлде жүзіп салқында.                               

Жем шашайын жейсің 

бе?                                       

Кәмпит берші дейсің 

бе?                                         

Жоқ, жоқ, жоқ                                                       

Кәмпит тәтті болмайды 

ас,                          

Арпаменен бидай шаш 

  

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

2.Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», 

«Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың 

моторикасын дамыту. 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Пішініне 

қарай орналастыр» 

Мақсаты:  Балаларға 

әр түрлі пішіндер 

беріледі. 

Қолдарындағы 

Өз еркімен сурет  

салу 

Тақырыбы 

«Жаңбырлы күн» 

Мақсаты: 
Балаларды табиғат 

құбылыстарын 

1. Практикалық ойын 

«Ойыншық неден 

жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды әр 

түрлі материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 



 пішіндерді үстел-

үстіндегі пішіндерге 

сәйкестендіріп 

орналастырады. 

бақылай отырып, өз 

сезімдерін бейнелей 

білуге үйрету. 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

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

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (23.11-27.11қараша айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау»;  Апта тақырыбы: «Біз күштіміз,ептіміз» 

Мақсаты: Балалардың денсаулығын сақтай отырып,жеке бас гигенасын (тырнақ,шаш , т.б)сақтауға дағдыландыру.Құнарлы 

тамақтануға,спортпен шұғылдануға баулу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:23.11.20 Сейсенбі:24.11.20ж. 

 
Сәрсенбі:25.11.20ж 

 
Бейсенбі:26.11.20ж. Жұма:27.11.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. Балалардың 

көңіл -күйлеріне назар 

аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау. 

Ұйқас сөз айтқызу: 

Ян-ян-ян, 

Қалқан құлақ қоян. 

-Кі,-кі,-кі,  

Қу түлкі. 

-Ыр,-ыр,-ыр, 

Ырылдайды  қасқыр. 

-Ю,-ю,-ю,Аңқау аю. 

Дид. ойын: «Таны да 

ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет 

бойынша жабайы 

жануарларды танып, 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

Бейнеролик «Жабайы 

жануарлары»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  

жабайы  жануарларды 

ажырата  білуге үйрету. 

Жұмбақ жасыру: 

Өзі жап-жас,мұрты бар, 

Ет пен сүтке ұмтылар. 

Тастамайды жылы 

үйде, 

Түкті тонын шұп-

шұбар. 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, 

есте сақтауын  дамыту. 

 

Таңғы жаттығу                                                       Жаттығулар кешені   № 6 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жаңылтпаш 

қайталату: 

Пеш үстінде бес мысық, 

Пеш ішінде бес мысық, 

Бес күзетші-бес пысық. 

Мақсаты:Балалардың 

сөздерді анық айтуға 

Дидактикалық ойын: 

«Нені қайда қоямыз».                         

Мақсаты: Балаларға 

заттарды атап оларды 

қайда тұратыны туралы 

айтқызуға үйрету. 

Тақпақ оқып беру 

«Қасқыр» 

Қаңғырамын үйім жоқ, 

Ауылдардың иті жоқ. 

Ұрлық,зорлық кәсібім, 

Тамақтанар несібім. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Төлдерін ата» 

Мақсаты: Балаларды 

үй және жабайы 

жануарлардың 

балаларын атауға   

үйрету. 



үйрету,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

 

 

 

  

 

 Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1. 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. 4-5 

сызық арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың 

ара қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Кім мықты?». 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Кім 

күшті?   ертегісі 

Мақсаты: 

Жануарлардың 

атауларын білдіретін 

сөздерді, сөздердің 

түрлі тәсілдермен 

жасалуын, зат есімдерді 

жекеше және көпше 

түрде қолдану 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: . 50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға еңбектеп 

кіру. Қапшықты оң және 

сол қолымен 

көлдененінен нысанаға 

(2-2,5м.қаш-н) дәлдеп 

лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: «Дәл 

тигіз» 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Спорт 

еліне саяхат» 

Мақсаты: 5 санымен 

таныстыру. 5 көлемінде 

санау, заттарды үлгі 

бойынша және аталған 

саны боынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Негізгі қимылдар: 

50см.жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Қолын 

жоғары көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру.  

20-25см.биіктікке секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мен ептімін!»  

Эстафеталық жарыс: 

«Күштіміз! Ептіміз! 

Жылдамбыз!» 

 «Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Екі әтеш» 

Мақсаты: Әдеби 

кейіпкерлерді дене 

пластикасы, ым, мимика, 

дауыс күшін өзгертіп, 

түрлі интонацияда 

дыбыстауды 

Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Сары,қызыл  жапырақ 

төккен күз» 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі табиғат 

құбылыстарын 

(жапырақтардың түсуі) 

бақылау, бақылау 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне түсіре білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. Табиғат 

құбылыстарына 

танымдық 

қызығушылықтарын 

ояту.  

Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық технология 

әңгімелеу,көрсету, сұра 

қ-жауап Көрнекіліктер: 

күз ханшайымы суреті, 

жапырақтар. «Күз» 

туралы слайд. 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кішкентай 

Толағайлар» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кішкентай 

Толағайлар» 

Мақсаты: Балаларды 

ептілікке, 

жылдамдыққа үйрету. 

Музыканың жекелеген 

эпизодтарын көргендегі 

және музыкалық 

бейнелерінің ара 

қатынасын тану. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Себет толы жеміске» 

(Музыкалық 

сүйемелдеу -

жетекшінің қалауымен) 

 Музыка тыңдау: 

«Спорт-біздің 

досымыз» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Егін жинау» 

А.Филиппенко 

Ойын ойнау: «Теңге 

ілу» Ұлттық ойын 

 «Әлеумет» 

 Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:  

«Қай аң күшті?» 



дағдыларын дамыту.  

 «Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

 «Құмырсқа» 

Мақсаты:Дөңгелек, 

сопақша пішіндер 

арқылы заттардың 

суретін салуды үйрету, 

екі түрлі қылқаламмен 

жұмыс істеуді, 

шығармашылық 

қабілеттерін, ой-

қиялын дамыту, 

байқағыштығы мен көз 

мөлшерін, қолдың 

қимыл қозғалыс 

үйлесімділігін 

қалыптастыру; 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Ең 

күшті құмырсқаны 

ізде» 

Әдіс-тәсілі; 

Көрсету,түсіндіру,сүй-

кей жағу 

 

 

 

 

 

Дид-қ ойын: «Кім 

күшті?» 

 

қалыптастыру, ертегі 

желісін ретімен 

орындауға баулу. 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Құмырсқа» 

Мақсаты:Мүсіндеу 

технологиясын 

меңгерту.Ересектердің 

көмегімен шымшу әдісін 

меңгерту. 

Дид-қ ойын: «Ең күшті 

құмырсқаны ізде» 

 

жылдамдыққа үйрету. 

Музыканың жекелеген 

эпизодтарын көргендегі 

және музыкалық 

бейнелерінің ара 

қатынасын тану. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Себет толы жеміске» 

(Музыкалық 

сүйемелдеу -

жетекшінің қалауымен) 

 Музыка тыңдау: 

«Спорт-біздің 

досымыз» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Егін жинау» 

А.Филиппенко 

Ойын ойнау: «Теңге ілу» 
Ұлттық ойын  

 

Мақсаты: Жабайы 

жануарларды 

ажыратуға үйретуді 

жалғастыру. Жабайы 

жануарлардың күз 

мезгіліндегі тіршілігі 

жайлы түсініктерін 

(сыртқы түрі, тіршілік 

ету ортасы, мекені, 

азығы, қысқы 

дайындығы) кеңейту. 

 Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық технология 

әңгімелеу,көрсету, 

сұрақ-жауап 

Көрнекіліктер:жабайы 

аңдар суреттері. Слайд 

. 

 



 

 

 

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын 

бақылап,ажырата білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, 

денені түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеті ұл 

Сәл демалып, тынып ал. 

Тақпақ тыңдап, ұғып ал. 

Апта деген ағайдың 

Жеті бірдей ұлы бар: 

Біріншісі – Дүйсенбі, 

Екіншісі – Сейсенбі, 

Үшіншісі – Сәрсенбі, 

Төртіншісі – Бейсенбі, 

Жұма деген – Бесінші ұл, 

Алтыншы ұл - Сенбі, 

Жетіншісі –Жексенбі. 

1«Зоологиялық 

фриздер» 

Мақсаты:Балалард

ы антоним сөздері 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Заттың көлеміне 

қарап салыстырып 

талдау жасауға 

үйрету. Жабайы 

аңдар мен үй 

жануарлары 

құстардың дене 

бітіміне қарап 

зообаққа 

орналастыру оларға 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

1. Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

1 Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

 

1. Жылулық шеңбері 

«Біз аңдарды жақсы 

көреміз» 

Мақсаты: Балаларға 

өздері білетін жабайы 

жануарлардың 

ерекшелігін айтуға 

үйрету. 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша 

түрлі құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

 

 

2.ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ОЙЫН: 

«Мен-

фотоаппаратпын» 
Мақсаты: Балаларды  

жабайы  жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

« Қуы екен аңдардың 

,бір сәтте алдандым » 

(Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:« «Жануарлар қысқа қалай дайындалады?»» тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Күзгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес 

пандемияға байланысты 

сақтық шараларын сақтап 

отыру. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы 

тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (30.11-04.12 желтоқсан айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып «Менің Қазақстаным»; Апта «Тарихқа саяхат» 

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

тәрбиелеу,қызығушылықтарын,  эстетикалық талғамдарын дамыту.Дене қасиеттерін қалыптастыру, ептілік қозғалыстарын үйлестіру  және 

салауатты өмір салтын ұстануға баулу;Ұлттық дәстүрлерге  негізделген құндылықтар арқылы шығармашылықпен сөйлеу дағдыларын, 

сөздік қорларын молайту. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдауға, оны құрметтеуге 

үйрету;«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы негізінде патриотизмге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:30.11.20 Сейсенбі:1.12.20ж. 

 

Сәрсенбі:2.12.20ж. 
 

Бейсенбі:3.12.20ж. Жұма:4.12.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

«Вагондарға дөңгелек 

таңдау» 

Ойынның мақсаты: 

геометриялық пішіндерді 

ажыратуға, қасиеттерін 

білуге жаттықтыру, ойлау 

қабілетін дамыту. 

«Әдемі кілемшелер» 
Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

«Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, төртбұрышты, 

шеңберді көрсете білу. 

«Сиқырлы суреттер» 
Ойынның мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін дамыту. 

«Мынау қай 

пішін?» Мақсаты: 

Геометриялық 

пішінді сипалап 

анықтау арқылы 

айта білу. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені№7 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалық ойын: 

«Не жоқ?» Мақсаты: 

Балалардың зейінін, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

«Бақшадағы өнімдер» 

суреті бойынша, әңгіме 

құрастырып айтып 

беруге үйрету. 

«Өзара 

айырмашылығын 

тап» 

Мақсаты: 1.Суреттерді 

салыстыра отырып, 

айырмашылығын 

тапқызу. 

«Дауыстап санау» 

дидактикалық ойыны 

Ойынның мақсаты: 

Дауыстап санауға, 

қорытынды санды есте 

сақтауға үйрету. 

 

«Көзіңді жұмып, 

қолыңмен анықта» 

Ойынның мақсаты: 

Ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, үлкен-кіші 

ұғымдарын бекіту. 



2.Сөйлеудағдыларын 

қалыптастыру, ойлау 

қабілетін жетілдіру. 

Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.Бір аяқпен секіру(4-

5рет, оң және сол 

аяқпен). 

Қапшықты оң және сол 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-н) 

дәлдеп лақтыру. Бөрене 

үстімен  тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Бәйтерекке кім жылдам 

барады?» 

Қимылды ойын: 

«ЭКСПО-ға  жол» 

 «Қатынас» 

.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

М. Хакімжанованың 

«Отан» өлеңі 

Мақсаты: Тілдің 

грамматикалық 

құрылымын 

қалыптастыруда 

ойындарды кеңінен 

қолдану.  Отанды, туды 

құрметтеуге 

 «Денсаулық» 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

    Қысқа секіртемен 

секіру(демалу үзілістері 

бар 2-3реттен, 10рет 

секіру). 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Бәйтерекке кім жылдам 

барады?» 

 

«Таным» 

 Математика негіздері.  

Тақырыбы: «4- саны 

және цифры.Үлкен және 

кіші»  

Мақсаты: Заттар шамасы 

бойынша әртүрлі  

болатындығы жайлы 

түсінік беру.Ұзындығы 

және ені бойынша бірдей 

және екі түрлі  затты 

салыстыру. Шаманы  

салыстыруда беттестіру 

және тұтастыру 

тәсілдерін қолдану.  

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.Бір аяқпен секіру(4-

5рет, оң және сол 

аяқпен). 

Қапшықты оң және сол 

қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-

н) дәлдеп лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Батпақтағы жол» 

 «Таным» 

 Жаратылыстану  

Тақырыбы:  

«Қай жерде өседі?» 

Мақсаты: Табиғаттың 

жанды нысандары және 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін 

жүйелеу. Балабақша 

аумағындағы және 

жақын, алыс 

мекендердегі  

өсімдіктерді (ағаштар 

мен бұталар)  ажырату 

және                                    

атай білу дағдыларын 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қай 

«Қатынас» 

Орыс тілі 

Тақырыбы: 

«Путешествие в историю» 

Цель:Пробуждать интерес 

детей к истории и культуре 

Казахстана,вызвать интерес 

к жизни 

предков,воспитывать 

доброту,заботу друг о 

друге,умение решать 

вопросы сообща ,используя 

легенды,конкретные имена  

и исторические события 

.Воспитывать желания 

узнавать история жизни  

казахских людей,отличат 

достойные поступки от 

недостойных,выделять и 

понимать лучшие 

человеческие качества. 

Дидактическая игра: « 

Определи город» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Ұлы дала 

ұланымын» 

Мақсаты: Елдің әдет-

ғұрпы мен тарихын 

музыкамен байланыстыра 

рухани тәрбиелеу. 

«Қатынас» 

«Көркем әдебиет» 

Тақырыбы: «Отан» 

өлеңі 

 Е. Өтетілеуұлы 

Мақсаты:  өлеңді 

эмоционалды 

қабылдай отырып,  

мәнерлеп айтуға, 

тыңдап, түсіне 

білуге үйрету.  Өз 

еліне, туған жеріне 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық 

технология 

әңгімелеу,оқу,жатта

у, сұрақ-жауап. 

 

«Таным» 

1.Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Бәйтерек» 

монументі (қағаздан 

құрастыру жұптық 

жұмыс) 

Мақсаты:  бәйтерек 

ғимаратын қатты 

қағаздарды дұрыс 



тәрбиелеу;тіл 

байлықтарын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Не? 

Қайда? Қашан?» 

Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық технология 

әңгімелеу,оқу,жаттау, 

сұрақ-жауап. 

 

Дид-қ ойын: 

«Хайуанаттар бағына 

саяхат» 

 Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық технология 

әңгімелеу, салыстыру 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Бәйтерек 

монументі» 

Мақсаты:Үлгі бойынша 

пішінін,пропорциясын 

ескере 

отырып,Бәйтеректің 

мүсінін жасауға 

үйрету.Кескішпен түрлі 

безендірулер жасауға 

дағдыландыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Бәйтерек қандай» 

(Восковичтің ойындары) 

 

ағаштың жапырағы?» 

Әдіс-тәсілдер: 

ақпараттық технология 

әңгімелеу,көрсету, 

сұрақ-жауап. 

Көрнекіліктер: «жанды 

жансыз» суреттері 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Киіз 

үйдің керегелері» 

Мақсаты: Әртүрлі 

бағыттағы тура 

сызықтар мен олардың 

қиылысуын жүргізе 

білуді үйрету.Киіз 

үйдің керегелері туралы 

түсініктерін кеңейту, 

жуан,жіңішке 

таяқшаларды рет-

ретімен салуды, 

қарындашты 

қолдануды үйретуді 

жалғастыру.  

Үстел-үсті ойыны: 

«Киіз үйді құрастыр « 

Музыканың ырғағын дәл 

бере отырып, сермеу, 

серпілу қимылдарын 

орындау 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Батырлар биі» А.Еңсепов 

 Музыка тыңдау: 

«Атамекен» Е.Хасанғалиев 

Ән айту: «Елімнің ертеңгі 

иесі-біз» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тақия 

тастамақ» Ұлттық ойын. 

 

 

қолдана отырып 

құрастыруды 

үйрету;туған жеріне 

деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу;қағаз 

бөлшектерін бір-

біріне желімдеу, 

бұрыштарымен 

жақтарын бүктеу, 

беттестіру 

іскерліктерін 

дамыту.    

 Дид-қ ойын:  

«Айырмашылығын 

тап»               

 

 

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау: Ауа райынбақылау,ағаштарды бақылау,желді бақылау,күзгі жапырақтарды бақылау,бұлтты бақылау.  

Мақсаты : Күзгі табиғаттағы өзгерістер туралы түсінік беруді жалғастыру.Ауа райындағы өзгерыстерді, ағаштардың 

жапырақтарының түстері өзгеріп, оның қандай түске боялғанын, жапырақтардың қалай жерге түсіп жатқандарын бақылап,ажырата 

білуге үйрету. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 



Қимылды ойын: «Допты ұста» 

Қимылды ойын: «Үнсіз өт» 

Мақсаты: Балаларды шапшаңдыққа үйрету, бағытты өзгертуге, өз орнын табуға үйрету. Ойынға белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын арттыру.Тез жүкіруге, ептілікке жаттықтыру.Допты қағып алуға және келесіге беруге үйрету.Жәй, нық, денені 

түзу ұстап жүруге жаттықтыру 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             «Мен  

әдепті баламын» әні. 

Электронды киіз үй №170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй 

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 1.Ертегілер еліне  

саяхат:  «Мақта қыз бен 

мысық» ертегісін оқып 

беру.                     

Мақсаты:Балалардың 

1. Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның жоспары 

бойынша)  

 Вариативтік 

компонент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1 Ойыншықтар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін 



есте  сақтау қабілеттерін 

дамыту, сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

  дамыту. жұмбақты 

шеше отырып, 

ойыншықтардың 

ерекшеліктерін есте 

сақтауға үйету.. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. Дидактикалық 

ойын «Иә немесе жоқ» 

Мақсаты: Балаларды  

қарапайым  сұрақтарға  

жауап беруге үйрету. 

 

2.Құрылыс 
материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

2. Үстел-үсті ойындар  

ойнату: «Домино», «Лото»             

Мақсаты: балалардың 

ұсақ қолдың моторикасын 

дамыту. 

2.Шығармашылық 

орталығы: 

Тақырыбы «Жаңбырлы 

күн» Мақсаты: 

Балаларды табиғат 

құбылыстарын бақылай 

отырып, өз сезімдерін 

бейнелей білуге үйрету. 

1. Практикалық ойын 

«Ойыншық неден 

жасалған?» 

Мақсаты: Балаларды 

әр түрлі 

материалдармен 

таныстыра отырып, 

оларды сипап сезу 

арқылы қасиеттерін 

ажырата алуға 

тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

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

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналармен балалардың 

көңіл -күйі туралы 

әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (07.12-11.12 желтоқсан айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып:«Менің Қазақстаным» : Апта тақырыбы: «Туған өлкем»  

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

тәрбиелеу,қызығушылықтарын, эстетикалық талғамдарын дамыту.Дене қасиеттерін қалыптастыру, ептілік қозғалыстарын үйлестіру  және 

салауатты өмір салтын ұстануға баулу;Ұлттық дәстүрлерге негізделген құндылықтар арқылы шығармашылықпен сөйлеу дағдыларын, сөздік 

қорларын молайту. Эстетикалық талғамдарын қалыптастыра отырып, қоршаған ортадағы әсемдікті қабылдауға, оны құрметтеуге 

үйрету;«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы негізінде патриотизмге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:07.12.20 Сейсенбі:08.12.20ж. 

 

Сәрсенбі:09.12.20ж 

 

Бейсенбі:10.12.20ж. Жұма:11.12.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру шаралары. 

Жағымды жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -күйлеріне 

назар аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Қимылды ойын: 

«Ине мен жіп» 

Мақсаты:Балаларды 

достыққа үйрету 

Жүргізуші: 

Балалар мен ине 

боламын ал сендер жіп 

боласыңдар. Сендер 

менің артымнан бір – 

бірлеріңнің белдеріңнен  

ұстап тұрыңдар. Қазір 

бәріміз алдымызда 

тұрған кедергілер 

арасынан үзілмей 

жүгіреміз. 

Кімжіптіүзсе,солойынна

ншығады. 

Дидактикалық  ойын: 

«Таны да 

ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет 

бойынша сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Бейнеролик «Қазақстан 

Республикасы»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  ҚР –

ның рәміздері мен әдемі 

жерлерін білуге үйрету. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                             Жаттығулар кешені  № 7 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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



ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жаңылтпаш 

қайталату: 

Пеш үстінде бес мысық, 

Пеш ішінде бес мысық, 

Бес күзетші-бес пысық. 

Мақсаты:Балалардың 

сөздерді анық айтуға 

үйрету,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Дид. ойын: «Нені қайда 

қоямыз».                         

Мақсаты: Балаларға 

заттарды атап оларды 

қайда тұратыны туралы 

айтқызуға үйрету. 

Тақпақ оқып беру 

«Қасқыр» 

Қаңғырамын үйім жоқ, 

Ауылдардың иті жоқ. 

Ұрлық,зорлық кәсібім, 

Тамақтанар несібім. 

 

 

Дидактикалық 

ойын: «Төлдерін ата» 

Мақсаты: Балаларды 

үй және жабайы 

жануарлардың 

балаларын атауға   

үйрету. 

 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Қысқа секіртпемен 

секіру(демалу үзілістері 

бар 2-3реттен, 10рет 

секіру). 

50см.жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Бөрене 

үстімен  тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Өз үйіңді тап» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Біз тұратын қала» 

 (сурет бойынша әңгіме 

құрау) 

Мақсаты: Сөз және сөз 

ұйқастарынан құрылған 

ойындарға 

қызығушылығын 

арттыру. Мнемотехника 

әдісі арқылы қаланың 

көрікті орындарын 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап өту. 20-

25см.биіктікке секіру. 

Құрсаудан еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

 

 «Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы:  

«Астананың 

кереметтері» Логикалық 

есептер, 4 саны,цифры. 

Мақсаты: Геометриялық  

пішіндерді және 

геометриялық денелерді 

ажыратады және атайды. 

Дид-қ ойын: «Неге 

ұқсайды?» 

Көрнекіліктер: Пішіндер 

 

   

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

Қолдың түрлі қалпымен 

үрленген доптан (бір-

бірінен қашық қойылған 

5-6доп арқылы кезекпен) 

аттап өту.50см.жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға еңбектеп 

кіру. Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен ойын» 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: 

Бір қазан  сүт 

Мақсаты: 
Өлең жолдарын  жаттай 

отырып, ұлттық тағамдар 

туралы түсініктерін 
қалыптастыру.Қазан  

ыдысымен танысытыру. 

Ойын:«Сүт тағамдарын 

атайық» 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ауладағы 

құстар» 

Мақсаты: Балалардың үй 

құстары туралы 

түсініктерінанықтау 

және кеңейту. Жанды 

нысанды сипатта білу 

дағдысын, зейіні мен 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. Табиғатқа 

қамқор, мейірімді 

көзқарасын тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:«Туған өлке 

құстары» Сергіту сәті 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы:«Туған 

өлкем» 

Мақсаты: Туған 

қаласына сезімін ән 

арқылы жеткізу. Хормен 

сөздер мен дыбыс-тарды 

таза және анық айтуға 

дағдыландыру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы:«Туған 

өлкем» 
Мақсаты: Туған 

қаласына сезімін ән 

арқылы жеткізу. 

Хормен сөздер мен 
дыбыс-тарды таза және 

анық айтуға 

дағдыландыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сыр сұлуы» 

Ш.Қалдаяқов 

Музыка тыңдау: «Сыр 

елім» (Т.Төрәлінің 

репертуарынан) 

Ән айту: 

«Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Алақанмен ән 

айтамыз»  Музыкалық 

дидактикалық ойын 

 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 



ретімен сипаттап, әңгіме 

құрастыра білуге үйрету. 

Дид-қ ойын: «Менің 

мекенжайым» 

Мақсаты:  Ойын 

тәртібімен таныстыру. 

Көрнекіліктер: Слайд, 

суреттер  

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Достық үйі» 

Мақсаты: Геометриялық 

пішіндерді салуға,  ою-

өрнекпен әшекейлеуге 

үйрету. Балаларды 

әдемілікті сезіне білуге, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Үстел-үсті  

ойыны:«Достардың үйін 

құрастыр» 

Қажетті құрал – 

жабдықтар мен 

көрнекіліктер:қылқалам, 

бояулар, сүрткіштер, 

қағаздар. Геометриялық 

пішіндер 

 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Бауырсақтар» 

Мақсаты:Алақанның 

ортасына салып 

домалақтау үлгісін 

дамыту.Таза,ұқыпты 

болуға тәрбиелеу.Нан 

өнімін қастерлеуге 

тәрбиелеу. 
 

 

 

 

 

Ш.Қалдаяқов 

Музыка тыңдау: «Сыр 

елім» (Т.Төрәлінің 

репертуарынан) 

Ән айту: «Қызылорда» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Алақанмен ән айтамыз»   

Тақырыбы:Менің 

Отаным –Қазақстан. 

Мақсаты:Өздері 

тұратын елдің 

табиғаты мен 

жануарлар 

әлемін,көрікті 

қалаларын мақтан ете 

білу дағдысын 

қалыптастыру.Жүйелі 

әңгімелеп айту 

дағдысын 

қалыптастыру. 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

Бақылау:Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды 

бақылау.Ағаштардыңқысқыбейнесінбақылаудыжалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы өзгешеліктер 

туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру;Қардың 

түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 



Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты:Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту.балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру. 

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы «Саржайлау» 

әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 



Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеті ұл 

Сәл демалып, тынып ал. 

Тақпақ тыңдап, ұғып ал. 

Апта деген ағайдың 

Жеті бірдей ұлы бар: 

Біріншісі – Дүйсенбі, 

Екіншісі – Сейсенбі, 

Үшіншісі – Сәрсенбі, 

Төртіншісі – Бейсенбі, 

Жұма деген – Бесінші ұл, 

Алтыншы ұл - Сенбі, 

Жетіншісі – Жексенбі. 

1«Зоологиялық 

фриздер» 
Мақсаты:Балаларды 

антоним сөздері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап 

салыстырып талдау 

жасауға үйрету. Жабайы 

аңдар мен үй 

жануарлары құстардың 

дене бітіміне қарап 

зообаққа орналастыру 

оларға қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

1. Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның жоспары 

бойынша)  

 

1 Жылулық 

шеңбері 

«Біз аңдарды 

жақсы көреміз» 

Мақсаты: Балаларға 

өздері білетін 

жабайы 

жануарлардың 

ерекшелігін айтуға 

үйрету. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2. « Түлкі туралы ертегілер» 

мульфильмін көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

2.Дидактикалық 

ойын:«Мен-

фотоаппаратпын» 

Мақсаты: Балаларды  

жабайы  

жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққ

а тәрбиелеу. 

 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

« Қуы екен аңдардың ,бір 

сәтте алдандым » (Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Ауыл мен қала» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қысқы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналармен балалардың 

көңіл -күйі туралы 

әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 



 

 

 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (14.12-18.12 желтоқсан айы 2020ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып:«Менің Қазақстаным»;  Апта тақырыбы:«Астана Отанымыздың жүрегі»   

Мақсаты: Астана қаласының әдемі көрікті жерлерімен таныстыру арқылы балалардың сезімін ояту.Балалардың ізгілік қасиетін дамыту. 

Ойын арқылы балалардың ой - өрісін, қиялын ұштау.  Отанды сүюге, елжандылыққа тәрбиелеуөз елін сүйетін патриот болуға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:14.12.20 Сейсенбі:15.12.20ж. 

 

Сәрсенбі:16.12.20ж 
 

Бейсенбі:17.12.20ж. Жұма:18.12.20ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

Бейнеролик «Қазақстан 

Республикасы»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  ҚР –

ның рәміздері мен әдемі 

жерлерін білуге үйрету. 

   

Таңғы 

жаттығу 

 

Жаттығулар кешені№8 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу.  

Ойындар, 

ұйымдастыр

ыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Таппақ жаттату: «Менің -

Қазақстаным» 

Тәуелсіздік - шұғылалы 

арманың, 

Батыл басып бақытыңа 

   



барғаның. 

Тәуелсіздік - көк тіреген 

тауларың 

Ойғашомыптұратығынорманы

ң. 

Ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене  шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1. Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап 

өту.Гимнастикалық 

қабырғамен аралықтан 

аралыққа, оңға-солға 

ауысу. 

20-25см.биіктікке секіру. 

Қимылды ойын: 

«Мен Астанаға 

барамын» 

 

 «Қатынас» 

.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  

«Астана- арман қала»  

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Мақсаты: Сөйлемдердің 

түрлерін (жай және 

күрделі) сын есімдерді, 

етістіктерді, үстеулерді, 

қосымшаларды қолдана 

білуге үйрету.           Дид-

қ ойын: «Сүйікті қалаға 

саяхат» 

Көрнекілігі: Қ. Р - ның 

рәміздері, Астана 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Еденнен 20-25см көтерілген 

баспалдақ тақтайдан аттап 

өту. 20-25см.биіктікке секіру. 

Құрсаудан еңбектеп өту. 

Қимылды ойын: 

«Тақия тастамақ» 

 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Астанам-бас 

қалам»   

Мақсаты: Кеңістікте 

бағдарлау:өзінің дене 

бөліктерінің орналасуына 

қарай бағдарлай білуге 

үйрету.Өзіне қатысты кеңістік 

бағыттарын анықтай білу, 

заттарды оң қолымен солдан 

оңға қарай орналастыру, 

өзінің дене бөліктерін  

бағдарлау және атау 

(бас,аяқтар,қолдар) 

Дид-қ ойын: «Астананың 

көрікті жерлері»  

Көрнекілігі:, Астана 

қаласының ғимараттары.  

 

  

 

 

   



қаласының ғимараттары. 

Слайд көрсету. 

 Әдісі: Әңгімелесу, сұрақ 

- жауап 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен Бақылау:Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін бақылауды 

жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы 

өзгешеліктер туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін 

қалыптастыру;Қардың түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру. 

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас 

қайыруға дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

   

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дидатикалық ойын 

«Мақал-мәтел ойыны» 

Мақсаты:Балаларды 

шешендікке үйрету. 

Ойын шарты: Балалар 

екі топқа бөлініп мақал-

мәтел айтып жарысады, 

кім отан туралы көп 

мақал-мәтел айтқан топ 

жеңімпаз болады. 

 

1. Дидатикалық ойын 

«Біздің ел қандай? 

Мақсаты: Балаларды өз 

елдерімен тереңірек 

таныстыру. 

Ойын шарты: Тәрбиеші 

балаларға сұрақ қояды.Ал, 

балалар жауап 

береді.Мысалы,Біздің 

Қазақстан қандай? Біздің 

Қазақстанның адамдары 

қандай? Біздің қалалар 

туралы не білесің? 

   

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

2. Дидактикалық ойын: 

«Менің туған жерім» 

Мақсаты:Балалар өзінің 

туып өскен жерлерін 

сиппаттай алады ма, 

тексеру  

 

 

  

 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

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

Серуеннен Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 



оралу 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (21.12-25.12 желтоқсан айы 2020ж)  Ересек топ №1 «Ботақан»  

Өтпелі тақырып:«Менің Қазақстаным»; Апта «Тәуелсіз Қазақстан( ҚР тұңғыш Президенті,мемлекеттік рәміздері)»  

Мақсаты: Қызыл кітап туралы түсінік беріп, қоршаған ортамен таныстыру, қоршаған ортаны қорғау, оған қамқорлық жасау дағдыларын 

қалыптастыру. Жануарлар мен өсімдіктердің құруына әкеп соғатын себептерді түсіндіру. Табиғатты аялауға баулу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі:21.12.20 Сейсенбі:22.12.20ж. 

 
Сәрсенбі:23.12.20ж 

 
Бейсенбі:24.12.20ж. Жұма:25.12.20ж. 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен қарсы 

алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны туралы 

сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

Бейнеролик көрсету: 

«Қызыл кітапқа»  

Мақсаты: Балаларға 

ұмытылып кеткен жануарлар 

мен өсімдіктерді бейнеролик 

арқылы түсінік беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да 

ата»Мақсаты: 

Балаларды сурет 

бойынша сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Санамақ айту.(жеті 

ұл) 

Сәл демалып,тыным ал 

Тақпақ тыңдап ұғып ал 

Апта деген ағайдың  

Жеті бірдей ұлы бар 

Біріншісі-Дүйсенбі 

Екіншісі-Сейсенбі 

Үшіншісі-Сәрсенбі 

Төртіншісі-Бейсенбі 

Бесіншісі-Жұма 

Алтыншысы-Сенбі 

Жетіншісі-Жексенбі 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, 

есте сақтауын  дамыту. 

 

Таңғы 

жаттығу 

                                                         Жаттығулар кешені  № 8 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Балаларды көңілді бейне 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Жаңылтпаш қайталату: 

Пеш үстінде бес мысық, 

Пеш ішінде бес мысық, 

Бес күзетші-бес пысық. 

Дидактикалық ойын: 
«Нені қайда қоямыз».                         

Мақсаты: Балаларға 

заттарды атап оларды 

Дидактикалық ойын: 

«Не қалай 

дыбыстайды?» 

Мақсаты:Балаларға 

Дидактикалық ойын: 

«Киімдерді ажырат» 

Мақсаты: балаларды 

киімдердің аттарын 



Мақсаты:Балалардың 

сөздерді анық айтуға 

үйрету,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

қайда тұратыны туралы 

айтқызуға үйрету. 

жабайы жануарлардың 

қалай дыбыстайтынын 

ажыратып айтуға үйрету. 

айта отырып ,ұл бала 

мен қыз баланың 

киімдерін ажыратуға 

үйрету. 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1. Гимнастикалық қабырға 

бойынша  оңға-солға 

ауысып өрмелеу. 4-5 

сызық арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Бөрене үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Тұғырлы жалау» 

 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Тәуелсіз елдің тұңғыш 

Елбасы» 

Мақсаты: Сурет бойынша  

әңгіменің басы мен соңын 

құрастыруға үйрету. 

Балаларға «тәуелсіз», 

«егемен» сөздерінің 

мағынасын кеңінен 

түсіндіре отырып,есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Менің 

мекенжайым» 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен қашық 

қойылған 5-6доп арқылы 

кезекпен) аттап 

өту.Қапшықты оң және 

сол қолымен көлдененінен 

нысанаға (2-2,5м.қаш-н) 

дәлдеп лақтыру. 4-5 сызық 

арқылы орнынан 

ұзындыққа 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын:«Теңге 

алу» 

 

«Таным» 

Математика негіздері.  

Тақырыбы:«Қазақстанның  

байлықтары» 

Мақсаты: Әртүрлі сезім 

мүшелерінің көмегімен 

санау дағдысын дамыту 

(көру, есту, иіс сезу). Тура 

және кері бағытта 5 

көлемінде санатып 

жаттықтыру. 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

жерде...?» 

 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Қолдың түрлі 

қалпымен үрленген 

доптан (бір-бірінен 

қашық қойылған 5-6доп 

арқылы кезекпен) аттап 

өту. Оң және сол 

қолымен көлдененінен 2-

2,5м қашықтықта  дәлдеп 

лақтыру). 

20-25см.биіктікке секіру. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам 

Эстафеталық жарыс: 

«Бақытты жанұялар  

 

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан»  

Сахналық қойылым 

Мақсаты: Сезім ырғағы 

мен қозғалыс үйлесімін 

серіктесімен 

сәйкестендіре отырып 

сақтауға, сахнаны, 

алаңды бағдарлай білуге 

үйрету. Ерсектер мен 

құрдастарымен өзара 

әрекет ете алу 

дағдыларын 

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Қазақстан

дағы жануарлар» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары және 

олардың төлдерін 

атайды. Сыртқы келбеті, 

қозғалу және қоректену 

тәсілдері туралы 

білімдерін кеңейту.  

Дид-қ ойын:«Төлдерін 

ата» 

 

Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Тәуелсіз елін, 

жерін мақтан тұтуға, 

патриот-тық сезімге 

тәрбиелеу. Қол ұстасып, 

шеңбермен жүре білу 

дағдыларын дамыту. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Шырша жыры» 

Л.Хамиди 

Музыка тыңдау: «Жаса 

мәңгі Қазақстан» 

Б.Бейсенова 

Ән айту: «Жаңа жыл» 

А.Еспенбетова 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: Тәуелсіз 

елін, жерін мақтан 

тұтуға, патриот-тық 

сезімге тәрбиелеу. Қол 

ұстасып, шеңбермен 

жүре білу дағдыларын 

дамыту. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Шырша жыры» 

Л.Хамиди 

Музыка тыңдау: 

«Жаса мәңгі 

Қазақстан» Б.Бейсенова 

Ән айту: «Жаңа жыл» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Аяз 

атаның сиқырлы таяғы»  

Қимылды ойын 

 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Қазақтың 

ұлттық киімдері» 

Мақсаты: 
Халқымыздың ұлттық 

киім үлгілерімен 

таныстыру.Олардың 



(Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Байтерек монументі» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 

пішінін, пропорциясын 

ескере отырып, 

Байтеректің суретін салуға 

үйрету. Бояу түсін таңдап, 

сурет салуға 

қызығушылығын арттыру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Қазақстанның көрікті 

жерлерін ата » 

(Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

 

 

 қалыптастыру. 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Домбыра» 

Мақсаты: Үлгі 

бойынша пішінін, 

пропорциясын ескере 

отырып, Домбыраның  

мүсінін жасауға  үйрету. 

Кескішпен түрлі 

безендірулер жасауға 

дағдыландыру 

Үстел-үсті ойыны: 

«Әдемі домбыра» 

(Воскобович 

ойындары) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ойын ойнау: «Аяз 

атаның сиқырлы таяғы»  

Қимылды ойын 

 

жасалу 

материалдарымен 

таныстыру.Мереке 

күндері киілетін киім 

үлгілері жайлы  

әңгімелеу.  

 «Қиім үлгілерін 

жинақтау» 

  

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды 

бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін бақылауды жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы өзгешеліктер 

туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру;Қардың 

түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  



Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, 

су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін қадағалау. 

Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 



Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

1«Зоологиялық фриздер» 

Мақсаты:Балаларды 

антоним сөздері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап 

салыстырып талдау жасауға 

үйрету. Жабайы аңдар мен 

үй жануарлары құстардың 

дене бітіміне қарап зообаққа 

орналастыру оларға 

қамқоршы болуға тәрбиелеу. 

1.Вариативтік 

компанент: 

 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның жоспары 

бойынша)  

 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Дидактикалық ойын 

«Өз төлдерін тап» 

Мақсаты: 

Жануарлардың 

төлдерін танып білуге 

үйрету. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға қалауы 

бойынша түрлі құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2.Дидактикалық 

ойын: 

«Мен-

фотоаппаратпын» 

Мақсаты: Балаларды  

жабайы  жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

« Қуы екен аңдардың 

,бір сәтте алдандым » 

(Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:« «Қызыл кітап»» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға қыс мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 

 

 



 

 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (04.01.21ж – 08.01 қаңтар айы 2021ж)  Ересек топ № 1 «Ботақан» 

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі»;Апта тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер  » 

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

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

талғамдарын жетілдіру.  

Міндеттері: 
1. Дене жаттығулары мен сауықтыру шараларына деген қызығушылықтарын күшейту, қимылдық дағдыларын жетілдіру;  

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

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

4. Балалардың дербес тәжірибелік әрекеттерімен байланысты эстетикалық қабылдауларын дамыту; 

5. Жеке тұлғаны дамыту, әлеуметтік дағдыларын жетілдіру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі 4.01.2021 Сейсенбі:05.01.2021ж. 

 

Сәрсенбі: 06.01.2021ж Бейсенбі7.01.2021 Жұма:08.01.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

Таппақ  жаттату: 

«Апорт» 

Апорт дейтін алма 

бар, 

Жер жаратын 

атағы. 

Ондай алма қайда 

бар? 

Алматы- оның 

Отаны 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. Балалардың 

көңіл -күйлеріне назар 

аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау. 

Дидактикалық ойын 
«Сипаттау бойынша тап» 

Мақсаты: Балаларды сипаттау 

бойынша  жемісті  атап,оның 

түсін,дәмін ,пішінін айтуға    

үйрету 

. Таппақ  жаттату: 

«Апорт» 

Апорт дейтін алма бар, 

Жер жаратын атағы. 

Ондай алма қайда бар? 

Алматы- оның Отаны 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені№9 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 



Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не?» 

Мақсаты:Жемістер мен 

көкөністерді ажыратып, 

дәмінің айырмашылығын 

және пішінін айта білуге 

үйрету. 

Балаларды көңілді бейне 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін көтеру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не?» 

Мақсаты:Жемістер мен 

көкөністерді ажыратып, 

дәмінің айырмашылығын 

және пішінін айта білуге 

үйрету. 

 

 

Жұмбақ-жасыру: 

Ақ түсім бар қант алар, 

Қызыл түсім-қанға нәр. 

Ал,балақай біліп қой, 

Қызылшамын пайдам бар. 

Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

Денсаулық»  

Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.Сапта бір бірден,екеуден 

аяқтың ұшымен, 

табанмен, өкшемен жүру. 

Тізені жоғары көтеріп   

жүгіру. Бөрене үстімен 

еңбектеп өту.  

Қимылды ойын: «Гүлге 

қарай жүгіреміз» 

  

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Бөлме 

гүлдері» 

Мақсаты: Тілдік ойындар 

мен жаттығуларды 

қолдана отырып, 

балалардың сөздік 

қорларын дамыту және 

байыту. 

Дид-қ ойын: «Жеті 

қазына»  

  

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

 Жүруді жүгірумен, 

секірумен кезектестіріп 

бағытты, қарқынды 

өзгертіп жүру. Тізені 

жоғары көтеріп   жүгіру. 

Бір орында тұрып екі 

аяқпен секіру. Алға ұмтыла 

секіру.Бір орында тұрып 

оңға солға бұрылып секіру. 

Қимылды ойын: «Гүлдер 

жаттығуы» 

  

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Бөлме гүлдері» 

Мақсаты: 5-ке дейін тура 

және кері санауды 

жетілдіру. 

Дид.ойын: «Шырша 

жаңғақтарын сана» 

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Ақша қар» 

Мақсаты: Балаларға 

берілген қағаз 

  «Денсаулық»  

Дене 

шынықтыру 

Жүруді жүгірумен, 

секірумен кезектестіріп 

бағытты, қарқынды 

өзгертіп жүру. Тізені 

жоғары көтеріп   жүгіру. 

Бір орында тұрып екі 

аяқпен секіру. Алға ұмтыла 

секіру.Бір орында тұрып 

оңға солға бұрылып секіру. 

Қимылды ойын: «Гүлдер 

жаттығуы» 

 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

  «Бөлме өсімдіктері» 

Мақсаты: Бөлме 

өсімдіктерін атай білу 

дағдыларын бекіту. Гүлдің 

бөліктерін атай білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Гүл егеміз» 

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: Заттардың үлгі 

  «Қатынас» 

 «Көркем әдебиет» 

Тақырыбы:«Шырша» 

өлеңі Е.Өтетілеуұлы  

Мақсаты: Балаларды 

жатқа эмоционалды, 

мәнерлі айта білуге, 

сөздерді анық айтуын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Шырша 

ойыншықтары»  

 

«Таным » 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты: Фетрдан 

шыршаны құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Бөліктерді 

біріктіру үшін желімдерді 

пайдалану. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны 

орналастыр» 

 

 

 



қиындыларынан алғашқы 

ақша қарды қағаз бетіне 

жапсыруға 

үйрету.Ұқыпты,таза жұмыс 

жасауға дағдыландыру. 

бойынша өзіне тән 

ерекшеліктерін, пішінін 

пропорциясын  сақтай 

отырып сурет салуға 

үйретуді жетілдіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны безендірейік» 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау:Қысқы табиғаттағы бақылау,Қарғаныбақылау,Көгершіндібақылау, Жұпаргүл/сирень/ағашынбақылау,Қардыбақылау. 

Мақсаты : Қыс мезгілі туралы түсінік беру. Қыс мезгілінің табиғат ерекшеліктерімен таныстыру. Ауа-райының негізгі белгілерін 

білуге үйрету. Дала құстары туралы білімдерін жетілдіру. Дала құсы қарғаны. Бақылауды жалғастыру. Қардың түсі, қасиетімен 

таныстьыру, табиғат құбылыстары туралы түсініктерін дамыту. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Ақ қоян отыр» 

Аз қимылдыойын: «Затты ал» 

Жеке жұмыс: Қысайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына 

қолды жуғаннан 

кейін 

отыру.Орындыққа 

өзі отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты 

ішу,майлықты қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

 Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті 

баламын» әні. 

Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

 Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй №317 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

Жұмбақ шешу 

ойындары 

«кім тапқыр?» 

Ақ көйлек киеді, 

Көк моншақ түйеді. 

Қып-қызыл бетінен, 

 Күзде атам сүйеді. (Алма)  

Мақсаты: Балалардың 

жұмбақ арқылы тілін 

жаттықтыру, есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық»  

(Пән маманының жоспары 

бойынша) 

  Үстел үсті ойындары 

«Мозайка»,«Пазлы» 

Мақсаты: балаларды 

ойлануға тәрбиелеу 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

Үстел үсті 

ойындары 

«Мозайка»,«Пазлы» 

Мақсаты: балаларды 

ойлануға тәрбиелеу. 

Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 Ойын-жаттығу: 

«Дефиле –сән 

үйі».Балалар сән үйінде 

өнер көрсететін модельдер 

сияқты бір-бірден шығып, 

өзкиімдерін көрсете білуі 

керек. Балалар «Ғажайып 

қалтадағы» 

көзілдірік,галстук, парик, 

орамал т.б. атрибуттарды 

қолданып, сән 

көрсетеді.Қалған балалар 

шапалақ соғып, қошемет 

көрсетеді. 

 Құрылыс 

материалдармен 

ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

Серуенге Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  



дайындық 

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем 

ақыны уақытылы төлеуді 

ескерту. 

 Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (11-15.01 Қаңтар айы 2020ж)  Ересек топ № 2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып:«Табиғат әлемі»;  Апталық тақырып: «Жануарлар әлемі» 

Мақсаты: Жануарлар туралы түсініктерін кеңейту. Өзіне тән ерекшеліктерін ажырата білуге,өз ойын толық жеткізе білуге  

үйрету.Жануарлардың қыс мезгіліндегі мінез-құлықтарын  бақылау дағдыларын дамыту.Жан-жануарларға қамқорлықпен,аяушылықпен 

қарауға  тәрбиелеу. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

11.01.2021 

Сейсенбі: 

12.01.2021 

Сәрсенбі: 

13.01.2021 

Бейсенбі: 

14.01.2021 

Жұма: 

15.01.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Санамақтар айтқызу 

Бір,екі,үш,төрт,бес 

Санайық бірге тез 

Көп болсақта бәріміз 

Көңілді болар әр кез. 

 

Әңгімелесу: «Қыс 

қызығы» тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

өзінің отбасы туралы 

әңгіме құрастыруға 

үйрету.              

Өлең жаттату: 

«Қысқы орман» 

Қалғиды қысқы 

орман, 

Мүлгиді  қысқы 

орман. 

Айырылылып қалған 

соң, 

Жаздағы құстардан. 

Ақ желек жамылып, 

Көк моншақ тағынып, 

Ұйықтайды қысқы 

орман, 

Көктемді сағынып. 

(Тұманбай.М) 

Жылулық шеңбері 

Педагог балаларды ортаға 

жинап, бір-бірінің 

қолдарын ұстап бәрі бірге:            

Күніміз ашық,    Суымыз 

мөлдір    Ауамыз таза 

болсын! 

 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: 

Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені№9 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

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

Әңгімелесу« Жыл 

мезгілдері»Мақсаты жыл 
Дидактикалық ойын: 

«Киімдерді ажырат» 

Дидактикалық 

ойын:«Алаңқайда 
Дидактикалық 

ойын:«Түстеріне 

Үстел-үсті ойыны: 

«Домино».  



қызметіне 

дайындық  

мезгілдері туралы 

білімдерін бекіту. Жыл 

мезгілдерінің аусыу 

ретін білуге үйрету. 

Мақсаты: балаларды 

киімдердің аттарын айта 

отырып ,ұл бала мен қыз 

баланың киімдерін 

ажыратуға үйрету. 

кімдер қыдырып жүр?»   

Мақсаты:Ойын 

алаңындағы балалардың 

қыз немесе ұл екенін 

ажыратуға үйрету. 

қарай орналастыр.»  

Мақсаты:Заттарды 

атап, оларды қайда 

тұратынын  туралы 

айтқызуға  үйрету. 

 

Мақсаты:балалар-дың  

ұсақ  қолдың 

моторикасын дамыту. 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Қозғалысынбағытынөз

гертіпжүру, 

жыланшаирелеңдепжүру

, бытырап, 

қосымшақадамменалға, 

шетжағынажүру.Қалыпт

ы, аяқтың ұшымен, 

жүгіру, шеңбер жасап  

жүгіру. Құрсауларды 

домалату.  

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен қояндар» 

  

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Үй жануарлары мен 

төлдері» 

Мақсаты:Тілдік ойындар 

мен жаттығуларды 

қолдана отырып, 

балалардың сөздік 

қорларын дамыту және 

байыту. 

Дид-қ ойын: «Не қалай 

дыбыстайды?»  

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Жүруді басқа 

қимылдармен 

кезектестіріп, белгі 

бойынша тоқтап 

жүру.Сапта бір бірден 

және жұппен,түрлі 

бағытта отырып жүгіру. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биіктігі 5-10см). 

Қимылды ойын: «Қу 

түлкі»\ 

 

«Таным» 

 Математика негіздері 

Тақырыбы: 

Үйжануарлары» 

Мақсаты:Жиынтық 

сапасы бойынша әртүрлі 

заттардан тұратындығы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру. 

Дид.ойын:   «Төлдерін 

ата» 

  

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Жетекшінің 

ауысуымен қарқынды 

жылдамдатып және 

ақырын 

жүгіру.Сызықтар 

арасымен(10см қаш-та) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру. 

Қимылды ойын:«Қоян 

мен қасқыр» 

  

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Жыл басына таласқан 

хайуанаттар» ертегісі 

Мақсаты: Таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді драмалау. 

Ертегі желісін ретімен 

орындау. 

Дид-қ ойын: 

«Жануарлардың 

дауысын сал»  

 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  «Шырша 

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Үй  жануарлары 

қандай?» 

Мақсаты:  Үй 

жануарларының 

сыртқы келбеті, 

қозғалу және 

қоректену тәсілдері 

туралы түсініктерін 

кеңейтіп, білімдерін 

бекіту. 

Дид.ойын: «Ненің 

дауысы?» 

 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Зообаққа саяхат» 

Мақсаты: Музыка 

ырға-ғына сәйкес 

жануар-ларға тән 

қимыл-қозғалысты 

бере білуге 

талпындыру. Әнді бір 

мезгілде бастау және 

аяқтауда мұқият болу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қоңыр аю 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Зообаққа 

саяхат» 

Мақсаты: Музыка 

ырға-ғына сәйкес 

жануар-ларға тән 

қимыл-қозғалысты 

бере білуге 

талпындыру. Әнді бір 

мезгілде бастау және 

аяқтауда мұқият болу. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қоңыр аю 

қорбаңбай» 

А.Еспенбетова 

Музыка тыңдау: 

«Түлкінің әні» 

Ш.Құлманова 

Ән айту:«Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: «Не 

қалай жүреді» 

П.Левкодимова  

 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:Жануарлар 

қайда қыстайды? 



Тақырыбы: «Қоян» 

Мақсаты: Жануарларды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып салуға 

үйретуді дамыту. 

 Дид.ойын: «Өз мекенін 

тап» 

 

жаңғақтарын тиін жейді» 

Мақсаты: Бірнеше 

бөліктерден заттарды 

мүсіндеу,оларды 

орналастыру,пропор- 

цияны сақтай отырып, 

бөліктерді біріктіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Жаңғақтарды жина» 

 

қорбаңбай» 

А.Еспенбетова 

Музыка тыңдау: 

«Түлкінің әні» 

Ш.Құлманова 

Ән айту:«Ақ қоян» 

А.Айтуова  

Ойын ойнау: «Не 

қалай жүреді» 

П.Левкодимова  

Мақсаты: 

Жануарлардың қысқы 

еңбегі туралы   

білімдерін жетілдіру 

Дидактикалық ойын: 

«Үй және жабайы 

жануарлар 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

Бақылау: Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы 

ағаштарды бақылау.Ағаштардыңқысқыбейнесінбақылаудыжалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы 

өзгешеліктер туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін 

қалыптастыру;Қардың түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу.  

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

1.Ертегілер елінде:  

Тақырыбы: «Үш аю» 

ертегісі  

Мақсаты:Ертегі оқып беру 

арқылы кейіпкерлердің 

мінез-құлықтарына, іс-

әрекеттеріне сипаттама 

беруге үйрету. 

1.Сиқырлы саусақтар 

«Қызыл моншақтар» 

Балаларға арналған 

тапсырма:                               

Көк жіпке қызыл 

моншақтарды саусақпен 

сал 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша  

Сиқырлы қолдар                

«Аңдарға арналған 

базарлық» 

Тапсырма:                 

Шалқан жапырағын 

жасыл түсті 

ермексазбен  толтыру                           

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2.Дидактикалық 

ойын:«Матрешканы 

киіндір» 

Мақсаты:               

Балаларға әр түрлі 

пішіндер 

беріледі.Қолдарындағы 

пішіндерді үстел-үстіндегі 

пішіндерге сәйкестендіріп 

орналастырады 

2. Дидактикалық 

ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:                                       

Аяқ киімдердің түр-

түсіне қарай сыңарын 

табуға білуге.Зейінін 

тұрақтандырып, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

 

2. Дидактикалық 

ойын:  «Бұл қай 

мезгіл»            
Балаларға жыл 

мезгілдерінің 

суреттері беріледі.Әр 

суретке тоқталып,бұл 

қай мезгіл екенін 

сұрау 

2.Үстел-үсті театры 

«Шалқан» ертегісі: 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі кейіпкерлері мен 

таныстырып,әр 

кейіпкерге тоқталып 

сұрау. 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 



Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

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

Серуеннен 

оралу 

Қысқы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (18.01-22.01 қаңтар айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» Апта тақырыбы «Құстар біздің досымыз» 

Мақсаты: Балаларға Құстар туралы түсінік беру.Олардың адам өміріне пайдалы жақтарын түсіндіру.Құстар атауларымен 

таныстыру.Құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 18.01.21ж Сейсенбі:19. 01.21ж. 

 

Сәрсенбі: 20.01.21ж 
 

Бейсенбі: 21.01.21ж. Жұма:22. 01.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

Жай қимылды ойын  

«Күн және жаңбыр» 

Мақсаты: Балалардың 

белгі-сөзге сай қимыл 

жасауға,  ойын арқылы 

ауа райын бақылау  

қабілеттерін дамыту 

Жылулық шеңбері: 

-Армысың,асыл күн! 

(қолдарын күнге 

созады).Армысың асыл 

жер!(қолдарын 

жаяды).Армысың, 

көк аспан!(қолдарын 

аспанға 

көтереді).Армысың, жан 

досым! (бір-

біріменқұшақтасады)Жыл

уыма жылу қос.Міне, 

менің қолым (қолдарын 

ұстайды) 

Армян  халқының 

ойыны: 

«Жер,су,от,ауа»  

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа үйрету.  

Шарты: Шеңберде 

ойын бастаушы  допты 

«жер» деп лақтырса, 

жануар атын , «ауа» 

десе құс атын,  «су» 

десе  балық атын ,ал 

«от» десе, қолдарын 

жоғары 

көтеріп,айналады.. (Аю 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, 

есте сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңғы жаттығу 

 

                                                               Жаттығулар кешені  №10 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу. 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Бейнеролик «Күн 

планетасы»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  күн 

планетасымен таныстыру 

Жай қимылды 

ойын«Төрт құбылыс» 

Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілетін дамыту, көңіл-

күйлерін көтеру  

Сөздік ойын 

«Жер,су,аспан» 

Мақсаты: Балаларды 

аспанда (құстардың), 

жерде 

(жануарлардың,суда 

Тақпақ оқып беру 

«Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады-қатады, 

Жып-жылтыр боп 

жатады». 

«Қолғап» 

мульфильмін 

көрсету 

Мақсаты: ҰОҚ-нде 

осы ертегіні еске 

түсіріп,ретпен 



(балықтардың), 

тіршілік ететіндердің 

аттарын білуге   

үйрету. 

санауға үйрету. 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене 

шынықтыру 

Мақсаты1.Түрлі бағытта 

жүгіру. Гимнастикалық 

қабырға бойынша жоғары-

төмен кезектескен 

қадаммен өрмелеу. 

Басынан асыра лақтыру 

және оны қағып алу. 

Қимылды ойын: «Мысық 

пен торғайлар» 

 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Жыл 

құстары»  

Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен суреттің 

мазмұны бойынша шағын 

әңгімелер құрастыру 

дағдыларын бекіту. 

Дид.ойын: «Құстардың 

атын ата» 

 

 «Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Допты қағып алып жүгіру. 

Биіктігі 5-10см 2-3 заттың 

үстінен кезектесе 

секіру.Сызықпен 

(диаметрі1,5см) тепе-

теңдікті сақтап жүру  

 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Құстарға қамқорлық» 

Мақсаты: Осы заттардың 

сыңарларын қою негізінде 

салыстырып, теңдігін 

немесе теңсіздігін 

анықтау іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

  Дид.ойын: «Жапалақ» 

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Күлқыздың 

(Золушка) үйі» 

Мақсаты: Шаршы мен 

төртбұрышты екі бөлікке 

қию, жіңішке жолақтарды 

көлденеңнен қию 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

  «Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

 Жай қарқында 

үздіксіз жүгіру ( 50-

60метр жүгіру). 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: «Құс 

аулаушы» 

 
 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы:   

«Үй құстары» 
Мақсаты: Үй құстарын 

атап, дала құстары мен 

үй құстарының 

ерекшеліктерін аңғарту. 
Олардың  адамға тигізер 

пайдасы туралы айту.  

Құстарды күтуге, 
баптауға тәрбиелеу. 

Ойлау, тыңдау 

қабілеттерін жетілдіру.  
Дид.ойын:«Әр құсқа өз 

орны» Әдіс-тәсілдер: 

Түсіндіру, әңгімелесу, 

сұрақ-жауап,  
 

«Шығармашылық» 

«Қатынас» 

Орыс тілі 

Тема: «Зимующие птицы» 

Цель:.Составление 

словосочетаний, 

предложений из 2-3 слов. 

Учить называть птицы  и 

фразы по теме 

«Зимующие птицы». 

Внимательно слушать 

текст рассказа и отвечать 

на вопросы по его 

содержанию, упражнять в 

подборе прилагательных к 

слову «Зима». 

Дид-я игра: «Зимой» 

 
«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Қанатты 

достар» 
Мақсаты: Қыстап қалған 

құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. Балаларды 

өздігінен баяу-көтеріңкі, 

жоғары-төмен 

дыбыстарды ажыратуға 

үйретуді 

жалғастыру.Әуенді 

ырғақты қимыл: 

«Пингвин»Ж.Молдажанов

а 

 

 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш» ертегісі 

Мақсаты: Таныс 

сюжеттер бойынша 

ертегілерді 

драмалау. Ертегі 

желісін ретімен 

орындау. 

Дид.ойын: 

«Құстарша ән сал»  

 

 «Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жануарларларға 

қора жасаймыз» 

Мақсаты:Құрастыру 

кезінде сәйкес 

белгілері бойынша 

біріктіре білу және 

онымен ойнай 

отырып 

шығармашылық  

қиялдау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   

«Мекенін тап» 

 



Дид-қ ойын: «Күлқыздың 

достары»    

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Тотықұс» 

Мақсаты: Құстың үлгі 

бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

бейнелеу. 

 Үстел-үсті ойыны: 

«Тотықұстың әдемі 

үйі» 

 

 

 

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен Бақылау:Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін бақылауды 

жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы өзгешеліктер 

туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру;Қардың 

түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 



оралу  

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас қайыруға 

дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету. 

«Күн! Тас! Қоршау!»  

Ойын шарты: балалар 

бірнеше топтарға бөлініп 

отырады. Кезек-кезек 

балаларға «Күн!», 

«Тас!», «Қоршау!» атты 

бұйрықтар беріледі. 

Сөздердің айтылу ретін 

үнемі өзгерту 

қажет.Балалар әрбір 

сөзге қимылмен жауап 

берулері шарт. Егер 

«Күн!» деген сөз 

айтылса, олар 

алақандарын ашып, 

саусақтарын тарбитып, 

қолдарын жоғары 

көтереді. «Тас!» сөзінде 

қолдарын түюлі 

жұдырықтарымен 

көтереді. «Қоршау!» 

сөзінде алақандарын 

Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету, 

ұсақ қол моторикасын 

жаттықтыру 

 



ашып, қолдарын 

көтереді, бірақ 

саусақтары бір-біріне 

тығыз жанасып тұруы 

керек. Ойын 

жылдамдығы біртіндеп 

жоғарылауы қажет. 

Ешбір қате жібермеген 

топ жеңімпаз атанады. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Мен-

фотоаппаратпын» 
Мақсаты: Балаларды  

жабайы  жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жұмбақ жаттау 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау          

қабілеттерін  

дамыту. 

 

 

Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Күн,су,ауа» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

 

Ата-аналарға күз 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (25.01-29.01 қаңтар айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

 Өтпелі тақырып «Табиғат әлемі» Апта тақырыбы «Ғажайып қыс» 

Мақсаты: Балаларға қыс мезгілінің ерекшеліктерін түсіндіру.Қысқы табиғат құбылыстарымен таныстыру.Табиғаттың әсемдігін сезіндіру.  

 

Күн тәртібі Дүйсенбі:25.01.21 Сейсенбі:26.01.21ж. 

 

Сәрсенбі:27.01.21ж 

 

Бейсенбі:28.01.21ж. Жұма:29.01.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Бейнеролик көрсету: 

«Қызыл кітапқа»  

Мақсаты: Балаларға 

ұмытылып кеткен 

жануарлар мен 

өсімдіктерді 

бейнеролик арқылы 

түсінік беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да ата»Мақсаты: 
Балаларды сурет 

бойынша сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Санамақ айту.(жеті 

ұл) 

Сәл демалып,тыным ал 

Тақпақ тыңдап ұғып ал 

Апта деген ағайдың  

Жеті бірдей ұлы бар 

Біріншісі-Дүйсенбі 

Екіншісі-Сейсенбі 

Үшіншісі-Сәрсенбі 

Төртіншісі-Бейсенбі 

Бесіншісі-Жұма 

Алтыншысы-Сенбі 

Жетіншісі-Жексенбі 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

 

Таңғы 

жаттығу 

                                                                    Жаттығулар кешені  №10 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Шаттық шеңбері        

Алақанды  ашайық,                  

Күннен жылу алайық,                    

Жүрекке жылу 

Тақпақ оқып беру 

«Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады-қатады, 

Денсаулық туралы 

мақал-мәтелдер. 

1.Шынықсаң шымыр 

боларсың. 

«Дені саудың жаны 

сау» туралы  

әңгімелесу.Мақсаты:Бал

аларға  дұрыс тамақтану, 

Сергіту сәті: 

Көзге ілінбейтін,                            

Жұтсаң білінбейтін           

Ауаны біз іздейік.                     



салайық,                         

Таза ауаны жұтайық.             

Жып-жылтыр боп 

жатады» 

. 

 

2.Адамның басты 

байлығы денсаулық. 

3.Дана көптен шығады, 

Дәрі шөптен шығады. 

4.Бірінші байлық-

денсаулық. 

5.Ауырып ем іздегенге, 

Ауырмайтын жол ізде. 

дәрумендер туралы 

түсінік беріп әңгімелеп 

айту. 

Аузымызды жабайық,                 

Терең тыныс алайық! 

 

 «Денсаулық» 

 Дене 

Шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Ұсақжәнеалшақадым

менсаптабір-

бірденжәнежұппентүрл

ібағыттабытырапжүгіру

. 20-25 

смбиіктіктенсекіру. 

Гимнастикалықорынды

қтақолдарыментартылу

арқылыішіменеңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қаркесектері» 

 

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қар 

жамылған ағаштар» 

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Мақсаты: Тілде 

сөйлемдердің әртүрлі 

түрлерін, 

қосымшаларды қолдану  

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Қайсысы 

 «Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты:5метрден  3 рет 

жүгіру. 

Сапқа тұру және сап 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Допты екі 

қолымен басынан асыра 

лақтыру. 

Қимылды ойын: «Көк, 

сары таяқшалар» 

  

«Таным» 

 Математика негіздері.  

Тақырыбы:  

 «Шырша ойыншықтары» 

Мақсаты: Теңдікті кем 

топқа үстемелей отырып 

немесе артық топтан бір 

затты алып тастай 

отырып, екі тәсілмен 

орнатуға, «Қаншаеді?», 

«Қаншасықалды?» 

сұрақтарына жауап беруді  

қалыптастыру.                                                  

Топтарды салыстыру 

негізінде  сандық 

мәндерді дұрыс талдап 

қорыта білуді дамыту. 

«Денсаулық» 

 Дене  шынықтыру 

Мақсаты: Қатарға бір-

бірден сапқа, шеңберге 

тұру. Бір орында тұрып 

ұзындыққа 4-6 сызықтың 

үстіне 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Шанамен ойындар» 

  

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Аяз ата 

сиқыры» ертегісі 

Мақсаты: 

Театрландырылған 

әрекеттің басқа жұмыс 

түрі: саусақ театры 

арқылы сахналау. 

Дид-қ ойын: «Аяз ата 

мен Ақшақар»  

 

«Шығармашылық» 

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

өлкеге қыс келді» 

Мақсаты:Табиғат 

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Қыс мезгіліндегі 

табиғатты бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қыс 

ерекшелігі» 

 

«Шығармашылық» 

«Музыка» 

Тақырыбы: 

«Қыс қызығы» 

Мақсаты: Таныс 

шығармаларды ажырата 

білуге, есте сақтауға 

дағдыландыру. Әнді 

сезіммен, нақышына 

келтіріп айтуға, әуенді 

тыңдап әңгімелей білуге 

үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Буги-вуги»  биі 

«Шығармашылық» 

Музыка 

 Тақырыбы: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты: Таныс 

шығармаларды 

ажырата білуге, есте 

сақтауға 

дағдыландыру. Әнді 

сезіммен, нақышына 

келтіріп айтуға, әуенді 

тыңдап әңгімелей 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Буги-вуги»  биі 

Музыка тыңдау: «Қыс 

қызығы» И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Зырлайды 

шанамыз» Д.Мацуцин 

Ойын ойнау:  

«Әуенді сағат» 

Дидактикалық ойын 

  

«Әлеумет» 

 Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Қыс 

мезгілі» 



артық?»  

; 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Аққала» 

Мақсаты:Заттардың 

пішінін бейнелеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

Дид-қ ойын: «Аяз атаға 

көмек» 

 

  

 

«Мүсіндеу» 

Тақырыбы:  «Аққала» 

Мақсаты: Қар адамның 

мүсінін жасаудың 

әртүрлі  тәсілдерін 

пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

 

Музыка тыңдау: «Қыс 

қызығы» И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Зырлайды 

шанамыз» Д.Мацуцин 

Ойын ойнау:  

«Әуенді сағат» 

Дидактикалық ойын  

 

 

Мақсаты: 

ересектердің еңбегі 

туралы білімдерін 

жетілдіру 

Дидактикалық ойын: 

«Үй және дала 

құстары» 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды 

бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін бақылауды жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы өзгешеліктер 

туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру;Қардың 

түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс жууға 

үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           № 

763 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

1«Зоологиялық 

фриздер» 

Мақсаты:Балаларды 

антоним сөздері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап 

салыстырып талдау 

жасауға үйрету. 

Жабайы аңдар мен үй 

жануарлары құстардың 

дене бітіміне қарап 

зообаққа орналастыру 

оларға қамқоршы 

болуға тәрбиелеу. 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның жоспары 

бойынша)  

 

 Дидактикалық ойын 

«Кел,санайық» 

1-5 дейінгі санддарды 

тура және кері санау 

 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» 

мульфильмін көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

2.Дидактикалық ойын: 

«Мен-

фотоаппаратпын» 

Мақсаты: Балаларды  

жабайы  жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жұмбақжаттау:  

« Қуы екен аңдардың ,бір 

сәтте алдандым » (Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту.       

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Үйде жалғыз қалғанда» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

Ата-аналарға қыс 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (01.02-05.02 ақпан  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»; Апта тақырыбы :« Ғажайыптар әлемі» (Өлі табиғат құбылыстары) 

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

мәдениетін дамыту. Балалардың өзіндік шығармашылық қызметтерін іске асыру. Жалпыадамзаттық құндылықтарға баулу.  

Міндеттері:  

 Өз денсаулығына саналы қарауға үйрету, денсаулықтың адамға табиғаттың берген басты құндылығы екенін түсіндіру; 

 Белсенді сөздіктерін дамыту, тілдің грамматикалық жағын қалыптастыру, балалар әдебиетіне деген қызығушылықты дамыту; 

 Тірі және өлі табиғат объектілеріне деген ұқыпты қарым-қатынасқа тәрбиелеу, танымдық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру; 

 Шығармашылық ойлау,  әсерлі қиялдау дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 01.02.21ж Сейсенбі:02.02.21ж. 

 

Сәрсенбі: 03.02.21ж 
 

Бейсенбі: 04.02.21ж. Жұма:05.02.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( 

үстел – үсті, 

саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

Жылулық шеңбері: 

-Армысың,асыл күн! 

(қолдарын күнге 

созады).Армысың асыл 

жер!(қолдарын 

жаяды).Армысың, 

көк аспан!(қолдарын 

аспанға 

көтереді).Армысың, жан 

досым! (бір-

біріменқұшақтасады)Жы

луыма жылу қос.Міне, 

менің қолым (қолдарын 

ұстайды) 

«Топтастыр» 

дидактикалықойыны.  

 «Не 

ұшпайды?»тапсырмасынорында

у. Суреттенұшатын, 

ұшпайтынзаттардыажыратып, 

аттарынататқызу. -

Қуыршақұшпайды,-

депқолдарынкөтермейді.  

– Торғайұшады, 

депқолдарынкөтереді.  

Қимыл-қозғалыстаржасайды.  

Ойыншықтардыбөлек, 

құстардыбірбөлектоптастырады

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 
балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 



тастайды. Үй   ұшпайды.      

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                         Жаттығулар кешені№11 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдасты

рыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Бейнеролик «Күн 

планетасы»                    

Мақсаты: Балаларды 

бейнеролик арқылы  күн 

планетасымен 

таныстыру 

Жай қимылды 

ойын«Төрт құбылыс» 

Мақсаты: 

Балалардың есте сақтау 

қабілетін дамыту, көңіл-

күйлерін көтеру  

Сөздік ойын 
«Жер,су,аспан» 

Мақсаты: Балаларды 

аспанда (құстардың), 

жерде 

(жануарлардың,суда 

(балықтардың), тіршілік 

ететіндердің аттарын 

білуге   үйрету. 

Тақпақ оқып беру 

«Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады-қатады, 

Жып-жылтыр боп 

жатады». 

«Қолғап» 

мульфильмін көрсету 

Мақсаты: ҰОҚ-нде осы 

ертегіні еске 

түсіріп,ретпен санауға 

үйрету. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері 

мен бірге) 

«Денсаулық» 

Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Қатарғаекеуден, 

үшеудентұрып, 

саптықайтаданқұру, 

бағдарбойыншатеңелу:о

ңға,солғаайналу, 

бұрылыстар,ажыратужән

ежақындату.  

Доптыбірқолыменкедерг

іарқылылақтыру.(2марақ

ашықтық). 

Табанменалақанғасүйені

п, төрттағандапеңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Қармен дәл тигіз» 

 

«Қатынас» 

 Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

  «Денсаулық» 

Дене 

шынықтыру 

 Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. Табан 

мен алақанға сүйеніп, 

төрттағандап еңбектеу. 

Затты тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 1,5м) 

1.5-2 м ара қашықтыққа 

лақтыру.. 

Қимылды ойын:  «Қар 

атыспақ» 

 

«Таным» 

Математика негіздері 

  «Денсаулық» 

Дене 

шынықтыру 

Қатарға екеуден, 

үшеуден тұрып, сапты 

қайтадан құру, бағдар 

бойынша 

теңелу:оңға,солға 

айналу, 

бұрылыстар,ажырату 

және жақындату. Затты 

тігінен (нысана 

ортасының биіктігі 1,5м) 

1.5-2 м ара қашықтыққа 

лақтыру. Гимнастикалық 

орындық үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: «Кегли» 

 

   «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қар 

 «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тақырыбы: «Зима» 

Цель:.Составление 

словосочетаний, 

предложений из 2-3 слов. 

Учить называть новые 

слова и фразы по теме 

«Зима». Внимательно 

слушать текст рассказа и 

отвечать на вопросы по 

его содержанию, 

упражнять в подборе 

прилагательных к слову 

«Зима». 

Дид-я игра: «Зимой» 

 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайыптар 

әлемі» 

Мақсаты: Жеңіл қозғалу, 

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Көңілді 

қыс» өлеңі 

Ш.Мұхамеджанов 

Мақсаты:Балаларды 

жатқа эмоционалды, 

мәнерлі айта білуге, 

сөздерді анық айтуға, 

логикалық екпіндерді 

сақтауға, өлеңдердің 

ұйқасын айта білу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Аппақ, 

аппақ, жапалақтап...» 

 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Аққала» 

Мақсаты: Балаларды 

қалдық материалдан 



«Мөлдіреген аппақ қыс»  

Мақсаты: Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін бекіту: баяу 

сөйлеу,жаңылтпаштар 

оқу. Артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  «Жыл 

мезгілі»  

 

 

  

 

 

Тақырыбы: «Қысқы 

орман» 

Мақсаты: Топтарды 

салыстыру негізінде 

сандық мәндерді дұрыс 

талдап, қорыта білуді 

дамыту. 

Дид-қ ойын: «Шырша 

қанша?» 

 

 «Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Қар 

жамылған ағаш» 

Мақсаты: Жапсыру 

мазмұнын күрделі ете 

және әртүрлі бейнелерді 

жасау үшін 

мүмкіндіктерін 

 кеңейте отырып, оған 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. Пішіндерді 

ретімен қию,желіммен 

жұмыс жасау 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

Дид- ойын: «Әр 

бөлшектің орнын тап» 

 

қиыршықтар» 

Мақсаты:Өлі табиғат 

нысандары туралы 

білімдерін 

байыту.Қарапайым 

экологиялық білімдерін 

қалыптастыру. 

Дидак/қ ойын: «Қар 

қиыршықтары қандай?» 

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 
Тақырыбы: 

«Ақша қар» 

Мақсаты:  Үлгі бойынша 

пішінін, түсін ескере 

отырып, сурет салуды 

дамыту. 

Үшбұрыш,сопақша 

пішіндерді пайдаланып 

ақша қардың суретін 

салуды қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар» 

 

ырғақты қозғалуды 

қолдану. Музыка тыңдау 

ережелерін сақтау.  

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қарларменбилейміз» 

«Холодное сердце» 

мультфильмінен әуен. 

Музыка тыңдау: 

«Табиғат дыбыстары» 

Э.Григ 

Ән айту: «Аққала» 

Б.Жұмабекова 

Ойын ойнау: «Желді 

қуып жет»  Қимылды 

ойын 

 

 

 

бұйым жасауға баулу. 

Бөліктерді біріктіру 

үшін желімді 

пайдалану.  

Дид-қ ойын: «Аққала 

соғамыз»  (жинаймыз) 

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

Бақылау:Қысқы табиғаттағы бақылау,Қарғаныбақылау,Көгершіндібақылау, Жұпаргүл/сирень/ағашынбақылау,Қардыбақылау. 

Мақсаты :Қыс мезгілі туралы түсінік беру. Қыс мезгілінің табиғат ерекшеліктерімен таныстыру. Ауа-райының негізгі белгілерін 

білуге үйрету.Дала құстары туралы білімдерін жетілдіру. Дала құсы қарғаны. Бақылауды жалғастыру.Қардың түсі, қасиетімен 

таныстьыру, табиғат құбылыстары туралы түсініктерін дамыту. 

Еңбек:. Ауланы қоқыс қалдықтарынан тазарту. 

Мақсаты: Ойын алаңын тазартуға. Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 



Қимылды ойын: «Ақ серек, көк серек» 

Қимылды ойын: «Бәйге». 

Қимылды ойын «Қуып жет». 

Қимылды ойын: «Ақ қоян отыр» 

Аз қимылдыойын: «Затты ал» 

Жеке жұмыс: Қысайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті баламын» 

әні. Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

1.Ойын орталығы 

Дидактикалықойын: 

«Орнын тап». 

Шарты:Машина, ұшақ, 

кеменің 

суреттерінөзорындарына 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

 Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету, 

ұсақ қол моторикасын 



қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

(жер, ауа, су) қою. 

Ойынқорытындысыбойы

ншабалалардымадақтап, 

көліктертуралыәңгімені

жалғастыру. 

 

жаттықтыру 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау          қабілеттерін  

дамыту. 

 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Ұшады,жүзеді,жүреді. Жол ережелері» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

Ата-аналарға қыс мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 



 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (8-12.02ақпан айы 2021ж)  Ересек топ №1 «Ботақан»    

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»;  Апта тақырыбы:  « Көліктер» 

Мақсаты:Балаларға көліктер түрлерімен таныстыра отырып,көліктерді бір-бірінен ажырат білуге үйрету.Көліктердің түрлерімен 

таныстыру. Баланы зейінділікке,ептілікке тәрбиелеу. .Есте сақтау қабілеттерін,сөздік қорларын дамыту. 

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 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Санамақтар айтқызу 

Бір,екі,үш,төрт,бес 

Санайық бірге тез 

Көп болсақта бәріміз 

Көңілді болар әр кез. 

 

Әңгімелесу: «Көліктер» 

тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

өзінің отбасы туралы 

әңгіме құрастыруға 

үйрету.              

Өлең жаттату: 

«Қысқы орман» 

Қалғиды қысқы 

орман, 

Мүлгиді  қысқы 

орман. 

Айырылылып қалған 

соң, 

Жаздағы құстардан. 

Ақ желек жамылып, 

Көк моншақ тағынып, 

Ұйықтайды қысқы 

орман, 

Көктемді сағынып. 

(Тұманбай.М) 

Жылулық шеңбері 

Тәрбиеші   балаларды 

ортаға жинап, бір-бірінің 

қолдарын ұстап бәрі бірге:            

Күніміз ашық,    Суымыз 

мөлдір    Ауамыз таза 

болсын! 

 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: 

Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                      Жаттығулар кешені  № 11 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Әңгімелесу« Жыл 

мезгілдері»Мақсаты жыл 

мезгілдері туралы 

білімдерін бекіту. Жыл 

мезгілдерінің аусыу 

Дидактикалық ойын: 

«Киімдерді ажырат» 

Мақсаты: балаларды 

киімдердің аттарын айта 

отырып ,ұл бала мен қыз 

Дидактикалық 

ойын:«Алаңқайда 

кімдер қыдырып жүр?»   

Мақсаты:Ойын 

алаңындағы балалардың 

Дидактикалық 

ойын:«Түстеріне 

қарай орналастыр.»  

Мақсаты:Заттарды 

атап, оларды қайда 

Үстел-үсті ойыны: 

«Домино».  

Мақсаты:балалар-дың  

ұсақ  қолдың 

моторикасын дамыту. 



ретін білуге үйрету. баланың киімдерін 

ажыратуға үйрету. 

қыз немесе ұл екенін 

ажыратуға үйрету. 

 

 

тұратынын  туралы 

айтқызуға  үйрету. 

Ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.Ұсақжәнеалшақадымм

енсаптабір-

бірденжәнежұппентүрлі

бағыттабытырапжүгіру.

Заттыкөлденеңінен 2-

2.5 

арақашықтықтаоңжәнес

олқолыменлақтыру. 

Арқанмен (диаметрі 

1,5см) тепе-

теңдіктісақтапжүру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

 

 «Қатынас»  

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: Заттардың 

тобын білдіретін 

сөздерді балалардың 

сөздік қорына 

жалпылауыш сөздерді 

түсіну арқылы ендіру. 

Дид-қ ойын: «Көлікті 

аяқта» 

 

«Шығармашылық» 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Ұсақ және 

алшақ адыммен сапта 

бір-бірден және жұппен 

түрлі бағытта бытырап 

жүгіру.  Арқанмен 

(диаметрі 1,5см) тепе-

теңдіктісақтапжүру. 

Көлденеңжәнекөлбеуор

ындықтатөрттағандапең

бектеу. 

Қимылды ойын: «Түрлі-

түсті көліктер» 

 

«Таным» 

 Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Автотұрақ» 

(геометриялық пішіндер) 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді:шеңбер, 

шаршы тану және атау. 

Пішіндердің пішінін 

сипап-сезу және көру 

тәсілдерімен зерттеу. 

Дид-қ ойын: 

«Вагонның таңбасын 

тап» 

   

 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру   

3.Ұсақ және алшақ 

адыммен сапта бір-

бірден және жұппен 

түрлі бағытта бытырап 

жүгіру. Затты 

көлденеңінен 2-2.5 ара 

қашықтықта оң және сол 

қолымен лақтыру. 

Құрсауларды домалату. 

Қимылды ойын: 

«Трамвай» 

 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Бауырсақ 

ертегісін сахналау» 

Мақсаты:  Жұбымен 

келісе отырып, сезім 

ырғағы мен қозғалыс 

үйлесімін сақтау. 

Сахнада бағдарлану. 

Дид-қ ойын: 

«Көліктерше ән 

салайық» 

 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Аққала» 

Мақсаты:  Бірнеше 

бөліктерді біріктіре 

отырып мүсіндеуді, 

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қыстағы көліктердің 

күтімі» 

Мақсаты:Табиғаттағы  

ауа-райының 

жағдайларын бақылау 

және бақылаулардың 

нәтижелелін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіру.Көліктерге 

күтім жасау 

дағдыларын 

қалыпастыру.  

Дид-қ ойын: 

«Көліктерді 

жинайық» 

 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 

Мақсаты: Көліктердің 

түрлері, дыбыстары, 

пайдасы т.б. ұғыну. 

Музыка сипатына 

сәйкес ойын 

әрекетінде жеңіл 

жүгіру, тізбектеле 

жүруді көрсету. 

Әуенді ырғақты 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Көліктер» 
Мақсаты: Көліктердің 

түрлері, дыбыстары, 

пайдасы т.б. ұғыну. 

Музыка сипатына 

сәйкес ойын әрекетінде 

жеңіл жүгіру, 

тізбектеле жүруді 

көрсету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ұшақ болып ұшамыз» 

 Музыка тыңдау: 

«Голубой вагон» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Қалсын апам 

қуанып» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Тымпи-

тымпи» Қимылды ойын 

 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Машиналарға гараж 

жасаймыз» 
Мақсаты:Құрастыру 

кезінде сәйкес белгілері 

бойынша біріктіре білу 
және онымен ойнай 

отырып шығармашылық  

қиялдау дағдыларын 



Сурет салу 

Тақырыбы: «Автобус» 

Мақсаты:Сурет 

салудың техникалық 

дағдыларын жетілдіру. 

Суретте ашық және 

солғын түстерді 

пайдалану. 

Дид-қ ойын: «Ненің 

дыбысы?» 

 

 

 

оларды орналастыру әдіс 

тәсілдерін сақтауды 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Ұлпа 

қарлар»  

 

 

қимыл: 

«Ұшақ болып 

ұшамыз» 

Музыка тыңдау: 

«Голубой вагон» 

В.Шаинский 

Ән айту: «Қалсын 

апам қуанып» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: 

«Тымпи-тымпи» 

Қимылды ойын  

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Мекенін 

тап» 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

Бақылау: Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы 

ағаштарды бақылау.Ағаштардыңқысқыбейнесінбақылаудыжалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы 

өзгешеліктер туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін 

қалыптастыру;Қардың түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу.  

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



оралу  

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ертегілер елінде:  

Тақырыбы: «Үш аю» 

ертегісі  

Мақсаты:Ертегі оқып беру 

арқылы кейіпкерлердің 

мінез-құлықтарына, іс-

әрекеттеріне сипаттама 

беруге үйрету. 

 

1.Сиқырлы саусақтар 

«Қызыл моншақтар» 

Балаларға арналған 

тапсырма:                               

Көк жіпке қызыл 

моншақтарды саусақпен 

сал 

1. Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Ойын: 

«Ұшады,ұшпайды» 

Мақсаты: көліктерді 

ажырату. 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

2.Дидактикалық 

ойын:«Матрешканы 

киіндір» 

Мақсаты:               

Балаларға әр түрлі 

пішіндер 

беріледі.Қолдарындағы 

пішіндерді үстел-үстіндегі 

пішіндерге сәйкестендіріп 

орналастырады 

2. Дидактикалық 

ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:                                       
Аяқ киімдердің түр-

түсіне қарай сыңарын 

табуға білуге.Зейінін 

тұрақтандырып, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

 

2. Дидактикалық 

ойын:  «Бұл қай 

мезгіл»            

Балаларға жыл 

мезгілдерінің 

суреттері беріледі.Әр 

суретке тоқталып,бұл 

қай мезгіл екенін 

сұрау 

2.Үстел-үсті театры 

«Шалқан» ертегісі: 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі кейіпкерлері мен 

таныстырып,әр 

кейіпкерге тоқталып 

сұрау. 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Арнайы көліктер» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қысқы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл -күйі 

туралы әңгімелесу. 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (15.02-19.02 ақпан  айы 2021ж)  Ересек топ№2  «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»:Апта тақырыбы: «Электроника әлемі. Байланыс құралдары» 

Мақсаты: Балаларға байланыс құралдары туралы түсінік беру, электроника әлемімен таныстыру, электроникаға қандай техникалар 

жататыны туралы айту. Олардың қызметі, пайдасы, зияны туралы ескерту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 15.02.21ж Сейсенбі:16.02.21ж. 

 

Сәрсенбі: 17.02.21ж 

 

Бейсенбі: 18.02.21ж. Жұма:19.02.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың 

бүгінгі көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін 

қалай, қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Ой қозғау-орталығы. 

Жұмбақ жасыру. 

1.Ән салады чемодан, 

Ішінде тұр көп адам. 

Сөйлемейді сөзіңді, 

Шешуі не екен, 

балалар?(теледидар 

2.Шыр –шыр етеді, 

Құлағыңнан өтеді. 

Ұстай алсаң, 

Өзі сөйлеп кетеді. Бұл 

не?(телефон) 

Жылулық шеңбері: 

-Армысың,асыл күн! 

(қолдарын күнге 

созады).Армысың асыл 

жер!(қолдарын 

жаяды).Армысың, 

көк аспан!(қолдарын 

аспанға 

көтереді).Армысың, жан 

досым! (бір-

біріменқұшақтасады)Жы

луыма жылу қос.Міне, 

менің қолым (қолдарын 

ұстайды) 

Дидактикалық ойын  

«Түсін тап» 

Шарты:Қызыл,сары,жа

сыл,көк түсті кір 

машиналарына,            

түсіне қарай киімдерді 

жинап салу. 

 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңғы жаттығу 

 
                     Жаттығу кешені № 12 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу.  

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

Таппақ жаттату: 

Қақпақтарын ашады, 

Нүктелерін басады. 

Ар жақтағы адамды, 

Байланысқа қосады. 

Тіл орталығы: 

Жағылтпаш жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 

Ұшқұш та жақсы. 

Дидактикалық ойын: 

«Телефон» 

Мақсаты:Қатты 

қағаздан жасалған 

телефон пішініне реттік 

«Топтастыр» 

дидактикалықойы

ны.  

«Не 

ұшпайды?»тапсырм



ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген. 

Артық затты сызып 

тастау керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

 Үш құс та жақсы. сандарын әр түспен 

жапсыру. Түстерді 

атау, пішіндерін 

ажырату, сөздік қорын 

байыту. 

Балалар келесі тұрған 

не екен? 

 

Теледидар, өте дұрыс. 

 Теледидарды 

тамашалағанды сендер 

жақсы көресіңдер ме? 

асынорындау. 

Суреттенұшатын, 

ұшпайтынзаттардыа

жыратып, 

аттарынататқызу. - 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.2 метр 

арақашықтықта допты 

бір біріне төменнен 

лақтыру. Затты жанау 

арқылы орнынан 

жоғары секіру.(биіктігі 

5-10см). Сызықтар 

арасымен(10см қаш-та) 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

«Электриктер» 

 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты:  2 метр 

арақашықтықта допты бір 

біріне төменнен лақтыру. 

Сызықтар арасымен(10см 

қаш-та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. Бір орында 

тұрып ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстіне 

секіру.(сызықтардың ара 

қаш-ғы 40-50см). 

Қимылды ойын: 

«Тоқтар» 

 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Электротехникалық 

тұрмыстық заттар» 

Мақсаты:Кеңістікте 

бағдарлау. Қарапайым 

себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтай 

алады. 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: 2 метр 

арақашықтықта допты 

бір біріне төменнен 

лақтыру 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биіктігі 5-10см). 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Шаңсорғыш» 

  

«Таным» 

Жаратылыстану 

 Тақырыбы: 

«Аквариумдағы 

балықтар» 

Мақсаты: Жанды 

табиғат бұрышын 

мекендеушілер туралы 

түсініктерін 

 кеңейту. Қарапайым 

   «Қатынас» 

Орыс тілі 

Тема: «Мир 

электроники» 

Цель: Обучение 

слушанию, пониманию 

и пересказу коротких 

рассказов. 

Формировать умение 

составлять рассказ с 

помощью 

мнемотаблицы;Развива

ть связную речь, 

наблюдательность, 

сообразительность 

Расширить 

познавательный 

интерес к электро 

бытовым товарам. 

 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Электронды  

музыкалық 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Тоңазытқыш» 

Мақсаты:Шығарма 

мен өлеңді ажырата 

білуді, заттарды 

суреттерден танып, 

мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру біліктерін 

бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Артығын тауып 

көр» 

 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Машиналарға 

гараж құрастыру » 
Мақсаты:Құрастыру 
кезінде сәйкес 

белгілері бойынша 

біріктіре білу және 
онымен ойнай отырып 



тұрмыстық 

электротехника 

заттарының 

атауларымен байыту. 

Олардың қолданысын 

түсіндіру. 

Дид-қ ойын: «Менің 

үйімдегі электроника 

 

 

 

 

Дид-қ ойын: 

«Шаңсорғыш» 
 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 
 Тақырыбы: Үйдегі 

тұрмыстық заттар 

Мақсаты:Үй мүліктеріне 
ұқыпты көзқкрксты 

ояту,телефон сұлбасын 

қиып жапсыру. 

Көрнекілігі:телефон  -

фильмін көрсету. 

Әдіс-тәсіл: Сұрақ-жауап 

алу,түсіндіру,көрсету,ойна

ту,  

 

 

дербес тәжірибе 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру 

 арқылы балалардың 

түсініктерін дамыту.  

Дид-қ ойын: «Мекенін 

тап» 

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Теледидар» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша, түсін 

ескере отырып салуды 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын: «Не 

артық?» 

 

 

ойыншықтар» 

Мақсаты:  

Электроника саласы 

жетістіктері туралы 

баяндау, күнделікті 

өмірмен байланыстыру. 

Домбыра қағуда 

ырғақты сақтау. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Бала бала» 

қуыршағымен бірге 

билейміз 

Музыка тыңдау: 

«Электронды киіз 

үйден музыка 

тыңдаймыз» 

(Жетекшінің 

таңдауымен) 

Ән айту: «Қалсын апам 

қуанып» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау:  

«Электронды домбыра 

аспабында» 

шығармашылық  

қиялдау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид.ойын:   «Мекенін 

тап» 

 

 

 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен Бақылау:Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін 

бақылауды жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс 

мезгілінің басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын 

өзгерістермен таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-

құлықтарындағы өзгешеліктер туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы 

түсініктерін қалыптастыру;Қардың түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 



Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас 

қайыруға дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

1.Ойын орталығы 
Дидактикалық ойын: 

«Орнын тап». 

Шарты:Машина, ұшақ, 

кеменің 

суреттерінөзорындарына 

(жер, ауа, су) қою. 

Ойынқорытындысыбойын

шабалалардымадақтап, 

көліктертуралыәңгіменіжа

лғастыру. 

 Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1. Фонематикалық 

есту қабілетін 

дамыту. 

Ша-шо-шу-шы. 

Шо-шу-шы-ша 

Шу-шы-шо-ша 

Шы-ша-шу-шо 

Мақсаты: 

Буйындардыестіпан

ықретіменқайталау. 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

2.Құрылыс 

материалдармен 

2.Фонематикалық есту 

қабілетін дамыту. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 



сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

 

 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 
Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Шансорғышсөзіндегібірін

шідыбысынанбасталатынс

өзойлап тап. 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау          

қабілеттерін  

дамыту. 

 

 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Электроника әлемі. Байланыс құралдары » тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

 

Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (25.02-29.02 ақпан айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»;  Апта тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты:  Балаларға мамандықтар туралы түсіндіру.Олардың адам өмірідегі маңыздылығы туралы білімдерін кеңейту. Әр мамандықтың 

пайдалы жағын сөзбен айта білу дағдыларын бекіту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:22.02.21 Сейсенбі:23.02.21ж. 

 
Сәрсенбі:24.02.21ж 

 
Бейсенбі:25.02.21ж. Жұма:26.02.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру шаралары. 

Жағымды жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -күйлеріне 

назар аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Бейнеролик көрсету: 

«Қызыл кітапқа»  

Мақсаты: Балаларға 

ұмытылып кеткен 

жануарлар мен 

өсімдіктерді 

бейнеролик арқылы 

түсінік беру. 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да 

ата»Мақсаты: 

Балаларды сурет 

бойынша сұрақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Санамақ айту.(жеті 

ұл) 

Сәл демалып,тыным ал 

Тақпақ тыңдап ұғып ал 

Апта деген ағайдың  

Жеті бірдей ұлы бар 

Біріншісі-Дүйсенбі 

Екіншісі-Сейсенбі 

Үшіншісі-Сәрсенбі 

Төртіншісі-Бейсенбі 

Бесіншісі-Жұма 

Алтыншысы-Сенбі 

Жетіншісі-Жексенбі 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: балалардың  

ойлау  қабілеттерін, 

есте сақтауын  дамыту. 

 

Таңғы 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 12 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Шаттық шеңбері        Тақпақ оқып беру Денсаулық туралы «Дені саудың жаны Сергіту сәті: 



Алақанды  ашайық,                  

Күннен жылу алайық,                    

Жүрекке жылу салайық,                         

Таза ауаны жұтайық.             

«Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады-қатады, 

Жып-жылтыр боп 

жатады» 

. 

 

мақал-мәтелдер. 

1.Шынықсаң шымыр 

боларсың. 

2.Адамның басты 

байлығы денсаулық. 

3.Дана көптен шығады, 

Дәрі шөптен шығады. 

4.Бірінші байлық-

денсаулық. 

5.Ауырып ем іздегенге, 

Ауырмайтын жол ізде. 

сау» туралы  

әңгімелесу.Мақсаты:Ба

лаларға  дұрыс 

тамақтану, дәрумендер 

туралы түсінік беріп 

әңгімелеп айту. 

Көзге ілінбейтін,                            

Жұтсаң білінбейтін           

Ауаны біз іздейік.                     

Аузымызды жабайық,                 

Терең тыныс алайық! 

 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

Негізгі қимылдар: 

1.Допты жоғары 

лақтырып, екі қолмен 

қағып  алу. 50см.                            

жоғары көтерілген 

арқанның астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру.Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Қимылды ойын:  

«Хат тасушы» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Мамандықты

ң бәрі жақсы»  

(сурет бойынша әңгіме) 

Мақсаты: Құрдастарымен 

және ересектермен қарым-

қатынасқа түсе алады, 

олардың өтініштерін 

орындай алады. 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Допты жоғары 

лақтырып, екі қолмен 

қағып  алу. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 50см. 

жоғары                                              

көтерілген доғаның 

астынанта оң және сол 

бүйірімен алға еңбектеп 

кіру 

Қимылды ойын: «Өрт 

сөндірушілер» 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Құрылысшының 

құралы»(көлем) 

Мақсаты:Тәуліктің 

қарама-қарсы бөліктерін 

анықтау және  тану 

дағдыларын 

қалыптастыру: таңертең,  

күндіз, кеш, күндер: 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

3.Гимнастикалық 

орындық үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары секіру. 

(биіктігі 5-10см). 

Қимылды ойын: «Асық 

ойындары» 

«Әлеумет» 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: Ересектермен 

және құрдастарымен 

қарым-қатынас, 

адамгершілік 

нормалары мен 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Мен құрылысшы 

боламын» 

Мақсаты: Ересектердің 

еңбегін бағалай 

білуге,ересектерге 

сыйластықпен қарым 

қатынас жасауға 

қоршаған ортаны 

қорғауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әсем 

үйлер» 

Көрнекілігі:компьютер, 

,слайд,дәрігер, дүкенші,   

шаштараз, тігінші, 

аспазшы құралдары. 

Әдіс-тәсіл: Сұрақ-

жауап 

алу,түсіндіру,көрсету,о

йнату,бақылау,         

«Шығармашылық» 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Фразалар арасында 

тыныс алу, музыка 

жанрларын ажырата 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

Музыка тыңдау: «Әнші 

болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің әжем 

әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап 

түзеу» қимылды ойын 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 



Дид-қ ойын: «Кімнің 

құралы?» 

Көрнекілігі:компьютер, 

,слайд,дәрігер, дүкенші,   

шаштараз, 

тігінші,аспазшы 

құралдары. 

Әдіс-тәсіл: Сұрақ-жауап 

алу,түсіндіру,көрсету,ойна

ту,бақылау,       

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Жедел жәрдем көлігі» 

Мақсаты:автокөліктің 

құрылымымен 

танысу.Жедел жәрдем 

көлігін салу, оның 

ерекшеліктерін айқындау. 

Үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салуды үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Көлікті жина» 

 

 

бүгін, кеше, ертең 

ұғымдарын атайды. 

Дид-қ ойын: «Біз үй 

саламыз» 

 

 

түсініктері нормаларын 

бағлау дағдыларын 

қалыптастыру 

Дид-қ ойын: «Дәрігер 

Айболит»  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Торсық» 

Мақсаты: Халық 

шеберлерінің еңбегі 

туралы білімін кеңейту, 

саздан жасалған 

халықтық 

бұйымдардың желісі 

бойынша мүсіндеу 

дағдыларын бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Ыдыстар»        

  

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Фразалар арасында 

тыныс алу, музыка 

жанрларын ажырата 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

Музыка тыңдау: «Әнші 

болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің әжем 

әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап 

түзеу» қимылды ойын 

  

Мақсаты:Барлық 

мамандық иелерінің 

еңбектерін қадірлеуге 

тәрбиелеу.Мамандықта

рға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Дидак/қ ойын: «Қандай 

мамандық иесі» 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

Бақылау: Маусымдық өзгерістерді бақылау, Бақшаны бақылау,Торғайларды бақылау,Қардың түсуін бақылау,Ауладағы ағаштарды 

бақылау. Ағаштардың қысқы бейнесін бақылауды жалғастыру 

Мақсаты:Қыс басындағы табиғаттағы өзгерістер туралы түсініктерін қалыптастыру (күн қысқарады, түн ұзарады.Қыс мезгілінің 

басындағы қысқа тән белгілерді көре білу және өлең жолдарынан таба білу. Қыс мезгіліндегі бақшада болатын өзгерістермен 

таныстыру; Қыстап қалатын құстар жайлы білімдерін толықтыру; Қыс мезгіліндегі құстардың мінез-құлықтарындағы өзгешеліктер 

туралы түсініктерін қалыптастыру;құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. Қардың қасиеттері туралы түсініктерін қалыптастыру;Қардың 

түсуі туралы білімдерін молайту;әдемілікке деген сезімдерін тәрбиелеу. 

Еңбек:Ағаштар түбін қармен көму, қардан құрлыс тұрғызу,  

Мақсаты: тірі табиғатқа деген көмек көрсету ықыласын арттыруға тәрбиелеу.Қардан әртүрлі денелер жасауға үйрету. 



Қимылды ойын: Қар лақтырып ойнау:  

Қимылды ойын: «Қу түлкі». 

Қимылды ойын  «Нысанаға тигіз». 

Қимылды ойын: «Ыстық-суық». 

Қимылды ойын: «Кім аққалаға бұрын жетеді?» 

Мақсаты: Балаларды қарды лақтыру дағдыларын бекіту. балаларды байқампаздыққа, алғырлыққа баулу, тапсырманы дұрыс 

орындауларын бақылау. Тәрбиешінің белгісі бойынша әрекет етуге үйрету. 

Балалармен жеке-жұмыс:Ойыншықтар туралы тақпақ жатату 

 Мақсаты: Тілдерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Еркін сөйлеуге, сұраққа нақты жауап беруге дағдыландыру.  

Еркін ойындар: серуенге алып шыққан материалдармен ойындар 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы «Саржайлау» 

әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 



Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

1.«Қарама-қарсы 

сөздер» 
Мақсаты:Балаларды 

антоним сөздері туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап 

салыстырып талдау 

жасауға үйрету. Жабайы 

аңдар мен үй 

жануарлары құстардың 

дене бітіміне қарап 

зообаққа орналастыру 

оларға қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

 (Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

 Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Мақал-мәтел айтып 

үйрену 

1.Еңбек етсең емерсің. 

2.Еңбек түбі зейнет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: Балалардың  

ертегі мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

2.Дидактикалық 

ойын: 

«Мен-

фотоаппаратпын» 
Мақсаты: Балаларды  

жабайы  жануарлардың 

муляждарын есте 

сақтап,ретімен   атауға  

үйрету.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақжаттау:  

« Қуы екен аңдардың 

,бір сәтте алдандым » 

(Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту.       

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу.   Балалармен жеке әңгімелесу:    «Мамандықтар туралы » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға қыс 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 



 

 

 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (01.03-05.03наурыз  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»; Апта тақырыбы: «Қазақ халқының салттары мен дәстүрлері» 

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

олардың  салт-дәстүрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың мүмкіндіктері мен қызығушылықтарына сәйкес ұлттық  дәстүрге 

баулу, танымдық белсенділіктерін арттыру. Балдырғандарға бабалар өсиеті бағытында, халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа, 

атадан балаға өсиет ретінде жалғасып келе жатқан жұмбақ, жаңылтпаш, мақал- мәтел, нақыл сөздер, санамақ, тақпақтар, ертегілер, әзілкеш 

сөз сөйлемдерін кеңінен оқыту. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 01.03.21ж Сейсенбі:02.03.21ж. 

 

Сәрсенбі: 03.03.21ж 
 

Бейсенбі: 04.03.21ж. Жұма:05.03.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, 

қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

«Көктем келді»   

Міне,келді көктем де,  

Күн ұзара бастады.  

Улап-шулап балалар,  

Ағаштардың басына            

 Ұя жасап тастады.                

Күн күлімдеп,нұр 

шашып,                             

Орман толды думанға,  

Күнге жайып қанатын 

«Ана тілі» өлеңін  

үйрету:  

Ақыл-ойын дананың, 

Ана тілден аламын. 

Ана тілім ардақты 

Ақ сүтіндей 

анамның. 

Үстел – үсті ойындар 

ойнату:«Мозайка».               

Мақсаты: Балалардың 

ұсақ қол моторикасын 

дамыту, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Саусақ жатығуы: 

Мысық тырнағын жымырып,                                              

Табанын тұр жуып,              

Тұмсығы мен құлағын.                  

Үсті-басын, денесін. 

 

«Көңілді  би» 

Мақсаты: 

Балаларға көңілді 

әуенмен би билету, 

көңіл-күйлерін 

көтеру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                  Жаттығу кешені № 13 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

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

Жай қимылды 

ойын«Төрт 

құбылыс» 

Мақсаты: 

Жұмбақ  жасыру 

Бу ұшады жоғары, 

Сайларға су толады. 

Дүрілдейді трактор 

«Көктем туралы 

тақырыпта»  

әңгімелесу. 

Мақсаты:Балаларға 

«Баулы ойыншықтар» 

Мақсаты:Балаларға 

ойындар ойнату арқылы 

ұсақ-қол моторикасын 

Дидактикалық 

ойын:«Бұл қай жыл 

мезгілі»  

Тақтаға жыл 



дайындық  Балалардың есте 

сақтау қабілетін 

дамыту, көңіл-

күйлерін көтеру 

Түрленеді қырат-қыр. 

Жұпары аңқып даланың, 

Иісі мұрын жарады. 

Жылысамалсоғады 

Бұлқайкездеболады? 

(көктем) 

жыл мезгілдері көктем   

туралы түсінік беріп 

әңгімелеп айту. 

 

дамыта отырып,ойлау 

қабілететтерін дамыту 

мезгілдерінің  суретін 

ілінеді.Балалар 

суретке қарап қай 

жыл мезгілі екенін 

айтады. 

Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене   шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

2.Гимнастикалық 

орындық үстімен  

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Доптарды домалату. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара қашықтықта 

оң және сол қолымен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Орамал тастамақ» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Салт- дәстүрді 

білемін» 

Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорын ұлттық 

заттардың 

атауларымен 

байыту.Заттар тобын 

білдіретін сөздерді 

балалардың сөздік 

қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну 

арқылы ендіру. 

 Дид-қ ойын: «Сөзді 

   «Денсаулық» 

Дене   шынықтыру 

Мақсаты:   

2.Гимнастикалық 

орындық үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Доптарды домалату. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара қашықтықта оң 

және сол қолымен 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Орамал тастамақ» 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Ұлттық 

киімдер» 

Мақсаты: Осы заттардың  

сыңарларын қою 

негізінде салыстырып, 

теңдігін немесе 

теңсіздігін анықтау 

іскерлігіне 

жаттықтыруды 

жалғастыру. 

Дид-қ ойын: «Заттарды 

топтастыр» 

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 

жауап, көрсету, 

әңгімелеу 

«Шығармашылық» 

    «Денсаулық» 

Дене   шынықтыру 

Мақсаты: 

3.Гимнастикалық 

орындық үстімен  тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Көлденең және көлбеу 

орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары секіру. 

(биіктігі 5-10см). 

Қимылды ойын: «Асық 

ойындары» 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қазақстанның қызыл 

кітабы» 

Мақсаты: «Қызыл 

кітапқа» енгізілген және 

жойылып кету қаупі 

төнген жануарларды 

атау. Табиғатта өзін 

ұстау ережесін білуге 

баулу. 

Үстел-үсті ойыны: «Аң 

мен аңшы»  

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 

жауап,көрсету,. 

«Шығармашылық» 

 «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тема: «В гостях у 

сказки» 

Цель:Обучение 

слушанию, пониманию и 

пересказу коротких 

рассказов.Умение 

отвечать на короткие 

вопросы простыми 

предложениями. 

Дид-я игра: «Из какой 

сказки не пустой! Много 

сказок в нем живет. Надо 

взять их на учет 

 «Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Әжем келді 

ауылдан» 

Мақсаты: Халықтық 

салт-дәстүрлер туралы 

мағлұмат беру. Жеке 

орындаушылық 

қабілеттерін ашу. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

Музыка тыңдау: «Қазақы 

дәстүрлер-ай» әні  

Ән айту: «Әже» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сақина 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Бесік 

жыры» 

Мақсаты: Шағын 

әңгімелер 

құрастырып, ойында 

әдеби бейнелерді 

қолданады. 

Дид-қ ойын: 

«Қуыршақты бесікке 

бөлейік» 

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 

жауап, көрсету, 

әңгімелеу. 

  «Таным»     

Құрастыру 

Тақырыбы: « Әшекей 

бұйымдар» 

Мақсаты:Қағаздан 

орамдар, жиектер 

жасау.Бөлшектерді 

өзара желімдеу, 

композиция 

жасау.Жеке және 

ұжымдық іс-әрекет 

дағдыларын бекіту. 

Дид-қ ойын: 

«Қуыршақты 

сәндейік»  

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 



жұмбақта» 

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 

жауап, миға шабуыл. 

    

        

 Жапсыру 

 Тақырыбы: «Торсық» 

Мақсаты: Халық 

шеберлерінің еңбегі 

туралы білімін кеңейту, 

саздан жасалған 

халықтық бұйымдардың 

желісі қию бойынша   

дағдыларын бекіту. 

Дид-қ ойын: «Ыдыстар»  

Әдіс-тәсіл: Сұрақ-жауап 

алу,түсіндіру,көрсету 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Сырмақ 

оямыз» 

Мақсаты: Дөңгелек және 

сопақша пішіндегі ою-

өрнекті құрастыру, 

ұлттық ою-өрнектердің 

элементтерін пайдалану 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Әдемі 

сырмақ»  

Әдіс-тәсілдер: Сұрақ 

жауап, көрсету 

       

салмақ» Қимылды ойын 

 

  

 

жауап, миға шабуыл, 

көрсету, 

   

        

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік 

ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл 

болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 



Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті 

баламын» әні. 

Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

Дидактикалықойын: 

«Орнын тап». 

Шарты:Машина, ұшақ, 

кеменің 

суреттерінөзорындарына 

(жер, ауа, су) қою. 

Ойынқорытындысыбойы

ншабалалардымадақтап, 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Вариативтік 

компанент:  
«Кел билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша 

 

Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету, 

ұсақ қол моторикасын 

жаттықтыру 

 



көліктертуралыәңгімені

жалғастыру. 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» 

мульфильмін көрсету    

Мақсаты: 

Балалардың  ертегі 

мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

Жұмбақ  жаттау:  

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау          

қабілеттерін  

дамыту. 

 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Салттар мен фольклор » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың 

тазалығына мән 

беруін ескерту. 

Ата-аналарға қыс мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысыын ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (8-12.02 наурыз айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»    

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»; Апта тақырыбы:«Ертегілер елінде.Театр әлемі» 

Мақсаты: Балалардың  бойларына ұлттық  салт-дәстүрді, ұлттық рухты сіңіру арқылы  жақсы қасиеттерді үйреніп, адамгершілік  сезімін  

дамыту.Балаларды халық мәдениетіне үйрету, қазақ халқының ою - өрнектері мен халықтың әдет - ғұрыптарын тереңірек ашу және дамыту, 

балалардың бойына сіңіру. 

Күн тәртібі  Сейсенбі:09.03.21ж Сәрсенбі: 10.03.21ж 
 

Бейсенбі: 11.03.21ж. Жұма:12.03.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

 «Наурыз тойы» 

Елім менен жеріме 

Ырыс шашқан Наурыз 

Күлімдеген көктемге 

Шуағын шашқан Наурыз 

Жеті түрлі дән салып, 

Дәм татқызған наурыз 

Жақысылықпен халыққа 

Молшылық әкелген Наурыз. 

           « Көктем»    
Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл сайраған 

Көптен күткен көктем келіп 

Құлпырып дала жайнаған. 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл 

мұрам, ардағым, 

Бабалардың жалғастырар 

арманын. 

Сан 

ғасырдақалпынбұзбасқаді

рім, 

Өткенімдібүгінмененжалғ

адым. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін 

ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңертеңгі 

жаттығу 

                                                                    Жаттығу кешені № 13 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

 Таппақ жаттату: 

Қақпақтарын ашады, 

Нүктелерін басады. 

Ар жақтағы адамды, 

Байланысқа қосады. 

 

Қазағымның салт - 

дәстүрі . 

Қазағымның салт - 

дәстүрі жаңғырған, 

Тәлімді ой сынағы, 

тәрбие көзі қалдырған. 

Салт - дәстүрді 

ардақтайық, ағайын. 

Киіз үй туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

киіз үйдің ішкі 

құрылысымен, сыртқы 

құрылысымен таныстыра 

отырып, олардың 

жабдықтарымен 

Тіл орталығы: 

Жағылтпаш 

жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 

Ұшқұш та жақсы. 

Үш құс та жақсы. 



Қазақ атты үлкен, кіші, 

балдырған. 

Жиналыппыз сәтті күні 

бәріміз де, 

Үлкен, кіші, жасымыз, 

кәріміз де. 

Төрлетіңіз, қадірменді 

қонақтар, 

Гүл - гүл жайнап мына 

біздің төрімізге. 

таныстырып 

әңігңмелесу. 

 

 

Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

 1.Сызықтар арасымен 

(10см қаш-та) тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Затты көлденеңінен  

2-2.5 ара қашықтықта оң 

және сол қолымен лақтыру. 

Затты жанау арқылы 

орнынан жоғары 

секіру.(биік. 5-10см). 

Қимылды ойын: «Қасқыр 

мен 7 лақ» 

«Таным» 

Математик негіздері 

Тақырыбы: «Ертегі орманы» 

«Заттарды салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығы, ені, 

биіктігі, жуандығы бойынша 

беттестіру және тұстастыру 

арқылы екі қарама-қарсы 

және бірдей заттарды 

салыстыру дағдысын 

бекіту.Дид-қ ойын: «Қандай 

өзгешелік бар?» Керекті 

құралдар: ертегі 

суреттерінен слайд жасау, 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

3.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

 Қимылды ойын: «Әжеме 

қонаққа» 

«Қатынас» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Бесік жыры» 

Мақсаты: Шағын 

әңгімелер құрастырып, 

ойында әдеби бейнелерді 

қолданады. 

Дид-қ ойын: «Қуыршақты 

бесікке бөлейік» 

Әдіс –тәсілі:Сұрақ-

жауап,әңгімелеу,драмалау

.  

«Таным» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Ертегілердегі 

жануарлар» 

Мақсаты: Жабайы 

жануарлардың (түлкі, 

қасқыр, тиін) сыртқы 

белгілері мен әрекеттері 

туралы білімдерін бекіту. 

Дид-қ ойын: «Жануар 

құрастыр»  

Әдіс-тәсіл: Сұрақ-жауап 

алу,түсіндіру,көрсету,ой

нату,бақылау,     

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Наурыз 

шашу» 

Мақсаты: Қазақ биінің 

қарапайым 

элементтерімен 

таныстыру. Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау. 

Ұлттық ойын түріне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Наурыз 

шашу» 

Мақсаты: Қазақ биінің 

қарапайым 

элементтерімен 

таныстыру. Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау. 

Ұлттық ойын түріне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Сәукеле» биі 

Музыка тыңдау: 

«Құтты болсын, 

Наурыз» Б.Бейсенова 

Ән айту: «Хош келдің, 

төрлет наурызым» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: 

«Шертпек» Ұлттық 

ойын 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 



ертегі кейіпкерлерінің 

суреттері.  

 

 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:  

«Ұлттық бұрыштағы 

торсық» 

Мақсаты: Мүсіндеудің 

таныс тәсілдерін 

пайдалана отырып, 

қамырдан мүсіндеу. 

Ертегілер мен қоршаған 

өмір тақырыптарына 

мазмұндық 

композициялар құрастыру 

дағдыларын жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Есіңе сақта» 

Көрнекілігі: 

 

  

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Сәукеле» биі 

 Музыка тыңдау: «Құтты 

болсын, Наурыз» 

Б.Бейсенова 

Ән айту: «Хош келдің, 

төрлет наурызым» 

Б.Бейсенова  

Ойын ойнау: «Шертпек» 

Ұлттық ойын 

 

  

 

 

Тақырыбы: «Зат 

салынған сандық» 

Мақсаты: Балаларды 

ұлттық 

киімді, тұрмыс 

заттары мен 

әшекейлерді 

даярлаумен 

таныстыруды 

жалғастыру.Оларды 

арнайы сандыққа 

салып сақтауды 

түсіндіру. 

Дид-қ ойын: «Кімге не 

керек? » 

Көрнекілігі:ұлттық 

киімдер,бұйымдар 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік 

ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 



Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас  Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты 

ішу,майлықты қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Сиқырлы саусақтар 

«Қызыл моншақтар» 

Балаларға арналған 

тапсырма:                               

Көк жіпке қызыл 

моншақтарды саусақпен сал 

1. Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның жоспары 

бойынша) 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

1.Сиқырлы қолдар                

«Аңдарға арналған 

базарлық» 

Тапсырма:                 

Шалқан жапырағын 

жасыл түсті 

ермексазбен  толтыру                            

  

 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 2. Дидактикалық ойын: 

«Сыңарын тап» 

Мақсаты:                                       

Аяқ киімдердің түр-түсіне 

қарай сыңарын табуға 

білуге.Зейінін 

тұрақтандырып, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

 

2. Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай мезгіл»            
Балаларға жыл 

мезгілдерінің суреттері 

беріледі.Әр суретке 

тоқталып,бұл қай мезгіл 

екенін сұрау 

2.Үстел-үсті театры 

«Шалқан» ертегісі: 

Мақсаты: Балаларды 

ертегі кейіпкерлері мен 

таныстырып,әр 

кейіпкерге тоқталып 

сұрау. 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Өнер көзі - халықта» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Көктемгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 Ата-аналарға күз мезгілі 

туралы тақпақ, жаттатуды  

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (15.03-19.03 наурыз  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор»:Апта тақырыбы: «Өнер көзі халықта» 

Мақсаты: Жаңашыл әдіс-тәсілдерді, ақпараттық құралдарды  (АКТ)  пайдалана отырып, мемлекетімізде тұратын әр-түрлі ұлт өкілдері және 

олардың  салт-дәстүрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың мүмкіндіктері мен қызығушылықтарына сәйкес ұлттық  дәстүрге 

баулу, танымдық белсенділіктерін арттыру. Балдырғандарға бабалар өсиеті бағытында, халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа, 

атадан балаға өсиет ретінде жалғасып келе жатқан жұмбақ, жаңылтпаш, мақал- мәтел, нақыл сөздер, санамақ, тақпақтар, ертегілер, әзілкеш 

сөз сөйлемдерін кеңінен оқыту. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 15.03.21ж Сейсенбі:16.03.21ж Сәрсенбі: 17.03.21ж 
 

Бейсенбі: 18.03.21ж. Жұма:19.03.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың 

бүгінгі көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін 

қалай, қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

«Наурыз тойы» 

Елім менен жеріме 

Ырыс шашқан Наурыз 

Күлімдеген көктемге 

Шуағын шашқан 

Наурыз 

Жеті түрлі дән салып, 

Дәм татқызған наурыз 

Жақысылықпен 

халыққа 

Молшылық әкелген 

Наурыз. 

           « Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік 

жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл 

мұрам, ардағым, 

Бабалардың 

жалғастырар 

арманын. 

Сан 

ғасырдақалпынбұзб

асқадірім, 

Өткенімдібүгінмене

нжалғадым. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 
Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңғы жаттығу 

 
Жаттығу кешені № 14 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу.  

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



ұйымдастырыл 

ған оқу қызметіне 

дайындық  

Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген. 

Артық затты сызып 

тастау керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

Таппақ жаттату: 

Қақпақтарын ашады, 

Нүктелерін басады. 

Ар жақтағы адамды, 

Байланысқа қосады. 

 

Қазағымның салт - 

дәстүрі . 

Қазағымның салт - 

дәстүрі жаңғырған, 

Тәлімді ой сынағы, 

тәрбие көзі қалдырған. 

Салт - дәстүрді 

ардақтайық, ағайын. 

Қазақ атты үлкен, кіші, 

балдырған. 

Жиналыппыз сәтті күні 

бәріміз де, 

Үлкен, кіші, жасымыз, 

кәріміз де. 

Төрлетіңіз, қадірменді 

қонақтар, 

Гүл - гүл жайнап мына 

біздің төрімізге. 

Киіз үй туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

киіз үйдің ішкі 

құрылысымен, 

сыртқы 

құрылысымен 

таныстыра отырып, 

олардың 

жабдықтарымен 

таныстырып 

әңігңмелесу. 

 

 

Тіл орталығы: 

Жағылтпаш 

жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 

Ұшқұш та жақсы. 

Үш құс та жақсы. 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Допты бір қолымен 

кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Биіктігі 5-10см 

2-3 заттың үстінен 

кезектесе секіру  

Қимылды ойын: «Тақия 

тастамақ» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Ауыз      

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: Допты бір 

қолымен кедергі 

арқылы лақтыру.(2м 

ара қашықтық). 

Биіктігі 5-10см 2-3 

заттың үстінен 

кезектесе секіру. 

Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: «Қол 

күрес» 

 «Таным» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Ертегілер 

еліндегі ғажайып 

математика » 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: Допты бір 

қолымен кедергі арқылы 

лақтыру.(2м ара 

қашықтық). 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

 Қимылды ойын: «Әжеме 

қонаққа» 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

. Тақырыбы:  

«Табиғат бұрышындағы  

достар» 

  «Қатынас» 

 Орыс тілі 

Тақырыбы: 

«Наурыз» 

Цель: Умение 

отвечать на короткие 

вопросы простыми 

предложениями. 

Продолжать 

обогащать словарь 

детей лексическим 

материалом по теме, 

учить рассматривать 

иллюстрации, 

слушать текст и 

отвечать на вопросы 

полным 

предложением. 

Дид-я игра: 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Наурыз 

тойы» өлеңі 

Т.Молдағалиев  

Мақсаты:Сөздерді 

анық айтуға, 

логикалық 

екпіндерді сақтауға, 

өлеңнің ұйқасын, 

халықтық 

тақпақтардың 

ырғағын, қуанышты, 

сүйсінуді бере білу 

дағдыларын 

қалыптастыру.. 

Дид-қ ойын: 

«Наурыз көже 

жасайық» 



әдебиеті» 

Мақсаты:Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін бекіту, баяу 

сөйлеу, жаңылтпаштар 

оқу артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

жетілдіру.Жұмбақ, 

мақал-мәтел, 

жаңылтпаштар мен 

балалардың сөздік қорын 

толықтыру. 

Дид-қ ойын: «Мықты 

болсаң, тауып көр!»  

 

Мақсаты: Әртүрлі 

сезім мүшелерінің 

көмегімен санау 

дағдысын дамытуды 

жалғастыру (көру, 

есту, иіс сезу). 

Дид-қ ойын: 

«Көршісін ата»  

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Ағаштар бүршік 

жарды» 

Мақсаты: Ұсақ 

элементтерді 

ересектердің 

көмегімен желімдеу, 

алдымен қағаз бетінде 

заттың бейнелерін 

құрастырып, содан 

кейін оны желімдеу.  

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

 

 

 

Мақсаты: Көктем 

мезгіліндегі табиғаттағы 

бақылау дағдыларын 

дамыту.Табиғат 

бұрышындағы тірі 

нысандар мен 

өсімдіктерге күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

«Зоологиялық лото» 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

« Алтын балық» 

Мақсаты: Заттардың үлгі 

бойынша олардың өзіне 

тән ерекшеліктерін, 

пішінін, пропорциясын 

және заттар мен олардың 

бөліктерінің орналасуын 

ескере отырып, сурет 

салуды жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Алтын 

балыққа тілек» 

 

 

«Встречаем Наурыз» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Өнер 

көзі-халықта» 

Мақсаты: Қазақтың 

халық музыкасына 

ынта-құрметін 

көтеру. Ұжымдасып 

ойнау Д.Нұрпейісова 

туралы мағлұмат 

беру 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Қара жорға» биі 

 Музыка тыңдау: 

«Бұлбұл» 

Д.Нұрпейісова 

Ән айту: «Ару 

көктем» 

Ф.Дайырханов  

Ойын ойнау: 

«Арқан тартыс» 

Ұлттық ойын  

 

 

 

«Таным» 

Құрастыру 

 

Тақырыбы: « 

Әшекей бұйымдар» 

Мақсаты:Қағаздан 

орамдар, жиектер 

жасау.Бөлшектерді 

өзара желімдеу, 

композиция 

жасау.Жеке және 

ұжымдық іс-әрекет 

дағдыларын бекіту.  

Дид-қ ойын: 

«Қуыршақты 

сәндейік 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен 1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін 

бақылай отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын 

ағаштардың бүршік ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және 

жапырақтардың түстері жасыл болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  



Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас 

қайыруға дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан 

қоқымын шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 

1.Ойын орталығы 

Дидактикалық ойын: 

Әдемі кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 
бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

1. Сиқырлы 

суреттер» 

Ойынның 

мақсаты: 
балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін 

дамыту. 



Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

Ойынныңқұрал-

жабдықтары: қағаздан 

жасалған кілемшелер, 

геометриялық 

пішіндер. Ойынның 

шарты: Балалар 

геометриялық 

пішіндерді берілген 

кілемшелердің үстіне 

қойып, құрақ құрайды. 

  

 

 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

 

 

2«Зейінді бол» 

 Мақсаты: 

Күрделі геометриялық 

суреттен үшбұрышты, 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете 

білу. 

 Көрнекілік: Геометриял

ық 

пішіндер кескінделген 

суреттер /5–сурет/. 

 шарты: Тәрбиеші 

көрсеткіш 

таяқшамен бірінші 

/екінші, үшінші, төртінші, 

бесінші, алтыншы/ суретті 

нұсқап, 

балаларға мынадай сұрақ 

қояды: Суреттен қандай 

таныс пішінді көресіңдер? 

Әрбір 

суретте өзара ұқсас неше 

пішін бар? 

 Есептеу кезінде аз 

қателескен қатар ұтып 

2.Фонематикалық 

есту қабілетін дамыту. 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 
Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Шансорғышсөзіндегібір

іншідыбысынанбастала

тынсөзойлап тап. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

2. Тіл орталығы: 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балалард

ы жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. 

Шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы 

керек. 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 



шығады. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Біздің салт дәстүріміз» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктем мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

Ата-аналарға «Менің 

портретім» атты фото 

сурет әкелуді тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

IV-апта  (22.03-26.03 наурыз айы 2021ж)  Ересек топ №1 «Ботақан»  

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»; Апта тақырыбы:«Нұр төккен , гүл көктем» 

Мақсаты:Балаларға көктем туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың білім-біліктілігін, танымдылығын, көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін есте сақтап, әңгімелеп айтуға үйрету.Балалардың сөздік қорын, ақыл-ойын, сөйлеу мәдениеттілігін және қоршаған ортаны 

танып білуге деген білімін дамыту.Табиғатты аялауға тәрбиелеу.Табиғаттың сұлулығын бағалай білуге, құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:22.03.21ж Сейсенбі:23.03.21ж. 

 

Сәрсенбі:24.03.21ж 

 

Бейсенбі:25.03.21ж. Жұма:26.03.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

    Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Санамақ айту.(жеті 

ұл) 

Сәл демалып,тыным ал 

Тақпақ тыңдап ұғып ал 

Апта деген ағайдың  

Жеті бірдей ұлы бар 

Біріншісі-Дүйсенбі 

Екіншісі-Сейсенбі 

Үшіншісі-Сәрсенбі 

Төртіншісі-Бейсенбі 

Бесіншісі-Жұма 

Алтыншысы-Сенбі 

Жетіншісі-Жексенбі 

Таңғы 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 14 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

   Дидактикалық 

ойын:«Жәндіктер-

ді ата». 

Мақсаты: Жәндіктер 

әлемімен таныстыру. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл қозғалыс 

арқылы көңілді әуенді 



Ара, құмырсқа, өзіндік 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. 

тыңдай, билей отырып, 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

    «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Далада не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  

тіршілігі, шөптесін  

өсімдіктер ( 4-5 түрін), 

жидектер, 

саңырауқұлақтар 

туарлы  білімдерін 

қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

гүлдерін білесің бе?» 

 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Фразалар арасында 

тыныс алу, музыка 

жанрларын ажырата 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

 Музыка тыңдау: 

«Әнші болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің әжем 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Кім 

болам?» 

Мақсаты: Әр түрлі 

мамандықтарға құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Фразалар арасында 

тыныс алу, музыка 

жанрларын ажырата 

білуге үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Теңізшілер биі» 

 Музыка тыңдау: 

«Әнші болғым келеді» 

Ғ.Дауылбаева 

Ән айту: «Менің әжем 

әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап 

түзеу» қимылды ойын  

 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

 Тақырыбы: «Көктем 

мезгілі» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінде адамдардың 

іс-әрекетіне зейіндерін 

аудару дағдыларын 

дамыту. Табиғатта өзін-

өзі ұстау қарапайым 

ережесін үйрету 



әдемі» А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Сап 

түзеу» қимылды ойын 

. 

 

 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік ата 

бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

3.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Қимылды ойын:  «Маған қарай жүгіріңдер»,  

Қимылды ойын: «Пойыз»,  

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық» 

Қимылды ойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

5.Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас    Қолдарын 

сабынды сумен 

жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс 

жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, 

өз шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



   Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

    Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

Ойын орталығы. 

Дидактикалық 

ойынйын: «Сиқырлы 

қалта» 

Мақсаты: Баланың 

білімін кеңейту. Сөздік 

қорын молайту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

   Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша 

бұлт. 

Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір көкке 

«із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  



Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Табиғатты аялайық» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

   Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы  (қайталау аптасы) 

V-апта  (29 .03-2.04 наурыз – сәуір айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып «Салттар мен фольклор»; Апта тақырыбы:«Нұр төкк1ен , гүл көктем» 

Мақсаты:Балаларға көктем туралы түсініктерін қалыптастыру. Балалардың білім-біліктілігін, танымдылығын, көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін есте сақтап, әңгімелеп айтуға үйрету.Балалардың сөздік қорын, ақыл-ойын, сөйлеу мәдениеттілігін және қоршаған ортаны 

танып білуге деген білімін дамыту.Табиғатты аялауға тәрбиелеу.Табиғаттың сұлулығын бағалай білуге, құстарға қамқор болуға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:29.03.21ж Сейсенбі:30.03.21ж. 

 

Сәрсенбі:31.03.21ж 

 

Бейсенбі:1.04.21ж. Жұма:2.04.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

           « Көктем»    
Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл мұрам, 

ардағым, 

Бабалардың жалғастырар 

арманын. 

Сан 

ғасырдақалпынбұзбасқадір

ім, 

Өткенімдібүгінмененжалға

дым. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Санамақ айту.(жеті 

ұл) 

Сәл демалып,тыным ал 

Тақпақ тыңдап ұғып ал 

Апта деген ағайдың  

Жеті бірдей ұлы бар 

Біріншісі-Дүйсенбі 

Екіншісі-Сейсенбі 

Үшіншісі-Сәрсенбі 

Төртіншісі-Бейсенбі 

Бесіншісі-Жұма 

Алтыншысы-Сенбі 

Жетіншісі-Жексенбі 

Таңғы 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 14 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Өлең жаттау: «Табиғат» 

Табиғат біздің анамыз, 

Жер-Ана біздің панамыз 

Таза болса табиғат 

Әңгімелесу:«Көктем» 

тақырыбында 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша бұлт. 

Барады ұшып тырналар, 

Дидактикалық 

ойын:«Жәндіктер-

ді ата». 

Мақсаты: Жәндікте

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл қозғалыс 



Біз де аман боламыз. 

Бұтақтарды сындырмай 

Тазалықты сақтайық 

Гүл өсіріп,су құйып, 

Табиғатты қорғайық. 

Авторы:(Мұқағали 

Мақатаев). 

өзінің отбасы туралы 

әңгіме құрастыруға 

үйрету. 

Зеңгір көкке «із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт).  

р 

әлемімен таныстыру. 

Ара, құмырсқа, 

өзіндік 

ерекшеліктерімен 

таныстыру. 

арқылы көңілді әуенді 

тыңдай, билей отырып, 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Допты басынан асыра 

лақтыру және оны қағып 

алу.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-6доп 

арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту.Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Гүлдерді жинаймыз» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көктемде» 

Мақсаты:Тілде 

сөйлемдердің әртүрлі 

түрлерін, қосымшаларды 

қолданады. Жеке 

тәжірибесінен суреттің 

мазмұны бойынша шағын 

әңгімелер құрастырады. 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

кезде болады?» 

«Шығармашылық». 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты басынан асыра 

лақтыру және оны қағып 

алу. Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. 

Қимылды ойын: «Күн, 

жаңбыр, жел» 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

 «Көктемгі 

саябақ»(кеңістікті  

бағдарлау) 

Мақсаты: Өзінің дене 

бөліктерінің орналасуын 

бағдарлау дағдыларын 

бекіту, өзіне тікелей 

жақын кеңістік 

бағыттарын анықтау. 

Дид-қ ойын: «Қанша 

болды, қанша қалды?»  

 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: Допты басынан 

асыра лақтыру және оны 

қағып алу. Бір-бірінен 

қашық қойылған үрленген 

5-6доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту.20-25см 

биіктіктен секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көктемгі бәйшешектер» 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Тақырыбы: Көкек пен 

бұлбұл 

Мақсаты: Өлеңді оқып 

беріп мазмұны н  

түсіндіру. Берілген 

сұраққа жауап беруге 

тәрбиелеу.Жақсы мен 

жаманды ажыратуға 

үйрету. 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Жол 

белгілері» 

 Мақсаты:Жол ережелерін 

сақтау, қауіпсіз өту 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Далада не өседі?» 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліндегі  

өсімдіктердің  

тіршілігі, шөптесін  

өсімдіктер ( 4-5 

түрін), жидектер, 

саңырауқұлақтар 

туарлы  білімдерін 

қалыптастыру. 

Диқ ойын: «Дала 

гүлдерін білесің бе?» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Шуақты 

көктем» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінің табиғатын 

музыкада өрнек-теу 

арқылы эмоциялық 

сезімдерун 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:«Көңілді 

жаңбыр»  Музыка 

тыңдау: «Көктем 

вальсі» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Шуақты 

көктем» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінің табиғатын 

музыкада өрнек-теу 

арқылы эмоциялық 

сезімдерун 

қалыптастыру. 

Әуенді ырғақты 

қимыл:«Көңілді 

жаңбыр»  Музыка 

тыңдау: «Көктем 

вальсі» Е.Брусиловский 

(Б.Төлегенова 

репертуар-н)Ән айту: 

«Ару көктем» 

Ф.Дайырханов Ойын 

ойнау: «Мен күйшімін» 

ойыны 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

 Тақырыбы: «Көктем 

мезгілі» 

Мақсаты: Көктем 

мезгілінде адамдардың 

іс-әрекетіне зейіндерін 

аудару дағдыларын 



«Ағаштар бүршік 

жарғанда» 

Мақсаты: Ағаштарды 

олардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, сюжетті 

сурет салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі» 

Көрнекілігі: көктем 

мезгілі суреті. Слайд 

суреттер. 

 Әдіс-тәсілі: көрсету, 

түсіндіру 

. 

 

жолымен таныстыру. 

Желіммен ұқыпты жұмыс 

жасауға жаттықтыру. 

Ойынға арналған жол 

белгілерін өз беттерінше 

жасауларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«қандай белгі екенін тап» 

 

Е.Брусиловский 

(Б.Төлегенова 

репертуар-н)Ән 

айту: «Ару көктем» 

Ф.Дайырханов Ойын 

ойнау: «Мен 

күйшімін» ойыны 

  

 

 

дамыту. Табиғатта өзін-

өзі ұстау қарапайым 

ережесін үйрету 

Дид-қ ойын: «Көктем 

көрінісі»  

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік ата 

бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

3.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Қимылды ойын:  «Маған қарай жүгіріңдер»,  

Қимылды ойын: «Пойыз»,  

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық» 

Қимылды ойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

5.Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң алғыс 

айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын 

сабынды сумен 

жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс 

жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, 

өз шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Электронды қазақ үй  

№317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

1Бейнеролик көрсету. 

«Көктем келді» 

Мақсаты: Балалардың 

бейнеролик арқылы 

көктем мезгілі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

 (Пән  маманның жоспары 

бойынша) 

 

1. Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша бұлт. 

Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір көкке «із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 



Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

2. Көктем (Абдрахман 

Асылбек) мнемокесте 

арқылы жаттату. 

Көктем күні күркіреп, 

Жаңбыр жауды сіркіреп. 

Бәйшешектер дүркіреп, 

Шыға келді қыр түлеп. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

2.Желілі рольді ойын: 

«Аспазшы» 

Мақсаты: Ыдыстардың 

аттарын атай 

отырып,аспазшы 

жұмысымен таныстыру 

 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша 

бұлт. 

Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір көкке 

«із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Табиғатты аялайық» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға қыс мезгілі 

туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bilim-all.kz/figure/1982?posts=olen
https://bilim-all.kz/figure/1982?posts=olen


 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (05.04 - 09.04 сәуір  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

 Өтпелі тақырып:»Біз еңбекқор баламыз», Апта тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» 

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

сүйгіштікке, еңбек  адамдарына  деген құрмет сезімдерін  білдіруге тәрбиелеу. Мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулық,  тілдік, 

танымдық және   шығармашылық деңгейлері бойынша білім, білік, дағдыларын арттыру.   

Міндеттері: 

 Шынықтырудың түрлі тәсілдерін  қолдану арқылы салауатты өмір салтын, жеке бас гигиенасын  сақтауға қалыптастыру; 

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

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

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

 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

05.04.21ж 

Сейсенбі:06.04.21ж Сәрсенбі:07.04.21ж 

 

Бейсенбі: 08.04.21ж. Жұма:09.04.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың 

бүгінгі көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін 

қалай, қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

«Көктем келді»   

Міне,келді көктем 

де,  

Күн ұзара бастады.  

Улап-шулап балалар,  

Ағаштардың басына            

 Ұя жасап тастады.                

Күн күлімдеп,нұр 

шашып,                             

Орман толды 

думанға,  Күнге 

жайып қанатын 

«Ана тілі» өлеңін  

үйрету:  

Ақыл-ойын дананың, 

Ана тілден аламын. 

Ана тілім ардақты 

Ақ сүтіндей 

анамның. 

Үстел – үсті ойындар 

ойнату:«Мозайка».               

Мақсаты: Балалардың 

ұсақ қол моторикасын 

дамыту, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Саусақ жатығуы: 

Мысық тырнағын жымырып,                                              

Табанын тұр жуып,              

Тұмсығы мен құлағын.                  

Үсті-басын, денесін. 

 

«Көңілді  би» 

Мақсаты: 

Балаларға көңілді 

әуенмен би билету, 

көңіл-күйлерін 

көтеру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 15 



 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген. 

Артық затты сызып 

тастау керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

Таппақ жаттату: 

Қақпақтарын ашады, 

Нүктелерін басады. 

Ар жақтағы адамды, 

Байланысқа қосады. 

 

Қазағымның салт - 

дәстүрі . 

Қазағымның салт - 

дәстүрі жаңғырған, 

Тәлімді ой сынағы, 

тәрбие көзі 

қалдырған. 

Салт - дәстүрді 

ардақтайық, ағайын. 

Қазақ атты үлкен, 

кіші, балдырған. 

 

Жиналыппыз сәтті 

күні бәріміз де, 

Үлкен, кіші, 

жасымыз, кәріміз де. 

Төрлетіңіз, 

қадірмендіқонақтар, 

Гүл - 

гүлжайнапмынабіздің

төрімізге. 

Киіз үй туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

киіз үйдің ішкі 

құрылысымен, сыртқы 

құрылысымен таныстыра 

отырып, олардың 

жабдықтарымен 

таныстырып 

әңігңмелесу. 

 

 

Тіл орталығы: 

Жағылтпаш 

жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 

Ұшқұш та жақсы. 

Үш құс та жақсы. 

Ұйымдастырылға

н оқу қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-

6,5м.кем емес). 

жоғары көтерілген 

таяқтың  астынан оң 

және сол бүйірімен 

алға еңбектеп кіру. 

Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 

Қимылды ойын: 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

 .Заттарды алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. 

Қимылды ойын: 

«Көбелекті қуып жет» 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: Заттарды 

алысқа дәлдеп 

лақтыру (3,5-6,5м.кем                                  

емес).Жоғары 

көтерілген таяқтың  

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Көлбеу 

тақтайда жоғары-

төмен жүру және 

жүгіру. 

  «Қатынас» 

 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-

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Бақшадағы  гүлдер» 

Мақсаты: Әңгімелерді 

тыңдайды, мазмұндап 

бере алады, өлеңдерді 

жатқа айтады. 

Дид-қ ойын: 

«Гүлдерді ата»  

 

«Таным» 

          Құрастыру 

Тақырыбы: «Гүлдер, 



«Қызғалдақтар» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

«Қызғалдақ» өлеңі 

Р.Тышқанбаев.    

Мақсаты: Есту зейінін 

және тілдегі 

дыбыстарды дұрыс 

айту біліктерін 

жетілдіру. «Ғ», 

«Қ»дыбыстарын анық 

айтуға дағдыландыру.  

Дид.ойын:   «Гүлді 

тап» 

 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Көрікті  гүлзар» 

Мақсаты: Жасалған 

әрекеттердің көмегімен 

түрлі мәселелерді 

шешудің әдістерін 

табады. 

Дид-қ ойын: «Гүлдерді 

түсіне қарай жина» 

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы:Түймедақ 

гүлі 

Мақсаты:  Жапсыру 

мазмұнын күрделі ете 

және әртүрлі бейнелерді 

жасау үшін 

мүмкіндіктерді кеңейте 

отырып, оған 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «қандай 

гүлді білесің?» 

 

Қимылды ойын: 

«Гүлдер өсті» 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі 

өсімдіктердің 

тіршілігі туралы, 

орманда, бақшада, 

далада өсетін 

өсімдіктер туралы 

білімдерін 

қалыптастыру. 

 Дид-қ ойын: 

«Айырмашылығын 

тап»  

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Алғашқы  

бәйшешектер» 

Мақсаты:Заттардың 

үлгі бойынша пішінін, 

түсін ескере отырып 

салады. 

Дид-қ ойын: 

«Бәйшешек алаңы»  

 

 

логическое мышление, 

память, внимание.  

Дидактическая игра: 

«Кто больше соберет 

лилий»   

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Гүлдер 

бағы» 

Мақсаты: 

Талғампаздыққа, 

әсемдікке құштарлыққа 

тәрбиелеу. Әсем 

қозғалуға, тербелу, 

айналу қимылдарын 

еркін жасауға үйрету. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Алқызыл гүл»  

(Ертегі желісінен) 

Музыка тыңдау: 

«Шалғындағы бақ-бақ» 

Т.Қоңыратбаев 

Ән айту: «Күнбағыс» 

Р.Құрмашева  («Зерек-

Ботақан» жинағынан) 

Ойын ойнау: «Кім көп 

гүл шоғын жинайды?» 

ойыны 

 

гүлдер, көп гүлдер» 

Мақсаты:Қағаздан 

«оригами» типі 

бойынша гүлдер 

құрастыру.  

Дид-қ ойын: «Әдемі 

гүл» 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін 

бақылай отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын 

ағаштардың бүршік ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың 

түстері жасыл болатыны туралы түсінік беру. 



2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына 

қолды жуғаннан 

кейін 

отыру.Орындыққа 

өзі отырып, тұру. 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                 

Ә.Асылбеков             

«Мен  әдепті 

баламын» әні. 

Электронды киіз үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған

» әні. Электронды киіз  

үй №205 

Тәтті ұйқы. 

  Қ.Биғазықызы 

«Салжайлау» әні. 

Электронды киіз үй 

№317 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 



Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

Логикалық  ойын:       

 «Қай қолымда 

көп» 

Мақсаты:                 
Балалардың ойлау 

қабілеттерін 

дамыту. суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйре

ту 

1.Ойын орталығы 

Дидактикалықойын: 

«Орнын тап». 

Шарты:Машина, ұшақ, 

кеменің 

суреттерінөзорындарына 

(жер, ауа, су) қою. 

Ойынқорытындысыбойы

ншабалалардымадақтап, 

көліктертуралыәңгімені

жалғастыру. 

1. Тіл орталығы 

Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

«Суретші болам» 

 

 «Суретші болам» 

Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету, 

ұсақ қол моторикасын 

жаттықтыру 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке жұмыс 

 

2. « Түлкі туралы 

ертегілер» 

мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: 

Балалардың  ертегі 

мазмұнын түсіне 

білуін арттыру, 

зейінін 

тұрақтандыру. 

2.Құрылыс 

материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

 

 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

Жұмбақжаттау:  

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау          қабілеттерін  

дамыту. 

 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Көктемгі еңбек » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктемгі мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың 

тазалығына мән 

беруін ескерту. 

Ата-аналарға «Көктем» 

атты сурет салып әкелуді 

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 



 

 

 

 

  

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (12.04-16.04 сәуір  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз»; Апта «Ас атасы-нан» 

Мақсаты: Көктем мезгіліндегі табиғи құбылыстар,өсімдіктер мен жануарлардағы маусымдық өзгерістер,адамдардың көктемгі іс әрекеттері 

жайлы білімдерін  жетілдіру.Үлкендердің көктемгі пайдалы ісәрекеттеріне араласуы.Бақылау дағдысына,еңбек сүйгіштікке,табиғатқа деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:12.04.21ж Сейсенбі:13.04.21ж Сәрсенбі: 14.04.21ж 
 

Бейсенбі: 15.04.21ж. Жұма:16.04.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не 

қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда 

әңгімелесу. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау 

. Өлең жаттау: 

«Табиғат» 

Табиғат біздің анамыз, 

Жер-Ана біздің панамыз 

Таза болса табиғат 

Біз де аман боламыз. 

Бұтақтарды сындырмай 

Тазалықты сақтайық 

Гүл өсіріп,су құйып, 

Табиғатты қорғайық. 

Авторы:(Мұқағали 

Мақатаев). 

           « Көктем»    
Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып 

алады 

Көктем келіп 

жеткенде 

Ағаштар бүршік 

жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша бұлт. 

Барады ұшып тырналар, 

Зеңгір көкке «із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

Таппақ жаттату: 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға 

тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі 

мен дәмі бар, 

Нанда адамның еңбегі 

мен ары бар. 

Нан- өмірдің ана сүті, 

арқауы. 

Нансыз жерде қай 

өмірдің сәні бар. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 15 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 



Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл қозғалыс арқылы 

көңілді әуенді тыңдай, 

билей отырып, көңілдерін 

көтеруге үйрету 

Саусақ жаттығуы:                                     
Бас бармағым-әкем                                                        

Балан үйрек-анам                                    

Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Кішкене бөбек-мен                          

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

. 

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 

Мақсаты:Балалардың 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

«Жаңылтпаштар» 
Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              

Шарты:Екі қоян 

отырады. 3м 

қашықтықта екі 

баланың көзін 

орамалмен байлап, 

қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар 

сәбізді қоянның 

аузына апарып салу 

керек. Көзі байланған 

балалар қоянның 

аузын таба алмай 

күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

Ұйымдастырылға

н оқу қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Гимнастикалық қабырға 

бойынша жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Бір орында тұрып, 

ұзындыққа 4-6сызықтың 

үстімен секіру(ара қаш-ы 

40-50см).Затты тігінен 

(нысана ортасының биіктігі 

1,5м), (ара қаш-ы1,5-2м) 

лақтыру. 

Қимылды ойын:  «Дәннен 

бидайға» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: М.Етекбаев  

«Нан  қайдан  шығады?» 

ертегісі 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

.Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу.Допты 

еденге  ұру және екі 

қолымен қағып алу. 

Қимылды ойын: «Аю 

мен аралар» 

«Таным» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Бауырсақ» ертегісі 

Мақсаты: Заттардың 

жиынтық сапасы 

бойынша әртүрлі  

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

3.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. Бір орында 

тұрып, ұзындыққа 4-

6сызықтың үстімен 

секіру(ара қаш-ы 40-

50см). 

Бөрене үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: 

«Егістіктегі жел» 

 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Нан қалай пайда 

болды?» 

Мақсаты: Қарапайым 

зерттеуге 

қызығушылық пен 

әуестік таныту 

дағдыларын жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Бұл қай 

кезде болады? 

«Шығармашылық»  

Музыка 

Тақырыбы: «Нан 

болса  

ән де болады» 

Мақсаты: Нанның 

қадір-қасиеті  және  

музыканың рухани 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Нан 

болса  

ән де болады» 

Мақсаты: Нанның 

қадір-қасиеті  және  

музыканың рухани 

азық екендігі туралы 

байланыстыра 

әңгімелеу. Би 

қимылда-рында жеңіл 

тербелу, жұптаса 

айналу т.б. орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

 Музыка тыңдау: 

 «Диірмен» Т.Ломова 

(«Зерек ботақан» 



Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен суреттің 

мазмұны бойынша шағын 

әңгімелер құрастырады.Ана 

тілінің барлық дыбыстарын 

дұрыс атайды. 

 Дид-қ ойын: «Не екті, не 

шықты?»  

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

 

Тақырыбы: 

«Бидай мен қаңбақ» 

 

Мақсаты: Заттарды қағаз 

бетіне тұтастай 

орналастыра отырып, 

мазмұнды комозиция салу 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Егіс 

алқабында»        

заттардан  

тұратындығы туралы 

түсініктерін 

жетілдіру. Осы  

заттардың  сыңарын  

қою негізінде 

салыстырып теңдігін 

анықтау. 

Дид-қ ойын: «Үлкен-

кіші»  

        

«Дән» өлең жаттау  

Мақсаты: Нанннң қадір-

қасиетін және музыканы 

рухани азық екендігі 

туралы байланыстыра 

әңгімелеу.Өлең 

жолдарын қайталату. 

Ди-қ ойын: «Өз орнын 

тап?»  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:       

«Тоқаштар мен 

бөлкелер» 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішіндерден нан 

өнімдерін жасау. 

Дид-қ ойын: «Дүкенге 

саяхат»  

 

 

 

азық екендігі туралы 

байланыстыра 

әңгімелеу. Би 

қимылда-рында жеңіл 

тербелу, жұптаса 

айналу т.б. орындау 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

 Музыка тыңдау: 

 «Диірмен» Т.Ломова 

(«Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Мысық 

пен тышқан» 

Қимылды ойын 

 

жинағынан) 

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Мысық 

пен тышқан» 

Қимылды ойын 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Қауіпсіздік 

ережесін сақтауға 

үйрету. Табиғат 

аясында өзін-өзі ұстау 

мәдениетінің 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Сақтану 

ережесі» 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік 

ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл 

болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 



Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас  Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Тақпақ жаттату. 

Апта түгіл ай өтті 

Ол ғарышқа ұшқалы. 

Сонша неткен сай, епті. 

Сонша неткен күшті әрі. 

Мақсаты: Балаларға  

ғарыш, ғарыштық 

ұшулар,Байқоңыр ғарыш 

  Видиеорольик арқылы 

санамақ айту. 

Мақсаты: Балалардың 

санау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту 

1. Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша) 

Вариативтік 

компанент: 

«Кел, билейік» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі мен 

дәмі бар, 



 

 

айлағы туралы  түсінік 

беру. Қазақстанның 

тұңғыш ғарышкерлері 

туралы түсінік бере 

отырып,балалардың 

ғарыш әлеміне 

 қызығушылығын 

арттыру.  

Нанда адамның еңбегі 

мен ары бар. 

Нан- өмірдің ана сүті, 

арқауы. 

Нансыз жерде қай 

өмірдің сәні бар. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке жұмыс 

 

 

Жұмбақтар: 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі қашады, 

Түнде аспанды басады. 

(Жұлдыз) 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз 

(Зымыран) 

Көлде жүрген ақ үйрек, 

Түнде бар да, күндіз жоқ. 

(Ай) 

2. Логикалық сұрақтар: 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қабы

лдау порцестерін 

дамыту.    

1.Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

2.«Жеті лақ» 

ертегісін оқып беру. 

Мақсаты:Кейіпкерле

рдің өзара сөйлесуін 

көркем түрде жеткізе 

білуге,сөйлеу арқылы 

ертегінің мән 

мағынасын бұзбай 

байланыстыра 

баяндай білуге 

үйретуді дамыту. 

2.Дидактикалық ойын: 

«Сандарды ретімен 

орналастыр.» 

Ойын шарты:Үлестірмелі 

сандар  балаларға 

үлестіріп,ондағы суретті 

заттардың санын санмен 

көрсетуді ұсыну. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Ас атасы - нан» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктемгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың тазалығына 

мән беруін ескерту. 

Ата-аналарға «Көктем» 

атты сурет салып әкелуді 

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Балалардың күн тәртібіндегі оқу-тәрбие жұмысын  ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (19.04-23.04  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз»:Апта тақырыбы: «Жәндіктер мен қосмекенділер әлемі» 

Мақсаты:Көктем мезгіліндегі жәндіктер мен қосмекенділер әлеміндегі маусымдық өзгерістер,адамдардың көктемгі іс әрекеттері жайлы 

білімдерін  жетілдіру.Олардың тіршілігі туралы мағлұматтарын кеңейту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 19.04.21ж Сейсенбі:20.04.21ж Сәрсенбі: 21.04.21ж 
 

Бейсенбі: 22.04.21ж. Жұма:23.04.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, 

қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. Балалардың 

көңіл -күйлеріне назар 

аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау. 

«Наурыз тойы» 

Елім менен жеріме 

Ырыс шашқан Наурыз 

Күлімдеген көктемге 

Шуағын шашқан 

Наурыз 

Жеті түрлі дән салып, 

Дәм татқызған наурыз 

Жақысылықпен 

халыққа 

Молшылық әкелген 

Наурыз. 

« Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік 

жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл 

мұрам, ардағым, 

Бабалардың 

жалғастырар 

арманын. 

Сан 

ғасырдақалпынбұзб

асқадірім, 

Өткенімдібүгінмене

нжалғадым. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 
Балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңғы жаттығу 

 
Жаттығу кешені № 16 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу.  

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Ойын: «Кім 

жылдам?»Мақсаты: 

Шапшаң қимылдап,қажет 

құралдарды ажырата білу 

Үстел үстіне түрлі 

мамандық иелеріне қажет 

құралдарды қойып, екі 

Ойын: «Қай мамандық 

иесі?»  

Мақсаты:ойлау 

қабілеттерін арттыру.  

- Тарағы бар қолында, 

Кімді айттым ойымда? 

(шаштараз)  

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. шарты: 

тәрбиеші балаларға 

жаңылтпаштарды 

Ойын: «Сөз қос» 

мақсаты: сөзге сөз 

қосып,сөйлем 

құрастырту арқылы 

баланың 

зейінін,шапшаң 

ойлауын дамыту. 

Тіл орталығы: 

Жағылтпаш 

жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 

Ұшқұш та жақсы. 

Үш құс та жақсы. 



баланы шығарамын, ойын 

шартын түсіндіремін. 

Шарты: Екі бала екі түрлі 

мамандық иесіне қажет 

құралдарды екі үстелге 

бөліп жинайды 

(шаштараз-аспаз, мұғалім-

дәрігер). 

Қалағы бар қолында, 

Кімді айттым ойымда? 

(Құрылысшы)  

Ожауы бар қолында, 

Кімді айттым ойымда? 

(Аспаз)  

- Күрегі бар қолында, 

Кімді айттым ойымда? 

(Диқан) 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

шарты: балаларды 

екі топқа бөлік 

өткізуге 

болады.Тәрбиеші сөз 

айтады,балалар сөзге 

сөз қосып,сөйлем 

құрайды 

 

 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен бірге) 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. Бір 

орында тұрып, екі аяқпен 

секіру. Табан мен 

алақанға сүйеніп, 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Құрбақалар» 

 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

С.Қалиев «Құмырсқа» 

өлеңі 

Мақсаты:Сөздердегі 

дауысты және кейбір 

дауыссыз дыбыстарды (п-

б, т-д, к-г, ф-в, с-з-ц) анық 

айтуларын қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Сөз ойла, 

тез ойла»  

 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:    

Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Табан мен алақанға 

сүйеніп, төрттағандап 

еңбектеу.Допты еденге  

ұру және екі қолымен 

қағып алу. 

Қимылды ойын: «Аю 

мен аралар» 

  «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:  

«Құмырсқаның  илеуі» 

Мақсаты: Геометриялық 

пішін -үшбұрышты тану 

және атау, пішннің 

пішінін сипап-сезу және 

көру тәсілдерімен 

зерттеу. 

Дид-қ ойын: «Жұбын 

тап»  

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Жемсауыт 

пен ұя» 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты 

Бөрене  үстімен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Бір орында тұрып, екі 

аяқпен секіру.Допты 

жерге ұру. 

Қимылды ойын: 

«Инеліктер» 

  

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Ормандағы 

жәндіктер» 

Мақсаты:Жәндіктердің 

аттарын (қоңыз, 

көбелек, шыбын) 

бекіту, кейбір 

жәндіктер туралы 

(құмырсқа) қарапайым 

түсінік беру. 

Дид-қ ойын: 

«Құмырсқаның илеуі» 

 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

   «Қатынас» 

Орыс тілі 

 «Насекомые» 

Цель:Ввести в 

активный словарь 

слова по теме 

«Насекомые». 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

природе.  

Дидактическая 

игра:«Найди, 

покажи, назови» 

 

«Шығармашылық» 

                Музыка 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер мен 

қосмекенділер 

әлемі» 

Мақсаты: 

Айналадағы 

кішкентай тіршілік 

иелерінің 

табиғаттағы орны 

«Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Құмырсқа туралы 

ертегі»  

Мақсаты: Ертегі 

мазмұнын  түсіндіре  

отырып  балалармен  

бірге жұмыс  жасау. 

Ертегі кейіпкерлеріне 

талдау  жасау. 

Құмырсқаның  

еңбекқорлығын  атап  

өту. 

Ди-қ ойын: «Өз орнын 

тап?»  

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Батпырауық» 

Мақсаты:Балалардың 

қалдық 

материалдардан 

бұйым жасау 

біліктерін бекіту. 

Бөліктерді біріктіру 

үшін желімді 

пайдалану дағдысын 



Мақсаты:  Жапсыру 

мазмұнын күрделі ете 

және әртүрлі бейнелерді 

жасау үшін 

мүмкіндіктерді кеңейте 

отырып, оған 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Құстар 

қоры» 

 

Тақырыбы: 

«Қанқызы» 

Мақсаты: Дәстүрден 

тыс тәсілдермен сурет 

салудың техникасын 

жетілдіру.Өзінің 

жұмыстарын және 

басқа балалардың 

жұмыстарын бағалай 

алады.  

Дид-қ ойын: «Ұшты, 

ұшты» 

 

 

туралы мағлұмат 

беру. Музыкалық 

бейне мен қозғалыс 

тәжірибесін 

сәйкестендіре білу 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Ақ бидайлар биі»  

 Музыка тыңдау: 

 «Қызыл, жасыл 

көбелек» 

Ш.Мұхамеджанов 

Ән айту: «Бақытты 

баламыз» 

А.Еспенбетова 

Ойын ойнау: «Бақа-

бақа балпақ» 

музыкалық ойын 

  

 

 

 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: 

«Сұрақтарға жауап 

бер» 

 

 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен 1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік 

ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл 

болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 



Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас 

қайыруға дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   
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Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. Қиық 

суреттерді қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

Дидактикалық ойын: 

Әдемі кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 
бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

Ойынныңқұрал-

жабдықтары: қағаздан 

жасалған кілемшелер, 

геометриялық 

пішіндер. Ойынның 

шарты: Балалар 

Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық». 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

 «Сиқырлы 

суреттер» 

Ойынның мақсаты: 
балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 Ойынның кұрал-

жабдықтары: 

әр түрлі сурет 

бөлінділері. 

 Ойынның 

шарты: Балалар 

алдарындағы үлгі 



геометриялық 

пішіндерді берілген 

кілемшелердің үстіне 

қойып, құрақ құрайды. 

  

 

бойынша 

бөлінділерден сурет 

құрайды. 

Сурет бойынша әңгіме 

құрауды ұсыну. 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

2«Зейінді бол» 

 Мақсаты: 

Күрделі геометриялық 

суреттен үшбұрышты, 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете 

білу. 

 Көрнекілік: Геометриялы

қ 

пішіндер кескінделген 

суреттер /5–сурет/. 

 шарты: Тәрбиеші 

көрсеткіш 

таяқшамен бірінші /екінші, 

үшінші, төртінші, бесінші, 

алтыншы/ суретті нұсқап, 

балаларға мынадай сұрақ 

қояды: Суреттен қандай 

таныс пішінді көресіңдер? 

Әрбір 

суретте өзара ұқсас неше 

пішін бар? 

 Есептеу кезінде аз 

қателескен қатар ұтып 

шығады. 

2.Фонематикалық 

есту қабілетін дамыту. 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 
Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және 

логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Шансорғышсөзіндегібір

іншідыбысынанбастала

тынсөзойлап тап. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат 

бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

2. Тіл орталығы: 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. 

Шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Мамандықтың бәрі жақсы» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктем мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 



Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға «Менің 

портретім» атты фото 

сурет әкелуді тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (26.04-30.04 сәуір  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз»; Апта тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» 

Мақсаты: Көктем мезгіліндегі табиғи құбылыстар,өсімдіктер мен жануарлардағы маусымдық өзгерістер,адамдардың көктемгі іс 

әрекеттері жайлы білімдерін  жетілдіру.Үлкендердің көктемгі пайдалы ісәрекеттеріне араласуы.Бақылау дағдысына,еңбек 

сүйгіштікке,табиғатқа деген қамқорлыққа тәрбиелеу.Қимыл әрекеттерін ұйымдастырудың түрлі нысандарында қимылдарды дұрыс 

орындау, негізгі қимыл түрлерін және денсаулықты сақтау негіздерін   жетілдіру.  

Күн тәртібі Дүйсенбі:26.04.21ж Сейсенбі:27.04.21ж Сәрсенбі: 28.04.21ж 

 

Бейсенбі: 29.04.21ж. Жұма:30.04.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру шаралары. 

Жағымды жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -күйлеріне 

назар аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау 

Өлең жаттау: 

«Табиғат» 

Табиғат біздің 

анамыз, 

Жер-Ана біздің 

панамыз 

Таза болса табиғат 

Біз де аман боламыз. 

Бұтақтарды 

сындырмай 

Тазалықты сақтайық 

Гүл өсіріп,су құйып, 

Табиғатты қорғайық. 

Авторы:(Мұқағали 

Мақатаев). 

           « Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала жайнаған. 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша 

бұлт. 

Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір көкке 

«із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

«Ұлы достық» 

Нәсілдерге нәсіл 

болсын нұрлы күн, 

Ынтымақтың шертсем 

деймін бір жырын 

Татулығын жырға 

қосам ұлттардың 

Мақтан қылып 

ұлыстардың бірлігі. 

Таңғы 

жаттығу 

Жаттығу кешені № 16 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Саусақ жаттығуы:                                     
Бас бармағым-әкем                                                        

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 
«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 
Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              



Мақсаты: Балалардың 

қимыл қозғалыс арқылы 

көңілді әуенді тыңдай, 

билей отырып, 

көңілдерін көтеруге 

үйрету 

Балан үйрек-анам                                    

Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Кішкене бөбек-мен                          

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

Мақсаты:Балалардың 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

 

 

 

 

 

Шарты:Екі қоян 

отырады. 3м 

қашықтықта екі 

баланың көзін 

орамалмен байлап, 

қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар 

сәбізді қоянның аузына 

апарып салу керек. Көзі 

байланған балалар 

қоянның аузын таба 

алмай күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Көлденең және көлбеу 

орындықта төрттағандап 

еңбектеу. Допты еденге  

ұру және екі қолымен 

қағып алу.Аяқты бірге, 

алшақ қойып, біреуін 

алға, екіншісін артқа 

қойып секіру. 

Қимылды ойын: «Кім 

көп жинайды?» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: « Еңбек 

туралы мақал-мәтелдер» 

Мақсаты: Тілдің 

қарқынын өзгерту 

біліктерін 

бекіту.Артикуляциялық 

аппаратты одан әрі 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Көлденең және көлбеу 

орындықта төрттағандап 

еңбектеу. Допты жерге 

ұру.Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары-төмен 

кезектескен қадаммен 

өрмелеу. 

Қимылды ойын: «Егінші 

мен  егін» 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Көктем 

құстары» 

Мақсаты: Заттардың 

санын салыстыруға 

үйрету, заттардың тең 

болу және тең болмау 

ұғымдарымен 

таныстыруды бекіту. 

«Денсаулық» 

 «Дене шынықтыру»  

Негізгі қимылдар: 

3.Көлденең және көлбеу 

орындықта төрттағандап 

еңбектеу.Аяқты бірге, 

алшақ қойып, біреуін алға, 

екіншісін артқа қойып 

секіру.Допты бір-біріне 

төменнен лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Тастарды жинау» 

Спорттық мереке: «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Ұйқы қайдан табылды?» 

Мақсаты:Еңбек 

етуге,еріншек болмауға 

тәрбиелеу.Шығарма 

желісімен сұраққа жауап 

бере білуге үйрету, сөз 

«Таным» 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Пияз бен 

шөп» 

Мақсаты: Пияздың 

және шөптің бөлме 

жағдайында өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Арам 

шөптерді жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Дид-қ ойын:  «Бақшада 

өсе ме, әлде бақта ма?» 

Көрнекілігі:шөп,пияз 

ұрығы,топырағымен 

ыдыстар 

 слайд суреттері,  

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты: Балаларды 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты: Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

баулу.  Би қимылдарын 

бекіту.             Әр түрлі 

эмоцияға 

көзқарастарын білдіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Добрый жук» («Күлше 

қыз»кинофильмінен) 

Музыка тыңдау: 

«Бағбан жыры» 

Қ.Қайым 

Ән айту: «Мен-бақытты 

ұланмын» 

М.Қуанышбаев 

Ойын ойнау: 

«Бетперде» ойыны 

 «Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 



жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Еңбек 

етсең....» 

Көрнекілігі: 

Әдіс-тәсілі: Сұрақ- 

жауап, түсіндіру, 

көрсету, ойын, 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты: Заттардың үлгі 

бойынша пішінін, түсін 

ескере отырып салу 

Дид-қ ойын: «Құстарға 

ұя жасаймыз»  

 

 Дид-қ ойын:  «Қанша 

өзгешелік бар?»  

Көрнекілігі:. Көктем 

құстары слайд 

суреттер.Үнтаспа. Әдіс-

тәсілі: көрсету, түсіндіру  

  

қорларын молайту.. 

  «Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты: Заттарды түрлі 

тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

бекіту.. Қоршаған әлемнің 

әсемдігін эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

Көрнекілігі:құстар 

суреті.үнтаспа 

  

еңбексүйгіштікке 

баулу.  Би қимылдарын 

бекіту.             Әр түрлі 

эмоцияға 

көзқарастарын білдіру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Добрый жук» 

(«Күлше 

қыз»кинофильмінен) 

Музыка тыңдау: 

«Бағбан жыры» 

Қ.Қайым 

Ән айту: «Мен-

бақытты ұланмын» 

М.Қуанышбаев 

Ойын ойнау: 

«Бетперде» ойыны 

  

 

танысу  

Тақырыбы: «Пияз 

отырғызу» 

Мақсаты: табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге қамқорлық 

жасау дағдыларын 

жетілдіру 

Дид-қ ойын: «Ащы ма, 

тұщы ма?»  

Көрнекілігі:Пияздың 

бірнеше түрі 

бейнеленген слайд, 

пияздың тұқымы, 

пияздың көшеті, 

жәшіктер, барлық бала 

санына жететіндей 

пиязды отырғызуға 

арналған топырақ 

салынған 

ыдыстар,Әдіс-тәсілі: 

Сұрақ- жауап, 

түсіндіру, көрсету, 

ойын, 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік ата 

бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

3.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Қимылды ойын:  «Маған қарай жүгіріңдер»,  

Қимылды ойын: «Пойыз»,  

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық» 



Қимылды ойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

5.Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан 

кейін отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс 

жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына 

ілгізіп үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы «Саржайлау» 

әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 



Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

 

1Бейнеролик 

көрсету. 

«Көктем келді» 

Мақсаты: 

Балалардың 

бейнеролик арқылы 

көктем мезгілі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның жоспары 

бойынша) 

Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

Дидактикалық 

ойынйын: «Сиқырлы 

қалта» 

Мақсаты: Баланың 

білімін кеңейту. Сөздік 

қорын молайту. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

Жұмбақтар: 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі қашады, 

Түнде аспанды басады. 

(Жұлдыз) 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз (Зымыран) 

Көлде жүрген ақ үйрек, 

Түнде бар да, күндіз жоқ. (Ай) 

2. Логикалық 

сұрақтар: 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қа

былдау порцестерін 

дамыту.    

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

2.«Қасқыр мен 

лақтар» ертегісін 

оқып беру. 

Мақсаты:Кейіпкерл

ердің өзара 

сөйлесуін көркем 

түрде жеткізе 

білуге,сөйлеу 

арқылы ертегінің 

мән мағынасын 

бұзбай 

байланыстыра 

баяндай білуге 

үйретуді дамыту. 

2.Дидактикалық 

ойын: «Сандарды 

ретімен орналастыр.» 

Ойын 

шарты:Үлестірмелі 

сандар  балаларға 

үлестіріп,ондағы 

суретті заттардың 

санын санмен көрсетуді 

ұсыну. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Біз жас зерттеушіміз » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға қыс 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 

 

 

 

 



 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

І-апта  (04.05-06.05 мамыр  айы 2021ж)  Ересек топ №2«Құлыншақ»  

                                                       Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін»; Апта  «Достық біздің тірегіміз»(Халықтар достығы) 

Мақсаты : Дене жаттығуларын орындау, қимылды ойындар Ережелерін, спорттық ойындардың техникаларын меңгеру және жеке бас 

гигиеналарын  сақтау дағдыларын бекіту; 

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

қолдану және сөйлеу дағдыларын бекіту; 

 Тәулік бөліктерін, кеңістіктегі заттардың орналасуын, түрлі мәселелерді шешудің әдістерін және құрылыс бөлшектерін анықтау 

дағдыларын бекіту. Қоршаған орта туралы қарапайым түсініктерін анықтау; 

 Шығармашылық дағдыларын, отбасылық құндылықтарын және отансүйгіштік сезімдерін бекіту 

Күн тәртібі  Сейсенбі:04.05.21ж Сәрсенбі: 05.05.21ж 
 

Бейсенбі: 06.05.21ж.  

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың 

бүгінгі көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін 

қалай, қайда өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел – 

үсті, саусақ және 

т.б) 

 

 

 

 

 

 

 Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау 

Әңгімелесу: 

«1-Мамыр-достық 

мерекесі»туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларға 

достық, бірлік, туралы 

түсіндіру. 

 

  «Дос болайық бәріміз» 

Әрқашан дос біргеміз 

Ажырамас іргеміз 

Ілгері жүріңдер 

Достық жырын біліңдер. 

Туғып ұстап бірлікті 

Еңбекті сүйіңдер. 

Дос болайық,бәріміз 

Жарасып тұр әніміз 

Тыныштықты сақтаймыз. 

Атсын күліп таңымыз. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Жаттығулар кешені№17 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

 Саусақ жаттығуы:                                     
Бас бармағым-әкем                                                        

Балан үйрек-анам                                    

Әңгімелесу: 

«Құстарды аялайық» 

Мақсаты:Балалардың 

«Ұлы достық» 

Нәсілдерге нәсіл болсын 

нұрлы күн, 

 



Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Кішкене бөбек-мен                          

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

Ынтымақтың шертсем 

деймін бір жырын 

Татулығын жырға қосам 

ұлттардың 

Мақтан қылып 

ұлыстардың бірлігі. 

Ұйымдастырылға

н оқу қызыметтері 

(үзілістері мен 

бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  

Негізгі қимылдар: 

1.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң және 

сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Қырлы 

тақтаймен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша оң аралықтан 

сол аралыққа ауысу. 

Қимылды ойын: «Досыңа 

көмектес» 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: Жиынтық 

сапасы бойынша әртүрлі 

заттардан тұратындығы 

туралы түсініктерін 

жетілдіру.5-ке  дейін тура 

және кері санауды бекіту. 

Дид-қ ойын: «Киімінде 

қандай пішін бар?» 

      

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

«Денсаулық» 

«Дене 

шынықтыру» 

Мақсаты:  

 2.Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң 

және сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Заттарды 

алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). Көлденең және 

көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Достық көпірі    

 «Таным» 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Кесіртке 

қайда мекендейді?» 

Мақсаты: Бауырмен 

жорғалаушылар 

санатының өкілдерімен  

(кесіртке, тасбақа), 

олардың сыртқы 

түрімен және қозғалу 

әдістерімен 

таныстыруды 

бекіту.(кесірткенің 

денесі ұзын, құйрығы 

да ұзын, ол оны тастап 

кете алады және ол тез 

 «Қатынас» 

  Орыс тілі 

Тема: «Защитники 

Отечества» 

Цель: Формирование 

умений понимания и 

использования  знакомых 

слов в повседневной 

жизни. Дать детям знания 

об армии, сформировать у 

них первые представления 

о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Обогащать словарный 

запас с помощью новых 

существительных и 

прилагательных: 

парашютист, танкист, 

лётчик. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою армию, 

вызвать желание быть 

похожими на сильных, 

смелых воинов, любовь к 

Родине, к родным людям, 

воспитывать доброту, 

умение дружить. 

 Дид-я игра: «Кто где 

служит?» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

 



Тақырыбы: «Шаңырақ» 

Мақсаты: Заттарды түрлі 

тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

бекіту.. Қоршаған әлемнің 

әсемдігін эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

  

 

 

  

қимылдайды) 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Достық шаңырағы» 

Мақсаты: Қазақ 

халқының сәндік-

қоданбалы өнері 

туралы білімдерін 

кеңейту.2-3 

элементтерді түсі мен 

пішіні бойынша ұлттық 

оюларды ашық 

түстермен кезектестіру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Бәріміз 

біргеміз»  

Көрнекілігі:слайд 

суреттер,үнтаспа 

Әдіс-тәсілі: Сұрақ- 

жауап, түсіндіру, 

көрсету, ойын 

 

Тақырыбы: «Халықтың 

қуаты-бірлікте» 

Мақсаты: Халықтар 

достығын насихаттау. Әр 

ұлт музыкасынан 

хабардар болу. Әуен 

аяқталуын дәл аңғару. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

Ұлттық билерден попури 

Музыка тыңдау: «Достық 

әні» Б.Жұмабекова 

Ән айту: «Ағайынбыз 

бәріміз» М.Әубәкіров 

Ойын ойнау: «Кешікпе» 

орыс хал ойыны 

 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін 

бақылай отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын 

ағаштардың бүршік ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың 

түстері жасыл болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 



5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Жеке жұмыс: Қоқтем айларын атату. 

Мақсаты: есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Еркін ойын: Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас  

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан 

соң алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 

 

Тәтті ұйқы. 

«Бесік жыры» әні 

Электронды киіз үй                    

         № 1154           

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды киіз  үй №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков.«Балдырған» 

әні. Электронды киіз  үй 

№205 

 

 

Біртіндеп ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту.Балаларға иыққа арналған жаттығу жасату.Беті қолдарын жуғызу. 

Сылдырлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жуу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Таза бетің маңдайың 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 «Көктем келді» туралы 

тақпақ жаттату . 

Мақсаты: Балалардың  

тілін,ойлау қабілетін, 

дамытып, қастерлеуге 

тәрбиелеу.   

1. Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша) 

1. Вариативтік 

компанент: 

«Кел,билейік» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша) 

 



 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке жұмыс 

 

 2. Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдерін 

ажырат» 

Мақсаты: Балалардың 

түстер 

туралытүсініктерін 

кеңейту,ойлау 

қабілетін,сөйлеу тілдерін 

дамыту. 

1.Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

2. Ұлы Жеңіс! тақпақ 

жаттату. 

Жеңем деген ел сөзі! 

Түрды ажалдан жоғары. 

Өмір,адам жұлдызы, 

Тұрды ажалдан жоғары 

Жеңіс туы қырмызы, 

Тұрды ажалдан жоғары 

Отан, ұрпақ болашақ 

Тұрды ажалдан жоғары, 

Өмір нұры жарқырап. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

   Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Достық мерекесі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктемгі мезгіліндегі ауа-райындағы  табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата –аналарға 

балалардың 

тазалығына мән 

беруін ескерту. 

Ата-аналарға «Көктем» 

атты сурет салып әкелуді 

тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға балабақшаға 

келерде бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын 

ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІ-апта  (11.05-14.05мамыр  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Апта тақырыбы: «Отан қорғаушылар» 

Мақсаты:Балаларға Отан қорғаушылар күні туралы түсінік беру. Жеңіс күні мерекесінің маңыздылығы туралы түсіндіру.Жеңістің оңайлықпен 

келмегендігі жөнінде балаларға қысқаша мағлұмат беру. Ұлы Отан соғысында елімізді жаудан қоғаған бтыр ағаларымыздың ерлігін сурет 

бойынша әңгімелей отырып,патриоттық сезімге тәрбиелеу. Отанын сүюге,оны қорғауға баулу 

Күн тәртібі  Сейсенбі:11.05.21ж Сәрсенбі: 12.05.21ж 

 

Бейсенбі: 13.05.21ж. Жұма:14.05.21ж. 

Балаларды қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -

күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не 

қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін 

жәйінда әңгімелесу. 

 

Ойындар ( үстел – үсті, 

саусақ және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

. Әңгімелесу:  Демалыс 

күндері қалай өткендері 

туралы әңгімелесу. 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға, 

сөздік қорларын 

молайтуға үйрету 

Сергіту жаттығуы: 

Біз кішкентай баламыз,  

Өсіп-өсіп толамыз.  

Көкке қарап, 

талпынып, Күнге 

қолды созамыз. Қанат 

қағып ұшамыз,  

Қарлығаштай 

қалықтап, Бір 

отырып,бір тұрып, Бір 

тынығып аламыз 

Жұмбақтар: 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі қашады, 

Түнде аспанды басады. 

(Жұлдыз) 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз 

(Зымыран) 

Көлде жүрген ақ үйрек, 

Түнде бар да, күндіз 

жоқ. (Ай) 

Отан туралы өлең 

айту. 

Отан-сенің ата-анаң, 

Отан-досың, бауырың. 

Отан-өлкем Астанам, 

Отан-туған ауылым. 

Таңертеңгі жаттығу Жаттығулар кешені №17 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

Ойындар, 

ұйымдастырыл 

ған оқу қызметіне 

дайындық  

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

 Ұйқас сөз айтқызу: 

Ой-ой-ой, 

Қорада жүр қой. 

Ай-ай-ай, 

Жайылып жүр тай 

Кі-кі-кі 

Айлакер қу түлкі. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Балаларға әуен ырғағына 

қарай қимылдар жасауды 

үйрету. Жағымды көңіл 

күй сыйлау. 

1. Отан туралы 

мақал-мәтел айту. 

1. Отан-оттан да 

ыстық. 

2. Отан-отбасынан 

басталаы. 

3. Отан үшін отқа түс 

күймейсің. 

Дидактикалық 

ойынйын: «Сурет 

бойынша әңгімеле» 

Мақсаты: Балаларды 

сөйлем құрап айтуға 

үйрету. Сөздік 

қорларын молайту. 

 



Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорларын 

дамыту. Патриотизмге 

тәрбиелеу. 

Ұйымдастырылған оқу 

қызыметтері (үзілістері 

мен бірге) 

 «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Негізгі 

қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-

6доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі  

қалпымен аттап өту. 

Жоғары көтерілген 

таяқтың астынан оң және 

сол бүйірімен алға 

еңбектеп кіру. Заттарды 

алысқа дәлдеп 

лақтыру(3,5-6,5м.кем 

емес). 

Қимылды ойын: 

«Автоматты кім бірінші 

жинайды?» 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Сарбаздар» 

Мақсаты: Тәулік 

бөліктерін: таңертең, 

күндіз, кеш,  күндер: 

бүгін, кеше, ертең 

ұғымдарын бекіту. 

Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Әскердегі 

сарбаздар»  

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 5-

6доп арқылы кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту. 

Гимнастикалық қабырға 

бойынша оң аралықтан 

сол аралыққа 

ауысу.Допты екі 

қолымен басынан асыра 

лақтыру.(2м ара қаш-а) 

Қимылды ойын: «От 

шашу» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

«Мәншүктің анасына 

хаты» 

Мақсаты: Әдеби 

кейіпкерлердің 

әрекеттеріне өзінің 

көзқарасын 

білдіреді.Адамгершілік 

нормалары мен 

түсініктері тұрғысынан 

бағалайды. 

Сахналау  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Ұшақтар» 

Мақсаты: Заттарды түрлі 

«Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты: Балалардың 

әскер туралы 

білімдерін жетілдіріп, 

олардың түрлерімен 

таныстыруды бекіту. 

Отанына деген 

сүйіспеншілікерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын:«Не, 

қайда 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Жеңіс 

күні» 

Мақсаты: Әскери 

музыкаларды тыңдап, 

жанрларды 

ажыратуды, қосыла 

билеуді үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Катюша» биі 

Музыка тыңдау: 

«Жеңіс туы желбіреп» 

Б.Бейсенова  

Ән айту: «Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров  

Ойын ойнау: 

«Жалаушаны кім 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Жеңіс 

күні» 

Мақсаты: Әскери 

музыкаларды тыңдап, 

жанрларды 

ажыратуды, қосыла 

билеуді үйрету. 

Әуенді ырғақты 

қимыл: 

«Катюша» биі 

Музыка тыңдау: 

«Жеңіс туы желбіреп» 

Б.Бейсенова  

Ән айту: «Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров  

Ойын ойнау: 

«Жалаушаны кім 

бірінші іледі?» 

 «Әлеумето» 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 

«Ауылдағы тіршілік» 

Мақсаты: Ауыл 

шаруашылығын 

дағы ересектер еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру.  

Ауыл шаруашылығы 

жұмысшылары 

еңбегінің мәнін түсіну 



 тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

бекіту.. Қоршаған 

әлемнің әсемдігін 

эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

 

бірінші іледі?» 

 

(қала мен ауылдың 

байланысы), 

диханның еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кімге не 

қажет?»  

Көрнекіліктер: слайд, 

мазмұнды суреттер. 

Серуенге дйындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін 

бақылай отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын 

ағаштардың бүршік ата бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және 

жапырақтардың түстері жасыл болатыны туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен  оралу  Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 



Түскі ас  Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан 

кейін  таза сумен 

дұрыс жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

 Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен әдепті 

баламын» әні. Электронды 

қазақ үй №170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Балдырған» 

әні. Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп  ояту, ауа, 

су шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс 

киюлерін қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан 

қоқымын шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 «9 мамыр» мерекесіне 

дайындық 

Мақсаты: 9-мамыр 

мерекесі жайында 

түсінік бере отырып, 

балалардың  тілдерін, 

есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

1. Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша) 

Вариативтік 

компанент: 

«Кел, билейік» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша2 

Вариативтік 

компанент: 

«Кел, билейік» 

(Пән мамандарының 

жоспары бойынша 

 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

  Қытай халық ойыны 

«Айдаһардың 

құйрығынан ұстап ал» 

Мақсаты: балаларды 

топпен бірге ойнауға 

үйрету. 

Қызығушылықтарын 

арттыру. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

 Балаларға сурет 

дәптерлерін бояту.  

Мақсаты: Балаларға 

түстерді ажырата білуді 

үйрету. Қарындашты 

дұрыс ұстауға 

дағдыландыру.  

Құрылысматериалда

рмен ойындар 

ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар 

құрастыруға үйрету. 

Серуенге дайындық Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  



Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Отан қорғаушылар» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен оралу Көктемгі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

 Ата-аналарға «Көктем» 

атты сурет салып әкелуді 

тапсыру. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен келулерін 

ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІІІ-апта  (17.05-21.05  айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Апта тақырыбы: «Көңілді жаз» 

Мақсаты: Жазғы уақытта болатын маусымдық өзгерістер  туралы түсініктерін қалыптастыру. Құрдастарымен  және ересектермен еркін 

қарым-қатынас барысында  танымдық-зерттеушілік іс-әрекет дағдыларын дамыту.  Табиғат әсемдігін сезіну арқылы  эстетикалық  тәрбие  беру 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 17.05.21ж Сейсенбі:18.05.21ж Сәрсенбі: 19.05.21ж 

 

Бейсенбі: 20.05.21ж. Жұма:21.05.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды көтеріңкі көңіл – күймен қарсы алу.Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұоғанын сездіру.Баланың бүгінгі 

көңіл күйі,оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балдардың демалыс күндерін қалай, қайда 

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

Баланы үйде тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша ата- аналарға кеңес беру. 

 

Ойындар ( үстел 

– үсті, саусақ 

және т.б) 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру шаралары. 

Жағымды жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -күйлеріне 

назар аударып, қызуын өлшеп 

қабылдау. 

Әңгіме: 

«Менің отбасым» 

Балаларға бейне 

суреттер арқылы 

отбасы мүшелерінің 

суреттерін көрсету 

 

           « Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік 

жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл 

мұрам, ардағым, 

Бабалардың 

жалғастырар 

арманын. 

Сан 

ғасырдақалпынбұзб

асқадірім, 

Өткенімдібүгінмене

нжалғадым. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: Балалардың  

ойлау  қабілеттерін, 

есте сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Таңғы жаттығу 

 
Жаттығулар кешені№18 

 Таңғы ас  Таңғы асқа отыру, қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып , ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу. 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Үстел үсті ойыны: 

«Ойық ішіндегі 

заттарды орналастыру» 

Дидактикалық ойын: 

«Бағдаршам»  

Мақсаты: Қызыл түсті 

көргенде балалар 

қимылдайды тұрады, 

сары түсті көргенде қол 

шапалақтайды, жасыл 

Дидактикалық ойын: 

«Дабыл қағу» 

Мақсаты: Балаларға 

қауіпсіздік ережелерін 

еске түсіру 

Дидактикалық ойын: 

«Неге ұқсайды?» 

Мақсаты: Балаларға 

суреттердің неге 

ұқсайтынын айтып 

сәйкестендіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі киімдер?» 

Мақсаты: Балаларға күз 

мезгілінде қандай киім 

кию керектігін үйрету. 



түсті көргенде жүреді 

Ұйымдастырыл 

ған оқу қызметі 

(үзілістермен 

бірге) 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  

1.Қырлы тақтаймен 

тепе-теңдікті сақтап 

жүру. 50см жоғары 

көтерілген доғаның 

астынан оң және сол 

бүйірімен алға 

еңбектеп өту. 20-25см 

биіктіктен секіру. 

Қимылды ойын: 

«Балық аулаймыз» 

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жайлау көркі» 

Мақсаты: Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрауға,сөз ұйқасын 

таба отырып, сөйлем 

құрастыру дағдыларын 

жетілдіру . Сурет 

бойынша балалардың 

шығармашылық тілін 

дамыту.Еңбексүйгіштік

ке тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Сөзге сөз 

қос» 

 

 

 

 

 

 «Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты:  

2.Қырлы тақтаймен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Бөрене арқылы еңбектеп 

өту. Заттарды алысқа 

дәлдеп лақтыру(3,5-6,5м 

кем емес). 

Қимылды ойын: «Кеттік, 

серуенге» 

 «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Саяхатқа 

дайындық» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлауды жетілдіру, 

математикалық 

ұғымдарын түсіну, 

берілген тапсырмаларды 

орындау. Өзінің 

айналасындағы 

заттардың орналасуын 

(оң,сол,алда,артта,жоғар

ыда,төменде,алыс,жақын

) анықтау дағдыларын 

жетілдіру. 

Дид-қ ойын: «Қандай 

пішінді көріп тұрсың?» 

Әдіс – тәсілі: түсіндіру, 

сұрақ – жауап,АКТ 

қолдану. 

 «Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Жемсауыт 

«Денсаулық» 

 Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

3.Қырлы тақтаймен тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

5метрден 3 рет жүгіру. 

Допты кедергі арқылы 

лақтыру.(2м. ара қаш-а). 

Қимылды ойын: 

«Шуақты күн»  

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Қош 

келдің, жаз!» 

Мақсаты: Жазғы уақытта 

болатын маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Құрдастарымен және 

ересектермен еркін 

қарым-қатынас 

барысында танымдық-

зерттеушілік іс-әрекет 

дағдыларын 

дамыту.Қарапайым 

жаратылыстану 

ғылымдық түсініктерін 

тәрбиелеу. 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

Тақырыб «Көңілді жаз» 

(Еркін тақырып) 

Мақсаты: Заттарды қағаз 

  «Қатынас» 

 «Орыс тілі» 

Тема: «Путешествие в 

страну повторения» 

Цель: Обобщить и 

систематизировать 

знания детей по 

изученным темам, 

закрепить изученные 

материалы. Развивать 

коммуникативные 

навыки при работе, 

внимание, логическое 

мышление, память, 

познавательный интерес, 

речь детей через 

обогащение словарного 

запаса; 

умениеанализировать, 

составлять, сравнивать. 

Закрепление навыков 

правильного 

использования русских 

слов и выражений при 

ответе на вопросы. 

Дид-я игра: «Веселый 

кубик» 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз» 

Мақсаты: Жаз мезгілінің 

жарқын көңіл-күйімен 

қуану, шаттану 

сезімдерін білдіру. 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Жайлауда» өлеңі 

Н.Жанаев 

Мақсаты: Өлең желісі 

бойынша сұрақтарға 

жауап беру, өлеңді 

жатқа айту дағдыларын 

бекіту. Өлеңнің 

ұйқасын, ырғағын, 

қуанышты сүйсінуді 

бере білулерін 

дамыту.Табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

арттыру. 

Дид-қ ойын: 

«Табиғатпен сырласу» 

«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Ұшақ» 

Мақсаты: Балалардың 

қалдық материалдардан 

бұйым жасауларын 

қалыптастыру. 

Бөліктерді біріктіру 

үшін желімді пайдалану 

дағдысын бекіту. 

Дид-қ ойын: «Ұшады, 

ұшпайды» 

 

 

 



 

 

пен ұя» 

Мақсаты:  Жапсыру 

мазмұнын күрделі ете 

және әртүрлі бейнелерді 

жасау үшін 

мүмкіндіктерді кеңейте 

отырып, оған 

қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Құстар 

қоры» 

.  

 

бетіне тұтастай 

орналастыра отырып, 

мазмұнды композиция 

салу дағдыларын 

дамыту. Өз қалауымен 

сурет  

салу қабілеттерін 

дамыту. Балаларды 

шығармашылыққа, 

жауапкершілікке 

тәрбиелеу. 

 

«Жайлау» сөзіне түсінік 

беру. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Түрлі-түсті шарлармен 

би 

Музыка тыңдау: «Бәрі 

қызық 

балаға»Д.Әбілдинов 

Ән айту: «Момышұлы 

Бауыржан» Е.Өміров 

Ойын ойнау:  

«Көпіршіктермен ойын  

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету. Қатарға тұру, рет сақтау. Серуенге шығу.  

Серуен 1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік ата 

бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

3,Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

.4. Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

5.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр», 

Қимылды ойын: «Маған қарай жүгіріңдер», 

Қимылды ойын «Пойыз», 

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық», 

Аз қимылдыойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Жеке жұмыс: Қоқтемайларынатату. 

Мақсаты: естесақтауқабілеттеріндамыту. 

Еркінойын: Тәрбиешініңжетекшілігіменойындаройнау. 

Мақсаты:қызығушылықтары  бойынша ойындарды таңдауды қамтамасыз ету және құрдастарымен қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 



Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, беті-қолдарын сабындап жуу, сүлгіге сүрту, орнына ілу. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін дұрыс отыруға дағдыландыру. Орындыққа өзі отырып тұру, қасындағы балаға кедергі 

келтірмеуге үйрету. Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішуге, майлықты пайдалануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айтып, ас қайыруға 

дағдыландыру. 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы «Саржайлау» 

әні. 

Жай әуен тыңдау үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні.  

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   

№18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы 

«Саржайлау» әні. 

Жай әуен тыңдау 

үнтаспадан 

Біртіндеп 

ояту, ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Бесін  ас Ас мәзірін атау. Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға , орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, дербес 

әрекет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

1.Ойын орталығы 
Дидактикалық ойын: 

Әдемі кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

 

1. Вариативтік 

компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

 Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша)  

 

. 

 

Сиқырлы суреттер» 

Ойынның мақсаты: 

балалардың логикалық 

ойлау қабілетін, ес, 

зейін, қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 Ойынның кұрал-

жабдықтары: 

әр түрлі сурет 

бөлінділері. 

  

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 

 

2«Зейінді бол» 
 Мақсаты: 

Күрделі геометриялық 

суреттен үшбұрышты, 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете 

білу. 

 Көрнекілік: Геометрия

лық 

2.Фонематикалық есту 

қабілетін дамыту. 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 

Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

2. Дидактикалық 

ойын: «Қайсысы 

артық». 

Шарты:Берілген 

парақтағы суреттердің 

ішінде көліктер және 

көлікке жатпайтын бір 

зат бейнеленген.Артық 

затты сызып тастау 

2. Тіл орталығы: 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды дұрыс 

әрі жылдам айтуға 

үйрету. 

Шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

2.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 



пішіндер кескінделген 

суреттер /5–сурет/. 

 шарты: Тәрбиеші 

көрсеткіш 

таяқшамен бірінші 

/екінші, үшінші, 

төртінші, бесінші, 

алтыншы/ суретті 

нұсқап, 

балаларға мынадай сұрақ 

қояды: Суреттен қандай 

таныс пішінді 

көресіңдер? Әрбір 

суретте өзара ұқсас неше 

пішін бар? 

 Есептеу кезінде аз 

қателескен қатар ұтып 

шығады. 

Шансорғышсөзіндегібірі

ншідыбысынанбасталаты

нсөзойлап тап. 

керек. 

Балалар парақтағы 

суреттермен танысып, 

көлікке жатпайтын 

артығын сызып 

тастайды. 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Шөпте не жорғалайды» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Көктем мезгіліндегі ауа-райындағы табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

қадағалу. 

Ата-аналарға жазғы 

ауысым киімдерін 

әкелуді қадағалау. 

Ата-аналарға ай 

сайынғы төлем ақыны 

уақытылы төлеуді 

қадағалау. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін әңгімелеу. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауын  

Әңгімелеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Балалардың өмірі мен тәрбиесін ұйымдастыру  циклограммасы 

ІV-апта  (24.05-28.05 мамыр   айы 2021ж)  Ересек топ №2 «Құлыншақ»  

                                                        Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін»;Апта тақырыбы:«Мен жасай аламын» 

Мақсаты: Балалардың заман талабына сай білімдерін кеңейтіп,ұлттық мәдени құндылықтарды бойларына сіңіру арқылы қолдарынан 

бәрі келетінін дәлелмен көрсету.Тапқырлық,шеберлік қасиеттерін дамыту.Белсенділіктерін арттыру.  

Күн тәртібі Дүйсенбі:24.05.21ж Сейсенбі:25.05.21ж Сәрсенбі: 26.05.21ж 
 

Бейсенбі: 27.05.21ж. Жұма:28.05.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

 

Ата – аналармен, балалармен амандасу.Балаларды қабылдау.t o өлшеу, денсаулығын тексеру. Балаларды көтеріңкі көңіл -күймен 

қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру.баланың бүгінгші көңіл-күйі, оны не қызықтыратыны 

туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу.Балалардың демалыс күндерін қалай өткізгендігін жәйінда әңгімелесу.  

 

 Әңгімелесу: 

«Шуақты жаз келді» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Мақсаты: Балаларға жазғы 

табиғат 

ерекшеліктерін,табиғаттың 

әсемдігін айта отырып 

балалардың 

қызығушылықтарын 

Арттыруға,сөздік қорларын 

молайтуға үйрету. 

Сергіту жаттығу 

Жел соғады,соғады, 

Құстар жерге қонады. 

Көбелектер тығылып, 

Дір-дір етіп тоңады, 

Жел кенеттен тынады, 

Күнде бұлттан 

шығады. 

Шекірткелер секіріп, 

Араларда ұшады. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Табиғат құбылыстары» 

Мақсаты:Балаларға ауа-

райының 

құбылыстарының 

дыбыстарын тыңдату 

арқылы қандай құбылыс 

екенін атауға үйрету. 

 

Саусақ жаттығуы: 

«Гүлдер» 

Түймедақтың аппақ 

түрі 

Саусағындай нәзік 

гүлі. 

Қоңыздар да келді 

ұшып, 

Күлтелері санау 

үшін. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Түрлі-түсті гүлдер» 

Мақсаты:Балаларға 

ойын арқылы түстерді 

ажыратуға және 

атауларын атауға 

үйрету 

 

Таңғы 

жаттығу 

                                                            Жаттығулар кешені     №18 

 Таңғы ас          Таңғы асқа отыру,қасықты оң қолға ұстау,тамақты тауысып ,ұқыпты ішуін қадағалау және ас мәзірін айтқызу 

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

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

қимыл қозғалыс арқылы 

көңілді әуенді тыңдай, 

Саусақ жаттығуы:                                     

Бас бармағым-әкем                                                        

Балан үйрек-анам                                    

Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 

Мақсаты:Балалардың 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды 

дұрыс әрі жылдам 

айтуға үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              
Шарты:Екі қоян 

отырады. 3м 

қашықтықта екі 



билей отырып, 

көңілдерін көтеруге 

үйрету 

Кішкене бөбек-мен                          

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

баланың көзін 

орамалмен байлап, 

қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар 

сәбізді қоянның аузына 

апарып салу керек. Көзі 

байланған балалар 

қоянның аузын таба 

алмай күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

 «Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:: 

1. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. 50-60м.жүгіру. 

Сызықтар арасымен 

10см. ара қаш-а тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Қимылды ойын: «Дәл 

тигіз» 

 «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көшбасшы» 

Мақсаты: Балаларды 

заман талабына сай әр 

саладағы білімдерін 

кеңейте отырып,, білім 

деңгейін бекіту. Ұлттық 

мәдениет 

құндылықтарын 

бойларына сіңіре 

отырып, балалардың 

тапқырлығын, 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

1.Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. Допты қағып 

алып жүгіру. Затты 

жанау арқылы орнынан 

жоғары секіру(биіктігі5-

10см) 

Қимылды ойын: «Тордан 

допты өткіз» 

«Таным» 

Математика негізлдері 

Тақырыбы:  

«Ойнайық та, ойлайық» 

(сайыс түрінде) 

Мақсаты: Балалардың 

ой-өрісін дамыту, 

айтылған сан бойынша 

заттарды санап шығу, 

танып, атай білуге, 

қанша? қандай? 

нешінші? деген 

сұрақтарға дұрыс жауап 

«Денсаулық» 

 Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

1. Гимнастикалық 

қабырға бойынша оң 

аралықтан сол аралыққа 

ауысу. Бір-бірінен 

қашық қойылған 

үрленген 5-6доп арқылы 

кезекпен, 

қолдың түрлі қалпымен 

аттап өту. Тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру. 

 Қимылды ойын: 

«Туннельден өтеміз» 

 «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:Жаз туралы 

өлең 

Мақсаты:  

Жаз туралы білімдерін 

дамыту. Өлең сөздерін 

анық мәнерлеп айтуға 

жаттықтыру. 

 «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғат  

байлықтары»  

(білім сайысын өткізу) 

Мақсаты: Табиғатты 

қорғау туралы мәлімет 

беріп , меңгерту, 

танымдық  қабілетін  

арттыру; есте сақтау, 

көру қабілеттерін 

дамыту; ой –өрісін 

кеңейту.Табиғатты 

сүюге және ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу; 

қазақ  

халқының табиғатты 

 қорғау дәстүрлерін 

үлгі алуға шақыру,                       

эстетикалық;                        

сезімдеріне баулу.  

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен жасай 

аламын»  

Мақсаты: Балалардың 

түрлі қабілеттерінің 

«Шығармашылық» 

Музыка 

Тақырыбы: «Мен жасай 

аламын»  

Мақсаты: Балалардың 

түрлі қабілеттерінің 

ашылуына ықпал ету. 

Музыканың сипатына 

сәйкес түрлі 

қимылдарды 

ауыстырып орындау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Түрлі-түсті 

шарлармен би 

Музыка тыңдау: 

 «Біз осылай өсеміз» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Мен ауылға 

барамын» Б.Бейсенова 

Ойын ойнау:  

«Көлеңке» 

«ӘЛЕУМЕТ» 

Қоршаған орта  

Тақырыбы: «Көбелек 

және инелік» 

Мақсаты:  Көбелек 

және инелікпен 



шеберлігін, танымдық 

қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Сұрақтарға толық жауап 

беру дағдысын 

жетілдіру. Ойлау 

қабілеттерін дамыта 

отырып, сөйлеу 

шеберлігін жетілдіру, 

белсенділігін арттыру. 

Жарысуға, жарыста 

жеңімпаз болуға 

ұмтылдыру. 

Көшбасшылық қабілетін 

ояту, білімді, дарынды, 

озық болуға, алған 

білімдерін қолдана 

білуге тәрбиелеуді 

бекіту. 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Ғажайып сурет 

әлемінде»  

(сайыс өткізу) 

Мақсаты: Балаларға 

бейнелеу өнерінің қыр-

сырын жан-жақты 

жетілдіру. Олардың 

дүниетанымын, 

эстетикалық талғамын 

кеңейту. Сурет салу 

дағдысын, логикалық 

ойлау, еске түсіру, 

елестету қабілеттерін 

және шығармашылығын 

арттыру. Өнерге баулу, 

беруге талап ету. Сол 

жақта, оң жақта, 

жоғарыда, төменде 

дегенді ажырата білу 

ұғымдарын кеңейту. 

Уақытты бағдарлау 

жөніндегі білімдерін 

(таңертең, күндіз, кеш, 

түн) тереңдете түсу.  

Логикалық ойлау 

қабілетін, танымын 

дамыту. 

 

   

 

 

Дид-қ ойын: «Көңіл 

күйіңмен бөліс»  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Шаңырақ» 

Мақсаты: Заттарды түрлі 

тәсілдерді қолданып 

мүсіндеу дағдыларын 

бекіту.. Қоршаған 

әлемнің әсемдігін 

эмоционалды 

қабылдайды.  

Дид-қ ойын: «Бірдей 

суретті тап» 

 

 

 

ашылуына ықпал ету. 

Музыканың сипатына 

сәйкес түрлі 

қимылдарды 

ауыстырып орындау. 

Әуенді ырғақты қимыл: 

«Түрлі-түсті 

шарлармен би 

Музыка тыңдау: 

 «Біз осылай өсеміз» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Мен ауылға 

барамын» Б.Бейсенова 

Ойын ойнау:  

«Көлеңке»  

 

  

таныстыру, олардың 

айырмашылығын 

байқап айтып беру 

дағдыларын 

қалыптастыру 

Көбелек пен инеліктің 

қалай пайда 

болатындығын 

(жұмыртқа, дернәсіл, 

қуыршақ) түсіндіру. 

Жәндіктерге 

қамқорлықпен қарап, 

қорғауға тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын:  «Көбелек 

гүлге қонады» 

 

 



шығармашылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Серуенге 

дйындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу. 

 

Серуен: 

 

1.Бақылау: Бұлтты,Қардың еруін,Ағаштарды,Ағаштың бүршк атуын,Жапырақтарды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға көктемгі бұлтты бақылату, көктемде бұлттың қандай болатынын түсіндңру.Қысқы қарлардың еруін бақылай 

отырып көктемнің келгенін түсіндіру.Ағаштардағы бүршік атуын бақылай отырып күн жылына бастағанын ағаштардың бүршік ата 

бастағанын түсіндіру. Балаларға көктем мезгілінде жапырақтардың шығатынын және жапырақтардың түстері жасыл болатыны 

туралы түсінік беру. 

2.Еңбек:Ойын алаңындағы ағаш бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды ұжыммен бірге еңбек етуге үйрету. 

3.Қимылды ойын: «Күн мен жаңбыр» 

Қимылды ойын:  «Маған қарай жүгіріңдер»,  

Қимылды ойын: «Пойыз»,  

Қимылды ойын: «Тышқандар мен мысық» 

Қимылды ойын: «Торғайлар мен автомобилдер». 

Мақсаты:Балаларды тез бейімдеуге,жылдамдыққа,бірлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс:Көктем  туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді жатқа айтқызу арқылы тілдерін дамыту. 

5.Еркін ойындар:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Мақсаты:Тәрбиешінің жетекшілігімен ойындар ойнау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін  шешуі, дербес ойын әрекеті . 

Түскі ас Үстел басына қолды 

жуғаннан кейін 

отыру.Орындыққа өзі 

отырып, тұру. 

. 

 

Тамақты төгіп-шашпай 

ұқыпты ішу,майлықты 

қолдануға 

үйрету.Тамақтан соң 

алғыс айту. 

 

Қолдарын жуғызып, өз 

орамалдарын қолдануын  

қадағалау.Киімдерін  

шешіп,өз шкафтарына 

дұрыс ілгізу. 

 

Қолдарын 

сабынды сумен 

жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс 

жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, 

өз шкафтарына 

салғызу. 

Қолдарын жуғызып, 

орамалдарды өз орнына ілгізіп 

үйрету. 

Киімдерін шешіп, өз 

шкафтарына салғызу. 

 

Ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы. 

Қ.Биғазықызы «Саржайлау» 

әні. 

Электронды қазақ үй  №317 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. «Мен 

әдепті баламын» әні. 

Электронды қазақ үй 

№170 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі: «Кім күшті? ». 

Электронды қазақ  үй   №18 

 

Тәтті ұйқы. 

Ә.Асылбеков. 

«Балдырған» әні. 

Электронды қазақ  үй 

№205 

Тәтті ұйқы.                    

Б.Махамбетова                      

«Әй - әй  бөпем»  әні             

Электронды қазақ үй           

№ 763 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Беті қолдарын жуғызу. Иыққа, мойынға  сергіту жаттығуларын жасату. Киімдерін дұрыс киюлерін 

қадағалау. Төсек орындарын реттеу, еңбекке тәрбиелеу. 

Ойын- жаттығу:             Ал балалар тұрайық                                                                                                                                              

                                          Мойнымызды бұрайық                                                  

                                          Қолымызды созайық                                   

                                          Жел сияқты қалықтап                                           

                                          Оңға, солға иіліп     

                                          Денемізді бұрайық 

Бесін  ас 

 

Ас мәзірін атау.Ас ішкен кезде жан-жағына алаңдамауға ,тамақты төкпей ішуге , тамақ  ішкен кезде сөйлемеуге , нан қоқымын 

шашпауға ,орындықта дұрыс отыруға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 

Бейнеролик көрсету. 

«Көктем келді» 

Мақсаты: Балалардың 

бейнеролик арқылы 

көктем мезгілі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән  маманның жоспары 

бойынша) 

 Вариативтік 

компанент: «Кел 

билейік»                                  

(Пән  маманның 

жоспары бойынша) 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қалта» 

Мақсаты: Баланың 

білімін кеңейту. Сөздік 

қорын молайту 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

Жұмбақтар: 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі қашады, 

Түнде аспанды басады. 

(Жұлдыз) 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз 

(Зымыран) 

Көлде жүрген ақ үйрек, 

Түнде бар да, күндіз 

жоқ. (Ай) 

2. Логикалық 

сұрақтар: 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қабы

лдау порцестерін 

дамыту.    

1.Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

2.«Жеті лақ» ертегісін 

оқып беру. 

Мақсаты:Кейіпкерлер

дің өзара сөйлесуін 

көркем түрде жеткізе 

білуге,сөйлеу арқылы 

ертегінің мән 

мағынасын бұзбай 

байланыстыра баяндай 

білуге үйретуді 

дамыту. 

2.Дидактикалық 

ойын: «Сандарды 

ретімен орналастыр.» 

Ойын 

шарты:Үлестірмелі 

сандар  балаларға 

үлестіріп,ондағы 

суретті заттардың 

санын санмен көрсетуді 

ұсыну. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін дұрыс салғызуға үйрету.Серуенге шығу.  



Серуен Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу:«Біз жас зерттеушіміз » тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Серуеннен 

оралу 

Қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстары туралы түсініктерін бекіту.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға балалардың 

тазалығына мән беруін 

ескерту. 

Ата-аналарға қыс 

мезгілі туралы тақпақ, 

жаттатуды  тапсыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға 

балабақшаға келерде 

бетпердемен 

келулерін ескерту. 

Ата – аналарға 

балалардың  

денсаулығын 

қадағалауынескерту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


