


  

                                                                            КІШІ ТОПТЫҢ  ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ЖОСПАРЫ    

 2020 жыл қыркүйек  айы 

Өтпелі тақырып: «БАЛАБАҚША» 

 
Мақсаты:  Балалардың бойында  балабақша туралы түсініктерін, танымдық қабілеттерін, ой- өрістерін кеңейте отырып  бірлескен әрекетке 

қызығушылықтарын дамыту 

Міндеттері:  

- денсаулық сақтау технологиясы негізінде дене дағдылары мен  негізгі  қимыл түрлерін қалыптастыру; 
- дидактикалық ойындар арқылы  тілдік қарым –қатынас  дағдыларын, сөздік қорларын қалыптастыру;   
- өз достарымен бірігіп ойнау барысында  балалардың танымдық қабілеттерін дамыту;  
- балалардың эстетикалық қабылдауын қалыптастыру және  шығармашылық  әрекетті дамыту. 

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

«Қатынас»-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

«Таным»- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

«Шығармашылық»- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

«Әлеумет»-0 

 

Менің  

балабақшам 
 

1-апта 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

Сапта бір қатармен 

аяқтың ұшымен  

өкшемен жүру. Тізеден 

бүгілген аяқты жоғары 

көтеру,заттарды аттап 

өту. Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған 

заттар арасымен 

домалату. 

2.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Сапта бір қырмен,  

аяқтың ұшымен, 

Сөйлеуді дамыту  
Тақырыбы: «Менің 

тобым,топқа саяхат» 

Мақсаты: Балаларды 

балабақша өмірімен, 

ондағы топ бөлме 

лерімен таныстыру 

.Баланың тілін 

дамытып, сұраққа 

толық жауап 

беруге,сөздің 

дыбыстық құрамын 

дұрыс айтуға үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ауладағы 

ағаштар»  

Мақсаты: Ағаштар 

туралы түсініктерін 

бекіту ағаштардың діңін 

жапырақтарын, 

бұтақтарын атау 

 

Сенсорика -   

Тақырыбы: «Терезелі 

үй»  

Мақсаты: Балаларға екі 

берілген түс бойынша 

қызыл,көк түсті 

танып,аттауға үйрету.Екі 

затты көлемі бойынша 

салыстыруға 

үйрету.Заттарды түсі 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Көліктерге жол 

саламыз» 

Мақсаты: Балабақшаға көлікпен 

келеміз. Дайын көлік суретіне 

сызықша арқылы жол 

саламыз.Іскерлігіне 

машықтандыру көркемдік 

талғамын арттыру. 

Музыка-2 

Тақырыбы: «Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Әннің мағынасын 

түсіну.Биді қалыптастыру. Әннің 

сөздері мен жеке буындарын 

айтып үйренуді қимылмен 

үйлестіру. 

Ән тыңдау: «Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

 



өкшемен жүру. Тізеден 

бүгілген аяқты жоғары 

көтеру, заттарды аттап 

өту. Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған 

заттар арасымен 

домалату. 

3.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта бір қырмен,  

аяқтың ұшымен, 

өкшемен жүру. Тізеден 

бүгілген аяқты жоғары 

көтеру,заттарды аттап 

өту. Түрлі қарқында 

тәрбиешінің 

белсенділігін топтап 

қозғалыс бағытын 

өзгерту,допты бір 

қатарға қойылған 

заттар арасымен 

домалату. 

 

бойынша топтастыру 

іскерлігін 

бекіту.Қызығушылығы 

мен зейінін дамуына 

көмектесу. 

 

 

 

Ән айту «Біз-көңілді қуыршақ» 

Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты қимыл-ойын: 

«Қуыршақ сөйлейді»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Менің  

достарым» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұста сып,шеңбер 

жасап жүру.Сызықтар 

арасымен жүру 

(арақашықтығы 25-

30см).Алға жылжи 

отырып секіру.Допты 

төменнен екі қолмен 

лақтыру.Балаларды 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: : «Екі 

дос»  Қадәр Мырза Әлі 

 Мақсаты: 

Құрдастарымен қарым–  

қатынас жасау 

ережелерін сақтауға 

үйрету.Ойында  қарым–  

қатынаста сыпайылық 

көрсете алуға 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Менің 

достарым»  

Мақсаты: Табиғат 

қорғаушылары табиғат 

бұрышындағы,ауладағы 

тіршілік атаулыға 

қамқор болуға үйрету. 

 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Досыма арналған 

кесені әшекейлеу»  

Мақсаты: Дайын үлгідегі кесені 

түрлі-түсті қарындашпен дұрыс 

бояуға үйрету.Балалардың қағазға 

бейнелегендерін іс-әрекет арқылы 

көрсете білу;саусақ,қол қимыл-

қозғалыстарын икемділіктерін 

дамыту;еңбек етуге,ұқыпты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-апта қимылдардың алуан 

түрлерімен 

таныстыру,оларда 

жүйелі жаттығу үшін 

жағдай жасау.  

  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру.Отырып 

допты бір-біріне 

домалату.Еденде 

жатқан бөренеден асып 

түсу.Өздігінен 

кедергілерден өте 

білуін дамыту.        

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап шеңбер 

жасап жүру.3м 

арақашықтықта төрт 

тағандап 

еңбектеу.Жаттығулард

ы орындау барысында 

сақтық білдіруге 

үйрету. 

көмектесу,өзара 

сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрастыру   

Тақырыбы: 
 «Кел,бірге ойнайық»  

Мақсаты: Түрлі-түсті 

мұнара 

құрастыру,балаларды 

қағазбен жұмыс жасауға 

үйрету;оларды 

түсіне,пішініне,көлеміне 

қарай ажырата 

отырып,қағаз бетіне 

дұрыс орналастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

 

. 

 

жұмыс жасай білуге тәрбиелеу. 

 

 Музыка  

Тақырыбы: «Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Таныс әуендерді 

тыңдап, тани білу дағдыларын 

қалыптастыру.  

Ән тыңдау: «Ойыншықтар»                      

И.Нүсіпбаев 

Ән айту: «Біз-көңілді қуыршақ» 

Г.Жотаева 

Әуенді ырғақты қимыл-ойын: 

«Қуыршақ сөйлейді»  

 

Жапсыру. 
Тақырыбы: «Достарыма арналған 

пирамида» 

Мақсаты:  балаларға пирамида 

туралы түсінік беру, пішіні, түсін 

ажырата білуге үйрету. 

Балалардың қағаз бетіне кеңістікті 

бағдарлай  отырып, дайын пішінді 

дұрыс  орналастыру 

 

 

 

 

«Менің  

сүйікті 

ойыншықта

рым» 
 

3-апта 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

ойыншықтар туралы 

түсінік беру. Допты 

алға домалатуға үйрету. 

Түзу бағытта жүре білу 

іскерліктерін бекіту. 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Допты алға домалатуды 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті ойыншығым» 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды 

сипаттап айтуға үйрету; 

қандай сұрағына жауап 

беруге және жалғау, 

жұрнақтарды сөздерге 

дұрыс жалғап айтуға 

үйрету. Ұқыптылыққа 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Біздің 

топтың ойыншықтары» 

Мақсаты:  Балаларды 

ойыншық туралы 

түсініктерін 

Ойыншықтың аттарын 

атауға қалыптастыру. 

Ойыншықтардың қасиеті 

мен жасалу жолдарын 

ұғындыру. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Менің әдемі добым» 

Мақсаты: Қылқаламды дұрыс 

ұстауға үйрету, қозғап 

жылжытуға, Балаларды 

қылқаламмен дөңгелеп жасап, 

бояуға, түстер мен пішіндерді 

ажыратуын бекіту. Өз еркімен  

жұмыстануға тәрбиелеу.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жетілдіру. Тәрбиеші 

көрсетуі бойынша 

қимылдарды орындау 

дағдыларын 

қалыптастыру. Алға 

жылжып  секіруге, 

допты екі қолымен 

астынан ұстап 

лақтыруға үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

«Сылдырмақты тап» 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» жүру. 

Алға жылжи отырып, 

секіру. Биіктігі 40 см 

доғаның астынан 

еңбектеу; 

жаттығуларды орындау 

барысында жағымды 

әсерлерін дамытуға 

мүмкіндік беру; 
 
 

баулу. 

 

Ойыншықтарға деген 

сүйіспеншілік сезімін 

арттыру. 

 

Сенсорика  

 Тақырыбы: «Қуыршақ 

Әйгерімге арналған 

моншақтар» 

Мақсаты: Балаларды 

өлшемі мен түсі 

бойынша әртүрлі 

геометриялық пішіндерді 

ажыратуға үйрету. Жеке 

түстер туралы түсінік  

беру, ұсақ бөлшектерді 

бауға жинай отырып, қол 

моторикасын  дамыту. 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің балабақшам»   

Ән тыңдау: «Қаракөз менің 

бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты қимыл-ойын: 
«Орындықта отырып билейміз» 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Менің балабақшам»   

Ән тыңдау: «Қаракөз менің 

бөпешім» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты қимыл-ойын: 
«Орындықта отырып билейміз» 

 

 

Жиһаздар 

4-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Алға жылжи отырып 

секіру. Басынан асыра 

допты қос қолмен 

лақтыру. Еліктеуге 

қызықтыру, ниет 

білдіру.    

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

шеңбер  етіп қойылған 

жіптің бойымен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Қуыршақтың бөлмесі»  

Мақсаты: балаларды 

жиһаздардың атауын 

дұрыс атай білуге 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін дамыту; 

сұрақтарға толық жауап 

беруге үйрету; 

дыбыстарды, сөздерді 

дәл айтуға үйрету. 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Біздің 

топтың гүл сөресі әдемі» 

Мақсаты: бөлме 

жиһаздары мен гүл 

сөресін таныстыру, 

атауын атау, күтім жасау 

тәсілдерін үйретуге, 

бөлме заттарын ұқыпты, 

таза ұстауға тәрбиелеу. 

  

 

Сурет салу   
Тақырыбы: Жиһаздар 

Мақсаты: Гүл салатын құмыра 

салу бояу түстерін танып 

таңдауын қалыптастыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Бесік жыры» 

Мақсаты: Баяу және көңілді 

әндерді ажырата білуге 

үйрету,әуендердің бейнелік 

сипатын түсіну. 

  



жүру.Допты кеудеден 

қос қолмен лақтыру. 

Домалап бара жатқан 

допты қуып жету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап 

жүру.Тәрбиешінің 

соңынан «шағын 

топпен» жүгіру. Еденде 

жатқан бөренеден асып 

түсу. Көрсетуге сәйкес 

қимылдарды үйрету. 

 Құрастыру   

Тақырыбы: «Бөлме 

жабдықтаймыз» 

Мақсаты: Қонақ 

бөлмесін жабдықтауда 

жұмсақ және қатты 

жиһаздармен таныстыра  

отырып, оларды бір-

бірінен ажыратуға, қатты 

қағаз қиындыларынан 

үлгіге қарап отырып, 

орындық құрастыру. 

 

Ән тыңдау: «Әлди-әлди» 

 қазақ халық әні. 

Ән айту: «Сылдырмақ» 

Е.Хасанғалиев 

Әуенді ырғақты қимыл-ойын: 

«Орындықта отырып билейміз»  

 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: «Орындыққа 

отырайық» 

Мақсаты: Балаларды 

жиһаздармен таныстыруды 

жалғастыру; ермексазды 

пайдаланып әдіс-тәсілдерін 

жетілдіру, ойлау қабілетін, қол 

икемділігін дамыту, әсемдікті 

сезінуге тәрбиелеу. 

 

 

 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2020 жыл  қазан  айы 

Өтпелі тақырып: «МЕНІҢ ОТБАСЫМ» 
Мақсаты: балалардың отбасы туралы түсініктерін қалыптастыру, отбасы мүшелерін ажырата білуге, оларды жақсы көруге, көмек беруге үйрету. 

Туыстық  байланыс туралы  түсініктерін дамыту: ана-әке, аға-апа,  ата-әже. 

Міндеттері:  

 -отбасы туралы   алған білімдерін кеңейту,  сөздік қорларын, танымдық қабілеттерін  дамытуға  ықпал ететін ойын түрлерін  ұйымдастыру;  

-  денсаулық сақтау технологияларын  қолдана отырып,  балалардың дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін  жетілдіру;  

- отбасы  мүшелеріне  сүйіспеншілік  пен сыйластыққа тәрбиелеу.            

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ата-аналар  

еңбегі» 

 

 

I-апта 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Айтылған бағытта, 

шеңбер бойымен 

арқанды ұстап, 

тәрбиешінің артынан 

жүруге; тапсырмалары 

бойынша жүгіруге 

жаттықтыру. Екі аяқпен 

тұрып секіруді екі 

қолмен допты 

дөңгелетуді үйрету.  

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

белгіленген бағытта 

жүру. Еденнен 12см 

биік көтерілген жіптен 

аттап өту. Қимыл 

белсенділіктерін ояту, 

ішкі ағзалардың дұрыс 

қызмет етуіне ықпал 

ететін белсенді  

«Сөйлеуді дамыту» 

Тақырыбы: «Күзгі 

еңбек» 

Мақсаты:  Адамдардың  

күзгі еңбегімен 

таныстыру, сурет 

бойынша әңгімелеу, ой-

өрісін дамытуға 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

 

«Сенсорика» 

 Тақырыбы: «Құстарға ұя 

жасаймыз» 

Мақсаты:  сурет бойынша 

әңгімелеу, үлкендердің 

еңбегін  бағалау, үшбұрыш 

пен шаршы пішіндерді 

пайдаланып құстарға ұяның 

қалай жасалатынын үйрету, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

«Жаратылыстану»  
Тақырыбы: «Үлкендердің 

еңбегін бағалау.» 

Мақсаты: Күз мезгіліндегі 

табиғат өзгерістерін  тани 

білуге үйрету. Үлкендердің  

еңбегі туралы түсіндіру. 

Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:  «Күтуші орамалын 

әшекейлейміз» 

Мақсаты:  топтағы күтуші 

апайдың еңбегін бағалау, 

балалардың саусақтарының 

бұлшық еттерін дамыту. 

Ұқыпты  жұмыс жасай білуге 

тәрбиелеу. 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Ата-ананы 

тыңдаймыз» 
Мақсаты: Музыка тыңдауға 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру.  

Үлкендердің қамқорлығын 

сезіну, іс-қимылына еліктеу 

Ән тыңдау: «Нешеуміз» 

А.Тоқсанбаев 

Ән айту: «Балақандар әні» 

А.Еспенбетова 

Әуенді ырғақты қимыл-

 



қимылдарын 

қалыптастыру. 

 

«Дене шынықтыру» 

 Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 7 м 

арақашықтыққа 

тәрбиешінің соңынан 

жүгіру. Алға жылжи 

отырып секіру. 

Кеңістікті бағдарлауын 

дамыту. 

 

 

  

 

 

ойын: «Анамызға көмек» муз: 

А.Айтуова 

                      «Музыка» 

Тақырыбы: «Ата-ананы 

тыңдаймыз» 

Мақсаты: Отбасы жылулығын 

музыка арқылы сезіндіру. Ән 

салу дағдыларын жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Нешеуміз» 

А.Тоқсанбаев 

Ән айту: «Балақандар әні» 

А.Еспенбетова 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: «Анамызға көмек» муз: 

А.Айтуова 

 

 

 

 

 

 

«Менің  

көшем» 

 

 

ІІ-апта 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстасып шеңбер 

сызықтармен  (ені 25, 

ұзындығы  2 метр) түзу 

жолмен жүру. Алға 

жылжи отырып секіру. 

Тыныс алу бұлшық 

еттерін 

қалыптастыруды 

жетілдіру, «Біз 

шаршадық» тыныс алу 

жаттығуы.  

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру 6 метр 

арақашықтықта 

тәрбиешінің соңынан 

«Көркем әдебиет» 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

 Мақсаты:  

Балалардың көше 

туралы түсініктерін 

кеңейтіп нақтылау. 

Қоршаған ортаға, үйіне, 

туған өлкеге 

қамқорлықпен қарауға 

және ұқыпты, әдепті 

болуға жетелеу. 

 

 

«Құрастыру» 
Тақырыбы:  «Көліктерге 

жол саламыз»  

Мақсаты: Балаларды 

құрылыс материалдарымен 

жұмыс жасай білуге үйрету, 

олардың  түсін, пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру. Ұсынған 

шарт бойынша құрылыс 

материалдарды кеңістікте 

орналастыра білу. 

 

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы: «Көше 

көліктері»  

Мақсаты: Өздернің 

тұратын көшелері туралы 

және көліктері туралы 

қарапайым  түсінік беру. 

«Сурет салу»  

Тақырыбы: «Біз қыдыруға 

барамыз» 

Мақсаты:  балаларға саусақтар 

көмегімен  іздерді салу әдісін 

үйрету. Саусақ бұлшық еттерін 

және қимыл-қозғалыстарын  

жетілдіру. Бояумен ұқыпты 

жұмыс жасауға  тәрбиелеу.  

 

«Жапсыру» 
Тақырыбы: «Менің үйім» 

Мақсаты: балаларды 

пішіндермен таныстыру; үйді 

геометриялық пішіндерден 

құрастыруды үйрету; саусақтың 

ұсақ қол моторикасын 

жетілдіру. 

 

 

 



«шағын топпен» 

жүгіру. 

 

 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүру. 7 

метр арақашықтыққа 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүгіру. Алға жылжи 

отырып секіру. 

Кеңістікті бағдарлауын 

дамыту. 

 

Көліктердің атқаратын 

қызметі жайлы білімдерін 

кеңейту. 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Біздің аула» 
Мақсаты: Музыка тыңдауға 

қызығушылығын арттыру. Би 

қимылдарында жұптаса 

билеудің алғашқы дағдыларын 

қалыптастыру 

Ән тыңдау: «Шулы дыбыс» 

муз.А.Айтуова 

Ән айту: «Біз-көңілді баламыз» 

Б.Жұмабекова 

Әуенді ырғақты –қимыл 

ойын: «Күн мен жаңбыр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Үйдегі және 

көшедегі 

қауіпсіздік» 

 

ІІІ- апта 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып жұппен 

жүру.  3 метр 

арақашықтықта 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүгіру. Алға жылжи 

отырып секіру. Допты 

тәрбиешіге қарай 

домалату. 

 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» жүру, 

тапсырмалар арқылы 

жүгіру.Жағымды 

эмоция алу үшін, 

ойыншықтармен ойнау 

«Сөйлеуді дамыту» 

Тақырыбы: «Қуыршақ 

қонаққа келді» 

(ыдыстардың 

қаупсіздігі) 

Мақсаты: Ыдыстарды 

пайдалану  кезіндегі  

қауіпсіздік шаралары  

туралы түсіндіру, 

қауіпті заттар мен 

қауіпсіздік 

жағдайлармен  

таныстыру және 

олардан сақтана білуге 

үйрету; балаларды  

байланыстырып 

сөйлеуге 

дағдыландыру. 

«Сенсорика» 

 Тақырыбы: «Бағдаршам» 

Мақсаты: Балаларға үш  

түсті  топтастыру және 

салыстыруға үйрету. Қол 

моторикасын дамыту, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

 

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы:  «Табиғат 

аясындағы қауіпсіздік 

ережелер» 

Мақсаты: Табиғат 

аясындағы  тәртіп 

ережелері туралы  түсінік 

беру. Балаларға  әр түрлі 

жағдайдан шығу жолдарын 

таба білуге  ықпал жасау. 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Табиғатты аялауға, 

«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Көше шамдары» 

(саусақпен сурет салу) 

Мақсаты: Балаларды 

саусақпен сурет салуға 

үйрету,сызық  қағаз бетіне 

бірқалыпты  таңба сияқты 

бояуды жағу. Сурет салуға 

қызығушылықтарын, жақсы 

көзқарасын дамыту. 

 

«Музыка» 
Тақырыбы: «Біз тәртіпті 

баламыз» 

Мақсаты: Үйдегі және 

көшедегі қауіпсіздік 

дағдыларын түсіну. Әнді 

дауысқа күш түсірмей, 

айқайламай, табиғи дауыспен 

айтуды қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Машина» 

 



үшін жағдай жасау. 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Күшікке қонаққа 

«шағын топпен» бару. 

Тапсырмалар арқылы 

жүгіру – «Сабалақ ит» 

ойыны. Бір орында  қоя 

аяқтап секіру. 

қорғауға, табиғат әсемдігін 

бағалай білуге тәрбиелеу. 

К.Қуатбаев 

Ән айту:  «Бәріміз бірге» 

А.Айтуова 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

 «Поезд» (К. Қуатбаев) 

 

«Музыка» 

Тақырыбы: «Біз тәртіпті 

баламыз» 
Мақсаты: Музыканың тез және 

жай ырғағын қимылмен 

көрсету. Әнді дауысқа күш 

түсірмей, айқайламай, табиғи 

дауыспен айтуды 

қалыптастыру.  

Ән тыңдау: «Машина» 

К.Қуатбаев 

Ән айту:  «Бәріміз бірге» 

А.Айтуова 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

 «Поезд» (К. Қуатбаев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алтын күз» 
 

IV-апта 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден өту 

арқылы, түрлі 

жылдамдықпен- баяу 

жылдам, орташа 

қарқынмен 1,5-2 

тоқтаусыз жүгіру 

 

 

 

«Көркем әдебиет» 

Тақырыбы: «Алтын 

дән» 

Мақсаты:  Күз мезгілі 

туралы түсінік беру; 

еңбекке 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру және  

оның нәтижелерін 

қадірлеуге үйрету. 

Өлеңді жаттату арқылы 

«Құрастыру» 

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар» 

Мақсаты: Балаларға күз 

туралы түсінік бере 

отырып, қима қағаздан 

жапырақтарды тәрбиеші 

көмегімен құрастыруды 

дағдыландыру. 

 

 

«Сурет салу» 

Тақырыбы: «Жаңбыр 

тамшылары» 

Мақсаты: Қылқаламмен 

таныстыру, сүйкей жағу 

арқылы қағаз бетіне дақ түсуді 

үйрету. Қылқалам мен бояуды 

пайдаланып жұмыс істеу 

дағдыларын  қалыптастыру, 

қолдың қтиыл қозғалыстарын 

дамыту. Ұқыпты жұмыс істей 

 



«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден өту 

арқылы, түрлі 

жылдамдықпен-

тоқтаусыз жүгіру 

 

 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жүргенде және шеңбер 

жасағанда қолды жан 

жаққа созып тік тұру, 

оңға солға бұрылу  

 

сөйлеу тілін, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

«Жаратылыстану» 

Тақырыбы: «Бақшадағы 

көкөністер» 

Мақсаты: Балаларды «күз» 

мезгілі және оның 

ерекшеліктері  (жаңбыр 

жапырақтар сарғайып 

түседі, жаңбыр жауады, т.б) 

таныстырып, сұраққа жауап 

беруге үйрету. Табиғат  

құбылыстарына  

қызығушылықтарын 

арттырып, әсемдікті  

сезінуге, сүйіспеншілігін 

қалыптастыру. Балаларды 

көкөніс  түрлерімен 

таныстырып, оларды бір 

бірімен түсі, пішіні, дәмін 

ойын арқылы ажырата 

білуге үйрету. 

 

білуге тәрбиелеу. 

 

«Мүсіндеу» 

Тақырыбы: «Сәбіз» 

Мақсаты: Ермексазды  алақан  

арасында салып езу арқылы, 

сопақша етіп мүсіндей  білуге 

үйрету. Саусақтың ұсақ  

бұлшықеттерінің  қозғалысын  

жетілдіру, табиғатты  аялауға 

тәрбиелеу. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Алтын күз» 
Мақсаты:. Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін байқау. Ән 

сөздері мен жеке буындарын 

толық айтуға талпындыру. 

Ән тыңдау: «Күз келгенде» 

Ж.Қалжанова 

Ән айту: «Күз» 

Ғ.Абдрахманова 

Әуенді ырғақты қимыл- 

ойын: «Қолшатыр» 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 жыл,  қараша  айы 

Өтпелі тақырып: «ДЕНІ САУДЫҢ ЖАНЫ САУ» 

Мақсаты: Балаларға денсаулық сақтау,  шынығу және дәрумендердің адам ағзасына пайдалы екенін түсіндіру. Таза жүру, жеке бас гигиенасын  

сақтау ережесін үйрету.  

Міндеттері:  
-шынықтыру-сауықтыру шаралары арқылы  балаларды  мықтылыққа, шымырлықа тәрбиелеу, дербес қимыл белсенділігін дамыту; 

- дұрыс тамақтану жолдарын насихаттау арқылы  алғашқы түсініктерін қалыптастыру; 

- әңгімелеу, қызықты ойындар ұйымдастыру арқылы  балалардың ертегі және шағын әңгімелердің мазмұнын түсінуіне ықпал жасау;  

 

Тақырыпша 

     «Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

           Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

 

Әлеумет-0 

 

 

 

 

 

«Пайдалы 

көкіністер» 

 

 

 1-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру.Отырып 

допты бір- біріне 

домалату.Еденде 

жатқан бөренеден асып 

түсу.Өздігінен 

кедергілерден өте 

білуін дамыту.   

 

  

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру.10м 

арақашықтыққа 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүгіру.Отырып допты 

бір-біріне лақтыру.  

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:  
«Ғажайып қалта» 

Мақсаты: Балаларға 

көкіністердің адам 

денсаулығына пайдасы 

жайлы 

түсіндіру;олардың 

құрамы дәрумендерге 

бай екені,суық тию 

ауруына шалдықпаудағы 

күресудің жолы екенін 

көрсету;сөйлеу кезінде 

сөзді анық 

айтқызу;мәнерлі айтып 

жаттату. 
 

Сенсорика  

 Тақырыбы: : «Көкініс 

толы себет» 

 Өзім туралы 

Мақсаты: Дөңгелекті 

сопақшадан ажырата 

білуге,жазықтықта үлкен 

көлемді геометриялық 

пішіндерді салыстыра 

білуге:қияр-сопақша, 

қызанақ-дөңгелек.   

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: : «Бақшада не 

өседі?» 

Мақсаты: Көкіністер 

олардың түстері,жинап 

алатын мезгілі және неге 

көкініс деп аталатынын 

түсіндіру.Күнделікті 

тамаққа жиі пайдаланатын 

қияр мен қызанақ туралы 

әңгімелеу.Көкіністерді 

сипаттау арқылы сөздік 

қорларын,тіл 

Сурет салу  

Тақырыбы: : «Қияр» 

Мақсаты: Балаларды саусақ 

әдісі арқылы жолақ салуға 

үйрету.Қол моторикасын 

дамытып,сенсорлық өлшеммен 

түстерді білуін 

қалыптастыру.Бояумен жұмыс 

жасауда ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Музыка 

Тақырыбы:«Мен кімге 

ұқсаймын?» 
Мақсаты:  Әннің мағынасын 

түсіну. Әнді табиғи дауыспен 

айтуды  қалыптастыру.   

Ән тыңдау: «Кімге мен 

ұқсаймын».  («Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту: «Қарашы маған» 

А.Айтуова 

Әуенді - ырғақты қимыл- 

 



 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап шеңбер 

жасап жүру.3м 

төрттағандап 

еңбектеу.Жаттығулард

ы орындау барысында 

сақтық білдіруге 

үйрету. 

байлықтарын,ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.Көкіністерді күтіп 

–баптауға баулу. 

ойын :  «Топ-топ басайық» (Үш 

тілдегі әндер» жинағынан)   

     

Музыка 

Тақырыбы: «Мен кімге 

ұқсаймын?» 
Мақсаты:  Әнді табиғи 

дауыспен айтуды  

қалыптастыру. Музыканың 

ашық берілген сипатына сай 

қимылдар жасау   

Ән тыңдау: «Кімге мен 

ұқсаймын».  «Зерек ботақан» 

жинағынан 

Ән айту: «Қарашы маған» 

А.Айтуова 

Әуенді - ырғақты қимыл- 

ойын :  «Топ-топ басайық»                 

 

 

 

 

 

 

«Жеміс 

бағында» 

 

 

2-апта 

Дене шынықтыру: 

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

жасап жүру.Түрлі 

бағытта жүгіру.Биіктігі 

40см доғаның астынан 

еңбектеу. 

 

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» 

жүру.Алға жылжи 

отырып секіру.Биіктігі 

40см доғаның астынан 

еңбектеу.Жаттығулард

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Жемістер 

жыры»  

Мақсаты:Коммуникати

вті дағдыларын 

дамыту.Жемістерді 

(алма,өрік,қара өрік,шие) 

атау барысында 

балалардың сөздік қорын 

жетілдіру.Жемістер 

туралы жалпы 

түсініктерін 

кеңейту.Жеміспен 

көкіністің 

айырмашылығын 

ажырата білу.  

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Алма мен 

алмұрт »  

 Мақсаты:Екіге бөлінген 

затты орналастыра білуге 

үйрету;жемістердің 

пішінін,түсін ажырыата 

білуге үйрету. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Жемістер,олар 

қандай?»  

Мақсаты: Балаларды 

жемістердің түрлерімен 

таныстырып,оларды бір-

бірінен сыртқы түрі және 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Вазадағы шие»  
Мақсаты: Балаларды шие 

жемісімен таныстыру.Сызылған 

контурдың ішіне бояуды 

саусақпен жағуды 

үйрету.Қызыл түсті тануды 

жалғастырып, баланың ұсақ қол 

моторикасын, көз мөлшерін 

дамыту.Сурет салуға 

қызығушылығын жетілдіру.  

 

    Музыка 

Тақырыбы: «Дәрумендер» 
Мақсаты:  Табиғи дәрумендер 

туралы түсініктерін, көңілді 

әуенмен көтеріңкі көңіл-күй  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ы орындау барысында 

жағымды әсерлерін 

дамытуға мүмкіндік 

беру.                        

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Жіптен ұстап шеңбер 

бойымен жүру.Алға 

жылжи отырып 

секіру.Сызықтармен 

шектелген (ені 

25см,ұзындығы2,5) 

түзу жолмен жүру.Дене 

бөліктерімен (қол,аяқ) 

таныстыруды 

жалғастыру. 

дәмі арқылы ажырата 

білуге үйрету;сыртқы 

түрі,түсі атауларымен 

алма,алмұртты тани білуге 

үйрету. 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Алтын күзде 

молшылық» А.Айтуова  

Ән айту: «Апорт деген тәтті 

алма» 

Әуенді –ырғақты қимыл- 

ойын: 

 «Жемістер мен көкөністер»   

 

ҰОҚ:Жапсыру  

Тақырыбы: «Алма» 

Мақсаты: Балаларға ағашқа 

немесе себетке алмаларды  

орналастыруды үйрету. 

 

 

 

Өзім туралы. 

Мен кіммін? 

3- апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта 

жүру.Қол тиер 

тиместей 

секіру.Түрегеп тұрып 

допты домалату.  

 

 «Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта 

жүру.Түрлі бағытта 

жүгіру.Түзу қойылған 

жіптің бойымен жүру. 

Мақсатқа жету үшін 

өздігінен жігерлілік 

таныту.  

  

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүгіру. 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Өс-өс» 
(балдырғанның қол 

аяғын созу,байғазы 

кітабы)  

 Мақсаты: Балаларға 

дене мүшелерімен 

таныстыра 

отырып,оларды атап 

білу;өлең арқылы 

тілдерін дамыту; «өс-өс» 

балалардың дене 

мүшелерін сергіту сәті 

арқылы ұйымдастыру. 

 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Ұзын -

қысқа»  

 Мақсаты:Ұзын-қысқа 

ұғымдарымен таныстыру; 

қашықтықтан заттарды 

ұзындықтары бойынша 

салыстыру;көз мөлшерін 

дамыту;ұсақ қол 

моторикасын дамыту. 

Жаратылыстану   

Тақырыбы: «Менің дене 

мүшелерім»      

Мақсаты: Балалар өз 

дене мүшелерін 

атап,көрсете білу;қол,аяқ, 

бас,дене және бас 

бөліктері көз, мұрын, 

ауыз,құлақ.Дене 

мүшелерініңерекшелігін 

үлкендердің –қ-қ «қол 

 Сурет салу  

Тақырыбы: «Менің 

көйлегім»                      

Мақсаты: Балаларға саусақ 

арқылы көйлекті дөңгелек 

пішіндермен әшекейлеуге 

үйрету;ой-қиялын 

дамыту,ұқыпты жұмыс жасай 

білуге тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Қолғанат бола 

аламыз» 
Мақсаты: Өз-өзіне қызмет 

етуге, ұжымдық әрекетке баулу. 

Балалардың билей жүріп 

әндету, ырғақты дұрыс жеткізу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Мен кішкентай 

баламын» Д.Омаров 

Ән айту: «Қайсы екен?» 

Б.Дәлденбаев 

 

  

 

Өз киімдерін 

шешуге 

дағдыланды

ру  

 

 



Тәрбиешіге допты 

лақтыру. Балаларды 

дыбыс және көру 

дыбыстарын дұрыс 

қабылдауға үйрету. 

  

көтер» т.б.бағыттауы 

бойынша көрсете білуге 

дағдыландыру,мәдени-

гигиеналық машықтарын 

қалыптастыру. 

Әуенді-ырғақты қимыл-

ойын:  

«Саусақ жаттығуы» З.Аитова 

(Үш тілдегі әндер» жинағынан)  

  

Музыка 

Тақырыбы: «Қолғанат бола 

аламыз» 
Мақсаты: Балалардың билей 

жүріп әндету, ырғақты дұрыс 

жеткізу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Мен кішкентай 

баламын» Д.Омаров 

Ән айту: «Қайсы екен?» 

Б.Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты қимыл-

ойын:  

«Саусақ жаттығуы» З.Аитова 

(Үш тілдегі әндер» жинағынан) 

 

 

 

 

 

 

«Мөлдір су»   

4-апта 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Түрлі бағытта жүгіру. 

Қол тигізгенге дейін 

секіру.Шеңбер болып 

жатқан жіптің бойымен 

жүру.     

 

 «Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

Шектелген 

сызықтармен (ені 25см 

ұзындығы 2,5м)түзу 

жолмен жүру.Допты 

төменнен қос қолдап 

лақтыру.Бір орында қос 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Тазалықтың досы» 

Мақсаты:Балаларды 

тазалыққа баулу,тазалық 

ерекшеліктерімен 

таныстыру;өлеңді 

жаттап,есте сақтау 

қабілетін нығайту;      

Сылдарлайды мөлдір су 

Мөлдір суға қолыңды жу 

Жусаң егер әрдайым 

Аппақ бетің-маңдайың 

Тазалықтың досы- 

Су деген осы 

  

Жаратылыстану  

Тақырыбы: Судың 

пайдасы 

Мақсаты:  Балаларға 

судың адам үшін де, 

жалпы тіршілік үшін де 

қажет екендігін түсіндір. 

Суды үнемдеп пайдалану, 

суды ластауға 

болмайтындығы жөніндегі 

түсініктерін 

қалыптастыру. Табиғат 

байлығына қамқор бола 

білу дағдыларын 

жетілдіру. 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Сүлгі 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Сүлгіні 

әшекелейміз» 

Мақсаты: тазалық құралдары 

туралы түсінік беру; Сүлгіні 

сұлбасын әсемдеуге үйрету. 

Бояуды дұрыс пайдалана 

отырып негізгі түсімен сурет 

салуға жұмыстануын 

қалыптастыру, бастаған ісін 

аяғына дейін аяқтап, әсемдікті 

сезіне білуге тәрбиелеу.  

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Тамшылар» 

Мақсаты: Балаларға 

Балалардың 

дербес 

ойындарынд

а қимыл 

белсендідігі

н арттыру. 



аяқтап секіру «Көңілді 

доптар».Тыныс алу 

бұлшық еттерін дамыту 

«Көбік» ойыны. 

 

 Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Қол ұстасып шеңбер 

бойымен жүру.Түрлі 

бағытта 

жүгіру.Тәрбиешіге 

допты лақтыру. 

 

құрастыру» 

Мақсаты: тазалық 

құралдарымен таныстыра 

отырып, қиндылардан 

бүтін зат құрастыруға 

үйрету; 

 

ермексазды есу арқылы ұзын 

жолақшадан үзіп, су 

тамшыларын мүсіндеу 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Біз күштіміз, 

ептіміз» 

Мақсаты: Музыка 

сүйемелдеуімен ырғаққа сәйкес 

нақты қимылдар жасау. 

Ән тыңдау: «Біз-кішкентай 

бишіміз» Б.Жұмабекова 

Ән айту: «Қайсы екен?» 

Б.Дәлденбаев 

«Әуенді ырғақты қимыл-

ойын:  

«Кім жылдам?» қимылды ойын 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

Перспиктивалық жоспар 

Өтпелі тақырып: «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 

І кіші 2020 жыл,  желтоқсан  айы 
Мақсаты: Балалардың  бойында  рухани-адамгершілік құндылықтарды  қалыптастыру, олардың  патриоттық сезімдерін  оятуға ықпал жасау. Туған 

өлкелерінің ерекшеліктері  туралы түсініктерін кеңейту. 

Міндеттері: 

-  Астана қаласымен, мемлекеттік рәміздермен және еліміздің Тұңғыш Президентімен  таныстыру; 

-  туған жерге деген    мақтаныштарын, қызығушылықтарын ояту; 

-  балаларды  тыңдаған әңгімелер мен тақпақтардың мазмұнын тыңдай білуге және түсінуге үйрету.       
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 «Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-

0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

 

 

 

 

 

Жайнай 

бер, 

Қазақстан

ым  

І апта 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Ұзындығы 2,5-2м, ені 20 

см тақтай бойымен жүру. 

Алға қарай ұмтыла екі 

аяқтап секіртпемен секіру. 

Қимылды ойын: 

«Көкпар» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2. бір қатармен  тізені 

жоғары көтеріп жүру. 

Екі қолмен 1-1,25 м  

арақашықтықтағы себетке 

допты дәлдеп лақтыру.  

Қимылды ойын: 

«Қуыспақ» 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.  Шығыршықтың (обруч) 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Әке 

мен бала» 

Мақсаты: 
Балаларды ертегі 

мазмұнын түсінуге 

қалыптастыру. 

Берілген сұрақтарды 

түсіну, жауап беруге 

дағдыландыру. 

 

 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты: ҚР туралы 

алғашқы түсініктерін 

қалыптастыру.  

(Рәміздермен 

таныстыру) 

Сенсорика  

Тақырыбы: Мұнара 

Мақсаты: Үш түсті 

(текшелер, конустар, 

цилиндрлер) бөліктері 

біртіндеп кемитін, бір 

өлшемді шарлар мен 

текшелерден мұнаралар 

құрастыру  

 

 

Сурет салу   

Тақырыбы: Мұржадан түтін 

будақтайды 

Мақсаты: Қарындашпен үзбей 

ирек сызықтар салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Музыка  

Тақырыбы: «Туған жерді 

сүйемін» 

Мақсаты: Музыканың 

сүйемелдеуімен шеңберде 

айнала жүру, жұптаса қимылдар 

орындау. 

Ән тыңдау: «Туған жер» 

К.Дүйсекеев  

Ән айту:  «Аяз ата, ақ ата» 

Ө.Байділдаев         

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын: 

«Ұлпақарлар биі» 

Музыка  

Тақырыбы: «Туған жерді 

сүйемін» 

 



ішіне қос аяқпен секіру.  

Кедергілер арасынан 

жүгіру.  

 

Мақсаты: Музыканың 

сүйемелдеуімен шеңберде 

айнала жүру, жұптаса қимылдар 

орындау. Эмоциясын көрсете 

білуін қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Туған жер» 

К.Дүйсекеев  

Ән айту:  «Аяз ата, ақ ата» 

Ө.Байділдаев         

Әуенді-ырғақты қимыл- 

ойын: «Ұлпақарлар биі» 

Мүсіндеу  0,25 
Тақырыбы: Тарихқа саяхат 

Мақсаты: туған өлке туралы 

суреттер арқылы түбірлес 

сөздерді жасау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Туған 

өлкем» 
2 - апта 

1. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер етіп қойылған 

жіптің бойымен жүру. Қол 

тиер тимес секіру «Масаны 

ұста». Сызықтар арасымен 

(сызықтар арақашықтағы 

30см) жүгру.  

 

 2. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Түрлі 

бағытта жүру. Биіктігі 35 

см доғаның астынан 

еңбектеп өту. Түрлі 

бағытта жүгіру, 

«Жапалақтап қар жауды» 

ойыны. Бір-біріне кедергі 

жасамай, хабарлай отырып 

әрекет етуге үйрету. 

Вестибулярлық 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 
«Жасыл шырша» 

Естай Ерботин 

Мақсаты: Шырша 

туралы өлеңді оқу, 

мазмұнымен түсінуге 

үйрету. Сөздік қорын 

дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: «Шыршаны 

безендіреміз»  

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Табиғат 

туған үйіміз» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

құстарға, өсімдіктерге, 

жан-жануарларға көмек 

көрсете білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Құстың ұясы»  

 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Көпір» 

 Мақсаты:  Құрылыс 

материалдарының 

бірнеше бөліктерін 

құрастырып, жасауға 

үйрету. 

Ойын жаттығуы: 

«Көпір жасайық» 

Сурет салу 1 

Тақырыбы: «Әдемі өрнектер» 

Мақсаты: Әдемі киіз пішіндер 

туралы білімдеріне сүйене 

отырып түрлі өлшемдегі өрнек 

элементтерін үйрету  

 

 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Менің үйім»  

Мақсаты: Балаларға 

пішіндерден (үшбұрыш, 

төртбұрыш) геометриялық 

пішіндер арқылы үй 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Қонжыққа үй жасайық» 

 

 

Бірігіп ойнау 

дағдыларын 

қалыптастыру. 



аппараттарын дамыту.  

 

3.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Жіптен 

ұстап шеңбер жасап жүру. 

Дөңгелене қойылған жіптің 

бойымен жүру. Түрлі  

бағытта жүгіру. «Ұшақтар» 

ойыны 

 

  

Музыка 
Тақырыбы: «Менің қалам» 

Мақсаты: Туған қалаға 

сүйіспеншілік сезімдерін 

тәрбиелеу. Қаланың қысқы 

көрінісін сипаттау. 

Ересектермен бірге ән салуға 

дағдыларын жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Менің қалам-

Қызылорда» А.Еспенбетова 

Ән айту: «Аяз ата» 

Т.Әбдіқадіров 

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын 
«Қар жинаймыз» 

 

              

 

 

«Астана-

Отанымы

здың 

жүрегі» 

 

3- апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Түрлі 

бағытта жүру. «Орманда 

қыдырамыз». Алға жылжи 

отырып секіру «Қоян 

секіреді». 20 см көтерілген 

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап жүру «Аю 

ағаш басына шығады». 

Табан күмбезін нығайту, 

жалпақ табандылықтың 

алдын алу. 

2. Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: Қол ұстасып 

шеңбер жасап жүру. Екі 

сызықтың арасынан 

(сызықтар арасының 

 Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Астана» (өлеңін 

жаттау)  

Ермек Өтетілеуов 

Мақсаты: 
Балаларды өлең 

жолдарын тыңдап, 

бірнеше қайталату 

арқылы қысқа 

тақпақты жаттап 

айтуға үйрету. 

Астана туралы 

әңгімелеп беруді 

жетілдіру. 

 

 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Жабайы 

аңдар» 

Мақсаты: Видеоролик 

арқылы Қазақстанның 

қалаларымен таныстыру. 

Астана қаласын мақтан 

ету сезімдерін 

тәрбиелеу.  

 

 

Сенсорика  

 Тақырыбы: 

«Мегадағы 

ойыншықтар»  

Мақсаты: 

Балаларды «мұнда» 

«анда» деген белгілер 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әсем қаланың 

өрнектері» 

Мақсаты: Түрлі түстті 

қарандаштарды пайдалана 

отырып, әсем гүлзарларды 

безендіруге үйрету, негізгі 

түстер туралы білімдерін бекіту. 

Музыка 

Тақырыбы: «Астана-бас қала» 

Мақсаты: Астана қаласы 

туралы әңгімелеу. Шеңбермен 

айнала жүру дағдыларын 

көрсету. 

Ән тыңдау: «Менің Отаным» 

Б.Ғизатов 

Ән айту: «Аяз ата» 

 



арақашықтығы 30 см) 

жүгіру. Допты тәрбиешіге 

лақтыру.   

3. Дене шынықтыру  

Тақырыбы:  

Мақсаты: 
Қол ұстасып жұппен жүру. 

Түрлі бағытта жүру «Біз 

көңілді қар бүршігі». 

Допты екі қолмен 

төменнен лақтыру. «Қар 

кесегін қуып жет». Тыныс 

алу жаттығуын орындау 

«Жел соғады».  

бойынша 

ойыншықтарды 

кеңістікке орналастыра 

білуге үйрету. 

 

Т.Әбдіқадіров 

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын: 

«Қар жинаймыз» ойыны 

Музыка 

Тақырыбы: «Астана-бас қала» 

Мақсаты: Астана қаласы 

туралы әңгімелеу. Шеңбермен 

айнала жүру дағдыларын 

көрсету. 

Ән тыңдау: «Менің Отаным» 

Б.Ғизатов 

Ән айту: «Шырша жыры» Б. 

Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын: 

«Қонжықтар» биі  

 

 

Тәуелсіз 

Қазақстан 
 

4-апта 

1. Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: Қол ұстасып 

жұппен жүру.Қол тиер 

тиместей секіру «Қар 

ұшқындарын тосып алу».  

Түрегеп тұрып бір қолмен 

допты домалату «Қар 

кесегін домалату».  

2. Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Тәуелсіз 

Қазақстан (ҚРТП 

мемлектеттік рәміздер) 

Мақсаты:  

Берілген бағыт бойынша 

тәрбиешінің соңынан 

«шағын топпен» жүру 

«Аққалаға қонаққа 

барамыз». Түрлі бағытта 

жүгіру «Қар жауып тұр». 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты: 

Балаларды ҚР 

Прездидентті, 

мемлекеттік 

рәміздермен 

таныстыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Суретті құрастыр» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: « Тәуелсіз 

Қазақстан» 
Мақсаты: Еліміздің 

рәміздерін таныстыру, 

ой-өрісін кеңейту.  

 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Бәйтерек» 
Мақсаты: Балаларды 

құрылыс 

материалдарымен 

жұмыс жасауға үйрету, 

олардың түсін, пішінін, 

көлемін ажырата алуға 

дағдыландыру. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Шуақты күн» 

(дөңгелек үлгісі) 
Мақсаты: Қарандашпен түзу 

сызықтар арқылы күн сәулесін 

салу әдісін дамыту.   

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Пирамида» 

Мақсаты: Балаларға 

ермексазды шымшып үзіп алу 

және домалақ жұмыр мүсіндер 

жасауға үйрету. Шар пішініне 

келтірген соң алақан арасына 

салып сопақша етіп есу.  

Үстел үсті ойыны: «Пирамида 

жасаймыз» 

 

Музыка  

Еліміздің 

рәміздері-мен 

таныстыру, 

оларды атауға 

үйрету. 



Түзу қойылған жіптің 

бойымен жүру. Бірлесіп 

ойнаудың қарапайым 

дағдыларына тәрбиелеу. 

3. Дене шынықтыру 

Тақырыбы:  

Мақсаты: 

«Серуендейміз». Сызықтар 

арасымен (сызықтың 

арасының арақашықтығы 

25 см) жүгіру. 20 см 

көтерілген тақтайшаның 

үстінде төрттағандап жүру. 

Түрлі бағытта жүру. 

 

Тақырыбы: «Қазақстан-

елімнің аты» 
Мақсаты: Отансүйгіштікке 

тәрбиелеу. Қарапайым би 

қимылдарында жартылай отыру, 

аяқтан аяққа тербелу 

Ән тыңдау: «Отаным» 

К.Қуатбаев 

Ән айту: «Шырша жыры» Б. 

Дәлденбаев 

Әуенді-ырғақты қимыл-ойын 

«Қонжықтар» биі 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                      2021 жыл  қаңтар  айы 

Өтпелі тақырып: «ТАБИҒАТ ӘЛЕМІ» 
Мақсаты: Балалардың тірі,өлі табиғат және  жыл мезгілдері құбылыстары туралы түсініктерін кеңейту.  

Міндеттері:  
-дидактикалық ойындар ұйымдастыру арқылы балаларды өсімдіктерді атап,  көкөністер мен жемістерді ажыратып айта білуге үйрету; 

-қоршаған табиғаттың сұлулығын қабылдауға баулу; 

-эстетикалық қабылдауларын, түрлі сенсорлық әсерлерін дамыту.  

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

Айналамыздағы 

өсімдіктер 

1-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1.Қол 

ұстасып жұппен жүру.Бір 

орында тұрып қос аяқтап 

секіру.Арақашықтығы 50см 

жерден ересектерден допты 

тосып алу.Дене бітімінің дұрыс 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Ғажайып қалта » 

Мақсаты: Балаларға  

көкіністер,жемістер 

туралы түсінік бере 

отырып,олардың 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: 

«Өсімдіктер әлемі » 

Мақсаты: Ағаштарды 

ажыратып,атай білуді 

қалыптастыру,өсімдік 

бөліктерімен 

Сурет салу  

Тақырыбы: 

«Шыршаның шамдары»                     

Мақсаты: Таяқшаға 

оралған мақтамен сурет 

салуға үйрету.Әсемдікті 

сезіне білуге тәрбиелеу.   

 



қалыптасуына мүмкіндік 

беретін түрлі бұлшық ет 

топтарын нығайту.     
 

2. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Қол 

ұстасып шеңбер бойымен 

жүру.Гимнастикалық 

қабырғаға өз бетімен 

жоғары,төмен өрмелеу 

«Маймылдар»             

 

3. Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық таяқшалардан 

аттап жүру. «Таяқшалардан 

аттап өт».Тапсырма арқылы 

жүгіру «Торғайлар мен 

автомобил келе жатыр» сақтық 

білдіруге үйрету. 

түсін,пішінін айта 

білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Көкініс пен жемісті  

ажырат» 

 

таныстыру. 

 

Сенсорика  

 Тақырыбы: «Түрлі-

түсті шалғын» 

Мақсаты: Әртүрлі 

заттарды өлшемі 

бойынша салыстыруды 

және оларды 

үлгідегідей 

орналастыруды үйрету. 

Үстел –үсті ойыны: 

«Шалғынды 

құрастыр» 

 

                        

Музыка  

Тақырыбы: «Жасыл 

шырша» 
Мақсаты: Ойын арқылы 

балалардың есту, сезіну, 

ән айту қабілетін 

қалыптастыру. Қатты 

және жай динамикада ән 

салып үйрену.  

Ән тыңдау: «Арша» 

Б.Дәлденбаев 

Ән айту: «Шыршамызға 

арнаймыз» 

Е.Тиличеева 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Шыршамызды 

безендірейік» 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Жасыл 

шырша» 
Мақсаты: Ойын арқылы 

балалардың есту, сезіну, 

ән айту қабілетін 

қалыптастыру. Қатты 

және жай динамикада ән 

салып үйрену.  

Ән тыңдау: «Арша» 

Б.Дәлденбаев 

Ән айту: «Шыршамызға 

арнаймыз» 

Е.Тиличеева 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: 

«Шыршамызды 



безендірейік»  

 

Жануарлар 

әлемі 
 

2-апта 

1.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала  отырып 

жүгіру «Жылан».Жіптен секіру  

«Ордан секіріп өт».60см 

арақашықтықта  тәрбиешіден 

допты тосып алу.             

2.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  
Шеңбер бойымен жүгіру.30 

секунд бойы тоқтамай 

жүгіру.Қос аяқтап секіру 

«Менің көңілді,сыңғырлаған 

добым».Дене шын ықтырумен 

айналысу ниетін, денешынық 

тыру  жаттығуларын 

орындауға  тәрбиелеу.     

3.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала отырып 

жүгіру «Ойыншыққа тиіп 

кетпе».Баланың кеуде тұсынан 

керілген  арақашықтығы 1м 

болатын жіптен допты асыра 

лақтыру.Гимнастикалық 

қабырғаға өз бетімен 

жоғары,төмен өрмелеу 

«Маймылдар» 

 

Көркем әдебиет   

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян» (ертегі) 

Мақсаты: Ертегінің 

мазмұнын түсінуге 

және кейіпкерді атай 

білуге үйрету. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары және 

оның төлдері»              

Мақсаты: Үй 

жануарлары мен оның 

төлдерімен 

таныстыру.Атауға 

үйрету. 

 

 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Күшік» 

Мақсаты: 

Илеу,жырту,жұмарланғ

ан қағаздардан 

құрастыру.(қағаздар) 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Қардағы 

іздер»                   
Мақсаты:Парақ бетіне 

бояу жағу арқылы дақ 

түсіруге үйрету.  

 

Жапсыру            

Тақырыбы: 

«Жайлаудағы 

қошақандар»   

 Мақсаты: Үй 

жануарларымен 

таныстыру,қойлардың 

суретін салуды үйрету.  

 

 

 

 

 Музыка                    

Тақырыбы:       

«Жануарлар әлемінде» 

Мақсаты: Әндегі жеке 

сөздерді дауысты 

жылдамдатпай айтуды 

қалыптастыру.  Ән-би 

мазмұнын қимылмен 

жеткізу. 

Ән тыңдау: «Төлдер» 

Б.Ғизатов 

Ән айту:  «Төлдерді 

шақыру» Д.Ботбаев 

Әуенді-ырғақты қимыл-

ойын:  

«Не қалай дыбыстайды?» 

 

 



 

«Құстар-біздің 

досымыз» 

 

3- апта 

 

1.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Шеңбер бойымен 

жүру.Тапсырмалар арқылы 

жүру;домалап бара жатқан 

допты қуып жету «Допты 

ұста».Дене сапасын дамыту 

(күш,шыдамдылық,жылдамды

қ).                                       

2.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Жүруден жүгіруге ауысу 

«Поезд».10 см көтерілген  

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап жүру.70 см 

арақашықтықта тәрбиешіден 

допты тосып алу.  

 

3.Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: Түрлі 

бағытта жүру.35 секунд бойы 

тоқтамай жүгіру.Бір орында 

тұрып қос аяқтап секіру.Тыныс 

алу бұлшық ет-тыныс алу 

жаттығуларын дамыту. «Поезд 

келеді»-«Пыш-пыш». 

 

   

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: «Ұшады -

ұшпайды» 

Мақсаты:Балалардың 

құстар туралы 

түсініктерін кеңейту 

олардың іс-әрекеттерін 

атай білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Құсты ағашқа 

орналастыру» 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Құстар»  

Мақсаты: Құстарды 

ажыратып,атай білуге 

үйрету.(торғай,қарға,кө

гершін). 

 

 Сенсорика  

 Тақырыбы: «Тауық 

және оның 

балапандары» 

Мақсаты: Түсі әр түрлі 

заттарды көлемі 

бойынша орналастыру 

және түстерін атай 

білуге үйрету. Үстел-

үсті ойыны: «Балапан 

құрастыру»  

Сурет салу  

Тақырыбы: «Құстар 

сайрайды» 

Мақсаты: Кеңістікті 

бағдарлай отырып үзік 

сызықтарды  салу 

дағдыларын бекіту.  

 

   Музыка  

Тақырыбы: «Құстар-

біздің досымыз» 

Мақсаты: Құстарға 

қамқор болуға тәрбиелеу. 

Шығарманың екі бөлімді 

формасының қимылдарын 

ауыстыру 

Ән тыңдау: «Торғай» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Кішкене 

торғай» А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты 

қимылды  

ойын:«Шөжелерім» 

Азербайжан халық әні 

  

Музыка  

Тақырыбы: «Құстар-

біздің досымыз» 
Мақсаты: Құстарға 

қамқор болуға тәрбиелеу. 

Шығарманың екі бөлімді 

формасының қимылдарын 

ауыстыру 

Ән тыңдау: «Торғай» 

Қ.Қайым 

Ән айту:  «Ай-ай қысым-

ай» А.Еспенбетова 

 

 



Әуенді-ырғақты 

қимылды  

ойын:«Шөжелерім» 

Азербайжан халық әні              

 

 

Ғажайып қыс 

4-апта 

1.Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар:  Шеңбер 

бойымен жүру.Гимнастикалық 

орындық үстімен төрттағандап 

еңбектеу.Биіктігі 15см болатын 

кедергілерден аттап өту 

«Батпақтағы көк құтан».  

 

2.Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: Заттарды 

айнала отырып жүру.Жіптен 

секіріп өту.Баланың кеуде 

тұсынан керілген 

арақашықтығы 1м жіптен 

допты асыра лақтыру.Дене 

сапасын 

дамыту.Шапшаңдық,жылдамд

ық,күш түсініктерімен 

таныстыру.                         

 

 

3.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Қол ұстасып жұппен 

жүру.35секунд бойы тоқтамай 

жүгіру.Өзінің тәсілі бойынша 

гимнастикалық қабырғаға 

өрмелеу. 

  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қыс»  

Мақсаты: Өлең 

жолдарына 

қызығушылықты,көтері

ңкі көңіл күйді 

қалыптастыруға 

баулу.Іс- қимыл 

әрекеттердің 

атауы:қалтырайды,ағар

ады,қар,қыс,үлбіреген,а

ққала сөздерін қолдану 

арқылы сөздік 

қорларын молайту. 

Жаратылыстану   
Тақырыбы: «Қыста 

құстарға қамқорлық 

жасайық» 

Мақсаты: Балаларды 

қыстайтын құстармен 

таныстыру;торғай,сауы

сқан,қарға 

шымшық,көгершін 

олардың тіршілігіндегі 

ерекшеліктерімен 

таныстыру.    

 

  Құрастыру   

Тақырыбы: «Шырша 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Қағазбен 

жұмыс жасауда 

умаждау әдісін 

жетілдіру,қағаздарды 

умаждау 

арқылы,домалақ 

пішінге келтіруге 

үйрету. 

Сурет салу   
Тақырыбы: «Жапалақтап 

қар жауды»            

Мақсаты: Қағазға саусақ 

арқылы қардың суретін 

салуға үйрету.Балалардың 

саусақ бұлшық еттерін 

дамыту.  

 

 Мүсіндеу                          

Тақырыбы: «Шыршаның 

ойыншықтары» 

Мақсаты: Балаларды 

мүсіндеудің домалақтау 

әдісін үйрете 

отырып,ойыншықтар 

жасаға үйрету.                            

Ойын жаттығу: 

«Түстерін ата »      

Музыка  

Тақырыбы: «Қыс»  
Мақсаты: Көңілді шат-

шадыман музыка  

тыңдауға, естуге 

ынталандыру. Қимылдық 

ойын арқылы ән айту  

Ән тыңдау: «Ақша қар» 

К.Қуатбаев 

Ән айту: «Ай-ай қысым-

ай» А.Еспенбетова 

Әуенді-ырғақты қимыл-

 



ойын:  

«Аққаланы құрастыр» 

                              

 

 

 

 

 

 

2021жыл  ақпан  айы 
Өтпелі тақырып: «БІЗДІ ҚОРШАҒАН ӘЛЕМ» 

 

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

Міндеттері:   
-қоршаған ортамен өзара әрекет етуге қажетті танымдық әрекеттің қарапайым дағдыларына ие бала тұлғасын  дамыту; 

- адамгершілік нормаларын, төзімділікті және адамдарға құрмет таныту сезімдерін  жетілдіру; 

- қызықты қимылды жаттығулар, сенсорлық ойындар   ұйымдастыру арқылы түсініктерін кеңейту. 

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

 

 

«Көліктер» 

 

1-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Шеңбер бойымен жүру. 

40  секунд  бойы 

тоқтамай  жүгіру. 1 метр 

арақашықтықта допты 

себетке лақтыру. Көзбен 

өлшеу, нысанаға дәлдеу 

және тигізу іскерліктерін 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көліктер» 

(сурет бойынша) 

Мақсаты: Суретте 

бейнеленген 

ойыншықтардың өзіне 

тән дыбысталуын, 

баланың белсенді сөздік  

тілін реттік сөздерді  

Жаратылыстану  
Тақырыбы: «Көліктер. 

Автобус» 

Мақсаты: Балаларға  

көліктер  туралы білім 

беру, автобус көлігімен  

таныстыру. Көліктерді 

салыстырып, ортақ 

белгілері мен 

Сурет салу  
Тақырыбы: «Машина 

дөңгелектері» 

Мақсаты: Ересектердің  

басшылығымен балаларға 

қағаз бетіне сұқ саусақпен 

нүктелі дақтар салуды 

үйрету. 

 

 

 



дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала отырып 

жүру. «Пойыз» 

Гимнастикалық 

таяқшалардан (2 дана)  

секіріп өту. 

Арақашықтығы  1  метр 

болатын себетке допты 

қос қолмен лақтыру. 

 

 

  

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: Қол 

ұстасып жұппен жүру.  

20 см  көтерілген  

тақтайшаның үстінде 

төрттағандап  жүру. Бір 

жағы еденнен 15 см 

биіктікке көтерілген 

тақтайшаның  үстімен  

жүру. Еңкіш тақтай  

үстімен  орын ауыстыру 

барысында тепе-теңдік  

қалпын сақтауының, 

еңбектеу кезіндегі  

бұлшық ет күшінің  

дамуына мүмкіндік беру. 

таңдап  қабылдауын 

дамыту. Сөздік қорын 

кеңейтіп, сөйлемді 

аяғына дейін айтуын  

қадағалау.  

 

айырмашылықтарын  

тауып, көшеде жол 

ережесін сақтауға 

үйрету. 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Көңілді 

көліктер» 
Мақсаты: көліктер 

туралы білім беру; 

автобус көлігімен 

таныстыру. Көліктерді 

салыстырып, ортақ 

белгілері мен 

айырмашылықтарын 

табуға үйрету. Тілдерін 

дамыту. Көлік 

жүргізушілерінің еңбегін 

бағалауға, құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сәт» 

Мақсаты: Ертегі 

кейіпкерлерін кіргізу 

арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.Әуенге әсерлену. 

Ән тыңдау: «Ертегі» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту:  «Шар» 

Б.Дәлденбаев 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын:  

«Күлдіргішпен билейміз» 

Музыка. 
Тақырыбы: «Ғажайып 

сәт» 

Мақсаты: Ертегі 

кейіпкерлерін кіргізу 

арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.Әуенге әсерлену.  

Әнді жеке және топпен 

айтуға машықтандыру. 

Ән тыңдау: «Ертегі» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту:  «Шар» Б. 

Дәлденбаев 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын:  

«Күлдіргішпен билейміз» 

 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Заттарды айнала отырып 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Пойыз» 

өлеңі. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Менің 

көлігім» (суреттермен 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Көшедгі 

көліктер » (дөңгелек)  

 



 

 

 

 

 

 

«Менің көшем» 

 

ІІ-апта 

жүгіру  «Жылан». 

Жіптен секіру «Ордан 

секіріп өт» 60 см 

арақашықтықта  

тәрбиешіден допты 

тосып алу. 

 

Дене шынықтыру  
Негізгі қимылдар: Белгі 

бойынша заттардың 

арасымен жүру және 

шашырап жүру жүгіру 

жаттығулары  

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Белгі бойынша 

заттардың арасымен 

жүру. 

Мақсаты:  Өлеңді 

мұқият тыңдауға, 

мазмұнын түсінуге 

үйрету. Балалардың 

пойыз дыбысына 

еліктеп, дыбысты созып, 

қимыл әрекеттерін 

жасап, айтуға үйрету. 

 

ойын тапсырма) 

Мақсаты: суреттегі 

көліктерді және шынайы 

көліктерді (ойыншық) 

тани білуге және 

ажыратуға үйрету. 

 

Құрастыру  

Тақырыбы: «Трамвай» 

Мақсаты:  Құрылыс 

материалдарының 

бірнеше  бөліктерін 

құрастырып жасауға 

үйрету. Олардың пішінін 

, көлемін ажырата білуге 

дағдыландыру. 

Мақсаты:  дәстүрден тыс  

(тығын )тәсілді қолдана 

отырып машина 

дөңгелегінің суретін 

салуға үйрету. 

 

Музыка. 

Тақырыбы: «Көліктер» 
Мақсаты: Музыкаға 

деген сезімдерін ояту, 

«бәсең» және «көтеріңкі» 

дыбыстарды айтуға 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау: «Поезд 

келеді» (Зерек ботақан» 

жинағынан) 

Ән айту:  «Асыл ана»  

А.Еспенбетова 

Әуенді –ырғақты 

қимыл: 

«Поезд сияқты кетеміз» 

(Зерек ботақан» 

жинағынан) 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: Көшедегі 

бағдаршам  

Мақсаты:   Көшедегі 

бағдаршамды жапсыруға 

үйрету. 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар:  1 

минут жүгіру 

жаттығулары. Секіру 

және доппен ойнау 

жаттығуларын қайталау. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Шуақты 

күннің сәулесі» 
Мақсаты: Жер бетіндегі 

тіршілік үшін күн 

сәулесінің  қажеттілігі 

Сенсорика  
 Тақырыбы: «Ғажайып 

күн» 

Мақсаты: Дайын 

үлгідегі  дөңгелек 

пішіннің ішіне, көлеміне, 

Сурет салу  
Тақырыбы: «Күннің 

шуағы 

Мақсаты: балаларға қағаз 

бетіне сары түстен күннің 

шуағын сызықа арқылы 

 

 



 

«Күн,су,ауа» 

 

 

ІІІ- апта 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Құрсаудың ішінен түзу 

өту  және жанымен  өту 

қимылдарын жасату.  
 
 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: Қол 

ұстасып жұппен жүру. 

Тапсырма арқылы 

жүгіру; домалаған 

заттарды қуып жету. 

«Допты қуып жет». Екі 

сызықтан аттап өту.  
 

туралы түсініктерін  

бекіту, күннің сәулесіне 

қуана білуге баулу. 

Ойын: «Күн мен түн»  

 

 

түсіне сәйкес кеелтін 

пішіндерді орналастыру. 

Үстел үсті ойыны: 

«Сәйкесін тап» 

 

 

Жаратылыстану:  

Тақырыбы: «Сумен 

тәжірибе жасау» 

Мақсаты: Судың мөлдір 

екенін, бірақ оның кез 

келген түске бояуға 

немесе ластауға 

болатынын көрсету. 

Д\ойын: «Не өзгерді?» 

 

қылқаламмен салуға 

үйрету, қылқаламды 

дұрыс ұстауға 

дағдыландыру.  

 

 

Музыка 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдай білуді, оларға тән 

ерекшеліктерді тани 

білуге қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Фиксики» 

(мультфильм әуені) 

Ән айту: «Асыл ана» 

Еспенбетова А. 

Әуенді –ырғақты 

қимыл:  

«Пойыз сияқты кетеміз» 

 

Музыка   

Мақсаты: Музыканы 

тыңдай білуді, оларға тән 

ерекшеліктерді тани 

білуге қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Фиксики» 

(мультфильм әуені) 

Ән айту: «Көп жаса 

анашым» Қ.Қайым 

Әуенді –ырғақты 

қимыл:  

«Поезд сияқты кетеміз» 

(Зерек ботақан» 

жинағынан)  

 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Саптізбекте тоқтамай 

Көркем әдебиет.  

Тақырыбы: 

«Қонжықты емдейміз» 

Құрастыру.    
Тақырыбы: «Үй 

құрастырамыз» 

Сурет салу.  

Тақырыбы: «Қуыршақтың 

көйлегін безендіреміз» 

 



 

 

 

«Мамандықтың 

бәрі жақсы» 

 

IV-апта 

жүгіру, допты асыра 

лақтыру және секіру 

жаттығуларын жетілдіру. 

 

Дене шынықтыру.  

Негізгі қимылдар:  
Гимнастикалық орындық 

бойының үстімен  және 

жанымен қарқындап 

жүру, жіптің үстімен қос 

аяқтап секіру. 

Дене шынықтыру. 
Негізгі қимылдар: Қол 

ұстасып жұппен жүру. 

Қол ұстасып жұппен 

жүру. 35  секунд бойы 

тоқтамай  жүгіру.Тізені 

жоғары көтеріп жүру: 

үздіксіз 1,5 минут жүгіру 

жаттығулары 

  

Мақсаты: балаларды  

ойын әрекетіне қатысуға, 

эмоцианалды көңіл-

күйлерін  білдіруге  

(қонжық ауырып қалды, 

төсекке жатқызу), 

достық көмектерін 

жасауға (дәрі ішкізу, 

укол салу, дене қызуын 

өлшеу) үйрету. Шығарма 

кейіпкеріне 

жанашырлық танытуға 

баулу. 

Мақсаты:  Ірі 

конструктор 

бөлшектерінен үйді 

құрастыруды    үйрету. 

Үй бөліктермін 

таныстыру. 

 

 

Жаратылыстану.  

Тақырыбы: «Дәрігер»  

Мақсаты: Мамандықтар 

жайлы түсінік 

қалыптастыру. Балаларға 

дәрігер мамандығының  

не үшін қажет екендігін 

түсіндіру. Д\ойын: Не 

істеу керек? 

 

Мақсаты: Саусақ арқылы 

көйлекті дөңгелек  

пішіндермен (үлкен – 

кіші) безендіруді үйрету. 

Негізгі түстер туралы 

білімдерін  бекіту. 

 

Музыка.   

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Мақсаты: Мамандық 

түрлері, қажеттілігі 

туралы әңгімелеу. Әуенге 

ілесе жеңіл би 

қимылдарын (тербелу, бір 

орында айналу) жасау. 

Ән тыңдау: «Мен дәрігер 

боламын» Е.Өміров 

Ән айту:  «Көп жаса  

анашым» Қ.Қайым 

Әуенді –ырғақты 

қимылды ойын: «Көңілді 

ырғақ» биі. (Итальян 

полькасы) 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Укол» 

Мақсаты: Дәрігер 

мамандығының  

қолданатын  қолданатын 

құралын мүсіндеуді 

үйрету және 

машықтандыру. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 жыл  наурыз  айы 

Өтпелі тақырып: «САЛТТАР МЕН ФОЛЬКЛОР» 

 

Мақсаты: Қазақ және басқа халықтардың  салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу. 

Міндеттері: 
-ұлттық мерекелер туралы   туралы түсініктерін  кеңейту және дамыту; 

-шығармашылық білім беру саласы бойынша  балаларды ұлттық өнерге, салт-дәстүрлерге баулу; 

- ұлттық ойындарға деген қызығушылықтарын арттыру. 

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

 

 

 

«Анамды мен 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Орындық үстінен 

тізені жартылай бүгіп 

секіріп түсу. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Анамызға 

не сыйлаймыз?» 

Мақсаты: Балаларды 

аналар меркесі туралы 

мағлұмат беру. Сөздік 

Жаратылыстану  
Тақырыбы: «Әжемді 

құттықтаймын» 

Мақсаты: көктем 

мезгіліндегі алғашқы 

Сурет салу  

Тақырыбы:  «Сауыттағы 

гүлдер» 

Мақсаты: дөңгелектермен, 

шеңбермен гүлдерді салу;  

Бояумен ұқыпты жұмыс істеу 

 



сүйемін» 

 

І-апта 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Аяқтың ұшымен 

өкшемен жүру 1,5-

2минутқа дейін 

жүгіру жаттығулары 

  

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Орындық үстінен 

тізені жартылай бүгіп 

секіріп түсу. 

 

қоры жаңа сөздермен 

толықтыру; сөйлеу тілін 

дамыту, грамматикалық 

тұрғыдан сөйлемдерді 

дұрыс құруға үйрету; 

аналарға құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 

сегізінші наурыз 

мерекесімен таныстыру; 

аналарды құрметтеуге, 

сыйлауға тәрбиелеу. 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Үлкен,кіші 

орамалдар» 

Мақсаты: бір мезгілде 

екі қажетті түс пен 

өлшемді, пішін мен түсті 

ажыратуды үйрету, 

қабылдауын дамыту. 

дағдыларын қалыптастыру. 

Әсемдікті, әдемілікті сезіне 

білуге тәрбиелеу. 

 

 

Музыка 
 Тақырыбы: «Ақ әжем» 

Мақсаты: Ересектердің 

орындаған әндерін тыңдау және 

одан соң қайталауға үйрету. 

Ән тыңдау:  «Ертегі» 

Жұмабекова Б. 

Ән айту: «Ақ әжем» К.Қуатбаев 

 Әуенді-ырғақты қимылды 

ойын: «Гүлдер» биі. 

 

 

Музыка 
 Тақырыбы: «Аналар 

мерекесі» 

Мақсаты: Әндегі 

қайталанатын тіркестерді, 

ересектердің дауыс 

интонациясына салып, айту 

дағдыларын қалыптастыру. 

Биге икемділіктерін жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Тұсау кесу» 

Халық әні 

Ән айту: «Ақ әжем» К.Қуатбаев 

Әуенді-ырғақты қимылды 

ойын: «Шабандоздар» биі. 

 

 

 

 

 

«Ертегілер 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

25 см  көтерілген 

құрсауға аттап жүру. 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: «Қасқыр 

мен жеті лақ» (ертегі) 

Мақсаты: : (ертегіні 

Құрастыру   

Тақырыбы: «Құс» 

Мақсаты:Жұмырлау,жы

рту, умаждалған  және 

Сурет салу   

Тақырыбы: «Бауырсаққа 

арналған жол» 

Мақсаты: балаларды ертегі 

 



елінде. Театр 

әлемі» 

 

ІІ-апта 

Жалғамалы қадаммен 

жұптасып, қол 

ұстасып алға қарай 

жүру. Баладан 1 метр 

арақашықтықта 

жатқан құрсауға 

допты лақтыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға 

оң және қол қолмен 

допты лақтыру 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Басқа серуенге 

шыққанда 

арықтардан өту 

бұталарды жинау 

барысында бір біріне 

көмек беру дағдысын 

қалыптастыру. 
 

қуыршақ театры арқылы 
сахналау) Балалардың 

ертегі тыңдауға және 

әдеби кейіпкерлерінің 

әрекеттері мен жүріс 
тұрыстарына талдау 

жасауға үйрету.  
 

жыртылған қағаздардан 

құрастыру. (қағаздар) 

Д\ойын: «Не қайда 

тұрады?» 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы «Төлдер 

айтысы» 

Мақсаты: ертегіні үстел 

үсті  театры арқылы 

сахналау, ертегі 

кейіпкерлерін тани 

білуге үйрету. Д\ойын: 

«Төлін тап» 

 

 

кейіпкерлерімен таныстыра 

отырып, қылқаламмен 

бауырсаққа арналған жолды 

түзу сызық арқылы салу 

дағдысын қалыптастыру. 

 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Бауырсақ» 

Мақсаты: дөңгелек пішінді 

қағаз бетін бағдарлай отырып, 

дұрыс орналастыру, желімсіз 

аппликацияға үйрету; 

саусақтың ұсақ бұлшық 

еттерінің қозғалысын жетілдіру; 

Жанашырлыққа тәрбиелеу. 

 

Музыка. 

Тақырыбы:  «Ғажайып сәт» 

Мақсаты: ертегі кейіпкерлерін 

кіргізу арқылы ғажайып сәт 

сыйлау.  Әуенге әсерлену. Әнді 

жеке топпен айтуға 

машықтандыру.  

Ән тыңдау: «ертегі» 

Жұмабекова Б. 

Ән айту: «шар» Дәлденбаев Б. 

Әуенді ырғақты қимыл ойын: 

«Күлдіргішпен билейміз» 



 

«Әжеге қонаққа 

барамыз» 

3- апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден аттап 

жүру жүгіру 

жаттығулары  

Секіру 

жаттығуларын 

қайталау 

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

кедергілердің үстінен 

төрт тағандап өту 

Кедергілерден 

секіруді жетілдіру  

 

 Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

жалпыға ортақ құрал 

–саймандарды 

ұқыпты және дұрыс 

қолдана білу 

 

 Сөйлеуді дамыту . 

Тақырыбы: «Әлди 

әлди» 
Мақсаты:  балаларға 

бесік жырын  айтуда, 

сөйлеу тілін, мазмұнын 

 Тақпақпен жеткізуде 

белсенді сөздік қорын 

дамытып, қуыршақтың 

артистік қимылын 

көрнекі мысалмен 

келтіріп қызықтыру.  

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы «Наурыз 

келді» 

Мақсаты: наурыз 

мерекесінің  басқа 

мерекелерден 

ерекшелігін түсіндіру, 

дәстүрлер туралы түсінік 

беру. Салт дәстүрді 

қадірлей білуге үйрету. 
 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Түрлі түсті 

асықтар» 

Мақсаты: балаларды 

ұлттық ойын құралы 

асықпен таныстыру; 

оларды түстеріне қарай 

топтастыру, дұрыс 

орналастыруға үйрету. 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Әженің тостақанын 

әшекейлеу»  
Мақсаты: бір сызық бойымен 

саусақпен тостағанды 

әшекейлеу. Жалпы баланың 

ұсақ қол мотрикасын дамытып, 

педагогтың көрсеткен әдісі 

бойынша жасай білуге үйрену. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

 

Музыка 
Мақсаты:   Музыканы тыңдай 

отырып, қол қимылдарын: 

«шапалақ-шапалақ», аяқ 

қимылдарын: «топ-топ» жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Кел, билейік!» 

Б.Байқадамов 

Ән айту «Наурыз келді, 

алақай!» 

Б. Жұмабекова 

Әуенді-ырғақты қимылды 

ойын: «Қамажай»  (Халық әні) 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Әжеге қонаққа 

барамыз» 

Мақсаты: Музыканы тыңдай 

отырып, қол қимылдарын: 

«шапалақ-шапалақ», аяқ 

қимылдарын: «топ-топ» жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Соқ, барабан» 

(Үнтаспада барабан үні.) 

Ән айту: 

Әуенді ырғақты қимыл-

 



ойын: 

«Киіз үйлер құрамыз» 

 

 

 

 

Нұр төккен, гүл 

көктем 
 

4-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгіруге 

секіртіп ойналатын 

ойын жаттығуларын 

қайталау  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгіруге, 

секіртіп ойналатын 

ойын жаттығуларын 

қайталау  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минутқа дейін 

баяу жүгіруге 

секіртіп ойналатын 

ойын жаттығуларын 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Көктем» 

Асылбеков Ә.  

Мақсаты: : өлеңді 

тыңдауға және жас 

ерекшелігіне сай табиғат 

құбылыстарын атай  

білуге (жаңбыр жауады 
тырс тырс, күн күркірейді  

тарс тарс, жел уілдейді у у 

у  жаттықтыру.)   

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Көктем 

келді»  

Мақсаты: Көктем 

мезгілімен, табиғаттағы  

маусымдық 

өзгерістермен, 

балабақшаның 

ауласында өсетін 

ағаштар мен бұталардың 

таныстыру. 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: «Бақбақтар» 

Мақсаты: Жұмарлау, 

жырту, умаждалған және 

жыртылған қағаздардан 

құрастыру. Д\ойын: 

«Бақбақтар жинау.» 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Қылқаламмен дайын 

үлгідегі суретке  сүйкей отырып 

жапырақтар салуға үйрету. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Көктем күні 

тамаша!» 
Мақсаты: Көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін түсіндіру.  

Ән тыңдау: «Көктем» 

А.Еспенбетова 

Ән айту: «Жаңбыр» А.Айтуова 

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын:  

«Күн мен жаңбыр» 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Сәбіз» 

Мақсаты: балаларға ермексаз 

бөлшектьерін алақандарына 

 



қайталау  

 

салып есу әдісі арқылы, бейне  

жасауға үйрету. Ойын: 

«Қоянды тамақтандыр» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021жыл  сәуір  айы 

Өтпелі тақырып: «БІЗ ЕҢБЕКҚОР БАЛАМЫЗ» 

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

ықпал жасау.  

Міндеттері: 
-мектеп жасына дейінгі балалардың  еңбек дағдыларын жетілдіру; 

- үлкендердің еңбегін бағалауға үйрету; 

-танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 

Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 

Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 

Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 

Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

«Аялайық 

гүлдерді» 
 

1-апта 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен допты 

лақтыру 

 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Көктемгі шуақ» 

Мақсаты: Балаларға 

күн жарқырайды, 

шөптер, жасыл 

жапырақтар, қар жоқ 

т.б. белсенді сөздік 

қорын 

қалыптастыру. Көру 

арқылы есте 

сақтауына әсемдікті 

сезіне білуге 

тәрбиелеу.  

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Аялайық 

гүлдерді» 
Мақсаты: Көктемгі 

табиғатты бақылатып, 

оның ерекшеліктерін 

түсіндіру. Сурет 

бойынша сөйлем 

көктемнің  

ерекшеліктерін ажыратуғ 

сөйлеуге дағдыландыру. 

Табиғатты аялауға баулу. 

 

Сенсорика  

Тақырыбы: «Бақбақ 

гүлдер» 

Мақсаты: 

Фланелеграфта түрлі 

түсті геометриялық 

пішіндерді шеңбер мен 

үшбұрышты 

орналастыруды үйрету. 

Балалар назарын белгілі  

бір түстегі 

Сурет салу  
Тақырыбы:«Әдемі гүлдер» 

Мақсаты: Балаларға қағаз 

бетіне әр түрлі түстен 

гүлдерді әр түрлі пішін 

арқылы қылқаламмен салуға 

үйрету. Қылқаламмен дұрыс 

жасауға баулу. Көркемдікті 

сезінуге тәрбиелеу.  

 

Музыка  

Тақырыбы:  «Қызыл, сары 

көп гүлдер» 
Мақсаты: Ән-әуенге 

әсерлену. Әуеннің ырғағына 

сай жай басып жүруге, 

жүгіруге, ырғақты сезіне 

білуге үйрету.  

Ән тыңдау: «Гүлдер» әні 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты қимыл- 

ойын: «Гүлдермен билейміз»  

 

 



фигураәртүрлі заттарды 

бейнелеу үшін 

қолданылуы мүмкін 

екеніне аудару, 

Табиғатты аялауға 

тәрбиелеу. 

Музыка  

Тақырыбы:  «Қызыл, сары 

көп гүлдер» 

Мақсаты: Ән-әуенге 

әсерлену. Әуеннің ырғағына 

сай жай басып жүруге, 

жүгіруге, ырғақты сезіне 

білуге үйрету. Ән салу 

дағдыларын жетілдіру. 

Ән тыңдау: «Гүлдер» әні 

Ән айту: «Жаңбыр» 

А.Айтуова 

Әуенді-ырғақты қимыл- 

ойын: «Гүлдермен билейміз» 
 

 

«Ас атасы-нан» 
 

2-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 1,5 

минутқа дейін баяу 

жүгігуге секіртіп 

ойналатын ойын 

жаттығуларын қайталау  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2м,3м арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен допты 

лақтыру. 

 

Дене шынықтыру 

Тақырыбы: Ас атасы – 

нан 

 Мақсаты: 2м,3м 

арақашықтықтан 

көлденең нысанаға оң 

және қол қолмен допты 

лақтыру 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Ас 

атасы нан» 

Мақсаты: Нанның 

қасиетті ас екенін 

ұғындыру, нанның 

бидайдан 

жасалатыны туралы  

түсінік бере отырып, 

нанды құрметтеуге 

тәрбиелеу.   

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Нан қайдан 

келеді?» 

 Мақсаты: Нанның 

маңыздылығын, оның 

дастарханға үлкен еңбек 

нәтижесінде келетінін 

түсіндіру және нанға, 

нанды даярлайтын 

адамдарға деген құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу. 

Құрастыру  
Тақырыбы: «Қамбадағы 

бидай» 

Мақсаты:Балаларға нан 

туралы түсінік бере 

отырып, алдын ала 

дайындалған бидайдың 

суретіне балалар, 

бидайдың қима қағаздан 

нанды және нан 

өнімдерін тәрбюиеші 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Тәтті тоқаш» 

Мақсаты: Балаларға нанның 

қадірін түсіндіре отырып, нан 

өнімдері, соның ішінде 

тоқаштың суретін дөңгелетіп 

салып үйрету. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Ас атасы-нан» 

Мақсаты: Әуен ырғағын 

тыңдап, еркін қимылдауын 

қадағалайды. Ән мәтініне 

сәйкес қимылдау.    

Ән тыңдау: «Ас атасы-нан» 

Б.Жұмабекова 

Ән айту: «Бауырсақтың әні» 

(Бауырсақ ертегісінен) 

Әуенді- ырғақты қимыл- 

ойын: «Қуып жет!» 

 

 



 көмегімен құрастыруды 

дағдыландыру. 
 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Ыдыстағы 

бауырсақ» 

Мақсаты:Нанның 

мағыздылығын, оның 

дастарханға үлкен еңбек 

нәтижесінде келетінін 

түсіндіре отырып, қағаз 

бетіне ыдысқа бауырсақты 

жапсыруды үйренеміз.  

 

«Жәндіктер 

мен 

қосмекенділер 

әлемі» 

 

3- апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жүгіру секіру ойын 

жаттығуларын бекіту; 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Құм 

салған қапшықтарды 

алыста тұрған 

жәндіктерге лақтыруға 

жаттықтыру. 

 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: бір 

аяқтан екінші аяққа алға 

жылжу арқылы секіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Құмыр

сқа мен көгершін» 

С.Көбеев 

Мақсаты:Балаларды 

әдеби 

кейіпкерлердің 

әрекеттері мен жүріс 

тұрыстарын 

талдауға, 

құмырсқаның 

еңбекқорлығын,кқге

ршіннің бейбітшілік 

құсы екенін айтып 

түсіндіру. Сөздңк 

жұмыстар жүргізу. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Жәндіктер 

әлемі» 

Мақсаты:Балалардың 

табиғат ілеміне деген 

қызығушылығын 

арттыру. Жәндіктер 

түрлерімен таныстыру. 

Олардың пайдасы 

туралы мәлімет беру. 

Жәндіктердің тіршілігі, 

оларды сипаттай білуге 

үйрету. 

 

Сенсорика  
Тақырыбы: «Гүлдерге 

қонған көбелектер» 

Мақсаты: Заттардың 

түстері жайлы 

білімдерін, заттарды 

түстері бойынша іріктеу 

ептілігін бекіту; ұсақ қол 

моторикасын жетілдіру; 

табиғатты аялауға 

тәрбиелеу. 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Қанқыз» 

Мақсаты: Дайын сурет бетіне 

қанқыздың дақтарын 

саусақпен салуға үйрету. 

Балалардың қол қимылын 

әрекетін жетілдіру. 

Шығармашылықпен жұмыс 

істеуге үйрету. Жәндіктерге 

қамқорлық сезімдерін ояту. 

Балаларды ұқыптылыққа, 

еңбекке тәрбиелеу. 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Жәндіктер 

әлемінде» 

Мақсаты: Көркем-ойындық 

бейнелерге сай қимылдарға 

еліктеу, әуенді есту, сезіну, 

ән айту қабілеттерін  дамыту.     

Ән тыңдау: «Араның әні» 

А.Еспенбетова   

Ән айту: «Көбелек» 

К.Қуатбаев 

Әуенді- ырғақты қимыл-

 



ойын: «Көбелектер биі» 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Жәндіктер 

әлемінде» 
Мақсаты:     Таныс әуенді 

тыңдау, тану. Қимыл-

қозғалыс белсенділіктерін 

арттыру 

Ән тыңдау: «Араның әні» 

А.Еспенбетова   

Ән айту: «Көбелек» 

К.Қуатбаев 

Әуенді- ырғақты қимыл-

ойын: «Шегірткелер 

секіреді» 

 

 

Еңбек бәрін 

жеңбек 
 

4-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кортоннан жасалған 

қамалдар арасынан 

саптізбекпен жүру және 

жүгіру  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Сапта тұып допты 

төменнен екі қолмен бір 

біріне лақтыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Қос 

аяқтап секіруге 

жаттықтыру 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты: 

Балаларды еңбектің 

адам өміріндегі  мәні 

туралы түсінік беру. 

Еңбек етуге деген 

қызығушылықтарын, 

оя қиялын, тілдерін 

дамыту. 

Жаратылыстану  
Тақырыбы: «Мен 

еңбекқор баламын» 

Мақсаты:Балалар 

дөңгелене тұрып, бір 

балаға лақтырады. 

Допты қағып алған бала 

үйде не істейтіні жайлы 

айтып, допты балаға 

лақтырады. 

Құрастыру  

Тақырыбы: 

«Жапырақты 

орналастыр» 

Мақсаты: Ағаштың 

бұтақтарына бірнеше 

бөліктен тұратын бірдей 

көлемдегі жапырақтарды 

Сурет салу 
Тақырыбы: «Шелек» 

Мақсаты: Шелек 

адамдардың еңбек 

құралдарының бірі. 

Балаларды еңбекке баули 

отырып, шелекті қағаз бетіне 

салып үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Күрек» 

Мақсаты:Балаларға күрек 

туралы мағұлмат беру. 

Күрекпен адамдар қандай 

жұмыс атқаратындығы 

жөнінде 

түсіндіру.Ермексаздан 

күректің бейнесін жасау. 

 



ретімен орналастыру, 

табиғатты аялай білуге 

тәрбиелеу. 

 

 

Музыка                                    

Тақырыбы: «Біз еңбекқор 

баламыз» 

 Мақсаты:Әнді тыңдауға 

және әуенге жеңіл қозғалуға, 

шеңбер бойымен тұруға, 

жүруге, жұптаса билеуге 

дағдыландыру. 

Ән тыңдау: «Қолқанат» 

Д.Омаров 

Ән айту «Мамыр айы 

келіпті»  

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: «Кел, кел құрбым 

билейік!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 жыл  мамыр  айы 

Өтпелі тақырып: «ӘРҚАШАН КҮН СӨНБЕСІН!» 

Мақсаты: Балалардың бойында  адамгершілік қасиеттерін анықтау, оларды  достық сезімге, мейрімділікке тәрбиелеу.  

Міндеттері:  

-балалардың топтағы қарым-қатынас  дағдыларын  анықтау және дамыту; 

-достыққа, мейірімділікке жетелейтін іс-шаралар, ойындар т.б. өткізу; 

 -өз еліне құштарлық сезімдерін ояту, ой-өрісін дамыту. 

 

Тақырыпша 

«Денсаулық»-3 
Дене шынықтыру-3 

Қатынас-1 
Сөйлеуді дамыту-0,5 

Көркем әдебиет -0,5 

Таным- 2 
Сенсорика-0,5 

Құрастыру-0,5 

Жаратылыстану-1 

Шығармашылық- 3 
Сурет салу-1,   

Мүсіндеу-0,25 

Жапсыру -0,25;  

Музыка – 1,5 

Әлеумет-0 

 

Достық-біздің 

тірегіміз 

 

1-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

сатымен рейканы 

жібермей басына дейін 

ормелеп шығу 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық 

сатымен рейканы 

жібермей басына дейін 

ормелеп шығу. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Гимнастикалық 

сатымен рейканы 

жібермей басына дейін 

ормелеп шығу . 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Екі дос» 

 Мақсаты: 

Құрдастарымен қарым 

қатынас жасау 

ережелерін сақтауға 

үйрету, ойында және 

қарым қатынаста 

сыпайылық көрсете 

алуға көмектесу, сөздік 

қорын дамыту, өзара 

сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Мен және 

менің достарым» 

Мақсаты: Топтағы 

балалардың атымен атауды 

үйрету,ұл,қыз ұғымдары 

туралы түсінік беру; қарым 

қатынас жасай білуге үйрету. 

 

Сенсорика  
Тақырыбы: «Менің 

орнымды тап» 

Мақсаты: Қарапайым 

таразының көмегімен 

заттардың салмағын тексеру 

санау артық кем екенін 

салыстыру 

 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Досыма 

сыйлық» 

Мақсаты:Балаларға 

достықтың 

маңыздылығын түсіндіре 

отырып, еркін тақырыпта 

достарына ұнайтын сурет 

салуға үйретеміз. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Біздер тату 

достармыз» 

Мақсаты: Өзара достық, 

татулыққа тәрбиелеу. 

Ынтымақ мерекесі туралы 

түсінік беру.   

Ән тыңдау:   «Достық» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту «Мамыр айы 

келіпті»  

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: «Кел, кел құрбым 

 



билейік!» 

Музыка  

Тақырыбы: «Біздер тату 

достармыз» 
Мақсаты:   Өзара достық, 

татулыққа тәрбиелеу. 

Ынтымақ мерекесі туралы 

түсінік беру.   

Жаңа ән үйрену 

Ән тыңдау:   «Достық» 

И.Нүсіпбаев 

Ән айту «Біз-көңілді 

қуыршақ» А.Еспенбетова  

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын: «Кел, кел құрбым 

билейік!» 

 

 

«Отан 

қорғаушылар» 

 

2-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Дамытушы 

жаттығулардың 

маңызды  туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Шығыршықтан 

шығыршыққа секіруді 

үйрету. Тепе теңдікті 

сақтауға дағдыландыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

үйренген 

жаттығуларын орындай 

білу дағдысын дамыту. 

Шығыршықтан 

шығыршыққа қос 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Жеңіс 

күні» (өлең)    

Қ.Жумағалиев 

 Мақсаты:Жеңіл күні 

мерекесінің 

маңыздылығынтүсіндір

у, жауапкершілікке, 

үлкенді сыйлауға, 

қадірлеуге тәрбиелеу. 

. Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Елімнің 

мақтанышы» 

Мақсаты: Балаларға қазақ 

батырлары жайлы мағұлмат 

беру, аға ұрпақтың өсиетін 

адал болуға және патриоттық 

сезімге тәрбиелеу. 

 

Құрастыру  
Тақырыбы: «Ит ерткен 

шекарашы» 

Мақсаты: Балаларға 

шекараылардың қызметінде 

иттің атқаратын рөлі өте зор 

екендігі туралы айта отырып, 

адам мен ит бейнесін 

құрастыру. 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Сауыттағы 

гүлдер»  

Мақсаты:Дөңгелектерме

н, шеңбермен гүлдерді 

салу. Боямен ұқыпты 

жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру. Әсемдікті, 

әдемілікті сезінебілуге 

тәрбиелеу. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы:  «Қазақ 

батырлары»                       

Мақсаты: Балаларға 

бірнеше дайын 

бөлшектерден құрастыру 

тәсілімен батырлар 

 



аяқтап секіруді үйрету. 

 

Дене шынықтыру. 

Негізгі қимылдар: 

Балаларға «Соқыртеке» 

ойыны туралы кеңінен 

түсінік беру. Ойын 

арқылы қабілетін 

дамыту. Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

 

 бейнесін жасап, қағазға 

жапсыру. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Ағалардай 

боламыз» 
Мақсаты: Отан 

қорғаушылардың істерін 

үлгі ету. Ырғақпен нық 

басып жүруге, әуенді 

сезіне білуге баулу. 

Ән тыңдау:   «Ағалардай 

боламыз» Б.Жұмабекова 

Ән айту «Біз-көңілді 

қуыршақ» А.Еспенбетова  

Әуенді ырғақты қимыл-

ойын:  

«Көңілді марш» Ә. 

Бестібаев   

 

 

 

«Көңілді жаз» 
 

3- апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бірқалыпты (баяу) 

жартылай отыруды 

және жеңіл секірулерді 

үйрету. Гимнастикалық 

отырғыш үстінде  

еңбектеуге  

жаттықтыру.  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Көлбеу тақтай үстімен 

жүру жүгіру  допты екі 

қолмен себетке 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жазда» 

Мақсаты:Жыл 

мезгілдері жайлы 

ойларын кеңейту, 

жайқалған жаз, жеміс 

жидек туралы түсінік 

бере отырып, сөздік 

қорларынбайыту. 

Табиғатты аялауға 

тәрбиелеу. 

Жаратылыстану  

Тақырыбы:«Жадыра, жайна 

жарқын жаз!» 

Мақсаты:Табиғатты 

бақылай отырып, жаз 

мезглінің негізгі 

ерекшеліктерін таныстыру, 

баланың сөздік қорын 

молайту, назар аудару, 

сұраққа жауап беру, 

табиғатқа сүйіспеншілік 

қарау. 

Сенсорика  

Тақырыбы:«Алуан алуан 

гүлдер» Мақсаты: 

Сурет салу  

Тақырыбы: «Жазғы 

жаңбыр» 

Мақсаты: Жаз туралы 

түсініктерін жалғастыру, 

суретті ұқыпты да, таза 

салуға жаттықтыру. 

Жаңбырдың  табиғатқа 

пайдасы жайында түсінік 

беріп кету. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз» 

Мақсаты: Би қимылдарын 

 



лақтыру  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: Бір 

біріне кедергі жасамай  

әрекет етуге үйрету. 

Спортқа деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Балаларға  жаз мезгілінің 

әсемдігін көрсете отырып, 

түрлі түсті гүлдердің 

түстерін ажыратып үйрету. 

әуенге сай қозғалуды 

қадағалау. Ойын барысын 

тыңдап, белсене араласу. 

Ән тыңдау: «Жаз келді, 

алақай» А.Айтуова 

Ән айту: «Күн» 

Г.Әбдірахманова 

Әуенді –ырғақты қимыл-

ойын:    

«Күн мен түн» қимылды 

ойын 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Көңілді 

жаз» 

Мақсаты: Би қимылдарын 

әуенге сай қозғалуды 

қадағалау. Ойын барысын 

тыңдап, белсене араласу. 

Көңілді орта 

қалыптастыру. 

Ән тыңдау: «Жаз келді, 

алақай» А.Айтуова 

Ән айту: «Күн» 

Г.Әбдірахманова 

Әуенді –ырғақты қимыл-

ойын:    

«Күн мен түн» қимылды 

ойын 

 

 

«Мен жасай 

аламын» 
 

4-апта 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бірқалыпты баяу  

жартылай отыруды 

және жеңіл секірулерді 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы:«Қайырым

дылық (әңгіме) 

Д.Данабеков» 

Мақсаты: Балаларға 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Ағаштарға 

қамқорлық» 

Мақсаты: Балаларға 

ағаштар туралы түсінік бере 

Сурет салу  

Тақырыбы:«Сиқырлы 

бояулар» 

Мақсаты: Балаларға түрлі 

түстерді қолдана отырып, 

. 



үйрету. Гимнастикалық 

отырғыш үстінде 

еңбектеуге 

жаттықтыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 3 м 

арақашықтықтан 

нысанаға қолмен оң 

және сол иықтан 

лақтыру. Шеңбер етіп 

қойылған жіптің 

бойымен жүруді 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: Бір 

біріне кедергі жасамай 

әрекет етуге үйрету. 

Спортқа деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

құстар, үй жанурарлары 

туралы білім беруді 

жалғастыру; әігіме 

кейіпкерлеріне 

жанашырлық білдіру; 

құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

отырып, шөптерден 

айырмашылығын ажырату, 

ағаштардың негізгі белгілері: 

діңі,бұттағы, жапырағы 

туралы білімдерін жетілдіру, 

әсемдікті сезініп, табиғатты 

аялай білуге тәрбиелеу. 

Құрастыру  
Тақырыбы: «Біздің саяжай» 

Мақсаты: «Біздің саяжай» 

сюжеттік тақырыбында үй 

салуға үйрету, ойыншықтар 

пішінімен сәйкес құрылыс 

материалдарын таңдау, 

сюжеттік компазицияларға 

қызығушылықтарын 

арттыруға, эмоциялық 

пікірін оятуға жағдай жасау. 

сурет салуға үйрету; 

бояуларды араластыру 

арқылы алақанмен қанық 

түстерді шығаруды үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Мен жасай 

аламын» 

Мақсаты: Балаларға 

ермексазды есу арқылы 

түрлі пішіндержасауды 

үйрету, қолд моторикасын 

жетілдіру. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Ән 

саламыз, билейміз» 

Мақсаты: Көпке ілесе 

қимылдау, екеуден айналу 

дағдыларын дамыту. 

Көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау. 

Ән тыңдау: «Биші болам 

өскенде» Б.Ғизатов  

Ән айту: Жетекшінің 

таңдауы бойынша өткен 

әндерге шолу 

Әуенді –ырғақты қимыл-

ойын:    
«Кел-балақан» К.Қуатбаев 

  

 

 


