


Тамыз-Қыркүйек айының  I-апта 30.08.-03.09.21 ж.аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Балабақша» 

Апталық тақырып:«Балабақшам» 

Мақсаты: Балалардың бойында балабақшаға, достарына  сүйіспеншілік сезімді қалыптастыруға, бірлескен әрекетке қызығушылықты 

дамыту. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

Дүйсенбі 30.08.21 Сейсенбі 31.08.21 Сәрсенбі 01.09.21 Бейсенбі 02.09.21 Жұма 03.09.21 

Балаларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру. Баланың бүгінгі көңіл 

күйі, оны не қызықтыратыны туралы сұрау, баланың жеке пікірін білдіруге баулу. Балалардың 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. ) 

 

 

 «Балабақша 
бөлмесіндегі гүл» 

ойыны 

«Менің балабақшам»   

суретін  үлгі  бойынша  

 құрастырып ,әңгіме  

айтып  беру 

Балабақшадағы 

ойыншықтармен 

ойнату,   балалардың 

  бір- бірімен ауызша  
қарым  - қатынас  

жасауына ықпал ету 

Өлеңді жаттау: 
Балабақша есігін, 

Үшке тола ашқанбыз. 

Балапандай өсіріп, 
Мәпелейді бақшамыз. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Таңғы  жаттыгулар кешені.(Құралмен) 

 

Таңғы ас   Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. «Бата беру»,                                                    

«Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойынындар 

ұйымдастыр

ылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

 Тақпақтар 

Біз кішкентай 

баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз 

Көкке қарап 

талпынып 

Күнге қолды 

созамыз. 

Санамақ 

Бір үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек-анам, 

Ортан терек-ағам 

Шылдыр щүмек –мен 

Кішкене бөбек-сен. 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

Санамақ 

Атамнан басталар, 

Әжеммен қосталар. 

Отбасым мыналар; 

Ең жақын адамдар 

Әкем мен анам бар, 

Бір туған ағам бар, 

Бір туған апам бар... 



 

 

 

 

 Бәрін жақсы көремін 

Еркелеп, жүремін! 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметтері 

 1.Б. б. с: 

«Таным» 

Тақырыбы«Ұзын

дығы және ені»  

Мақ:Заттардың 

ұзынды 

,биіктігін,ені мен 

жуандығын 

белгілей 

білуге,заттарды 

шамасына қарай 

өсу және кему 

ретімен 

орналастыруға 

үйрету.қоршаған 

заттарды (дөңгелек 

,үшбұрыш,шаршы)

гео.пішіндерді 

танып атау. 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 
Тақырыбы: Моя 

группа 
Мақсаты:Формирова

ть умения понимать 

и использовать 
знакомые слова  в 

повседневной 

жизни,понимать 

русскую речь 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
Мақсаты: 
Сапта бір қатармен ,аяқтың 

ұшымен,өкшемен 

жүру;тізеден бүгілген 
аяқты жоғары 

көтеру,заттардан аттап 

өту,түрлі 
қарқында,тәрбиешінің 

белгісімен тоқтап,қозғалыс 

бағытын өзгерту.Допты бір 

қатарға қойылған заттар 
арасымен домалату.Биіктігі 

40 см жіптің астынан 

қолды еденге 
тигізбей,бүйірімен 

еңбектеу. 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.Сауат ашу 

негіздері 

Тақ:«Сөз» 

Мақ:Сөз туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.Сөзді атап 

айта білуге  үйрету.Сөзді 

естіп тыңдау арқылы 

қимыл жасауды 

дамыту.Жазу кезінде 

дұрыс отыру,дәптерді 

1.Б. б. с: «Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 
Тақырыбы: 

Балаларға күн тәртібі ,оның 

орындалу ерекшеліктері 

туралы түсіндіру.Күн тәртібін 
сақтаудың денсаулық үшін 

мағызын әңгімелеп беру. 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу негіздері 

Тақ:«Сөз» 

Мақ:Сөз туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру.Сөзді атап 

айта білуге  үйрету.Сөзді 

естіп тыңдау арқылы қимыл 

жасауды дамыту.Жазу 

кезінде дұрыс 

отыру,дәптерді 

,қарындашты дұрыс ұстай 

білу. 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыстану 

Тақ:«Ағаштар мен 

бұталар» 

Мақ:Ағаштар туралы 

түсінік беру.Ағаштардың 

дінін бұтақтарын 

атау.Өсімдіктердің 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ. Дене шынықтыру 
Мақсаты: 
Музыка дыбысына қозғалыс 

жасай білу. Жүгіру түрлері -

45секунд. Үлкен допты екі 
қолмен лақтыру және қағып 

алу.Бір орында  екі аяқпен 

секіру .Ені 20-25 см 
жолақшадан екі аякпен ырғып 

секіруді үйретуОң ,сол аяқпен 

кезектестіріп секіруді үйрету 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Балабақшам

»  

Мақ:Шығармашылэмоциан

алды –бинелік мазмұнын 

қабылдауға 

,баяндаусинатын сезінуге 

баулу.Әдеби жаныр 

түрлерін түсіндіру;ертегі 

,әңгіме,өлең.«Балабақша»өл

еңін жаттау. 

 

Б.б.с:«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ Музыка 
Тақырыбы:Музыка біздің 

өмірімізде 
Мақсаты:Музыка өнеріне 



преподавателя и 

способность отвечать 

на вопросы  Что 
это?Кто это?Как тебя 

зовут?Научить уметь 

представляться.Приу
чать детей обращать 

внимание на 

окончание 
существительного. 

Научить детей 

называть предметы 

игровой комнаты     
на русском 

языке.Формировать 

дружеские 
отношения в 

коллективе. 

Б.б.с:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 
Тақырыбы:Менің 

балабақшам 

Мақсаты: Балаларды 
балабақшаның 

музыка залымен 

таныстыру,ән-күй 

тыңдату,балабақшаән
імен 

таныстыру,музыкаме

н байланытыру. 

 

,қарындашты дұрыс 

ұстай білу. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ:О:Қ Жапсыру 

Тақ:«Күрке» 

Мақ:серуен кезіндегі 

бақылаудан кеиінгі 

ауладағы демалуға 

арналған күрке бейнесін 

қиып жапсыру. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Қоршаған 

ортамен таныстыру 

Тақ:«Құрылыс 

материалдары» 

Мақ:Айналадағы 

заттар,құрылыс 

материалдары 

арасындағы міндет пен 

байланысты,оның неден 

жасалатындығы туралы 

түсінік беру. 

Жүру барысы 

Шаттық шеңбер 

Сұрақ –жауап 

Сурет көрсету. 

Үй құрастыру 

Мадақтау 

Қорытынды 

 

 

түрлерінің қалқан 

жапырақты 

,бұталар,шөптесін 

өсімдіктер түрлерін 

пысықтау. 

«Шығармашылық»  

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақ:«Гүл салатын ыдыс» 

Мақ:Мүсіндеу,іскерлік 

дағдыларын жетілдіру.Гүл 

салатын ыдыстың бинесін  

салу. 

 

саналы көзқарасты 

тәрбиелеу,музыка туралы 

тірек білім алу.Музыка жанры 
туралы түсінік беру,музыкаға 

қызығушылықтарын 

тәрбиелеу 

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



дайындық  ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

. Бақылау.Ауа-райын , 

желді, ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау.Табиғатқа  

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

.Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Бақылау:Ағашты 

Мақсаты:Күзгі  

табиғаттағы  өзгерістер 

туралы түсінік беру(күн 

салқын, жаңбыр 

жауады, салқын жел 

соғады). 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазартуға көмектесу. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан», 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Күз 

туралы тақпақ 

жаттауЕркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

Бақылау:Күзгі ағашты. 

Мақсаты:Балаларды 

ағаштың  негізгі 

бөліктері 

(тамыры,діңі,жапырағы,

бұтағы),оның 

биіктігі,жуандығы  

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Еңбек:Балалармен бірге 

сынған ағаштардың 

бұтақтарын 

жинау.Тәрбиеші ағаш 

түбін тырнауышпен 

қопсытады.Ағаш  

тамырына  ауа беру 

үшін қопсыту керектігін 

түсіндіреді. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс:  «Менің 

жақындарым» 

Мақсаты: Отбасы және 

отбасы мүшелері жайлы 

Бақылау:Ауа-райын  

бақылау.  

Мақсаты:Күзгі  

табиғаттағы  

өзгерістер туралы 

түсінік беру(күн 

салқын, жаңбыр 

жауады, салқын жел 

соғады). 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазартуға көмектесу. 

Мақсаты : 

Балаларды ұжыммен 

бірге еңбек етуге 

үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Мені қуып жет» (2-

3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: 
Жаңбыр әнін 

жаттату. 

Еркін 

ойындар:серуенге 

алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

Мақсаты: 
қызығушылықтары  



қатынасты 

қалыптастыру. 

әңгімелесу. Отбасы 

мүшелері және 

отбасындағы сыйластық 

туралы әңгімелету 

арқылы есте сақтау 

қабілеттерін дамыту.   

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету. Өз –

өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңда 

 

Тамақтың алды-

артында, 

Қолыңды бала жуып 

жүр. 

«Бисмиллахсыз» 

бастауға, 

 Болмайтынын біліп 

жүр. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп  

Торғайларға Сырттан келіп 

үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз 

тастаңдар. 

Таңертен де кешке де, 

Жуын күндіз-кешке 

де, 

Жуын күндіз-түсте де, 

Жуын тамақ алдында, 

 

. 

Түскі ұйқы  

. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру 

«Түлкі мен ешкі» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Не дәмді?» ертегісін 

оқып беру 



Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 Аяқтарына қолдарына 

мойындарына 

біртіндкп қыздыру 

жаттығуын жасату. 

Арнайыжасақталған 

жолдармен  

жүріп  

табандарын жаттықтыру. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

 Бір-бірінің арқаларына  

массажға арналған  

қолғаптармен  

шынықтыру шараларын  

жасату.  

 

Ойын: «Жаз бен күз» 

 оң жаққа қарап жатып 

 күз дегенде тіземізді  

құшақтап алу, күзде  

суық тоңамыз,  

жаз дегенде керілеміз. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид- Ойын 

«Тез жауап бер» 

Ойын мақсаты. 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге 

дағдыландыру. 

    Вариатвтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Сөз және сөйлем» 

Мақ:Балабақша балалар 

мекені екенін 

түсіндіру.Оларды 

татулыққа ,өзара 

достыққа тәрбиелеу.Сөз 

туралы түсінік 

беру.Сөйлемнің 

сөздерден құралатыны 

туралы түсіндіру.Үзік 

сызықтар жазу 

Дид-Ойын. 

«Кім тез жинайды» 

Ойын мақсаты: 

Ойыншықтарды ірісін бір 

бөлек ұсағын бір бөліп 

жинау керек. Ұқыптылыққа 

шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

 

 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ: «Кәне, кім тапқыр?» 

Мақ:Қызықты 

тапсырмаларды орындауға 

жаттықтыру,математикада

н алған білімдерін 

пысықтау ой-өрісін 

кеңейтіп,логикалық 

ойлауды жетілдіруге 

баулу,танымдық қабілетін 

арттыру. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 
Жеке баламен 

жұмыс: 

Айқынға тақпақ 

үйрету 

Жеке баламен жұмыс: 
Айсұлтанға шарбақтың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 
Мадинаға «ң» дыбысына 

сөздерді дұрыс  айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен жұмыс: 
Әзімге  балабақша   

ғимаратын  берілген  үлгі  

бойынша дұрыс 

құрастыруды үйрету 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Балалар отбасында  өздері неістейді сол туралы әңгімелету 

Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 Ата-анаға Балаларына  тазалық ,денсаулық туралы мақал жаттатуды айту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бекітемін___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Қыркүйек айының  06.09.21-10.09.21 ж II-апта аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

                                                                             Өтпелі тақырып: Балабақша 

                                                                     Апталық  тақырып:«Менің достарым» 

Мақсаты: Дос деген ұғымды терең жеткізе отырып,достық сезімін қалыптастыру бір-бірін сыйлауға,қадірлей білуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

 

Дүйсенбі 06.09.21ж  Сейсенбі 07.09.21ж Сәрсенбі 08.09.21ж Бейсенбі 09.09.21 Жұма 10.09.21 

Балаларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру. Баланың бүгінгі көңіл 

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

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

           Тақпақтар 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз 

Көкке қарап талпынып 

Күнге қолды созамыз 

 

«Мен кіммін» 

Ойын шарты; Дауысынна 

қарай 

ажырату.Балалардың 

есту қабілетін дамыту. 

«Сиқырлы қалпақ» 

Мақ:Тәрбиеші  бір 

балаға қалпақты кигізеді 

қалған достары сол 

баланың жақсы 

қылықтарын атайды. 

 

Дидактикалық ойын 

«Үй құстары менің 

достарым» 

Мақ:Балаларға үй 

жане дала құстарын 

ажырату,сәне 

салыстыра әңгімелету. 

«Менің досым 

қандай!» 

Мақсаты: Балалар өз 

достарының қандай 

әкенін әңгімелеп айтып 

береді. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас   Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. «Бата беру»,                           

«Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі 

Дидадак-ойын 

«Ертегі кейіпкерлерін 

тауып, олардың жүрісін 

сал» 

Дидак-ойын 

«Мен айтамын досым 

жасайды» 

Мақ:Бір-бірінің айтқанын 

тыңдай білуге тәрбиелеу. 

Санамақ 
Бір үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек-анам, 

Ортан терек-ағам 

Шылдыр щүмек –мен 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

«Менің достарым» 

Өз достары жайында 

айтып беруін 

қалыптастыру. 

 



Кішкене бөбек-сен. 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

 

 

Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақ: «Менің » 

Мақ:Балалабақша жайлы 

түсініктерін дамыту.Сөзің 

дыбыстау мәдениетіне 

тәрбиелеу.Топ 

бөлмелері(кең,тар,жарық,

биік),ондағы 

бұйымдар,бөлме нешінші 

қабатта,неше бөлме,онда 

балалар не істейді?Сөзді 

жекеше көпше түрде 

айтуға үйрету 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақ: Себет  

Мақсаты: Қол білектері мен 

саусақтарын қозғалуту 

техникасын сақтай 

отырып,сурет салуды 
қалыптастыру. Суреттерінің 

әсемдігіне мән беруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: «Кім 

шапшаң?» 

Б.б.с.«Әлумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

Тақ:«Достық неден 

басталады?» 

Мақ:Адал дос.Дос 

әрдайым көмектеседі 

 Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері  
Тақ:«6» саны.  

Мақсаты: Үй 

жануарларыны төлдерін 

атап санату.6данымен 

таныстыру. Сандарды 

тәртібі бойынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ  Орыс тілі 
Орыс  тілі 

Тақырыбы: Я и мои друзья 

Мақсаты:Закреплять 
способность понимать 

русскую речь преподавателя 

и способность отвечать на 
вопросы  Что это?Кто 

это?Как тебя зовут? И уметь 

представляться  и 

представлять окружающим 
своего друга или 

подругу.Расширить речевые 

возможности дошкольников 
по ситуаций 

«Знакомство».Научить 

заменять существительные 
мужского и женского рода 

единственного числа 

местоимениями 

он,она.фонетические 
упражнение на 

Б.б.с«Денсаулық» 
Дене  шынықтыру 
Мақсаты: 

Орташа жылдамдықпен  

ирек жол мен әдістерін  

пысықтау.4 м 
арақашықтықта қапшықта 

тік нысанаға иықтап 

асырып, оң және сол 
қолмен лақтыру.Арқан, 

жіптін бойымен басына 

қапшықты қойып,бір жақ 
жанымен қырындап 

адымдап жүру.                             

                                       

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу 

негіздері 

Тақы:Сөзден сөйлем 

құрастыру.  

Мақ: Сөйлемнің сөзден 

құралатын 

түсіндіру.Сөйлемдерді 

интонация бойынша 

ажырату.Хабарлы,лепті

,сұраулы сөйлемдерді 

тану.Торкөздермен 

сурет ,штрихтеу 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ  Мүсіндеу 

Әдіс-тәсіл 

Б.б.с«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене шынықтыру 
Мақсаты: 

Бір  орнында бір аяқпен оң 

сол аяқ секіріп межеге жету . 
Екі аяқпен алға ырғып секіріп 

жылжу.Құрсауларды 

айналдырып, оларды ішінен 
өту.               

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу негіздері 

Тақ:« Сөзден сөйлем 

құрастыру» 

Мақ: Сөйлемнің сөзден 

құралатын 

түсіндіру.Сөйлемдерді 

интонация бойынша 

ажырату.Хабарлы,лепті,сұр

аулы сөйлемдерді 

тану.Торкөздермен сурет 

,штрихтеу. 

Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ.Жаратылыстану 

ТАқ:«Табиғат 

қорғаушылыры»табиғат 

бұрышындағы,ауладағы 

тіршілік атаулыға және 

«жасыл достарына ұқыпты 

қарауға ,қамқор болуға 

үйрету» 

Әдіс-тәсіл 

Шаттық шеңбер 

Б.б.с«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру 
Мақсаты:Құрасаулард
ы айнлдырып олардың 

ішінен өту. Биіктігі 40 

см  жіптің астынан 

қолды еденге  тигізбей 
,бүйірімен еңбектеу.                                            

 

Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ.Құрастыру. 

Тақ: «Достық»  

Мақ:Достық көпірін 

көнструктор  

бөлшектерінен 

құрастыру.  

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем 

әдебиет 

Тақ:«Менің 

достарым» 

Мақ:Сюжеті 

бойынша ертегіні 

сақыналау.Театрланд

ырылған әрекетті 

меңгеру ,әдеби  

кейіпкерлерді 

адамгершілік  

ережелері мен 

түсініктері үйрету. 

Әдіс тәсілі 



деген ойларын дамыту. 

1ё 

 

произношение звуков с-з-ш. 

Б.Б.с; 

«Шығармашылық» 

Музыка 
Тақырыбы:Менің достарым 

Мақсаты:Балалардың 

достық туралы түсініктерін 
кеңейту,достық қарым-

қатынасты дамыту,жаңа 

әнмен таныстыру. 

 

Шаттық шеңбер 

Тақпақ оқу 

АКТ тех пайдалану 

Ермексазбен жұмыс 

Мүсіндер сөйлейді 

Мадақтау 

Қорытынды 

Ғажайып сәт 

Табиғат бұрышына саяхат 

Сұрақ-жауап 

Мадақтау 

Қорытынды 

Б.б.с:«Шығармашылық»

Ұ.О.Қ  Жапсыру.  

Тақ:«Досымның мойын 

орамалы» 

 Мақ:Тік төртбұрыш 

пішіндегі қағазда таныс 

геометриялық 

элементтерден өрнек 

құрастырыпжапсыруды 

үйрету. 

 

Шаттық шеңбер 

ТОсын сый 

Сұрақ-жауап 

Ведио қарау 

Өз доысңды 

әңгімеле 

МАдақтау 

Қорытынды 

Б.б.с:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 
Тақырыбы:Бірге айту 
көңілді 

Мақсаты:Музыканы 

қабылдауды 
үйрету,орындаушылық 

дағдыларды 

қалыптастыру.Балалар

ды байсалды ән айтуға 
тәрбиелеу. Достық  

қарым-қатынасты 

дамыту,жаңа әнмен 
таныстыру. 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау«Құстар біздің досымыз» 

балабақша ауласында ұшып 

жүрген құстарға бақылау жасату, 

қамқорлық жасау үшін ұясына жем 

салуды үйрету. 

Аула 

сыпырушының 

еңбегін бақылау. 

Қимылды 

ойындар: 

«Соқыр теке» 

- күзгі ағаштарды, 

шөптерді бақылау 

- ойын алаңындағы 

жапырақтарды жинау  

Қимылды 

ойындар:«Айгөлек-ау, 

айгөлек», «Ұшты-ұшты» 

- ауа-райын бақылау; 

- ойын алаңындағы 

жапырақтарды 

кагаздарды жинау; 

Қимылды ойындар: 

«Жүзік салу», 

«Итеріспек» 

Киімдерге бақылау 

жасау. 

Күз мезгілінде 

адамдардың киімдеріне 

болатын өзгерістерді 

байқау, ерекшеліктерін 

атау. 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 



Түскі ас Өз –өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

 

Тамақтың алды-артында, 

Қолыңды бала жуып жүр. 

«Бисмиллахсыз» бастауға, 

 Болмайтынын біліп жүр. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп  

Торғайларға тастаңдар. 

Таңертен де кешке де, 

Жуын күндіз-кешке де, 

Жуын күндіз-түсте де, 

Жуын тамақ алдында, 

 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

Түскі ұйқы «Үш торай» ертегісін оқып 

беру 

«Көлтаусар» 

Ертегісін оқып беру. 

«Түлкі мен ешкі» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Не дәмді?» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік 

компанент 

Алтын   асық 

(Пән маманның жоспары 

бойынша 

Д/ойын:Өз досыңды 

суретте». 

Мақ:Балалар өз 

достарының жақсы 

жақтарын айтып 

береді.Дос туралы 

жақсы түсінік 

қалыптастыру. 

 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

«Сөз ,сөйлем» 

Мақ:Балаларды өзара 

сыйластық,достыққары

м-қатынасқа 

үйрету.Сөздердің 

дыбыстарда 

құралатынын 

үйрету.Үзік сызықтар 

жазу 

Дид-Ойын: 

«Адам мүшелерін ата» 

Мақ;Суреттен 

отбасындағы 

адамдарды  үстел 

басына 

орналастырп,әңгімелеу. 

   Вариатив компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:«Хайуанаттар бағындағы 

қызықтар» 

Мақ:Балаларға хайуанаттар 

бағы туралы түсінік 

беру,жабайы аңдар туралы 

білімдерін тиянақтау.аңдарың 

кейбір ерекшеліктерін 

салыстыра айту арқылыойлау 

қабілетін дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Райан,Аят,Нұрасылсурет 

бойынша  әнгіме айтып 

жұмыс жүргізу. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Қайсарға тақпақ 

үйрету 

Жеке баламен жұмыс: 

Айсұлтанға шарбақтың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрасылға «ң» 

дыбысына сөздерді 

дұрыс  айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқынға  балабақша   

ғимаратын  берілген  үлгі  

бойынша дұрыс құрастыруды 

үйрету 



Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

Баланың киімін балабақшаға сай киіндіруге кеңес беру. 

Ата-анаға төлем ақыны уақытымен төлеуді ескерту 

Балалар отбасында  өздері неістейді сол туралы әңгімелету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кыркүйек  айының  3-аптасы 13.09.21-17..09.21ж аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

                                                                             Өтпелі тақырып: «Балабақша»  

                                                                              Апта   тақырыбы:«Менің ойыншықтарым»                     

Мақсаты: Балалардың ойыншыққа деген қызығушылығынт арттырып,оларды сындырмай ойнай білуге,және қасындағы достарымен  бөлісе 

ойнауға үйрету. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

 

 

 

Дүйсенбі .13 09.21ж  Сейсенбі 14.09.21ж Сәрсенбі 15.09.21ж Бейсенбі 16.09.21 Жұма 17.09.21 

Өзінің жақсы көретін ойыншығы туралы әңгімелеттіруге кеңес беру. 

Ойындар (үстел-

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

 

 

 

Д/ойын:«Менің 

ойыншығым»  

Мақ:Балалар өз 

ойыншығының 

бөлшектерін айту. 

Тақпақ жаттайық 

Ала добым аямай, 

Ұрсам жерге өршиді. 

Шығып кетіп 

қолымнан, 

Паналады көрші 

үйді. 

«Өз үйіңді тап» ойыны 

Мақ:Балалардың есте 

сақтау қабілеттерін 

арттыра отырып 

,шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

Мақ::Балалар ойын 

кезінде Неше 

саңырауқұлақ немесе 

неше көкөніс. 

«Қандай ойыншық?» 

Мақсаты: Балалар 

өздері таңдап алған 

ойыншықтарының 

неден жасалғанан 

айтып беру. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

(5мин) 

 

 

 

 

                                       Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралмен) 

 

Таңғы ас   Астарың дәмді болсын! 

Ботқаны таусып жеуге,нанның қиқымын жерге  тастамауға үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырылғ

ан 

оқу қызметіне 

дайындық 

 

 

Дид-ойын. 

«Дәл осындай 

ойыншықты тап!» 

Мақ:Балалрдың 

байқағыштық қабілеттерін 

арттыру. 

Санамақ 

Бір үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек-анам, 

Ортан терек-ағам 

Шылдыр щүмек –мен 

Әңгімелеу 

Ойыншықтар туралы 

әнгімелеу. 

Сиқырлы қоржын 

«Бұл не?» 

Мақ:Балалар қоржын 

ішіндегі 

ойыншықтарды сипау 

арқылы қандай 

ойыншық екенін айту. 

Қим, ойын. 

«Шеңберге түсір» 

Мақ:Балаларды 

дәлдікке,шапшаңдыққа 

үйрету. 



Кішкене бөбек-сен. 

 

 

 

Ұйымдастырыл

ған оқу 

қызыметі 

 Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы:Тақырыбы 

Менің сүйікті 

ойыншықтарым 

(Сипаттап әңгімелеу) 

Мақсаты: Балаларды 

ойыншықтарды суреттеп 

сипаттау кезінде 

сөйлеудің қарапайым 

құрылымы туралы 

түсінігін қалып- 

тастыру, байланыстырып 

сөйлеу қабілетін дамыту, 

өз ойыншығына деген 

сүйіспеншілік сезімдерін 

оятып, күтіп ұстауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыншықтарды 

топтаймыз» 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ. 

Сурет салу 

Тақырыбы:Сүйікті 

қонжық 

Мақсаты: Қонжық 

Б. б. с: 

«Таным» 

Математика 

негіздері 

 Тақырыбы:Сан 

және цифр 

Мақсаты: 

Ойыншықтарды санау 

және салыстыру 

дағдыларын 

жетілдіру.пішіндерді 

танып білуге 

тәрбиелеу.Логикалық 

қабілетін дамыту. 

Дидактикалық ойын:  

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тақырыбы:«Мои 

любимые игрушки» 
Мақсаты:Вести в 

активную речь 

дошкольников слова–

названия игрушек,слова, 

обозначающие 

действия,производимые   

с ними.Поощирять 

самостоятельные 

выскзывания детей и 

попытки рассказать о 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ. Дене тәрбиесі.  

1.Орташа жылдамдықпен 

ирек жол мен  жүру 
әдістерін пысықтау , доға 

астынан биіктігі 40см 

астынан қолды еденге 
тигизбей өту . 

2.Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

 Допты  бір қолмен 
еденнен  ыршытып, қос 

қолмен қағып алу .3-4 

доғаның астынан 
еңбектеп өту. 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.Сауат ашу 

негіздері  

Тақырыбы:Жуан және 

жіңішке дауыстылар 

Мақсаты:Жуан және 

жіңішке дауысты 

дыбыстарды ажырата 

білуге,айтылуы 

бойынша анықтауға 

үйрету.Дауыссыз 

дыбыстарды ажырата 

білуге жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздерді буынға бөл» 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: Дауыссыз 

дыбыстар 

Мақсаты:. 

Дауыссыз дыбыстарды 

ажырата білуге 

жаттықтыру.Қатаң 

және үнді дыбыстарды 

ажыратуға 

үйрету.Торкөздерді 

штрихтау 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздерді буынға бөл» 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ Мүсіндеу  

Тақрыбы:Қаз 

балапандарымен 

Мақсаты:Балаларды 

бақылау жасаған соң 

олардың бейнесін 

жеткізе біллуге ,түрлі 

қалыпта мүмүсіндеуге 

үйрету.еңбекқорлыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 
 Допты  бір қолмен 

еденнен  ыршытып, қос 

қолмен қағып алу .3-4 

доғаның астынан 
еңбектеп өту. 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақ:Көркем әдбиет 

Тақырыбы:Менің  

ойыншықтарым (өлеңді  

жаттау) М.Әлімбаев 

Мақсаты: Өлеңді  оқып 

беріп мазмұнымен 

таныстырып, мәнерлеп 

айтуға үйрету.   

Ойыншыққа  деген  

қамқорлық, 

сүйіспеншілік,  

аяушылық  сезімін  

оятып,   күтіп  ұстауға   

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

 «Әр вагонда қандай 

ойыншық бар?» 

Б.б.с: 



денесінің бөліктерін 

нақты көрсете 

білуге,түстерін сәйкес 

қолдануға үйрету. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі 

таныстыру. 

Тақырыбы:Мен қандай 

баламын? 

Мақсаты: 

Әрбір баланың жеке тұлға 

екеніне түсінік беру.Қыз 

бен ұл баланың 

ерекшеліктері 

жайлы,өзара жағымды 

қарым-қатынасқа 

тәрбиелеу. 

Жақсы  істер  жасай  білу  

іскерліктерін   дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Болады,болмайды» 

своих любимых 

игрушках.Научить 

понимать вопрос 

«Сколько?» и вответах 

на него обращать 

внимание на 

согласование 

существительных и 

числительных  в 

единственном и 

множественном числе 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

Тақырыбы: Менің 
сүйікті ойыншықарым 

Мақсаты: 

Ойыншықтарын ұқыпты 
ұстауға, ұжымдасып 

ойнауға 

тәрбиелеу.Балаларға 
ойыншықтары туралы 

жаңа әндерді айтуға 

,музыка тыңдауға 

қызығушылықтарын  
қалыптастыру. 

 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ. О. Қ.  Жапсыру 

Тақырыбы: Әтеш 

Мақсаты:Күзгі 

жапырақтардан әтеш 

бейнесін құрастырып 

желімдеу.Таңдау  

жасай  білуге,  ұқыпты   

жұмыс   жасауға   

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйкімді 

ойыншықтар» 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ:О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

«Қауіпсіздік ережелері» 

Мақсаты:Табиғат 

аясында ойнағанда 

өзін-өзі 

бақылау,реттеудің 

қарапайым ережелерін 

сақтау 

 

 

ойын:«Құстар  әлеміне 

саяхат» 

Б.б.с:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ : 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Мақсаты: Қоғамдық 

орындарда және 

көліктерде өздерін 

ұстай білу мәдениетін 

қалыптастыру.Қауіпсіз 

мінез-құлық 

дағдыларына 

тәрбиелеу. 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

Ойыншықтар 

Мақсаты: 

Ойыншықтардың неден 

жасалғанын ,оларды 

күтіп ұстауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыншық материалын 

ажырат» 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ Музыка 

Музыка 
Тақырыбы:Музыка құсы 
қонақта 
Мақсаты:Қазақстанның 

музыкалық мәдениеті 

туралы қарапайым түсінік 

қалыптастыру.Музыка 

тыңдауға,ән айтуға 

жаттықтыру. 

Серуенге 

дайындық  

Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауДидактикалық ойын: 

«Ойыншық материалын ажырат»ды бақылау, киіміндегі олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен 

жинау   



Серуендеу 

 

 

Бақылау 

Күзгі ағаштарды. 

Шөптерді бақылау. 

Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Кім шапшаң» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауҚұстар 

-бақшаның ауласында 

кездесетін құстарды тану 

-карлыгаш пен кептерді 

ажырата білу. 

-Үй құстарының бір екі 

түрінің өмірін бақылау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылдыойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

Еркін ойын:Өз 

еріктерімен ойнау 

 

БақылауАуа-райы. 

-Жаңбыр қалай жауады. 

-Жел түрлерін бақылау. 

-Бұлттар түрлерін 

бақылату. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету :Өз 

еріктерімен ойнау 

Бақылау ауа-райын 

бақылау; 

- ойын алаңындағы 

жапырақтарды 

кагаздарды 

жинау;Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын 

алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Жүзік салу», 

«Итеріспек» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауКиімдерге 

бақылау жасау. 

Күз мезгілінде 

адамдардың киімдеріне 

болатын өзгерістерді 

байқау, ерекшеліктерін 

атау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне жасырта 

білу. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

Еркін ойын:Өз 

еріктерімен ойнау 

Серуеннен оралу Балалардың дұрыс шешінуін, шкафқа киімдерін орналастыру тәртібін бақылау. Жинақылыққа тәрбиелеу.  

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

Түскі ас Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету. Өз –

өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Түскі ұйқы «Түлкі мен ешкі» 

ертегісін оқып беру. 

 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып 

беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

 Ойын: «Жаз бен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

Ойын: «Жаз бен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 



шаралары 

 

 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

құшақтап алу, күзде суық 

тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз. 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

құшақтап алу, күзде суық 

тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 

әңгімелесу 

Ойындар, дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік 

компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойыншы) 

 

 

 

 

Мазмұнды ойын. 

«Құрлысшы» 

Мақ:Ойын кезінде 

балалар бір-бірімен 

тату ойнауға құрлыс 

құралдарын дұрыс атай 

білу. 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ 

Жуан және жіңішке 

дауыстылар 

Мақсаты:Жуан және жіңішке 

дауысты дыбыстарды 

ажырата білуге,айтылуы 

бойынша анықтауға 

үйрету.Дауыссыз 

дыбыстарды ажырата білуге 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөздерді буынға бөл»Түзу 

сызықтар жазу 

Дид-Ойын: 

«Көкөністерді ата» 

Мақ:Балалар ойын 

кезінде көкөніс пен 

жемістерді атау. 

 

 

Вариативтік компанент 

Бәрін білгім келеді. 

Тақ:«Кішкентай 

математиктер» 

Мақ:Балаларды 

жіктеуорналастыру 

сияқты логикалық 

амалдарды ғана емес 

,ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Бүгінгі өткен 

тақырыптар бойынша 

сұрақтар қою. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрислам мен 

Жансаяға дыбыс пен 

әріптің 

айырмашылығын 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс:  

Амираға шарбақтың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  ұстауға  

үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: Нұрасыл күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Дина  мен Айшабибі 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 



Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

Баланың киімін балабақшаға сай киіндіруге кеңес беру. 

Ата-анаға төлем ақыны уақытымен төлеуді ескерту 

Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 Ата-анаға Балаларына  тазалық ,денсаулық туралы мақал жаттатуды айту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кыркүйек  айының  4-аптасы 20.09.21-24.09.21ж аралығындағы «Ханшатыр » МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

                                                                             Өтпелі тақырып: «Балабақша»  

Апта   тақырыбы:«Менің тобым»                     

Мақсаты: Балаларға  балабақшаға  ішіндегі топ бөлмелерімен таныстыру.Қандай топқа келетінін айту.Өз топтарын таза ұстауға үйрету. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі .20 09.21ж  Сейсенбі 21.09.21ж Сәрсенбі 22.09.21ж Бейсенбі 23.09.21 Жұма 24.09.21 

Балаларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру. Баланың бүгінгі 

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

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу. 

Балаларға сұрақ қою арқылы топ 

бөлмелерінің аттарын естеріне 

түсіру. 

«Артығын тап!» 

Суретке қарай 

отырып балабақша  

тобына керек емес 

затты табу. 

«Өз үйіңді тап» ойыны 

Мақсаты:үлкен –кіші 

ұғымдар туралы түсінік 

беру. 

Дидактикалық ойын 

«Балабақшаңды тап» 

Мақ:Балалар сызық 

бойымен шатаспай 

балабақшасын 

табу.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

«Өз тобыңды сәнде» 

Мақсаты:Балалар 

шашылған 

ойыншықтарды 

әдемілеп жинай 

отырып,қандай 

ойыншықты қайда 

қойғанын айту. 

Таңертеңгі  

Жаттығу 

(5мин) 

 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас                                     Астарың дәмді болсын! 

                                        Астарын таусып ішу. 

Ұйымдастыр

ылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид-ойын. 

«Дәл осындай пішінді 

тап» 

Мақ:Балалрдың 

байқағыштық 

қабілеттерін арттыру. 

Санамақ 
Бір үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек-анам, 

Ортан терек-ағам 

Шылдыр щүмек –мен 

Кішкене бөбек-сен. 

Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін сұрау. 

 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

Қим, ойын. 

«Шеңберге түсір» 

 



ұйымдастыры

лған оқу 

қызыметі 

Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Менің 

тобым» Мақсаты:Топ 

ішіндегі бұйымдар мен 

заттардың аттарын 

дұрыс атап,жалпы сөзбен 

белгілеуін 

қалыптастыру.расты 

тәрбиелеу.Оларға 

ұқыпты 

көзқа(жиһаз,ыдыстар,төс

ек-орын)  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ..Қ. Сурет салу 

Тақ:Гүл салатын құмыра 

Мақ:.Гүл салатын 

құмыра салу,бояу 

түстерін танып,таңдауын 

қалыптастыру.Әсемдікті 

сезіне білуге тәрбиелеу. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі 

таныстыру. 
 Тақырыбы: Менің есімім 

Мақсаты: 

Адамның есімі оған қандай 
міндет жүктейтінін,әр 

баланың қайталанбас жеке 

тұлға екенін түсіндіру. 
Диактикалық ойын: 

«Топқа жиһаздар не үшін 

Б. б. с: «Таным» 

Математика негіздері 

Тақ:«Геометриялық 

пішіндер»  

Мақ:Сопақша мен 

дөңгелекті ажырата 

білуге баулу.Бөлмедегі 

және айналадағызаттар 

мен бұйымдардан 

геометриялық пішінге 

ұқсас заттарды тауып 

айта білуге 

үйрету.Үлкен,кіш,ең 

үлкен,кішкентай -деген 

ұғымды үйрету.1-6дейін 

санау. 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 
Тақырыбы: Мебель 

Мақсаты:Познакомить 
дошкольников с 

обобшающим понятием 

мебель ввести в активную 

речь новые слова. 
Научить правильно 

классифицировать 

предметы мебели по 
функциональному 

назначению 

,размеру.Воспитывать 

аккуратное отношение к 
окружающим ребенка 

пердметам. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
Мақсаты: 

2мин дейін заттардың 

арасымен  үздіксіз жүгіру , 
қиылысқан жерлермен баяу 

жүгіру .Арқаға  қапшық  

қойып төрт тағандап  
енбектеу .Сап түзеу және 

сапқа  тұру қайталау  және 

жетілдіру  

.Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.Сауат ашу 

негіздері  

Тақ:«Сөздерге 

дыбыстық талдау жасау» 

Мақ:Дауысты дауыссыз 

дыбыстардың негізгі 

ерекшеліктерін 

таныстыру.балаларды 

сөздегі дыбыстардың 

бірізділігін білуге 

үйрету. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақ:«Үстел 

орындықтарымен» 

Мақ:Мүсіндеу,іскерлік 

дағдыларын 

жетілдіру.үстел 

орындықтардың 

бейнесін жасау. 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Мақсаты:Қуыршақты 

шомылдыру арқылы 

тазалыққа баулу. 

Тазалық- денсаулық 

кепілі екенін түсіндіру. 

 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу 

негіздері  

Тақ:«Сөздерге 

дыбыстық талдау жасау» 

Мақ:Дауысты дауыссыз 

дыбыстардың негізгі 

ерекшеліктерін 

таныстыру.балаларды 

сөздегі дыбыстардың 

бірізділігін білуге 

үйрету. 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыстану  

Тақ:«Бөлме 

өсімдіктері» 

Мақ:Атауы сыртқы түрі 

,құрлысы,күтім жасау 

тәсілдері.,көбею 

түрлері.Гүлдейтін 

шөптесін өсімдіктермен 

таныстыру. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Б.б.с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру. 
Мақсаты: 
Екпінмен  ұзындықа қос 

аяқпен секіру.Орындық 

үстімен Текшелерді 
аттап жүру .Допты 

жіптің үстімен лақтыру 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем 

әдебиет 

Тақы:«Ауылым»  

Мақ:Ауылда қонаққа  

сюжеті бойынша 

қойылымдарды 

сақыналау 

Б.б.с:«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Үй» 

Мақсаты: Құрылыс 

материалдарынан 

күшікке және 

мысыққа үйшік 

құрастыру 

шеберліктерін 

дамыту,ұқыпты 

жұмыс  істеуге 

дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Менің күшігім...» 

Б.б.с:«Шығармашыл

ық» 



қажет?»  

 

  

Ұ.О.Қ.Музыка 
Тақырыбы:Жиһаздар 
Мақсаты: 

Балаларды жиһаздармен 

таныстыра отырыпән-күй 
тыңдату.  Домбыра 

аспабымен таныстыру. 

 

Ұ:О:Қ Жапсыру 

Тақ:«Кілем» 

Мақ:Ұлттық кілемді 

жасауға үйрету.Ою 

аттарымен таныстыру 

 

Ұ.О.Қ Музыка 
Тақырыбы:Домбырамен 
танысу 

Мақсаты: 
Музыканың өмір 
құбылыстарымен 

байланысын 

салыстыру,есту қаблетін 

дамыту.Мақамға көңіл 
бөлу,ән-күй тыңдау 

мәдениетін 

қалыптастыру 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау 
Күзгі ағаштарды. 

Шөптерді бақылау. 

Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Кім шапшаң» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауҚұстар 

-бақшаның ауласында 

кездесетін құстарды тану 

-карлыгаш пен кептерді 

ажырата білу. 

-Үй құстарының бір екі 

түрінің өмірін бақылау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне жасырта 

білу. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылдыойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

Еркін ойын:Өз 

еріктерімен ойнау 

БақылауАуа-райы. 

-Жаңбыр қалай жауады. 

-Жел түрлерін бақылау. 

-Бұлттар түрлерін 

бақылату. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету :Өз 

еріктерімен ойнау 

Бақылау ауа-райын 

бақылау; 

- ойын алаңындағы 

жапырақтарды 

кагаздарды 

жинау;Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын 
алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Жүзік салу», 

«Итеріспек» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауКиімдерге 

бақылау жасау. 

Күз мезгілінде 

адамдардың 

киімдеріне болатын 

өзгерістерді байқау, 

ерекшеліктерін атау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа 

тез қозғала білуге 



 үйрету 

Еркін ойын:Өз 

еріктерімен ойнау 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

Түскі ас 

Түскі ұйқы «Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Шалхан» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тоңамыз, 

жаз дегенде керілеміз (2-3 

рет) 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тоңамыз, 

жаз дегенде керілеміз. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде суық 

тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз (2-3 

рет) 

Балаларды төсек 

үстінде жатып 

аятарына қолдарына 

жаттығу 

жасап,біртіндеп 

тұрғызыу. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 

 

 

 

Мазмұнды ойын. 

«аспазшы» 

Балалар балабақшадағы 

аспазшыларға ұқсай 

отырып тамақтарды 

пісіру. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Сөзге дыбыстық 

талдау жасау» 

Мақ:Сөздерді 

салыстыру.Дыбысты сөз 

аравсында айра білуге 

тәрбиелеу.Өз есімдеріне 

талдау жасауға үйрету. 

 

Дид-Ойын: 

«Топ бөлмесін 

ата!» 

Мақ:Балалар өз 

топтарында қандай 

бөлмелер барын 

атайды. 

 

Вариативтік компанент 

Бәрін білгім келеді. 

Тақ:«Ойнайық та 

ойлайық» 

Мақ:Тапсырмалар 

арқылы логикалық ойлау 

қабілеттерін 

арттыру,ынтамен дұрыс 

орындауға үйрету. 



 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Балаларда көктем мезгілінің 

ерекшелігін сұрау. 

Жеке баламен жұмыс: 

Өзіңнің жақсы көретін 

ойыншығынды 

сипаттап беруді сұрау. 

Жеке баламен жұмыс: 
Өзіңің жақсы көретін 

ойыншығыңның суретін 

салдырту. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ойыншықт

ар туралы тақпақ 

жаттату. 

Жеке баламен 

жұмыс:Қандай топқа 

келіп жүргенін тағы 

есіне түсіріп сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

Баланың киімін балабақшаға сай киіндіруге кеңес беру. 

Ата-анаға төлем ақыны уақытымен төлеуді ескерту 

Балалар отбасында  өздері неістейді сол туралы әңгімелету. 

 Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 Ата-анаға Балаларына  тазалық ,денсаулық туралы мақал жаттатуды айту. 



Кыркүйек  айының  5-аптасы 27.09.21-1.10.21ж аралығындағы «Ханшатыр » МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. (Қайталау аптасы) 

                                                                             Өтпелі тақырып: «Балабақша»  

Апта   тақырыбы:«Менің тобым»                     

Мақсаты: Балаларға  балабақшаға  ішіндегі топ бөлмелерімен таныстыру.Қандай топқа келетінін айту.Өз топтарын таза ұстауға үйрету. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі .27 09.21ж  Сейсенбі 28.09.21ж Сәрсенбі 29.09.21ж Бейсенбі 30.09.21 Жұма 01.10.21 

Балаларды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алу. Баланың бүгінгі балабақшаға келгеніне қуанып тұрғанын сездіру. Баланың бүгінгі 

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

өткізгендері жайлы әңгімелесу.  

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

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу. 

Балаларға сұрақ қою 

арқылы топ бөлмелерінің 

аттарын естеріне түсіру. 

«Артығын тап!» 

Суретке қарай отырып 

балабақша  тобына керек 

емес затты табу. 

«Өз үйіңді тап» 

ойыны 

Мақсаты:үлкен –кіші 

ұғымдар туралы түсінік 

беру. 

Дидактикалық ойын 

«Балабақшаңды тап» 

Мақ:Балалар сызық 

бойымен шатаспай 

балабақшасын 

табу.Байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

«Өз тобыңды сәнде» 

Мақсаты:Балалар 

шашылған 

ойыншықтарды әдемілеп 

жинай отырып,қандай 

ойыншықты қайда 

қойғанын айту. 

Таңертеңгі  

Жаттығу 

(5мин) 

 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас                                     Астарың дәмді болсын! 

                                        Астарын таусып ішу. 

Ұйымдастыр

ылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид-ойын. 

«Дәл осындай пішінді 

тап» 

Мақ:Балалрдың 

байқағыштық 

қабілеттерін арттыру. 

Санамақ 

Бір үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек-анам, 

Ортан терек-ағам 

Шылдыр щүмек –мен 

Кішкене бөбек-сен. 

Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін сұрау. 

 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

Қим, ойын. 

«Шеңберге түсір» 

 

ұйымдастыры Б.б.с:«Қатынас» Б. б. с: «Таным» Б. б. с: «Денсаулық» Б. б. с: «Денсаулық» Б.б.с: «Денсаулық» 



лған оқу 

қызыметі 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Менің 

тобым» Мақсаты:Топ 

ішіндегі бұйымдар мен 

заттардың аттарын 

дұрыс атап,жалпы сөзбен 

белгілеуін 

қалыптастыру.расты 

тәрбиелеу.Оларға 

ұқыпты 

көзқа(жиһаз,ыдыстар,төс

ек-орын)  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ..Қ. Сурет салу 

Тақ:Гүл салатын құмыра 

Мақ:.Гүл салатын 

құмыра салу,бояу 

түстерін танып,таңдауын 

қалыптастыру.Әсемдікті 

сезіне білуге тәрбиелеу. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі 

таныстыру. 
 Тақырыбы: Менің есімім 

Мақсаты: 

Адамның есімі оған қандай 

міндет жүктейтінін,әр 

баланың қайталанбас жеке 
тұлға екенін түсіндіру. 

Диактикалық ойын: 

«Топқа жиһаздар не үшін 
қажет?»  

Математика негіздері 

Тақ:«Геометриялық 

пішіндер»  

Мақ:Сопақша мен 

дөңгелекті ажырата 

білуге баулу.Бөлмедегі 

және айналадағызаттар 

мен бұйымдардан 

геометриялық пішінге 

ұқсас заттарды тауып 

айта білуге 

үйрету.Үлкен,кіш,ең 

үлкен,кішкентай -деген 

ұғымды үйрету.1-6дейін 

санау. 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 
Тақырыбы: Мебель 
Мақсаты:Познакомить 

дошкольников с 

обобшающим понятием 
мебель ввести в активную 

речь новые слова. 

Научить правильно 

классифицировать 
предметы мебели по 

функциональному 

назначению 
,размеру.Воспитывать 

аккуратное отношение к 

окружающим ребенка 
пердметам. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

Дене шынықтыру 
Мақсаты: 
2мин дейін заттардың 

арасымен  үздіксіз жүгіру , 

қиылысқан жерлермен баяу 
жүгіру .Арқаға  қапшық  

қойып төрт тағандап  

енбектеу .Сап түзеу және 

сапқа  тұру қайталау  және 
жетілдіру  

.Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.Сауат ашу 

негіздері  

Тақ:«Сөздерге 

дыбыстық талдау жасау» 

Мақ:Дауысты дауыссыз 

дыбыстардың негізгі 

ерекшеліктерін 

таныстыру.балаларды 

сөздегі дыбыстардың 

бірізділігін білуге 

үйрету. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақ:«Үстел 

орындықтарымен» 

Мақ:Мүсіндеу,іскерлік 

дағдыларын 

жетілдіру.үстел 

орындықтардың 

бейнесін жасау. 

Дене шынықтыру 
Мақсаты: 
Гимнастикалық 

орындық  үстімен  

арақашықтығы  баладан 
екі қадам қашықтықта  

қойылған  толтырылған  

доптардан  атап жүру 

екпінмен ұзындық 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат ашу 

негіздері  

Тақ:«Сөздерге 

дыбыстық талдау 

жасау» 

Мақ:Дауысты 

дауыссыз 

дыбыстардың негізгі 

ерекшеліктерін 

таныстыру.балаларды 

сөздегі дыбыстардың 

бірізділігін білуге 

үйрету. 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыста

ну  

Тақ:«Бөлме 

өсімдіктері» 

Мақ:Атауы сыртқы 

түрі ,құрлысы,күтім 

жасау 

тәсілдері.,көбею 

түрлері.Гүлдейтін 

шөптесін 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру. 
Мақсаты: 

Екпінмен  ұзындықа қос 

аяқпен секіру.Орындық 
үстімен Текшелерді аттап 

жүру .Допты жіптің 

үстімен лақтыру 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақы:«Ауылым»  

Мақ:Ауылда қонаққа  

сюжеті бойынша 

қойылымдарды 

сақыналау 

Б.б.с:«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Үй» 

Мақсаты: Құрылыс 

материалдарынан 

күшікке және мысыққа 

үйшік құрастыру 

шеберліктерін 

дамыту,ұқыпты жұмыс  

істеуге дағдыландыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Менің күшігім...» 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ Музыка 
Тақырыбы:Домбырамен 
танысу 

Мақсаты: 



 

  

Тақырыбы:Жиһаздар 

Мақсаты: 

Балаларды жиһаздармен 
таныстыра отырыпән-күй 

тыңдату.  Домбыра 

аспабымен таныстыру. 

 

өсімдіктермен 

таныстыру. 

Б.б.с:«Шығармашыл

ық» 

Ұ:О:Қ Жапсыру 

Тақ:«Кілем» 

Мақ:Ұлттық кілемді 

жасауға үйрету.Ою 

аттарымен таныстыру 

 

Музыканың өмір 

құбылыстарымен 

байланысын 
салыстыру,есту қаблетін 

дамыту.Мақамға көңіл 

бөлу,ән-күй тыңдау 
мәдениетін қалыптастыру 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау 
Күзгі ағаштарды. 

Шөптерді бақылау. 

Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Кім шапшаң» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауҚұстар 

-бақшаның ауласында 

кездесетін құстарды тану 

-карлыгаш пен кептерді 

ажырата білу. 

-Үй құстарының бір екі 

түрінің өмірін бақылау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылдыойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

Еркін ойын:Өз 

еріктерімен ойнау 

БақылауАуа-райы. 

-Жаңбыр қалай жауады. 

-Жел түрлерін бақылау. 

-Бұлттар түрлерін 

бақылату. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

:Өз еріктерімен ойнау 

Бақылау ауа-райын 

бақылау; 

- ойын алаңындағы 

жапырақтарды 

кагаздарды 

жинау;Жеке жұмыс 

Күз туралы тақпақ 

жаттату 

Еңбек:ойын 
алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Жүзік салу», 

«Итеріспек» 

Еркін ойын:өздері 

қалаған ойынын 

достарымен бірігіп 

ойынай білу. 

БақылауКиімдерге 

бақылау жасау. 

Күз мезгілінде 

адамдардың киімдеріне 

болатын өзгерістерді 

байқау, ерекшеліктерін 

атау. 

Жеке жұмыс: 

Мақ:Балалар кұстар 

туралы жұмбақтар 

шешіп,бір біріне 

жасырта білу. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

жапырақтарды жинау 

Қимылды ойын: 

«Маған дейін жүгір» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез 

қозғала білуге үйрету 

Еркін ойын:Өз 



 еріктерімен ойнау 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

Түскі ас 

Түскі ұйқы «Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Шалхан» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тоңамыз, 

жаз дегенде керілеміз (2-3 

рет) 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде суық 

тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тоңамыз, 

жаз дегенде керілеміз (2-3 

рет) 

Балаларды төсек 

үстінде жатып 

аятарына қолдарына 

жаттығу 

жасап,біртіндеп 

тұрғызыу. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 

 

 

 

Мазмұнды ойын. 

«аспазшы» 

Балалар 

балабақшадағы 

аспазшыларға ұқсай 

отырып тамақтарды 

пісіру. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Сөзге дыбыстық 

талдау жасау» 

Мақ:Сөздерді 

салыстыру.Дыбысты 

сөз аравсында айра 

білуге тәрбиелеу.Өз 

есімдеріне талдау 

жасауға үйрету. 

 

 

Дид-Ойын: 

«Топ бөлмесін ата!» 

Мақ:Балалар өз 

топтарында қандай 

бөлмелер барын 

атайды. 

 

Вариативтік компанент 

Бәрін білгім келеді. 

Тақ:«Ойнайық та 

ойлайық» 

Мақ:Тапсырмалар 

арқылы логикалық ойлау 

қабілеттерін 

арттыру,ынтамен дұрыс 

орындауға үйрету. 

Баланың жеке 

даму 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Жеке баламен жұмыс: 
Өзіңің жақсы көретін 

Жеке баламен 

жұмыс:Ойыншықтар 
Жеке баламен 

жұмыс:Қандай топқа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Балаларда көктем мезгілінің 

ерекшелігін сұрау. 

Өзіңнің жақсы көретін 

ойыншығынды 

сипаттап беруді сұрау. 

ойыншығыңның 

суретін салдырту. 

туралы тақпақ 

жаттату. 

келіп жүргенін тағы 

есіне түсіріп сұрау. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

Баланың киімін балабақшаға сай киіндіруге кеңес беру. 

Ата-анаға төлем ақыны уақытымен төлеуді ескерту 

Балалар отбасында  өздері неістейді сол туралы әңгімелету. 

 Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 Ата-анаға Балаларына  тазалық ,денсаулық туралы мақал жаттатуды айту. 



Қазан   айы 1- апта  (04.10.21-08.10.21) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы 

Өтпелі тақырыбы:«Отбасы» 

Апталық  тақырыбы:«Менің отбасым» 

Мақсаты: Отбасы,әке,ана,әже,ата,аға,әпкенің  рөлі ;отбасы мүшелерінің еңбек міндеттері ;Отбасындағы оң өзара қарым-

қатынас,көмек,отбасының барлық мүшелеріне  сүйіспеншілік туралы түсініктерін кеңейту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

04.10.21ж. 

Сейсенбі 

05.10.21 ж. 

Сәрсенбі 

06.10.21 ж. 

Бейсенбі 

07.10.21 ж. 

Жұма 

08.11.21ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

Д/ойын:«Бұл кімге 

тиісті?» 
Мақ: Ойын арқылы өтбасы 

мүшелерін ажырата 

білуге,қай зат кімге тиісті 

екенін табуға,балалардың 

есте сақтау 

қабілетін,зейінін,ойлау 

қабілетін дамыту. 

Д/ойын:«Кім тез 

табады!» 

Мақ:Тәрбиеші отбасы 

мүшелерінің бірін 

сипаттап  береді,балалар 

кім екенін тез 

тауып,отбасындағы 

адамдарды сыйлауға 

тәрбиелеу. 

«Отбасы мүшелерін 

ата!» . 

Мақ: Отбасы мүшелерін 

атау(ата,әже,әке,ана,іні,аға,

апа,сіңлі,қарындас)өз 

жанұясы туралы әңгімелей 

білуге үйрету. 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді ажырата 

білуге үйрету.Әр 

үйшіктің өз түсіне тән 

отбасы мүшелерін тез 

тауып, өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру. 

Д/ойын:«Ретіне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру. 

Таңғы жаттығулар кешені (Құралмен) 

Таңғы ас 

 

Астарың дәмді болсын!. 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу.«Менің 

отбасым» 

 Мақсаты:  Балаларға 

суреттерді көрсету 

арқылы өз отбасы 

туралы әңгімелеу 

арқылы тілдік қорларын 

дамыту,сөйлеу мәнерін 

арттыру. 

 

 

«Кел санамақ 

жаттайық».                        

Мақсаты: Балаларға 

санамақ айта отырып,өз 

отбасында кімдер 

болатынын,және өз 

отбасын сыйлауға 

үйрету. 

Д/ойын:«Ретіне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру. 

Санамақ 

Мына саусақ- анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой! 

Мына саусақ -мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

Жұмбақ жасыру 

Онсыз маған қызық 

жоқ,онсыз маған бақыт 

жоқ. 

Ол әр баланың панасы,ол 

не екен балалар. 

(Отбасы) 



Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметі 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақ: «Менің отбасым»  

Мақ:Тақырып ішінде 

меңгенген білім 

құзыреттілігін  

айқындап.Үй ішіндегі 

адамдар,олардың аты-

жөні,қайда?,неістейтіні?

Үйде қанша адам 

бар?Олардың үлкен-  

кішісі 

(аға,іні,қарындас,апа),қа

риялар(әке-

шеше,апай,әпке)жайынд

а әңгіме құрауды үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Менің отбасым»» 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Сурет  салу 

Т/бы:  «Әжемнің 

қоржынындағы оюлар»   

Мақсаты: Оюәдісін 

меңгеру мен түстерді 

танытып қолдану 

дағдыларын дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Әжеме  көмектесемін»» 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Тақырыбы:Моя семья 

Мақсаты:Учить 

устанавливать и 

правильно называть 

родственные 

связи.Продолжить 

закреплять умение 

составлять связной 

рассказ о  себе и членах 

своей семьи.Дать 

первоначальные знания о 

том ,как складывается 

бюджет 

семьи.Воспитывать в 

детях уважительное 

отношение к взрослым. 

 

 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика негіздері 

Тақ:«Шама». 

Мақ:Заттарды отбасы 

мүшелері санына  қарай 

салыстыру арқылы көп-

аз,артық кем 

ұғымдарымен 

таныстыру,саны бір-

бірінен  артық кем 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Дене  шынықтыру 

Мақсаты:Орташа 

жылдамдықпен ирек 

жолмен жүру.Бір орында 

бір аяқпен оң сол аяқпен 

секіру.Биіктікте 50 см 

доғаның астымен қолына 

допты ұстап еңбектеу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 
Тақ: «А дыбысымен 

таныстыру» 

Мақ: А дыбысы бар 

сөзге дыбыстық талдау 

жасау.Торкөзермен сурет 

салу, штрихтау. 

Қимыл.ойын«Поравоз» 

Адыбысымен танысу 

Суреттерді ата 

Д/ойын:«Сөз ойла тез 

ойла!» 

Кітаппен жұмыс 

Қорытынды  

Бағалау 

 

Білім беру салалары: 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Мақсаты:Қуыршақты 

шомылдыру арқылы 

тазалыққа баулу. Тазалық- 

денсаулық кепілі екенін 

түсіндіру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: 

Мақ: «А дыбысымен 

таныстыру»   

Мақ: А дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау.Торкөзермен сурет 

салу, штрихтау. 

Қимыл.ойын«Паровоз» 

Адыбысымен танысу  

Мыйға шабул 

Сұрақтар қойып,өткенді 

еске түсіру. 

Дыбыс туралы ойларын 

қалыптастыру. 

Д/ойын:«Мен бастамын 

сен қоста» 

Кітаппен жұмыс 

Берілген тапсырманы 

ұқыпты орындай білу. 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты:Заттардан аттап 

жүру.Шектелген беткей 

үстімен адымдап аяқ 

үстімен жүру.Нысанаға 

құм салынған қапшықты 

дәлдеп лақтыру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Әже,ата»  

(өлеңді  жаттау)  

Ә.  Қайранов 

Мақсаты: өлеңді  оқып,   

мазмұнымен таныстыру.  

Өлеңді мәнерлеп айтуға 

үйрету,  әр  шумағын  

қайталату арқылы  

жаттату, есте сақтау  

қабілеттерін дамыту.  

Балаларды  әже   туралы   

өзойларын   айтып   

жеткізугедағдыландыру.  

Үлкенді   сыйлай  білуге,  

әжені   құрметтеуге  

тәрбиелеу. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Атамның киіз 



Өзін-өзін тану 

Тақ:«Дене мүшелері» 

Мақсаты:Дене 

мүшелерін білуді ,көз 

құрылымымен 

таныстырып,оны сақтап 

ережелерімен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Отбасыма тілек»»  

 

заттарды теңестіруге 

үйрету.Теңестірудің 

практикалық жолын 

меңгерту. 

Д/ойын:«Қайсысы 

артық?»  

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Менің 

отбасым 

Мақсаты:Музыкалық 

шығарманы тыңдап 

қабылдауға, 

айырмашылықтарын 

ажыратуға 

үйрету.Әуенге 

әсерлену.динамикалық 

есту қаблеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелерін 

сыйлауға тәрбиелеу 

 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақ:«Әкеме әсем 

қалпақ» 

Мақ:Оюды қиып алу 

пысықтау,оларды қағаз 

қалпақ бетіне үйлесімді 

етіп орналастыруды 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Кімнің сыйлығы?» 

. 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

 Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақ:«Жол ережесі» 

Мақ:Балаларға жолда 

жүру ережесігін 

меңгерте отырып,өз 

өмірін сақтауды үйрету. 

Д/ойын:«Жол белгісін 

ата!» 

 

 

 

 

Мадақтау, 

Бағалау. 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ:О.Қ.Жаратылыстану 

Т/ы:«Менің ата-анамның 

мамандық түрлері» 

Мақ:Мамандық 

түрлері(суретбойынша 

әңгіме)Табиғатты 

бақылау.Күз мезгіліндегі 

тірі табиғатты өзгерістерді 

тани білуге үйрету.Түрлі 

мамандыққа байланысты 

сөздерді 

меңгерту.(тігінші,дәрігер,

бағбан,сауыншы,сатушы 

т.б) 

 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О.Қ  Мүсіндеу 
Тақ: «Кеселер» 

Мақсаты: Анамның  шәй 

және сорпа 

кеселер.Алақан  және қол 

қимылымен  

сылау,созу,арқылы 

ыдысты жасау әдісін 

үйрету. 

Д/ойын: «Кімге не 

керек?» 

 

үйі 

Мақсаты:Музыкалық 

шығарманы тыңдап 

қабылдауға, 

айырмашылықтарын 

ажыратуға үйрету.Әуенге 

әсерлену.динамикалық 

есту қаблеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелерін 

сыйлауға тәрбиелеу 



Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.   

Серуен Ауа-райын , желді, 

ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-

райының өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Қимылды ойын: 
«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы қоқыстарды, 

тастарды жинауға 

көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: 
Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

Бақылау:Ауа-райын, 

Аулаға ұшып 

келетінқұстарды бақылау, 

Жаңбырды бақылау,Бұлтты 

бақылау. Жапырақтары 

сарғайған талдарды 

бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту.Талдан қурап 

түскен жапырақтарды теріп 

жинау. Қураған гүлдердің 

тұқымын теру. Тастарды 

теріп жинау. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Алтын 

сақина», «Кім жылдам», 

«Допты қуып жет», «Ақ 

серек, көк серек». (2-3рет 

қайталау); 

. 

Жеке-жұмыс: «Күз 

мезгіліндегі үлкендердің 

еңбегі», «Көкөніс пе, жеміс 

пе?», «Ауа- райындағы 

өзгерістер»,  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

қарым-қатынасты 

Бақылау:Ауа-райын. 

Жаңбырды бақылау. 

Бұлтты бақылау. 

Жапырақтары сарғайған 

талдарды бақылау.Солған 

гүлдерді бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту.Талдан қурап 

түскен жапырақтарды 

теріп жинау. Қураған 

гүлдердің тұқымын теру. 

Тастарды теріп жинау. 

Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», 

«Алтын сақина» , «Кім 

жылдам», «Допты қуып 

жет», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Жеке-жұмыс: «Күз 

мезгіліндегі үлкендердің 

еңбегі», «Көкөніс пе, 

жеміс пе?», «Ауа- 

райындағы өзгерістер»,  

үйрету. 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Құстарды бақылау 

Балалар күз 

мезгіліндегі құстардың 

тіршілігі қыстап 

қалатын құстар мен 

,жылы жаққа ұшып 

кететін құстардың 

аттарын атап 

әңгімелеп беру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

мысық»   

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты 

оң және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

Күнді бақылау 

Мақ:Күз мезгіліндегі 

күннің жылулығы жаз 

мезгіліне қарағанда аздау 

болатындығын себебі 

күннің салқындап келе 

жатқанын әңгімелеу. 

Қимылды ойын: «Мені 

қуып жет!» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақ:Балаларды  бірлесіп 

еңбек етуге үйрету . 

Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 



жасау. қалыптастыру. ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

 

 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , 

қабылдап 

Алдыңда ішер 

тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Нан тамақтың-атасы 

Ынтымақ –көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , 

қабылдап 

Алдыңда ішер 

тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

 

Түскі ұйқы 

 

 

Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

 

 

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

 

 

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

 

 

Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

 

 

Тәтті ұйқы.    Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Балаларды біртіндеп 

ояту.Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру 

шараларын жасату 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді  сергіту 

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 

 

 

Балаларды біртіндеп 

тұрғызу.  ояту. Керілу 

жаттығуларын жасату.Беті 

қолдарын жуғызу. 

Балаларды  біртіндеп 

ояту. Мойынға арналған  

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету.  



Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Вариатив 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

ойын:  

«Отбасы» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада 

пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

Вариатив 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Құстар біздің 

досымыз»Адыбысы мен 

әріпі(А әріпін жазу) 

Мақ: Құстарға деген 

сүйіспеншіліктерін 

арттыру.,Құстардың 

пайдасы туралы білімді 

бекіту.А әріпін жазу кезінде 

дәптерін ыңғайлы түрде 

ұстауға қалыптастыру. 

 

1.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

табиғат бұрышындағы 

балықтарды күтіп баптауға 

үйрету. 

Вариатив 

Бәрін білгім келеді 
 

Тақ:«Үздік логиктер» 

Мақ:Геом.пішіндерді 

пайдалана 

отырып,логикалық ойлау 

қабілеттерінт 

дамыту,қызықты 

тапсырмаларға деген 

қызығушылығын 

арттыру. 

 

 

Әңгімелесу:«Отбасым 

ды жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз 

ойымен отбасы туралы 

әңгіме құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасыны

ң қайда жасайтыны 

туралы айту.            

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар 

ұсақ  пішіндерден 

бине жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің отбасым» 

Мақ:Балаларға өз отбасын 

бейнелеу,ат қойып 

әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Отбасы» 

Мақ: Отбасы мүшелерін 

білуге,өз 

отбастарындағы 

адамдарды жақсы көруге 

және оларды тыңдай 

білуге тәрбиелеу. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата – аналарға «Менің отбасым» фото альбомдарымен таныстыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Күз сыйы» көрмесіне  қатысуға шақыру 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 



Қазан   айы 2- апта  (11.10.21-15.10.21) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие 

оқу қызметінің  циклограммасы 

 Өтпелі тақырыбы:«Менің отбасым» 

Апталық  тақырыбы:«Менің үйім» 

Мақсаты: Балалар өз үінің қандай екенін.Өз үйінің мекен жайын білуге үйрету.Бір үйде түратын  отасындағы адамдарды жақсы көру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

11.10.21ж. 

Сейсенбі 

12.10.21 ж. 

Сәрсенбі 

13.10.21 ж. 

Бейсенбі 

14.10.21 ж. 

Жұма 

15.10.21ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

Отбасы құндылықтарына құрметпен қарау,адамгершілікке тәрбиелеу. 

Д/ойын:«мен кіммін» 

О/шарты:Даусына қарай 

ажырату 

Д/ойын:«Өз үйіңнің 

құлпын аш!» 

Мақ:Балалар өздері 

таңдаған түстерін 

көлемдерін  естеріне 

сақтай білу. 

«Отбасы мүшелерін 

ата!» . 

Мақ: Отбасы мүшелерін 

атау(ата,әже,әке,ана,іні,аға,

апа,сіңлі,қарындас)өз 

жанұясы туралы әңгімелей 

білуге үйрету. 

Д/ойын:«Кішкене 

көмекшілер» 

Мақ:Үйінде 

аналарына қандай 

қызымет жасап 

көмектесетінін 

айту. 

Д/ойын:«Өз үйіңді 

құрастыр» 

Мақсаты:Құрлыс 

материалдарымен өз үйін 

құрастырып беру. 

Таңғы жаттығулар кешені(Құралсыз) 

Таңғы ас 

 

Ас дәмді болсын!Ботқаларын таусып ішуге дағдыландыру. 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу.«Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  Балаларға 

суреттерді көрсету 

арқылы өз отбасы 

туралы әңгімелеу 

арқылы тілдік 

қорларын 

дамыту,сөйлеу мәнерін 

арттыру. 

 

 

«Кел санамақ 

жаттайық».                        

Мақсаты: Балаларға 

санамақ айта отырып,өз 

отбасында кімдер 

болатынын,және өз 

отбасын сыйлауға 

үйрету. 

Д/ойын:«Ретіне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру.  

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ жасыру 

Онсыз маған қызық 

жоқ,онсыз маған бақыт 

жоқ. 

Ол әр баланың панасы,ол 

не екен балалар. 

(Отбасы) 

Ұйымдасты Білім беру саласы: Білім  беру Білім беру саласы Білім беру саласы Білім беру саласы 



рылған оқу 

қызметі 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

үйім орналасқан көше» 

Мақсаты:Суреттер 

бойынша әңгіме 

құру.Балабақша мен өз 

үйі орналасқан көше 

туралы 

әңггімелесу.Көше 

атауларын атай білуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Өз үйіңді тап» 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:.Сурет  салу 

Тақырыбы: Автобус 

Мақсаты: Автобус 

суретін салуда   

қылқаламмен жұмыс 

жасай білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзін тану 

Тақырыбы: Менің 

сезімдерім 

Мақсаты: 

Адамның сезіимдері 

туралы,оныңадамға 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Орыс тілі 

Тақырыбы:Улица, на 

которой я живу 

Мақсаты:Прививать 

любви к родному 

городу.Познакомить с 

главными улицами 

города.Научить детей 

дифференцировать 

транспорт по 

виду,назначению.Обучен

ие элементерным 

правилам поведения в 

общественных 

местах.Рассказы 

дошкольников о себе, 

своей семье,друге;о 

своем городе,стране 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері  

Тақырыбы:1-ден 7-ге 

дейін санау 

Мақсаты: балалардың 7- 

ге дейін санау 

дағдыларын 

қалыптастыру.Уақыт 

«Денсаулық» 

»Дене шынықтыру 

Мақсаты:Көлбеу 

басқышпен өрмелеп 

гимнастикалық қабырғаға 

өту.Саптан ұстай отыра 

қайта түсу.Қолды еденге 

тигізбей доға астымен 

еңбектеу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:  «Н»   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Н» 

дыбысымен таныстыру.  

Айтылу және  

ерекшеліктеріне назар 

аударту. Текшемен 

жұмыс. Қол қимылдарын 

дамыту. Н дыбысы бар 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасату. 

Дидактикалық ойын: 

«Дыбысты тап» 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Мүсіндеу 

Тақырыбы:Ауладағы 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:Допты екі 

қолмен заттар арасымен 

жүргізу.Арақашықтық 4 

мм орыннан биіктікке 

арқан сызықтан аттап 

секіру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат  ашу 

негіздері 

Тақырыбы:  «Н» әріпімен   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Н» 

дыбысымен таныстыру.  Н 

әріпін баспа әріптермен 

жазу.Н дыбысы кездесетін 

сөздерді ойлау. 

Ойын: «Кім көп біледі?» 

 

Білім беру саласы:. 

«Таным» 

Ұ:О.Қ.Жаратылыстану 

Тақырыбы:Менің 

көшем 

Мақсаты:Көшеде 

орналасқан ғимараттарды 

тамашалау.Танып атын 

білу.Айналадағы 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты:2мин дейін 

заттардың арасымен  

үздіксіз жүгіру , қиылысқан 

жерлермен баяу жүгіру 

.Арқаға  қапшық  қойып 

төрт тағандап  енбектеу 

.Сап түзеу және сапқа  тұру 

қайталау  және 

жетілдіруБілім беру 

саласы: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Кір қожалақ 

бала мен жалмауыз кемпір» 

Мақсаты: балаларды 

әңгіменің мазмұнымен 

таныстыру. Әдеби 

кейіпкерлерді адамгершілік 

тұрғысынан бағалауды 

үйрету.Адамның теріс 

қылықтарын көре білуді 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: «Мен 

досыма қалай 

көмектесемін?» 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 



тигізетін әсері жайлы 

түсінік беру.Бала 

бойындағы жақсы 

қасиеттерді 

дамыту.Сүйіспеншілікк

е тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойыны: 

«Жақсы  мен жаман» 

 

ұғымдарын 

меңгерту,кеше,бүгін,ерте

ң кеш,түс,таң ұғымдарын 

сөз арасында қолдана 

білу ұғымдарын 

қалыптастыру. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Менің көшем 

Мақсаты: 

Әнді табиғи, бірқалыпты 

дауыспен айтуға 

тәрбиелеу,лирикалық 

шығарманы сезіне білуге 

үйрету.Музыкаға сәйкес 

қимыл жасауға 

жаттықтыру 

көліктер 

Мақсаты: мүсіндеудің 

тәсілдерін меңгерте 

отырып,жемістерді  

мүсіндеу. 

 

 

 

 

 

 

өсімдіктергеқамқорлық 

жасау және атау. Оларды 

сипаттауды сөзбен айта 

білу қабілеттерін дамыту. 

Қойылған сұраққа толық 

жауап беруге баулу 
 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.ҚЖапсыру 

Тақырыбы: Көшедегі 

үйлер 

Мақсаты: балаларды 

тіктөртбұрыштан, шаршы  

пішіндерді қиып алып,  үй 

бейнесін құрап жапсыруға 

,бірнеше бөліктерге 

бейнелей білу  және оны 

ұқыпты желімдеуге  

дағдыландыру.  

 

Мақсаты:Орындаушылық 

дағдыларды 

қалыптастыру.Көшедегі 

түрлі дыбыстарды, 

көліктердің үнін естіп 

ажыратуға тәрбиеу 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ:Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Көшелер мен көпірлер» 

Мақсаты:  

Жол жүру сызбасын 

құру,көліктер 

қозғалысының ,көше 

бұрылыстарының және 

аспалы көпірлерді 

құрастырудың жолын 

көрсету. 

 

  

 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.   

Серуен Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

Құстарды бақылау 

Балалар күз 

мезгіліндегі 

құстардың тіршілігі 

қыстап қалатын 

құстар мен ,жылы 

жаққа ұшып кететін 

құстардың аттарын 

Күнді бақылау 

Мақ:Күз мезгіліндегі 

күннің жылулығы жаз 

мезгіліне қарағанда 

аздау болатындығын 

себебі күннің 

салқындап келе 

жатқанын әңгімелеу. 

Желді бақылаужелді, 

ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының өзгерістерімен 

таныстыру және желдің қай 

бағытта соғып тұрғандығын  

бақылау. 



соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

атап әңгімелеп беру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

мысық»   

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты 

оң және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Қимылды ойын: 

«Мені қуып жет!» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақ:Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау 

Қимылды ойын: «Аңшы мен 

қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге үйрету . 

Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң және 

сол қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 



Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы. 

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.   Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.    Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Балаларды біртіндеп 

ояту.Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді  сергіту 

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 

 

 

Балаларды біртіндеп 

тұрғызу.  ояту. Керілу 

жаттығуларын 

жасату.Беті қолдарын 

жуғызу. 

Балаларды  біртіндеп ояту. 

Мойынға арналған  

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Вариативтік  

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

 

Сюжеттік рөлдік ойын:  

«Отбасы» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу. 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы:  «Н» әріпімен   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Н» дыбысымен 

таныстыру.  Н әріпін баспа 

әріптермен жазу.Н дыбысы 

кездесетін сөздерді ойлау. 

Ойын: «Кім көп біледі?» 

1.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

табиғат бұрышындағы 

балықтарды күтіп 

баптауға үйрету. 

 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:«Пішіндер сыры» 

Мақ:Балалардың зейін 

ойлау қабілетін сандардың 

таңбаларын танып 

ажыратуды ажыратуды 

геом.денелерді,оларды 

түтерін ажыратуды ойын 

арқылы жетілдіру. 

 

Әңгімелесу:«Отбасым 

ды жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз 

ойымен отбасы туралы 

әңгіме құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасын

ың қайда жасайтыны 

туралы айту. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің отбасым» 

Мақ:Балаларға өз отбасын 

бейнелеу,ат қойып әңгімелеп 

беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 Сюжеттік ойын: 

«Отбасы» 

Мақ: Отбасы мүшелерін 

білуге,өз отбастарындағы 

адамдарды жақсы көруге 

және оларды тыңдай білуге 

тәрбиелеу.  



Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазан   айы 3- апта  (18.10.21-22.10.21) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы 

Өтпелі тақырыбы:«Менің отбасым» 

                                                          Апталық  тақырыбы:«Менің көшем» 

 Мақсаты: Балалар өзінің тұратын көше аттарын,көшелерінде кандай ғимарат немесе дүкен бар жоғын әңгімелеп айта білу 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

18.10.21ж. 

Сейсенбі 

19.10.21 ж. 

Сәрсенбі 

20.10.21 ж. 

Бейсенбі 

21.10.21 ж. 

Жұма 

22.11.21ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

Өз көше аттарын жаттатып жіберуін ескерту. 

Д/ойын:«Бұл кімге 

тиісті?»  

Мақ: Ойын арқылы өтбасы 

мүшелерін ажырата 

білуге,қай зат кімге тиісті 

екенін табуға,балалардың 

есте сақтау 

қабілетін,зейінін,ойлау 

қабілетін дамыту. 

Д/ойын:«Кім тез 

табады!» 

Мақ:Тәрбиеші отбасы 

мүшелерінің бірін 

сипаттап  береді,балалар 

кім екенін тез 

тауып,отбасындағы 

адамдарды сыйлауға 

тәрбиелеу. 

«Отбасы мүшелерін 

ата!» . 

Мақ: Отбасы мүшелерін 

атау(ата,әже,әке,ана,іні,а

ға,апа,сіңлі,қарындас)өз 

жанұясы туралы 

әңгімелей білуге үйрету. 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді ажырата 

білуге үйрету.Әр 

үйшіктің өз түсіне тән 

отбасы мүшелерін тез 

тауып, өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру.  

Д/ойын:«Ретіне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру. 

Таңғы жаттығулар кешені(Құралмен) 

Таңғы ас 

 

 Астарың дәмді болсын! 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу.«Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Балаларға 

суреттерді көрсету арқылы 

өз көшесі туралы әңгімелеу 

арқылы тілдік қорларын 

дамыту,сөйлеу мәнерін 

арттыру. 

 

 

«Кел санамақ 

жаттайық».                        

Мақсаты: Балаларға 

санамақ айта отырып,өз 

отбасында кімдер 

болатынын,және өз 

отбасын сыйлауға 

үйрету. 

Д/ойын:«Ретіне қарай 

орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру.  

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ жасыру 

Онсыз маған қызық 

жоқ,онсыз маған бақыт 

жоқ. 

Ол әр баланың панасы,ол 

не екен балалар. 

(Отбасы) 



Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақырыбы: 

Үй мен көше. 

Мақсаты:Үй мен көше 

туралы слайдтар 

қарау,берілген дыбысқа 

сөз ойлау.Сөзге 

дыбыстық талдау 

жасауды 

жаттықтыру.Негізгі  

ойды дұрыс   жеткізе  

білуге дағдыландыру 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу 

Тақырыбы:Көшедегі 

әсем гүлдер 

Мақсаты:балалардың 

гүлдің түрлері 

туралы,олардың  түстері 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Сурет салуда 

түстерді қолдану. 

Табиғаттан алған 

әсерлерін көрсете білуге 

үйрету. 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:  Мен қамқор 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Безопасность дома и на 

улице 

Мақсаты: 

Сформировать у детей 

представление об опасных 

предметахкоторые 

встречаются в быту, 

необходимости этих 

предметов для человека 

правилах пользования 

ими.Воспитывать у детей 

аккуратностьв работе с 

опасными 

предметами.Учить 

составлять короткие 

рассказы по картинкам и 

наблюдениям. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ  

Математика негіздері 

Тақырыбы:7 санын 

пысықтау. 

Мақсаты: балаларды   7 -

ге дейін ауызша санау 

арқылы 8 санын   

шығарып   алуға  үйрету;  

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Дене  шынықтыру 

Мақсаты:Қозғалыс 

бағыттында 

өзгерту.Шашырап заттар 

арасымен адымдап алға 

қарай жүру.Допты 

қабырғаға ұрып еденге 

ыршытып қос қолмен 

қағып алу  

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«Л»   

дыбысымен таныстыру.   

Мақсаты:Л   

дыбысыментанысуды 

жалғастыру,Л дыбысы 

бар сөздер ойлап 

табу.буынға бөлу. 

 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақырыбы: Гүл 

құмырасы 

Мақсаты: Таныс 

геометриялық 

пішіндерді  қиып,әдемі 

өрнек құрастырып    

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Көшедегі қауіпсіздік 

ережелері 

Мақсаты:шаруашылық 

құралдарын пайдалануда 

қауіпсіздік ережелерін 

сақтау.(Күрек,ара,балта,ба

лға) 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат  ашу 

негіздері  

Тақырыбы:«Л»   

дыбысымен таныстыру.   

Мақсаты:Л   дыбысымен 

таныстыру. Лдыбысы бар 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасай білуге 

үйрету.Текшемен жұмыс. 

Жазбаша тапсырмаларды 

орындау кезінде қол дың 

ұсақ қимылдарын дамыту.  

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ:О.Қ.Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Көшеде 

және бөлмеде өсетін 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру  

Мақсаты: 

Тізенің арасына 

қапшықты қойып қос 

аяқтап алға қарай 

жылжып 

секіру.Гимнастикалық 

орындық астында 

еңбектеу 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

 Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Тәртіп сақтап жүремін 

Мақсаты: Өз дауысын 

басқара білуге 

үйрету.«Жақсылыққа-

жақсылық»- деген сөздің 

мағынасын түсіндіру. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Алғашқы 

тамшылар. 

Мақсаты:Халық 

мұрасына 



баламын 

Мақсаты: 

«Қамқорлық»ұғымының 

адамгершілік құндылығы 

ретінде  мәнін 

ашу.Қамқорлық жасай 

білу дағдыларын дамыту. 

 

заттарды саны бойынша 

санап шығарып алуға  

дағдыландыру.Математи 

калық   тілдерін,  

зейіндерін,  байқағышт 

ықтарын,  өз  бетінше   

жұмыс   істей  білу   

дағдыларын  дамыту. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Музыка 

Тақырыбы:Өзіңе сақ бол. 

Мақсаты:Музыканы 

тыңдап,сипаттарын 

ажырату.Ән мәтінін дұрыс 

айтуға жаттықтыру. 

Ойындарда эмоциясын 

ояту,кейіпкер роліне еніп 

орындауды жетілдіру. 

 

жапсыруды  меңгерту.  

Қию  тәсілдерін  

жетілдіріп тәрбиелеу. 

Білім беру саласы: 

«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы:Табиғатты 

қорғайық 

Мақсаты: 

 Табиғатқа деген 

сүйіспеншілікке, 

оны қорғай 

білугеынтасын 

тәрбиелеу.Үйде және 

көшеде эмоционалды-

жағымды  көзқарасты 

қалыптастыру 

 

 

 

өсімдіктер» 

Мақсаты:Көшеде және 

бөлмеде өсетін 

өсімдіктерді танып атын 

білуге үйрету,оларды 

сипаттау.Оларға 

көрсетілетін қамқорлық 

сезімдерін қалыптастыру. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: Көшедегі 

торғайлар 

Мақсаты: балаларға 

қозғалыстағы құстардың 

тіршілігі туралы түсінік 

беру, оларды мүсіндей 

білуге үйрету, балалардың 

ойлау қабілетін, 

шығармашылығын, ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту.Ұқыптылыққа, 

құстарға қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

 

қызығушылықтарын 

ояту,есту арқылы 

интонациялықдәл және 

жалған үнді ажырату.Ән 

тыңдату 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен БақылауАуа-райын , 

желді, ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-

Бақылау:Ауа-райын  

бақылау.  

Мақсаты:Күзгі  

табиғаттағы  өзгерістер 

туралы түсінік 

беру(күн салқын, 

Бақылау:Күзгі ағашты. 

Мақсаты:Балаларды 

ағаштың  негізгі 

бөліктері 

(тамыры,діңі,жапырағы,

бұтағы),оның 

Желді бақылаужелді, 

ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының 

Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының 



райының өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Жеке жұмыс: 

Күз мезгілін әңгімелеу. 

МАқ:Балалар 

байланыстыра сөйлеуін 

қадағалау 

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы қоқыстарды, 

тастарды жинауға 

көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету .  

Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: 
Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

жаңбыр жауады, 

салқын жел соғады). 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазартуға көмектесу. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан», 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Жаңбыр 

әнін жаттату. 

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 
Еркін 

ойын:Балалардың 

сүйікті 

ойыншықтарымен 

биіктігі,жуандығы  

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Жеке жұмыс: 

Серуенге қызығушылық  

туғызу; балалармен 

жеке әңгімелесу; 

серуенге ойын 

материалдарын таңдау; 

серуенде балаларды 

әрекет етуге 

ынталандыру. 

Еңбек:Балалармен 

бірге сынған 

ағаштардың бұтақтарын 

жинау.Тәрбиеші ағаш 

түбін тырнауышпен 

қопсытады.Ағаш  

тамырына  ауа беру 

үшін қопсыту 

керектігін түсіндіреді. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан», 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Еркін ойындар: 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай 

ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге үйрету 

. Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай 

ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге үйрету 

. Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 



ойнауына жетекшілік 

жасау. 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Балаларды біртіндеп 

ояту.Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді  сергіту жаттығулар 

жасату. Беті қолдарын жуғызу. 

 

 

Балаларды біртіндеп 

тұрғызу.  ояту. 

Керілу 

жаттығуларын 

жасату.Беті 

қолдарын жуғызу.  

Балаларды  біртіндеп 

ояту. Мойынға арналған  

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 

 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 



Ойындар 

дербес 

әрекет,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

Вариативтік  

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

Сюжеттік рөлдік ойын:  

«Отбасы» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу. 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы:«Л»   дыбысымен 

таныстыру.   

Мақсаты:Л   дыбысымен 

таныстыру. Лдыбысы бар 

сөздерге дыбыстық талдау 

жасай білуге үйрету.Текшемен 

жұмыс. Жазбаша 

тапсырмаларды орындау 

кезінде қол дың ұсақ 

қимылдарын дамыту. 

1.Табиғат бұрышы: 

Табиғат 

бұрышындағы 

балықтарды 

тәрбиеші көмегімен 

суын ауыстырып, 

жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

табиғат 

бұрышындағы 

балықтарды күтіп 

баптауға үйрету. 

Вариативтік 

компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:Ғажайып 

тапсырмаларға саяхат 

Мақ:Балаларды 

тапқырлыққа 

ізденімпаздыққа 

тәрбиелеу.Ойлау ,көріп 

тану,зейін есте сақтау 

Қабілеттерін дамыту. 

 

 

 

 

Әңгімелесу:«Отбасым 

ды жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз 

ойымен отбасы туралы 

әңгіме құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасыны

ң қайда жасайтыны 

туралы айту.            

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің Көшем» 

Мақ:Балаларға өз отбасын 

бейнелеу,ат қойып әңгімелеп 

беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 Сюжеттік ойын: 

«Отбасы» 

Мақ: Отбасы 

мүшелерін білуге,өз 

отбастарындағы 

адамдарды жақсы 

көруге және оларды 

тыңдай білуге 

тәрбиелеу.  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата – аналарға «Менің 

отбасым» фото 

альбомдарымен таныстыру. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Күз сыйы» 

көрмесіне  қатысуға 

шақыру 

Ата-аналарға 

балалардың тазалығы 

және денсаулығы 

жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен 

балалардың денсаулығы 

жөнінде әңгімелесу. 

 



Қазан   айы 4- апта  (25.10.21-.29.10.21) аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие 

оқу қызметінің  циклограммасы 

Өтпелі тақырыбы:«Менің отбасым» 

Апталық  тақырыбы:«Күз келді» 

Мақсаты: Күз мезгілілінің ерекшелігін айту,балалар суретке қарап күз мезілі жайлы әңгңмелеу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

25.10.21ж. 

Сейсенбі 

26.10.21 ж. 

Сәрсенбі 

27.10.21 ж. 

Бейсенбі 

28.10.21 ж. 

Жұма 

29.10.21ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

Күз мезгілінің ерекшелігі туралы түсінік беру. 

Әңімелесу. 

Мақ:Балалар берілген 

сұрақтарға толық жауап 

беу.Байланыстырып сөйлеу 

дағдысын қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын:  

« Күзде не киеміз? » 

Мақсаты: Күз мезгіліне 

байланысты адамдардың 

киімкию үлгісін көрсете 

түсіндіру. 

«Қай мезгіл екенін ата!». 

Мақ: Көрсеткен суретті 

балалар қай мезгіл екенін 

ажыратып ерекшелігін 

айту.. 

Д/ойын:«Кішкене 

көмекшілер» 

Мақ:Үйінде 

аналарына қандай 

қызымет жасап 

көмектесетінін 

айту. 

Д/ойын:«Көкөніс пе? 

жеміс пе?» 

Мақсаты:Балалар 

көкніспен жемістерді 

ажыратып,айту. 

                                             Таңғы жаттығулар кешені(Құралсыз) 

Таңғы ас 

 

Ас дәмді болсын!Ботқаларын таусып ішуге дағдыландыру. 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу.«Күз » 

 Мақсаты:  Балаларға 

суреттерді көрсету 

арқылы өз күз  туралы 

әңгімелеу арқылы тілдік 

қорларын дамыту,сөйлеу 

мәнерін арттыру. 

 

«Кел санамақ 

жаттайық».                        
Мақсаты: Балаларға 

санамақ айта отырып,өз 

отбасында кімдер 

болатынын,және өз 

отбасын сыйлауға 

үйрету. 

Д/ойын:«Ретіне 

қарай орналастыр» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін  үлкенінен 

кішісіне қарай ретімен 

орналастыру.  

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ жасыру 

Онсыз маған қызық 

жоқ,онсыз маған бақыт жоқ. 

Ол әр баланың панасы,ол не 

екен балалар. 

(Отбасы) 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

(үзілістері 

мен бірге) 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: Алтын күз. 

Мақсаты: Сөйлеу   

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Тақырыбы:Золотая осень 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Жүргенде және шеңбер 



 барысында диалогтік  

сөйлеулерін дамытуға   

ықпал  ететін    тілдік   

ортаны құру.Күз жайлы 

ұғымдарын 

қалыптастыру.Сөз 

қорларын байыту. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.ҚСурет салу 

Тақырыбы: Күзгі 

бақтағы жапырақтар 

Мақсаты:балаларды  

түстер туралы 

білімдеріне сүйене 

отырып, біртектес 

заттарды бейнелей білу 

дағдыларын 

қалыптастыруды 

жалғастыра отырып, 

салуды үйрету, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

.Өзін-өзі  тану 

Тақырыбы: 

Мен осындай адаммын 

Мақсаты:Жақсы 

қасиеттер туралы 

қарапайым түсінік 

беру.Бойларына жақсы 

қасиеттер  

қалыптастыру,адамгерші

Мақсаты:Учить 

дошкольников видеть и 

называть природные 

изменеия. Научить 

называть осенние 

месяцы в их правильной 

последовательности.Нау

чить понимать и 

правильно отвечать на 

вопрос Какое сейчас 

время года?Формировать 

обобшающие понятие 

фрукты,овощи.учить 

составлять описательный 

рассказ, называя 

предмет,его 

количество,размер,цвет,в

кусное качество. 

 

 

 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ.  

Математика  негіздері    

Тақырыбы: 8 саны 

Мақсаты:  

8 санының пайда болу 

жолдарын көрсету8-ге 

дейін тура және кері 

санауға 

жаттықтыру.Геометриял

ық денелер мен 

шынықтыру 

Мақсаты: 

Кедергілерден өту 

арқылы түрлі 

жылдамдықпен баяу 

жылдам орташа 

қарқынмен 1,5 м 2 

мин тоқтаусыз 

жүгіру.Доғаның 

астымен 

төрттағандапи допты 

басынмен итеріп 

еңбектеу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері  

Тақырыбы: «Р 
дыбысымен 

таныстыру»  

Мақсаты:  Р  

дыбысымен 

таныстыру. Р дыбысы 

бар сөзге дыбыстық 

талдау жасай білуге 

үйрету. Дауысты 

дыбыспен дауыссыз 

дыбысты ажырата 

білуге үйрету. Сөздер 

Жүргенде және шеңбер 

жасағанда қолды жан-

жаққа созып тік тұру.Сол 

ға оңға бұрылу.Тұрған 

орында айналу,қолды 

еденге құрсаудың шетіне 

тигізбей оң және сол 

бүйірімен топталып 

құрастырудың ішіне өту. 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат  ашу 

негіздері  

Тақырыбы: «Р 

дыбысымен таныстыру»  

Мақсаты:  Р дыбысы бар 

сөзге дыбыстық талдау 

жасай білуге үйрету. Р 

дыбысына сөздер ойлап 

табуға үйрету.Баспа 

әріптерін жазу. 

Білім беру саласы:. 

«Таным» 

Ұ:О.Қ.Жаратылыстану 

Тақырыбы»Күзгі баққа 

саяхат» 

Мақсаты: Күзде 

ағаштардың 

,шөптердің,гүлдердің 

күйін бақылату. Сөздік 

жасағанда қолды жан-жаққа 

созып тік тұру.Солға оңға 

бұрылу.Тұрған орында 

айналу,қолды еденге 

құрсаудың шетіне тигізбей 

оң және сол бүйірімен 

топталып құрастырудың 

ішіне өту. 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет: 

Тақырыбы:»Мақтаншақ 

алма» 

Мақсаты: 

Ертегіні сахналау.Әдеби 

кейіпкерлердің әрекеттерін 

бағалауға 

үйрету.Театрландырылған 

әрекеттерді меңгертуӘдіс-

тәсілі: 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы:Жомарт  күз 

МақсатыӘн айтуда бірге 

бастап,бірге 

аяқтауды,әуеннің сипатын 

ажыратуды 

жетілдіру.Аспаптың 

сүйемелдеуімен жеке ән салу 

машықтарын дамыту 



лікке тәрбиелеу.. 

 

 

пішіндерді дұрыс танып 

білуге үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Алтын күз 

Мақсаты:Әнді табиғи, 

бірқалыпты дауыспен 

айтуға 

тәрбиелеу,лирикалық 

шығарманы сезіне білуге 

үйрету.Музыкаға сәйкес 

қимыл жасауға 

жаттықтыру 

 

мен сөйлем құрау 

арқылы балалардың 

сөйлем құрау 

қабілеттерін  дамыту.  

 

Білім беру 

салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ: Мүсіндеу 

Тақырыбы:Саңырау

құлақтар 

Мақсаты: Таныс 

пішіндерддің   

бейнесін мүсіндей 

білуге үйрету. 

Шығармашылығын, 

қол саусақ икемділігін 

дамыту. 

 

қорды байыту. 

Адамдардың (аула 

тазалаушы) еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу, 

оларға көмектесуге 

ынталандыру. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.ҚЖапсыру 

Тақырыбы: «Қоржынға  

құстұмсық оюын 

орналастыру  

Мақсаты: 

Ұлттық бұйымдар туралы 

ұғымдарын кеңейту.Қию  

іскерліктерін меңгерту.  

Дидактикалық ойын: 

«Қандай ою?» 

 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ.  

Құрастыру 

Тақырыбы: 

Кірпі 

Мақсаты: Табиғи 

материалдарды пайдалана 

отырып, кірпі бейнесін 

жасау.Пісте дәндерін 

мақсатты пайдалана білуге 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет 

сақтау, мадақтау.  

 

Серуен Серуенге қызығушылық  

туғызу; балалармен жеке 

әңгімелесу; серуенге ойын 

материалдарын таңдау; 

серуенде балаларды әрекет 

етуге ынталандыру. 

Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-райының 

Бақылау:Ауа-райын  

бақылау.  

Мақсаты:Күзгі  

табиғаттағы  өзгерістер 

туралы түсінік беру(күн 

салқын, жаңбыр жауады, 

салқын жел соғады). 

Еңбек: Ойын алаңын 

тазартуға көмектесу. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Бақылау:Күзгі 

ағашты. 

Мақсаты:Балаларды 

ағаштың  негізгі 

бөліктері 

(тамыры,діңі,жапырағы

,бұтағы),оның 

биіктігі,жуандығы  

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Жеке жұмыс: 

Серуенге 

Желді бақылаужелді, 

ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-

райының 

өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Қимылды ойын: 

Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 



өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау.Табиғатқа 

«Отбасым-бақыт  мекені» 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  

сыйластық  құндылықтары  

туралы  түсініктерін  

кеңейту.Отбасындаы  

өзара  қарым-қатынас  

дағдыларын  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 
«Отбасыма тілек» 

«Отбасым-бақыт  мекені» 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  

сыйластық  құндылықтары  

туралы  түсініктерін  

кеңейту.Отбасындаы  

өзара  қарым-қатынас  

дағдыларын  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Кім шапшаң?»О/ш:Екі 

бала күз мезгілінің 

ерекшелігін тез 

айту.Мақ:Балалардың 

есіне күз мезгілінің 

ерекшелігін 

сақтату,шапшаң ойлай 

білуге дағдыландыру. 

Қимылды ойын: 

«Тышқан мен мысық» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан», 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Жаңбыр 

әнін жаттату. 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз ету 

және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Еркін ойын:Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

қызығушылық  туғызу; 

балалармен жеке 

әңгімелесу; серуенге 

ойын материалдарын 

таңдау; серуенде 

балаларды әрекет етуге 

ынталандыру. 

 

Еңбек:Балалармен 

бірге сынған 

ағаштардың 

бұтақтарын 

жинау.Тәрбиеші ағаш 

түбін тырнауышпен 

қопсытады.Ағаш  

тамырына  ауа беру 

үшін қопсыту 

керектігін түсіндіреді. 

Мақсаты : Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Мысық пен тышқан», 

«Ақ қоян » (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай 

ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге үйрету 

. Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 



білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы. 

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Тәтті ұйқы.    Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей» 

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

Балаларды біртіндеп 

ояту.Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді  сергіту жаттығулар 

жасату. Беті қолдарын жуғызу. 

 

 

Балаларды 

біртіндеп тұрғызу.  

ояту. Керілу 

жаттығуларын 

жасату.Беті 

Балаларды  біртіндеп ояту. 

Мойынға арналған  

жаттығулар жасату. Беті 

қолдарын жуғызу. 



мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

жасату қолдарын жуғызу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету.  

Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Вариативтік  

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

Сюжеттік рөлдік ойын:  

«Отбасы» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу. 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы:  «Р» әріпімен   

дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:  «Р» дыбысымен 

таныстыру.  Р әріпін баспа 

әріптермен жазу.Р дыбысы 

кездесетін сөздерді ойлау. 

Ойын: «Кім көп біледі?» 

1.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

табиғат бұрышындағы 

балықтарды күтіп 

баптауға үйрету. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:»Ғажайып тапсырма 

әлемі» 

Мақ:Танымық 

қызығушылықтарын 

арттыру.Пішіндерден 

бейне құрастыруды одан 

әрі жалғастыру.Көп білуге 

,ізденуге ұмтылдыру.Жан-

жақтыдамыту. 

 

Әңгімелесу:«Отбасым 

ды жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз 

ойымен отбасы туралы 

әңгіме құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасыны

ң қайда жасайтыны 

туралы айту. 

 «Не өзгерді?» 

Мақсаты: Көру арқылы 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

О/б: Тәрбиеші жеміс пен 

көкөністің бір - екі түрін 

араластырып қойып. 

Балаларға көздерін 

жұмуын сұрайды. Сол 

арада жеміс пен 

көкөністің арасынан 

біреуін алып жасырып 

қояды. Көзін ашқан 

балалардан не 

өзгергенінсұрайды. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Күз келді» 

Мақ:Балалар күз мезгілін 

елестету арқылы 

салу,әңгімелеу. 

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Д/о:«Жылмезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың 

жыл мезгідері туралы 

білімдерін бекіту, 

мезгілдерді атауларын 

үйрету(қыс, көктем, жаз, 

күз). Мезгіл өзгерістерін 

талқылау. 

Ойын барысы: Тәр/і 

балалардан жылдың қай 

мезгілі екенін сұрайды. 

Жыл мезгілі төрт бөліктен 

тұрады, әр бөлікке сәйкес 

мезгілдердің 

ерекшеліктерін айту. 



 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша айының  I-апта01.11.22-05.11.212 ж.аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

   Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау»  

  Апталық тақырып:«Өзім туралы» 

МақсатыБалаларға денсаулықтың маңыздылығын түсіндіру,дұрыс тамақтануға үйрету,  жаттығулар мен спорттық ойындарға 

қызығушылықтарын қалыптастыру.Тазалық сақтауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 01.11.21 Сейсенбі 02.11.21 Сәрсенбі 03.11.21 Бейсенбі 04.11.21 Жұма 05.11.21 

Ата-аналарына  балалардың көңіл күін және тазалығын көңіл бөлуін қадағалауын ескерту 

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б.  

«Кім шапшаң?» 

Мақ:Балалар суретке қарай 

отырып тазалыққа қатысты 

заттарды атау. 

«Мен кіммін?» 

Ойын шарты; 

Дауысынна қарай 

ажырату. 

Домино 

Балалардың өзінің 

үйреніп, өзін дамытуына 

мүмкіндіктер беру. 

 

Жұмбақтар 

Мақ:Тазалыққа 

қатысты заттар 

туралы жұмбақтар 

жасыру. 

Тез жаттаймыз 

«Тазалықты сүйемін» 

Мақ:Балалардың есте сақтау 

қабілетін арттыру. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

(5мин) 

Таңғы  жаттыгулар кешені.(Құралмен) 

 

Таңғы ас   Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. «Бата беру»,                           Ас 

қайтару» дәстүрлерін үйрету.    

Ұйымдастыр

ыған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу 

Мақсаты:балаларға сұрақ 

қою арқылы адамға 

денсаулық не үшін 

керектігін,Дені сау адам 

не істеу керектігі туралы 

сұрақтарға толық жауап 

алу. 

Тақпақтар 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз 

Көкке қарап талпынып 

Күнге қолды созамыз. 

«Кім екеніңді тап» 

О/шарты:ойынықатысуш

ы қолшатыр астына 

жасырынып қалады 

қалған балалар 

жасырынған кім екенін 

табу керек.өзінің кім 

екенін тапқанша 

жалғасады. Ол «Мен 

(жасырын сөз)» деп айтуы 

Тақпақтар 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 

Тамақтың алды-

артында, 

Қолыңды бала жуып 

жүр. 

«Бисмиллахсыз» 

Санамақ 

Жуамын,Жуамын, 

Тісімді ысқылап, 

Жуамын,Жуамын, 

Қалмасын тісте қақ. 

Жуамын,Жуамын, 

Тес жегі болмасын. 

Жуамын,Жуамын, 

Түрлі иіс қалмасын. 

Тіс жуды балаңыз, 



керек. бастауға, 

Болмайтынын біліп 

жүр. 

Анашым, қараңыз. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі 

Білім беру саласы  

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Өзім жайлы» 

Мақсаты: 

Өзі жайлы негізгі ойды 

дұрысжеткізу.Монологт

ық ойларын 

байланыстырып құра 

білуге ,әңгімені бірізді 

және нақта айтуға , 

сипаттау және хабарлау 

әңгімелерді құрастыруға 

үйрету..  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ:Сурет салу 

Тақырыбы: Өз 

портретім 

Мақсаты: балаларды 

бейнелеу жанрларымен 

таныстыра отырып,өз 

бейнелерін салуды  

үйрету, балалардың 

шығармашылық 

қабілетін арттыру. 

Білім беру саласы 

«Әлеумет 

Өзін-өзі  тану 

1.Б. б. с: 

«Таным» 

Математика негіздері: 

Тақ:Саусақ санау 

Мақсаты: Саусақ 

санау,денесінде жұп 

тақ мүшелерін атауды 

үйрету.Уақыт 

ұғымдары туралы 

білімдерін 

бекіту.Таң,түс,кеш,түн  

мезгіледері тәулікті 

құрайтыны туралы 

ұғымдарын қалыптас 

тыру.10 санымен 

таныстыру.10-ға дейін 

санауды үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Ұқсас заттарды 

ата?» 

Дид, ойын «Сандар 

неге ұқсайды?»                

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тақырыбы:Кто я 

Мақсаты:Ввести 

названия частей тела 

человека .Формировать  

сознательное 

отношение к своему 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Мақсаты: Гимнастикалық 

орындық үстінде ішпен 

еңбектеу.Допты екі қолмен 

бір-біріне арақашықтығы 
1,5-2 мм асыра лақтыру. 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.Сауат  ашу  

негіздері  

Тақырыбы:«О және Ө» 

дыбыстары 

Мақсаты:О,Ө дыбысымен 

таныстыру. О,Ө дыбысы 

бар сөзге дыбыстық 

талдау жасай білуге 

үйрету. Дыбыстардың 

ұқсастығын 

айырмашылықтарын 

ажырату. Сөздер мен 

сөйлем құрау арқылы 

балалардың сөйлем құрау 

қабілеттерін  дамыту. 

Б.б.с:«Шығармашылық

» 

Ұ:О:Қ Жапсыру 

Тақырыбы: 

Көңілді сайқымазақ 

Мақсаты: 

Қағазды  қатпарлап,  

бүктеп  қию  әдістерін   

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз  мінез-

құлық  негіздері 

Тақырыбы:Мөлдір су 

Мақсаты: 

Судың ағзаға 

қажеттілігі,пайдасы 

туралы айту.Азық-түлік 

өнімдерін қолдану 

тәсілдерін түсіндіру  

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. Сауат  ашу 

негіздері  

Тақырыбы:«О және Ө  

дыбыстары 

Мақсаты:О,Ө 

дыбысымен таныстыру. 

Дауысты дыбыспен 

дауыссыз дыбысты 

ажырата білуге 

үйрету.О,Ө дыбыстары 

кездесетін сз ойлауға 

үйрету.Қаламды дұрыс 

ұстауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Сөзді буынға бөлейік» 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыстан

у 

Тақырыбы:Жаз бен 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ.  Дене шынықтыру  

Мақсаты: 
Әрқадам сайын допты 

алдына немесе артына 

қолдан –қолға ауыстыра 

отырып,орындық үстімен 
жүру.Бір-қырымен тізе бүгіп 

жүру.Қарапайым музыка 

ырғағына сайын қолды 
шапалақтау. 

 Б.б.с: «Қатынас»  

Ұ.О.Қ. Көркем әдебиет 

Тақырыбы:Мұнтаздай 

таза бала 

Мақсаты: Балаларды 

әңгіме құрап айта білуге  

үйрету. Тазалық-

денсаулық кепілі екенін 

ұғындыру.Таза жүруге 

ынталандыру 

Дидактикалық ойын; 

«Жуыну үшін не керек?» 

Б.б.с:«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ  Музыка 

Тақырыбы: Күз сыйы 

Мақсаты: 

Шығармашылық 

қиялдауды 

сезіндіру,көпшілікте 



Тақырыбы:  Менің 

туыстарым 

Мақсаты: 

«Өзара сыйластық» 

ұғымының  адамгершілік 

құндылығы ретіндегі 

мәнін ашу.Туыстар 

туралы түсінік 

беру,туыстар 

арасындағы сыйластыққа 

тәрбиелеу. 

 

здоровью. 

Продолжить учить 

детей выражать 

просьбу о разрешении. 

Фонетическое 

упражнение на 

произношщение звуков 

ч-ш 

Б.б.с:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

Тақырыбы: Өзім 

туралы 

Мақсаты: Балаларды ән 

арқылы қуана 

білуге,әнді көңілді 

дауыспен айта білуга 

үйрету. 

 

жалғастыру. 

Дидактикалықойын: 

«Кімнің сыйлығы?» 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: Мен жайлы 

Мақсаты:Өз үйінен 

балбақшаға дейінгі жолды 

ажырата білуге 

үйрету,өздерінің топ 

атауын айта білуін 

түсіндіру. Үйдегі ата-

анасының аты жөнін 

толық айта білуге үйрету. 

 

күз 

Мақсаты:Жаз бен күз 

кезіндегі 

ерекшеліктерді,киім 

кию өзгерістермен 

табиғатты бақылау..Күз 

кезіндегі тірі 

табиғаттағы 

өзгерістерді тани білуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдері» 

пысықтау. 

«Шығармашылық»  

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақырыбы:Құлын 

Мақсаты: Балаларды 

мүсіндеудің әдіс-

тәсілдерін меңгерте 

отырып,  құлын 

бейнесін мүсіндеуге 

үйрету. 

Тиянақтылыққа 

тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілі: 

Дидактикалық ойын: 

«Төлін табуға 

көмектес»  

: 

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Қауіпсіз  мінез-

құлық  негіздері 

өздерін қалай ұстау 

мәдениетін қалыптастыру, 

әнді көңілді дауыспен 

айта білуга үйрету.   

 



Тақырыбы:Мөлдір су 

Мақсаты: 

Судың ағзаға 

қажеттілігі,пайдасы 

туралы айту.Азық-түлік 

өнімдерін қолдану 

тәсілдерін түсіндіру. 

Серуенге 

дайындық  

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау Ауа-райын , 

желді, ашық күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз  

мезгіліңдегі ауа-

райының өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы қоқыстарды, 

тастарды жинауға 

көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

Ауа-райын , желді, 

ашық 

күнді,ағаштарды,үлкен

дердің еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-

райының 

өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Қимылды ойын: 
«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

Теректің бұтақтарды 

бақылау Текектің 

бұтақтарының жапырақтары 

жайлап түсіп 

жатыр,жапырақтардың 

түстері 

сары,қызғыл,қызғылтсары 

түске боялғанын айту. 

Мақсаты: Күз мезгіліңдегі 

ауа-райының өзгерістерімен 

таныстыру және желдің қай 

бағытта соғып тұрғандығын  

бақылау. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

Желді бақылау ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліңдегі ауа-

райының 

өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау. 

Қимылды ойын: 
«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

Адамдардың киімін  

бақылау 

Адамдар жаз мезгіліне 

қарағанда күз 

мезгілінде кішкене 

қалындау киім киеді 

(Балалар өздері 

әңгімелеу) 

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   
Балаларды  бірлесіп 

еңбек етуге үйрету . 

Еңбек сүйгіштікке 



сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетек.жасау. 

бірлесіп еңбек етуге үйрету . 

Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң және 

сол қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты оң 

және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жете.  жасау. 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Допты 

оң және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 
Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен  

ойн 

Серуеннен 

оралу 

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

Түскі ас Үлкендер еңбегін бағалауға үйрету. Өз –өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Түскі ұйқы «Дәрігер 

Аиболит»Мульфилімі

н қарау. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

«Не дәмді?» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Тосек үстінде жатып 

ақтарына қолдарына 

қыздыру 

жаттығуларын жасау. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату.  

 

Балаларды біртіндеп 

тұрғызу.  ояту. Керілу 

жаттығуларын жасату.Беті 

қолдарын жуғызу. 

Балаларды  біртіндеп 

ояту. Мойынға 

арналған  жаттығулар 

жасату. Беті қолдарын 

жуғызу. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді жаттығулар 

жасату. Беті қолдарын 

жуғызу. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы 

әңгімелесу 



Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік 

компанент 

«Алтын   асық» 

(Пән маманның 

жоспары бойынша) 

 
 
 

Дид- Ойын 

«Тез жауап бер» 

Ойын мақсаты. 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге дағдыландыру. 

      Вариативтік    

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«О және Ө әріпін 

жазу» 

Мақ:Үстелде отыру 

дағдыларын жетілдіру. 

Жазу машықтарын 

қалыптастыру. 

Дид-Ойын. 

«Кім тез жинайды» 

Ойын мақсаты: 

Ойыншықтарды ірісін 

бір бөлек ұсағын бір 

бөліп жинау керек. 

Ұқыптылыққа 

шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

      Вариативтік 

компанент 

«Бәрін білгім келеді». 
Тақ::«Тапқыр болсаң тауып 
көр» 

Мақ:Ойлау 

отырып,санаутыүйретуді 
жалғастыру,есте сақтау 

қабілетін 

арттыру.Логикалық ойлау 

қабілетін зейінін дамыту. 

 
 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 

Аяуға тазалыққа 

қажетті заттарды 

топтастырту. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқынға тақпақ үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Ясиніге шарбақтың суретін  

үлгі  бойынша салдыру,  

қарандашты  дұрыс  

ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Жансаяға «Ө»,«О» 

дыбысына сөздерді 

дұрыс  айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Алмасқа балабақша   

ғимаратын  берілген  үлгі  

бойынша дұрыс 

құрастыруды үйрету 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

«Денсаулық тазалықтан басталады»Балалалрдың несаулығына назар аударуын ескерту. 

Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 

 

 

 

 

 



Қараша айының  08.11.21-12.11.21 ж II-апта аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

                                                                     Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау» 

                                                                     Апталық  тақырып:«Тамақтану дәрумендер» 

 Мақсаты: : Ересектердің көмегімен тамақ түрлері мен тамақтану туралы әңгімелесу.Адам денсаулығына  дәрумендердің пайдасы туралы 

айту. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 08.11.21ж  Сейсенбі 09.11.21ж Сәрсенбі 10.11.21ж Бейсенбі 11.11.21 Жұма 12.11.21 

Дәріумендер туралы толық түсінік беру,кей тамақтың зиян екенін айту, 

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу 

Мақ:Балаларға дәрімен 

туралы ,оңы не үшін дәрумен 

дейміз?Ол дама 

денсаулығына қандай 

пайдасы барын айту. 

 

Дидактикалық ойын 

«Бауда ма, бақшада ма?» 

Шарты: Аты аталған 

жемістер мен 

көкөністердің қайда 

өсетіндігін айтады. 

Көкөністер мен 

жемістердегі дәруменнің 

пайдасын айту. 

Тақпақтар 
Мен қиярмын, сәндімін. 

Салаттардың сәнімін. 

Дәруменім мол менің . 
Жегенге қуат 

сыйлаймын! 

Алма, алма дейсің 

Алма әкелсем жейсің 
Айтпадыекендеме 

Алманыжумайжеме 

 
 

 

Жұмбақ шешеміз 

Бақшамызда өседі, 

Керек тағам деседі 

Бар қызыл, көк, 

сарысы 

Ащы-тұщы 

бәрісі.(картоп) 

.Болса да ащы, 

Дәмдіетерасты. 

Өседіолжерге, 

Тығыпалыпбасты. 

(Жуа) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Дәмін татып, қай жеміс 

екенін ата» деп аталады. 

Мақсаты: Балалардың 

дәм сезу ,қабілеттерін 

арттыру. 

Балдарға кесілген 

жемістерді тарелкаға 

салып алдарына қоямыз. 

Таңертеңгі  

Жаттығу 

(5мин) 

Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас   Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру. «Бата беру»,                           

«Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыры

Дидадак-ойын 

«Ертегі кейіпкерлерін тауып, 

Жұмбақ шешу. Қалың 

киімді ұнатады, 

Д/о: «Дәрумендер 

денсаулық кепілі» 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

«Менің достарым» 

Өз достары жайында 



лған 

оқу қызметіне 

дайындық 

олардың жүрісін сал» Шешіндірсең 

жылатады. (Пияз). 

Аласа талда алуан 

алма, 

Ал қызыл болмай 

аузыңа салма 

(Қызанақ). 

Көкпеңбек еді 

көктемде, 

Қызарды күз жеткенде.  

(Алма) 

Мақсаты: Балаларға 

көкөністер мен жеміс 

жидектердің адам 

денсаулығына 

пайдасы жайлы 

түсіндіру. Олардың 

құрамы дәрумендерге 

бай екендігін, тұмау 

мен суық тиюден 

қорғайды 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым. 

айтып беруін 

қалыптастыру. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ  Сөйлеуді  дамыту 

Тақырыбы: Тамақтану 

Мақсаты: Ересектердің 

көмегімен тамақ түрлері мен 

тамақтану туралы 

әңгімелесу.Ойдан шығару 

арқылы байланыстырып 

сөйлеуге үйрету. 

Б.б.с«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ Сурет салу   

Тақырыбы: Шай ыдыстары 

Мақсаты: Олардың 

бөліктерінің үйлесімділігін 

нақты беруге, бөліктердің  

көлемі  мен орналасуына 

түстер туралы біліміне 

сүйене отырып салуға 

үйрету. Көркемдік талғамын, 

ой қиялын дамыту. 

Б.б.с«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ Өзін-өзі  тану 

 Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері 

Тақырыбы:9 саны 

Мақсаты: балаларға 

көренкілік негізінде 9  

санының пайда 

болуымен таныстыру.9  

көлеміндегі санды тура 

және кері санауға 

үйрету.Нешінші,саны 

бойынша қайсысы 

сұрақтарына жауап 

беру дағдыларын 

дамыту.Дөңгелек 

,тіктөрт бұрышпен 

таныстыру арқылы 

ұғымдарын кеңейту. 

Дидактикалық 

ойын:«Ұқсас заттарды 

ата?» 

Б.б.с.«Қатынас» 

Б.б.с«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру  

Мақсаты: 
Сапқа 1,2,3 қатармен 
тұру,сап  түзеуде 1,2,3 

қатармен қайта 

тұру.Бадминтон 
воланды ракетамен 

белгілі бір жаққа 

бағыттай отырып,қағып 

лақтыр. 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. Сауат  ашу 

негіздері  

Тақырыбы: 

«Т» дыбысымен 

таныстыру» 

Мақсаты:«Т»-

дыбысының 

айтылғанда 

кедергімен 

айтылатынын,  

Б.б.с«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене шынықтыру 

Мақсаты: 
Кедергі бүдір тақтай 

үстімен жүру.Көлбеу 

басқышпен өрмелеп көлбеу 
қабырғаға өтіп,сатыдан 

ұстай отырып,қайта түсу. 

 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат  ашу 

негіздері 

Тақырыбы: «Т» 

дыбысымен таныстыру» 

Мақсаты:« «Т» дыбысы 

бар сөздерді буынға 

бөлгізіп, дыбыстық 

талдау жасауға үйрету. 

Сөздердің ұзынды, 

қысқалығын қолмен 

өлшеп айыра білуге 

үйрету  

Дидактикалық ойын: «Т 

Б.б.с«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

2 миутка дейін заттардың 

арасымен үздіксіз 
жүгіру,қиылысқан 

жерлермен баяу 

жүгіру.Арқаға қапшық 

қойып төрттағандап 
еңбектеу.Сап түзеу және 

сапқа қайта тұрудың 

игерілген әдістерін 
қайталау және жетілдіру. 

Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ.Құрастыру 

Тақырыбы: 

Гүл 

Мақсаты:  

Дайын пішілген 

кескіндерден гүл 

жасауды үйрету.,  

Әсемдікті   сезіне   



Тақырыбы:  Отбасылық 

мерекелер 

Мақсаты:«Отбасы» 

құндылығы туралы 

түсініктерін 

кеңейту,отбасылық 

мерекелер жайлы ұғым 

беру,қуанышты көңіл-күй 

сыйлау дағдыларын 

қалыптастыру.Отбасы 

мүшелеріне деген сыйластық  

Дидактикалық ойын: 

«Отбасыма тілек»»  

 

Ұ.О.Қ  Орыс тілі 

Тақырыбы:Витамины 

Мақсаты:Ввести в 

активный словарь детей 

новые слованазвания 

некоторых фруктов и 

овощей,название 

действие людей  

связанных с посадкой и 

сбором  урожая.Учить  

составлять 

описательный рассказ, 

называя предмет,его 

кличество,размер,цвет,

вкусовое  качество. 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка.  

Тақырыбы:Жемістер 

мен көкөністер 

Мақсаты: Музыкадағы 

бейнелерді 

ажырату,әннің 

ширақ,сергек 

қалпыыын айыруға 

тәрбиелеу. 

 

сондықтан дауыссыз 

дыбыстар қатарына 

жататынын  және  көк 

текшемен 

белгіленетінін  

түсіндіру. 

Б.б.с«Шығармашыл

ық» 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу  

Тақырыбы: 

Себеттегі көкөністер 

Мақсаты:Ұжымдық 

жұмыс жасауға 

дағдыландыру. Ұсақ 

қол қимылдарын 

дамыту, бастаған ісін 

аяғына дейін 

жеткізуге 

ынталандыру. 

 

 

 

дыбысына байланысты 

сөз ойла?» 

Б.б.с.«Таным» 

Ұ.О.Қ Жаратылыстану 

Тақ: Табиғаттағы 

азықтық тізбек 

Мақсаты:   

Өсімдік жәндіктерге,ал 

жәндіктердің жыртқыш 

жәндіктерге немесе 

құстарға азық болуы 

туралы түсіндіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Күздегі 

айырмашылықты тап» 

 

Б.б.с:«Шығармашылық

»Ұ.О.Қ   Жапсыру.  

Тақырыбы:Құстар 

әлемі 

Мақсаты:Құстар әлемін 

ұжымдық жұмыс ретінде 

жапсыру. 

Қайшы, желіммен жұмыс 

жасау дағды 

ларын қалыптастыру 

 

 

білуге  тәрбиелеу. 

 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Нан қайдан шығады? 

Мақсаты: 

Ертегіні сахналауға 

үйрету, еңбекті 

қадірлеуге, адамгершілік 

нормалары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ.  Музыка 

Тақырыбы:Жемістер мен 

көкөністер 

Мақсаты:. Музыкадан 

әсер алуды 

байыту,ырғақты естуді 

дамыту.Ән айту кезінде 

денесін дұрыс ұстауға 

үйрету, Музыкадағы 

бейнелерді 

ажырату,әннің 

ширақ,сергек қалпыыын 

айыруға тәрбиелеу 

 

Серуенге 

дайындық  

2.Бір атаның жеті ұлы, он екі қызы  бар:  
Мақсаты: Балаларға апта күндерін, ай аттарын жаттату. Есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту 

Серуендеу 

 

Бақылау: «Құстар 

біздің досымыз» 

Бақылау: Құмырсқаны  

бақылау 

Бақылау: Бұлтты  

бақылау 
Көліктерді бақылау. 
Мақсаты: Көлік 

Ағаштарды бақылау. 
Мақсаты: Ағаш түрлерін 



 балабақша ауласында 

ұшып жүрген құстарға 

бақылау жасату, 

қамқорлық жасау үшін 

ұясына жем салуды 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Итеріспе» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы қоқыстарды, 

тастарды жинауға 

көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке 

тәрбиелеу.Жеке 

жұмыс:Допты оң және 

сол қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

 

 

 

Мақсаты: Балаларды 

құмырсқамен, оның 

тіршілігімен таныстыру. 

Илеуін бақылыту, 

балалардың табиғатқа деген 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Ойын алаңындағы 

ұсақ бұтақтарды жинау. 

Мақсаты : Ойын алаңының 

тазалығын сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек етуге 

үйрету. 

Қимылды ойындар: «Күн 

мен жаңбыр», «Допты қуып 

жет» (2-3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, бағытты 

өзгертуге, өз орнын табуға 

үйрету. 

Жеке-жұмыс: «Құмырсқа» 

өлеңін жаттау. 

Еркін ойындар: әр 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті істерімен 

айналысуына жетекшілік 

жасау. 

 

Мақсаты: Балаларға 

көктемгі бұлтты 

бақылату, көктемде 

бұлттың қандай 

болатынын 

түсіндіру.Табиғатты өз 

беттерімен бақылай 

білуін жетілдіру. Бұлт 

туралы көркем сөз оқу, 

бұлт туралы білімдерін 

кеңейте отырып, сөздік 

қорын дамыту. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  ағаш 

бұтақтарын жинау. 

жинау. 

Мақсаты : Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, бірлесіп 

еңбек етуге баулу. 

Қимылды ойындар: 

«Күн мен жаңбыр», 

«Мысық пен тышқан»» 

(2-3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: 

«Достық» өлеңін  

қайталату. 

Еркін ойындар: 
Тәрбиешінің 

түрлерінің  

айырмашылығын айту. 

Қимылды ойын: 

Ақсерек , көксерек 

Мақсаты 

шапшаңдылыққа 

баулу,тез қозғала білуге 

үйрету 

Жеке-жұмыс: 

«Достық» өлеңін  

қайталату. Еңбек:Ойын 

алаңындағы  ағаш 

бұтақтарын жинау. 

жинау. 

Мақсаты : Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, бірлесіп 

еңбек етуге баулу. 

 

 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің 

жетекшілігімен сүйікті 

ойындарын  ойнау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

 

айту. Күтім керек 

екендігін түсіндіру.  

Қимылды ойын:Асық 

ойнау Мақсаты: 

балаларға ұлттық 

дәстурді дәріпте 

Жеке-жұмыс: «Достық» 

өлеңін  

қайталату.Еңбек:Ойын 

алаңындағы  ағаш 

бұтақтарын жинау. 

жинау. 

Мақсаты : Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, бірлесіп 

еңбек етуге баулу. 

 

 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің 

жетекшілігімен сүйікті 

ойындарын  ойнау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

 



жетекшілігімен сүйікті 

ойындарын  ойнау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 

Түскі ас 

 

 

 

Өз –өзіне  қызмет ету дағдыларын  жетілдіру. «Бата беру»,  «Ас қайтару» дәстүрлерін үйрету.          

 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды қабылдап 

Алдында ішер тамақтың 

Қолыңды жу сабындап 

Нандай жоқ қой асыл 

дәм 

Жеп үйренген жасыңнан 

Дастарқаннан нан кетсе 

Береке кетер асыңнан 

Бар қасиет нанда бар. 

Нанға үлкен 

жүрекпен қараңдар 

Нанды өмір деп 

санаңдар 

Нан болмаса 

Қызығың, бақытың 

Құр әуре, далбаса. 

 

Ей, балалар, балалар 

Болмаңдар сірә нанға зар 

Өмірдің алтын арқауы 

 

Түскі ұйқы «Үш торай» ертегісін 

оқып беру 

«Көлтаусар» 

Ертегісін оқып беру. 

«Түлкі мен ешкі» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Не дәмді?» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

 

Балаларды біртіндеп 

тұрғызу.  ояту. Керілу 

жаттығуларын 

жасату.Беті қолдарын 

жуғызу. 

Балаларды  

біртіндеп ояту. 

Мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Беті қолдарын 

жуғызу. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Белсенді жаттығулар 

жасату. Беті қолдарын 

жуғызу. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 



Ойындар, 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік 

компанент 

Алтын   асық 

(Пән маманның 

жоспары бойынша 

Мазмұнды ойын. 

«Балабақша» 

Мақ:Ойын кезінде 

балалар  бір-бірімен 

тату ,бір-бірінің сөзін 

тыңдай білу. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

«Т» дыбысымен 

таныстыру» 

Мақсаты:« «Т» дыбысы 

бар сөздерді буынға 

бөлгізіп, дыбыстық 

талдау жасауға үйрету. 

Т әріпін жазу 

Дид-Ойын: 

«Адам мүшелерін ата» 

Мақ;Суреттен 

отбасындағы адамдарды  

үстел басына 

орналастырп,әңгімелеу. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 
Тақ:«Логикасыры » 

Мақ:Санау ұғымдарын одан әрі 

жалғастыру,Логикалық ойлау 
қабілетін шыңдау,белсенділікке 

шыңдау. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Райан,Аят,Нұрасылсуре

т бойынша  әнгіме 

айтып жұмыс жүргізу. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Әлихагнға  тақпақ 

үйрету 

Жеке баламен жұмыс:  

Дина Дәрумендрге не 

жататынын атату.. 

Жеке баламен жұмыс: 

Инабатқа «Т» дыбысына 

сөздерді дұрыс  айтуға 

жаттықтыру 

Жеке баламен жұмыс: 

Тәуекелге Дәрігер не үшін 

керек әңгімелеп беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-анағаБалаларымен бірігіп,дәрумендер туралы тақпақтар жаттату. 

Ата -анағаБалаларының денсаулығына баса назар аударып,тек дәруменге бай тамақтармен тамақтандыруға кеңес беру. 

Ата-аналарға демалыста балаларымен өткен әріптерді естеріне сақпап қайталауды ескерту. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Қараша  айының  3-аптасы 15.11.21-19.11.21ж аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

                                                                             Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау»  

                                                                              Апта   тақырыбы:«Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты: Балаларға үйдегі ,көшедегі  қауыпсіздік шаралары туралы айту.Қауыпты заттармен таныстыру.Ойын алаңында да қауыпсіздік 

ережелерін сақтауды қадағалау. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі .15.11.21ж  Сейсенбі 16.11.21ж Сәрсенбі 17.11.21ж Бейсенбі 18.11.21 Жұма 19.11.21 

Ата –аналарға жол бойында немесе үйдегі қауыпсіздікті балаға үнемі айтып отыруын ескерту. 

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу 

Балаларға сұрақ-жауап 

алып үйдегі және 

көшедегі қауыпсіздікке 

байланысты әңгімелесу. 

Дидактикалық ойын 

«Бағдаршам не дейді?» 

Мақсаты:Бағдаршам 

көздерінің түстерімен 

таныстыра отырып, оның 

беретін белгілері туралы 

түсінік беру және ол 

белгілер бойынша 

жүргіншілердің іс - 

әрекеттерімен таныстыру, 

бекіту. 

Дидактикалық ойын 

«Не артық?» 

Мақсаты:Балаларды 

қауіп қатердің алдын 

алуға, өмірге қауіп 

төндіретін заттарды 

тануға, олардың 

денсаулығымызға, 

өмірімізге төндіретін 

қатерін түсіне білуге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Қауіпті заттар» 

Мақсаты: 

Балалардың 

өмірімізге, 

денсаулығымызға 

қауіпті заттар туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру, бекіту. 

«Дидактикалық ойын 

«Бола ма, әлде болмай 

ма?» 

Мақ:Балаларды 

жануарлармен қарым - 

қатнас жасағанда 

қауіпсіздік ережелерінің 

қарапайым түрлерін 

сақтай білуге үйрету. 

Берілген карточкадағы  

Таңертеңгі  

Жаттығу 

(5мин) 

 

                                                                 Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралмен) 

 

Таңғы ас  Астарың дәмді болсын! 

Ботқаны таусып жеуге,нанның қиқымын жерге  тастамауға үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ұйымдастыр

ылған 

оқу 

Дид-ойын. 

Әңгімелесу 

Мақ:Балаларға 

Санамақ 

Дидактикалық ойын 

«Өз орнына қой» 

Әңгімелеу 

Ұйқасын тап! 

-Бір ,екі,үш,төрт, үйде 

Санамақ 

«Қаупты затқа 

жолама!» 

Қим, ойын. 

Жұмбақ шещу. 

(Ине,орт,үтік,сірінкі т.б 



қызметіне 

дайындық 

үйдегі,көшедегі қауыпсіз 

ережеқалай түсінесіңдер. 

Мақ: Балалар өз орнына 

тауп қойған затты 2тілде 

айтады 

Ине-игла,сіріңке-

спичка,қайшы-ножница. 

болып жатыр ....(өрт) 
-түтін басып 
кетіпті,сөндірмеген біреу 

...(үтікті) 

Мақ:Балаларға 

қауыпты заттарға 

жақындамауға,оның 

адам денсаулығына 

қауыпты екенін айту. 

жұмбақтар жасыру). 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі 

Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: Көмек 

Мақсаты: 

Қолынан келетін көмек 

жасағаны туралы әңгімені 

бірізділікпен 

айтуға,сипаттау арқылы 

шағын әңгімелерді 

құрастыруға тәрбиелеу. 

Өз ісіне ұқыпты болып, 

үлкендердің  айтқанын 

тыңдауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ. 

Сурет салу 

Тақырыбы: Жедел 

жәрдем  көлігі (заттық) 

Мақсаты: түрлі-түсті 

бояудың көмегімен 

геометриялық 

фигураларды пайдаланып 

жедел жірдем көлігінің  

суретін салу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Ұқыптылыққа және 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «1-10 саны» 

Мақсаты:  1-ден 10-ға 

дейін санының пайда 

болуымен 

таныстыру.Жиын және 

оның құрамы 

арасындағы 

қатынастарды орната 

білуді дамыту.Сандарды 

тәртібі бойынша атауға 

және қортынды санды 

атауға,барлағы қанша 

сұрағына жауап беруге 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Заттардың 

көлемін салыстыр?» 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тақырыбы:Помогите 

себе и окружающим 

Мақсаты:Ввести в 

активный словарьдетей  

новые слова.Развивать 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  
Доға асытмен 
еңбектеу.(биіктігі 50 

см),қосалқы қадаммен 

арқан бойымен жүру 

(өкшені арқанға,аяқ 
ұшын еденге) 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ.  

Сауат  ашу негіздері 

Тақырыбы: «У»  

дыбысы  

Мақсаты: 

 «У» дыбысымен таныс 

тыру. У дыбысы 

естілетін  сөздер ойлап, 

дыбыстық талдау 

жасап көк текшелермен 

белгілеуді үйрету.  

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ. О. Қ.  Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Мереке»(Сюжетті) 

Мақсаты:Мерекеге 

арнап үй-жайларды 

Білім беру саласы. 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ :Қауіпсіз мінез – 

құлық негіздері 

Мақсаты: 

Өзінің және жолдасының 

сырт келбетіне 

қарап,денсаулық 

жағдайын анықтай 

білу.Шамалы 

жарақаттанғандарға 

көмек 

кқрсету,ересектерден 

көмек сұрауға  үйрету 

Білім беру саласы. 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат  ашу 

негіздері 

Тақырыбы: «У»  

дыбысы  

Мақсаты:Жаттығуларды 

орындату арқылы 

балаларды шыдамды- 

лыққа, тапқырлыққа 

баулу. Балаларды 

дыбыстарды қосып 

айтуға үйрету. 

Дид.ойын: «Жасырынған 

Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ. Дене 

шынықтыру 

Мақсаты:  
Допты екі қолмен бір-
біріне (арақашықтық 1,5-2 

м)басынан асыра 

лақтыру,орындық үстімен 

текшелерден аттап жүру 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» Ұ.О.Қ. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Түлкі пен 

қоян 

Мақсаты:Ертегіні айтып 

беру, түсіндіру.  Жақсы 

әрекет пен жаман 

қылықтар  туралы  өз  

ойларын  ашып  айтуға  

баулу. Әдепті,  

кішіпейіл,  мейірімді  

болуға  тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын:  

« Адал деп кімді 

айтамыз? 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ  

Музыка 



қауіпсіздік ережелерін 

сақтауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын; 

«Бағдаршамның құпиясы» 

Білім берусаласы: 

«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:Отбасындағы 

қуаныш 

Мақсаты:«Бақыт»,«қуаны

ш» құндылықтарының 

мәнінтүсіндіру.Отбасында 

үйлесімді қарым-қатынас 

жасауға үйрету,отбасы 

мүшелеріне деген 

жанашырлық сезімді 

дамыту. 

 

 

 

самоконтроль при 

выполнение правил и 

навыков личной 

гигиены.Учить детей 

следить за чистатой 

рук,ног,мыть их по мере 

загрезнения.Самостоятел

ьно устранять непорядок 

в прическе, одежде. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

Тақырыбы:Тату доспыз 

бәріміз 

Мақсаты: Балаларды 

достыққа,татулыққа,бірл

ікке шақыру.Көңілді 

әуен арқылы жағымды 

көңіл –күй сыйлау. 

 

безендіру үшін 

ұжымдық жұмыс 

орындау 

Дидактикалық ойын:  

«Өз жұмысың туралы 

әңгімеле» 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ:О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: Табиғат 

құбылыстары 

Мақсаты:Табиғат 

құбылысындағы себеп-

салдарлық байланысты 

анықтай білу. 

 

 

дыбыстар» 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ Мүсіндеу  

Тақрыбы:«Лақтар» 

Мақсаты:Төлдер  

жайлы түсінік бере 

отырып, оларды ұқыпты 

ұстауға үйрету.   

Мүсіндеу іскерлік 

терін,  шығарма 

шылық қабілетін 

дамыту. 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:Табиғат 

қорғаушылары 

 Мақсаты: Табиғат 

қорғаушылары Табиғат 

бұрышындағы, ауладағы 

тіршілік атаулыға және 

жасыл достарға ұқыпты 

қарауға қамқор болуға 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Суды тазартайық» 

 

Тақырыбы:Тату доспыз 

бәріміз 

 Мақсаты: Балаларды 

достыққа,татулыққа,бірл

ікке шақыру.Көңілді 

әуен арқылы жағымды 

көңіл –күй сыйлау 

 

 

Серуенге 

дайындық  

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

келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   



Серуендеу 

 

 

Бақылау:Күзгі 

ағаштарды,Шөптерді 

бақылау. 

Мақ:Күз мезгілінің 

ағаштары мен шөптерінің 

түстері ,ол не себептен 

сарғаятынын сұрау.Балалар 

өз ойларын толық жеткізе 

білуге баулу. 

Жеке жұмыс:Балаларға күз 

туралы тақпақ жаттату. 

Мақсаты:Жекелеп 

балаларды алып күз туралы 

тақпақ жаттата отырып ,есте 

сақтау қабілетін арттыру. 

Қимылды ойын: «Кім 

жылдам» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге үйрету . 

Еңбек сүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

Теректер  бақылау 

Мақ:Ауладағы 

терекердің   

жапырақтардың  неге 

түсетінін сұрау.   

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға 

үйрету есте сақау 

қабілетін арттыру. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен 

тату ойнай білуге. 

Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

қоректенгенін бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Мысықты  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына ұстатып,қардың 

қандай екенін 

бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

«Күз»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын:  

«Күзгі жапырақтар» Мақ: 

Балаларды шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты өзгертуге, 

өз орнын табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып,қызығушылықтар

ын арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің еңбегін 

бағалай отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

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

Мәдени-гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау 
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Түскі ұйқы «Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Шалхан» ертегісін оқып 

беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

. «Қайық» -төсекте ішпен 

жатып, қолды иекке таяп 

қою, жартылай тұрып оңға-

солға тербелу. 

 

Сергіту және тыныс алу 

жаттығуларын жасату. 

Жұмсақ және қатты 

жолақшалармен жүргізу. 

  Білімді кеңейту және 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды  орындау. 

Сергіту және тыныс 

алу жаттығуларын 

жасату. Жұмсақ және 

қатты жолақшалармен 

жүргізу. 

  Білімді кеңейту және 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды  орындау. 

Сергіту және тыныс 

алу жаттығуларын 

жасату. Жұмсақ және 

қатты жолақшалармен 

жүргізу. 

  Білімді кеңейту және 

мәдени-гигиеналық 

дағдыларды  орындау. 

«Қайық» -төсекте ішпен 

жатып, қолды иекке таяп 

қою, жартылай тұрып 

оңға-солға тербелу. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 

 

 

Мазмұнды ойын. 

«Жол ережесі» 
Мақ:Балалар ойын 

арқылы жолда жүру 
ережелерін естеріне 

сақтайды 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «У»  дыбысы  

Мақсаты: 

 «У» дыбысымен таныс 

тыру. У дыбысы естілетін  

сөздер ойлап, дыбыстық 

талдау жасап көк 

текшелермен белгілеуді 

үйрету. У әріпін жазу 

Вариативтік 

компанент 

Дидактикалық ойын 

«Қауіпті заттар» 

Мақсаты: 

Балалардың 

өмірімізге, 

денсаулығымызға 

қауіпті заттар туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру, бекіту 

 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді». 

Тақ:«Ойна да ойлан!» 

Балаларды есте сақтау 

қабілеттерін қызықты 

жаттығулар арқылы ойлау 

қабілетін 

ұзын,қысқа,биік,аласаұғы

мдарын бекіту. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Бүгінгі өткен тақырыптар 

бойынша сұрақтар қою. 

Жеке баламен 

жұмыс:Аятқа 

сәлемдесуді 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс:  

Асылайымғашарбақтың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: Нұрислам  

күз ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Жансая мен Аруна 

пішіндерді сұрау. 

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



дайындық Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналарға кеңес 

«Денсаулық тазалықтан басталады»Балалалрдың несаулығына назар аударуын ескерту. 

Балалар отбасында  өздері неістейді сол туралы әңгімелету. 

 Ата –анаға Балабақша төлем ақысы туралы айту. 

 Ата-анаға Балаларына  тазалық ,денсаулық туралы мақал жаттатуды айту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Караша  айының  4-аптасы 22.11.21-26.11.21ж аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы 
                                                                             Өтпелі тақырып: «Денісаудың жаны сау»  

    Апта   тақырыбы:«Тазалық-денсаулық кепілі» 

Мақсаты: мәдени-гигиеналық дағдылардың маңыздылығы туралы білімдерін бекіту. Өз-өзіне қызмет көрсете алу және 

салауатты өмір салтын ұстанып, күн тәртібінің сақталуы туралы білім беру. Тазалыққа, ұқыптылыққа баулу. 

Күн 

тәртібі 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата – 

аналарме

н 

әңгімелесу 

Дүйсенбі .22 11.21ж  Сейсенбі 23.11.21ж Сәрсенбі 24.11.21ж Бейсенбі 25.11.21 Жұма 26.11.21 

Ата –аналарға балаларының жеке тазалығын қадағалап жүруіне кенес беру.  

Ойындар 

(үстел-

үсті, 

саусақ 

және т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу 

Балаларға  тазалыққа 

байланысты сұрақтарға жауап 

алу 

 

Жұмбақтар 

Тазалыққа байланысты  

жасыру 

Мақал-мәтел 

Дені саудың ,жаны сау. 

Ем іздегенше –

ауырмайтын жол ізде 

 

Дидактикалық 

ойын: «Тіске 

пайдалы, зиянды 

заттар» 

Мақ:Балалар түскее 

пайдалы зиянды 

заттарды атайды 

Дидактикалық ойын: 

«Пайдалы ма, әлде 

зиян ба?»Қағаз бетінде 

түрлі тағам түрлері 

тұрады: көкөністер, 

конфет, жеміс, чипсы, 

сүт, газ суы, балық, 

балмұздақ, жұмыртқа , 

қара нан. 

Таңертеңг

і  

Жаттығу 

(5мин) 

 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас                                     Астарың дәмді болсын! 

                                        Астарын таусып ішу. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

Дидактикалық ойын: 

«Тіске пайдалы, зиянды 

заттар» 

 Жұмбақ - өлең «Бұл не?» 

Ертемен күнде сен, қолыңды 

сүйкейсің. 

Мақал-мәтел 

Сусыз өмір жоқ 

 Судың да сұрауы бар 

Дидактикалық ойыны. 

«Тазалық үшін не 

қажет?»  

Д/Ойын: «Қатені 

тап»Суретте 

көрсетілген қате 



қызметіне 

дайындық 

Мақ:Балалар тіске 

пайдалызаттар мен зиянды 

заттарды атайды 

Кетіп кір - ласың,тап - таза 

боласың. Бұл не? (Сабын) 

(Т.б жалғасып айтылады) 

Допты балаларға 

кезекпен лақтырып, 

«тазалық үшін 

суретті түзекеткен 

сөздітауып,дұрысын 

айту. 

«Қолымды орамалмен 

жудым» 

(т.б.сондай суретті 

түзеу. 

 

Мектепке 

дейінгі 

Ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

кестесі 

 

Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: 

Денсаулық 

Мақсаты: 

Балаларды ойын арқылы 

жасайтын қарым-

қатынастарын тілдік 

этикетті,жай және күрделі 

сөйлемдермен  айтуға 

дағдыландыру. 

Денсаулықтарын нығайту 

үшін қимыл – қозғалыстың 

қажеттігін ұғындыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Киімдеріңді тауып ал» 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ.Сурет салу 

Тақырыбы:Доп ойнаған 

балалар 

Мақсаты: 

Ақ парақты толық 

пайдалану машығыын 

жетілдіру,қылқалам мен 

Б. б. с: 

«Таным» 

.Математика негіздері 

Тақырыбы:«10» саны 

Мақсаты: 

Көрнекілік негізінде 10 

көлеміндегі санды тура және 

кері санауға үйрету.Артық-

кем,биік-аласа,жоғары-

төмен,кең-тар түсініктерін 

түсініп қолдануын 

қалыптастыру. Теңдік-теңсіздік 

туралы ұғымдарды 

қалыптастыру. 

 Дидактикалық ойын:  «Таудың 

басында, таудың етегінде.. 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тақырыбы:Что таакое 

хорошо,что такое плохо 

Мақсаты:Сформировать у 

дошкольников понятия 

добро,зло,хорошо,плохо.Продо

лжать учить рассуждать, 

высказывать свое мнение, 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ   Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 
Музыка дыбысына 

қозғалыс жасай білу.Жүгіру 

түрлері 45 секунд.Үлкен 
допты екі қолмен алға 

лақтыру және қағып алу.бір 

орында екі аяқпен 
секіру.Ені 20-25 см 

жолақшаданекі 

аяқпенырғып секіруді 

үйрету.Оң,сол аяқпен 
кезектестіріп секіруді 

үйрету. 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ. Сауат  ашу 

негіздері 

Тақырыбы: «Ш»  

дыбысы 

Мақсаты:  «Ш» 

дыбысыментаныстыру. 

Ш дыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасап 

текшемен белгілей білуге  

Б. б. с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ.  Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 
Орташа жылдамдықпен 
ирек жол мен жүру 

әдістерін 

пысықтау.Доға 
астындағы 40 см астына 

қолды еденге тигізбей 

өту. 

 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат  ашу 

негіздері 

Тақ/ы: «Ш»  дыбысы 

Мақсаты:  

Дыбыстарды  ажыра 

тып,  дыбыстарға 

байланысты, сөйлем 

құруға 

дағдыландыру.Сөзді 

буынға бөлуді 

жалғастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бастапқы буынға  

1.Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ.  Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

Доға астындағы 40 см 
астына қолды еденге 

тигізбей өту.Көлбеу 

басқышқа шығу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: 

Әнші төлдер 

Мақсаты: 

Кейіпкерлердің 

ерекшеліктерін 

көрсету үшін 

мәнерлілік 

әрекеттерін меңгерту, 

Өз ойын айта білу, 

басқалардың пікірін 

тыңдай білуін 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сенің қуыршағың 



және бояумен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру, 

ұқыпты жұмыс істеуге 

үйрету, тиянақтылыққа 

тәрбиелеу. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:  Достық  

неден басталады? 

Мақсаты: 

«Дос»,«Достық 

»құндылығы жайлы 

түсінінк беру.Достарға 

деген мейірімді көзқарасқа 

тәрбиелеу.Достаса білуге 

үйрету 

расширяя и 

обогащаяясловарный запас 

детей. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

 

Тақырыбы:Біз көңілді балалар  

Мақсаты: Ән арқылы 

балалардың бойында 

адамгершілік сезімдерін 

тәрбиелеу 

 

үйрету. 

 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

Шана сүйреген бала 

Адам пішінін қимыл-

қозғалысыменмүсіндеуге 

үйрету. 

 

сөз құра» 

 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  Жан-

жануарлар тіршілігі 

Мақсаты:Күз 

кезіндегі жан-

жануарлар тіршілігі 

жайлы балалалрға 

түсінік беру.Оларға 

қамқорлық сезімдерін 

дамыту 

Дидактикалық ойын : 

«Жер,су,ауа 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ: Жапсыру 

Тақырыбы: Түрлі 

бейнелер 

Мақсаты: 

Өз ойларымен түрлі 

бейнелерді қиып 

орындауға үйрету, 

қол , саусақ 

қимылдарын  дамыту 

 

жол ережесін біледі 

ме?» 

Б.б.с:«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: Автобус 

Мақсаты: 

Автобустарды 

құрастырып үйрету. 

Көліктердің адамға 

пайдасы жайлы 

түсіндіру. 

Б.б.с:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ Музыка 

Тақырыбы: Би 

билейік 

Мақсаты: Би жанры 

туралы түсінік 

қалыптастыру.Би 

тарихы туралы 

қысқаша түсінік 

беру.Бидің жеке 

элементтерімен 

таныстыру 

Серуенге 

дайындық  

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау 

Күзгі ағаштарды.  

Мақсаты:Шөптерді олар қандай 

Теректер  бақылау 

Мақ:Ауладағы терекердің   

жапырақтардың  неге 

Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

Мысықты  

бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 



өзгеріске түсіп жатқанып айту.. 

Жеке жұмыс 

Балалардан тазалықты қалай 

түсінетінін сұрау 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Мақсаты:үлкендердің еңбегін 

бағалай білуге,еңбекке баулу 

Қимылды ойын:«Кім шапшаң» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Балалар үстерін 

ластамай таза ойнай білуге үйрету. 

түсетінін сұрау.   

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға үйрету 

есте сақау қабілетін 

арттыру. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен тату 

ойнай білуге. 

қоректенгенін бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен 

әріп бойынша сөз 

ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды 

ойын:«Мені қуып 

жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге 

үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

ұстатып,қардың 

қандай екенін 

бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

«Күз»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын:  

«Күзгі жапырақтар» 

Мақ: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып,қызығушылы

қтарын арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің 

еңбегін бағалай 

отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

 

 

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

 

Түскі ас 

Түскі 

ұйқы 

«Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Шалхан» ертегісін 

оқып беру 



Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықты

ру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң жаққа 

қарап жатып күз дегенде 

тіземізді құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз (2-3 рет) 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу, тыныстау 

жаттыгуларын жасау. 

«Қайық» -төсекте ішпен 

жатып, қолды иекке таяп 

қою, жартылай тұрып 

оңға-солға тербелу. 

 

Ойын: «Жаз бен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 
 

Мазмұнды ойын. 

«Дәрігер» 

Мақ:Ойын кезінде 

балалар бір-біріне дұрыс 

сұрақтар қоя білу. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ«Ш»  дыбысы 

Мақсаты:  «Ш» 

дыбысын дұрыс 

дыбыстату,білімге деген 

қызығушылығын 

арттыру 

ментаныстыру. 

Ш дыбысын жазу 

Дид-Ойын: 

«Көкөністерді ата!» 

Мақ:Балалар 

көкөністі атай 

отырып оның адам 

денсаулығына 

пайдасын барын 

айту. 

 

Вариативтік 

компанент 

Бәрін білгім келеді. 

Тақ:«Ойна, 

ойлай,жікте!» 

Мақ:Логикалық ойлау 

қабілеттерін,білім,білік 

дағдыларын,ойлай 

отырыпойлауға бағыт 

беру.Есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Азимгеән айытқызып үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Абылайға сәлемдесуді 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс:  

Амираға шарбақтың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс: Нұртасқа күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге  

дайынды 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

 

Балалард

Ата-анаға 

Балаларымен бірігіп,дәрумендер туралы тақпақтар жаттату. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ың үйге 

қайтуы 

Ата -анаға 

Балаларының денсаулығына баса назар аударып,тек дәруменге бай тамақтармен тамақтандыруға кеңес беру.Ата –аналарға Балалаларының 

тазалығын қабағалауды ескерту.Ата-аналарға демалыста балаларымен өткен әріптерді естеріне сақпап қайталауды ескерту. 



Караша  айының  5-аптасы 29.11.21-3.12.21ж аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы (қайталау аптасы) 
                                                                             Өтпелі тақырып: «Денісаудың жаны сау»  

    Апта   тақырыбы:«Тазалық-денсаулық кепілі» 

Мақсаты: мәдени-гигиеналық дағдылардың маңыздылығы туралы білімдерін бекіту. Өз-өзіне қызмет көрсете алу және 

салауатты өмір салтын ұстанып, күн тәртібінің сақталуы туралы білім беру. Тазалыққа, ұқыптылыққа баулу. 

Күн 

тәртібі 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата – 

аналарме

н 

әңгімелесу 

Дүйсенбі .29 11.21ж  Сейсенбі 30.11.21ж Сәрсенбі 1.12.21ж Бейсенбі 2.2.21 Жұма 3.12.21 

Ата –аналарға балаларының жеке тазалығын қадағалап жүруіне кенес беру.  

Ойындар 

(үстел-

үсті, 

саусақ 

және т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу 

Балаларға  тазалыққа 

байланысты сұрақтарға жауап 

алу 

 

Жұмбақтар 

Тазалыққа байланысты  

жасыру 

 Дидактикалық 

ойын: «Тіске 

пайдалы, зиянды 

заттар» 

Мақ:Балалар түскее 

пайдалы зиянды 

заттарды атайды 

Дидактикалық ойын: 

«Пайдалы ма, әлде 

зиян ба?»Қағаз бетінде 

түрлі тағам түрлері 

тұрады: көкөністер, 

конфет, жеміс, чипсы, 

сүт, газ суы, балық, 

балмұздақ, жұмыртқа , 

қара нан. 

Таңертеңг

і  

Жаттығу 

(5мин) 

 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас                                     Астарың дәмді болсын! 

                                        Астарын таусып ішу. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

Дидактикалық ойын: 

«Тіске пайдалы, зиянды 

заттар» 

 Жұмбақ - өлең «Бұл не?» 

Ертемен күнде сен, қолыңды 

сүйкейсің. 

 Дидактикалық ойыны. 

«Тазалық үшін не қажет?»  

Допты балаларға кезекпен 

Д/Ойын: «Қатені 

тап»Суретте 

көрсетілген қате 



қызметіне 

дайындық 

Мақ:Балалар тіске 

пайдалызаттар мен зиянды 

заттарды атайды 

Кетіп кір - ласың,тап - таза 

боласың. Бұл не? (Сабын) 

(Т.б жалғасып айтылады) 

лақтырып, «тазалық үшін суретті түзекеткен 

сөздітауып,дұрысын 

айту. 

«Қолымды орамалмен 

жудым» 

(т.б.сондай суретті 

түзеу. 

 

Мектепке 

дейінгі 

Ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

кестесі 

 

Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: 

Денсаулық 

Мақсаты: 

Балаларды ойын арқылы 

жасайтын қарым-

қатынастарын тілдік 

этикетті,жай және күрделі 

сөйлемдермен  айтуға 

дағдыландыру. 

Денсаулықтарын нығайту 

үшін қимыл – қозғалыстың 

қажеттігін ұғындыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Киімдеріңді тауып ал» 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ.Сурет салу 

Тақырыбы:Доп ойнаған 

балалар 

Мақсаты: 

Ақ парақты толық 

пайдалану машығыын 

жетілдіру,қылқалам мен 

Б. б. с: 

«Таным» 

.Математика негіздері 

Тақырыбы:«10» саны 

Мақсаты: 

Көрнекілік негізінде 10 

көлеміндегі санды тура және 

кері санауға үйрету.Артық-

кем,биік-аласа,жоғары-

төмен,кең-тар түсініктерін 

түсініп қолдануын 

қалыптастыру. Теңдік-теңсіздік 

туралы ұғымдарды 

қалыптастыру. 

 Дидактикалық ойын:  «Таудың 

басында, таудың етегінде.. 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тақырыбы:Что таакое 

хорошо,что такое плохо 

Мақсаты:Сформировать у 

дошкольников понятия 

добро,зло,хорошо,плохо.Продо

лжать учить рассуждать, 

высказывать свое мнение, 

. 

 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ.  Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 
Орташа жылдамдықпен 
ирек жол мен жүру 

әдістерін 

пысықтау.Доға 
астындағы 40 см астына 

қолды еденге тигізбей 

өту. 

 

Б.б.с.«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сауат  ашу 

негіздері 

Тақ/ы: «Ш»  дыбысы 

Мақсаты:  

Дыбыстарды  ажыра 

тып,  дыбыстарға 

байланысты, сөйлем 

құруға 

дағдыландыру.Сөзді 

буынға бөлуді 

жалғастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Бастапқы буынға  

1.Б.б.с: Денсаулық 

Ұ.О.Қ.  Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

Доға астындағы 40 см 
астына қолды еденге 

тигізбей өту.Көлбеу 

басқышқа шығу. 

 

Б.б.с: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: 

Әнші төлдер 

Мақсаты: 

Кейіпкерлердің 

ерекшеліктерін 

көрсету үшін 

мәнерлілік 

әрекеттерін меңгерту, 

Өз ойын айта білу, 

басқалардың пікірін 

тыңдай білуін 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Сенің қуыршағың 



және бояумен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру, 

ұқыпты жұмыс істеуге 

үйрету, тиянақтылыққа 

тәрбиелеу. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:  Достық  

неден басталады? 

Мақсаты: 

«Дос»,«Достық 

»құндылығы жайлы 

түсінінк беру.Достарға 

деген мейірімді көзқарасқа 

тәрбиелеу.Достаса білуге 

үйрету 

расширяя и 

обогащаяясловарный запас 

детей. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

 

Тақырыбы:Біз көңілді балалар  

Мақсаты: Ән арқылы 

балалардың бойында 

адамгершілік сезімдерін 

тәрбиелеу 

 

сөз құра» 

 

Б.б.с:«Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану. 

Тақырыбы:  Жан-

жануарлар тіршілігі 

Мақсаты:Күз 

кезіндегі жан-

жануарлар тіршілігі 

жайлы балалалрға 

түсінік беру.Оларға 

қамқорлық сезімдерін 

дамыту 

Дидактикалық ойын : 

«Жер,су,ауа 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ: Жапсыру 

Тақырыбы: Түрлі 

бейнелер 

Мақсаты: 

Өз ойларымен түрлі 

бейнелерді қиып 

орындауға үйрету, 

қол , саусақ 

қимылдарын  дамыту 

 

жол ережесін біледі 

ме?» 

Б.б.с:«Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы: Автобус 

Мақсаты: 

Автобустарды 

құрастырып үйрету. 

Көліктердің адамға 

пайдасы жайлы 

түсіндіру. 

Б.б.с:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ Музыка 

Тақырыбы: Би 

билейік 

Мақсаты: Би жанры 

туралы түсінік 

қалыптастыру.Би 

тарихы туралы 

қысқаша түсінік 

беру.Бидің жеке 

элементтерімен 

таныстыру 

Серуенге 

дайындық  

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу 

 

 

Бақылау 

Күзгі ағаштарды.  

Мақсаты:Шөптерді олар қандай 

Теректер  бақылау 

Мақ:Ауладағы терекердің   

жапырақтардың  неге 

. Мысықты  

бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 



өзгеріске түсіп жатқанып айту.. 

Жеке жұмыс 

Балалардан тазалықты қалай 

түсінетінін сұрау 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Мақсаты:үлкендердің еңбегін 

бағалай білуге,еңбекке баулу 

Қимылды ойын:«Кім шапшаң» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Балалар үстерін 

ластамай таза ойнай білуге үйрету. 

түсетінін сұрау.   

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға үйрету 

есте сақау қабілетін 

арттыру. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен тату 

ойнай білуге. 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен 

әріп бойынша сөз 

ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды 

ойын:«Мені қуып 

жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге 

үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

ұстатып,қардың 

қандай екенін 

бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

«Күз»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын:  

«Күзгі жапырақтар» 

Мақ: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып,қызығушылы

қтарын арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің 

еңбегін бағалай 

отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

 

 

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

 

Түскі ас 

Түскі 

ұйқы 

«Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

 Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

«Шалхан» ертегісін 

оқып беру 



Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықты

ру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң жаққа 

қарап жатып күз дегенде 

тіземізді құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз (2-3 рет) 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу, тыныстау 

жаттыгуларын жасау. 

 Ойын: «Жаз бен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 
 

Мазмұнды ойын. 

«Дәрігер» 

Мақ:Ойын кезінде 

балалар бір-біріне дұрыс 

сұрақтар қоя білу. 

 Дид-Ойын: 

«Көкөністерді ата!» 

Мақ:Балалар 

көкөністі атай 

отырып оның адам 

денсаулығына 

пайдасын барын 

айту. 

 

Вариативтік компанент 

Бәрін білгім келеді. 

Тақ:«Ойна, ойлай,жікте!» 

Мақ:Логикалық ойлау 

қабілеттерін,білім,білік 

дағдыларын,ойлай 

отырыпойлауға бағыт 

беру.Есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасын

а сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Азимгеән айытқызып үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Абылайға сәлемдесуді 

үйрету. 

 Жеке баламен 

жұмыс: Нұртасқа күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Айқын мен Азизадан 

пішіндерді сұрау. 

Серуенге  

дайынды 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

 

Балалард

ың үйге 

Ата-анаға 

Балаларымен бірігіп,дәрумендер туралы тақпақтар жаттату. 

Ата -анаға 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

қайтуы Балаларының денсаулығына баса назар аударып,тек дәруменге бай тамақтармен тамақтандыруға кеңес беру.Ата –аналарға Балалаларының 

тазалығын қабағалауды ескерту.Ата-аналарға демалыста балаларымен өткен әріптерді естеріне сақпап қайталауды ескерту. 



Желтоқсан   айы 1- апта  (06.12.2021-10.12.2021) аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие 

оқу қызметінің  циклограммасы 

Өтпелі тақырыбы:«Менің Қазақстаным» 

Апталық  тақырыбы:«Өлкемізге қыс келді » 

Мақсаты: Балаларға өзінің туған өлкесі Тәуелсіз Қазақстан туралы түсінік беру.Қазақстан Республикасының Рәміздері жайлы түсініктерін 

кеңейту, оларға  құрметпен қарауға тәрбиелеу. Елін сүйетін патриоттық көзқарасты  тәрбиелеу 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

06.12.21ж. 

Сейсенбі 

07.12.21 ж.                  . 

Сәрсенбі 

08.12.21 ж. 

Бейсенбі 

09.12.21 ж. 

Жұма 

10.12.21ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-анамен 

әңгімелесу 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Әңгімелесу 

Балалалрға қыз мегілінің 

ерекшелігі туралы сұрау.  

Қыс мезгілінде ойналатын ойын 

түрлерін атай отырып,сурет 

бойынша әңгіме құрастыру. 

Д/ойын:« Қайсысы 

артық»  

Үстел үстінде әр 

мезгілдің киімдері 

ілінеді, осы киімдердің 

ішінен артық киімдерді 

табу керек. Табылған 

артық киімдерді қай 

мезгілде киетінін сұрау 

Д/ ойыны. «Аққала» 

Ойын шарты: үстел 

үстінде жартылай 

қиылып жасалған аққала 

бөліктері ілінеді. Үстел 

үстінде қалған бөліктері: 

басына киетін шелегі, 

аузы, қолы, сыпырғышы, 

ілгегі сияқты суреттері 

жатады. Балалар осы 

бөліктерді алып, 

артындағы сұраққа 

жауап беріп іледі.. 

 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді 

ажырата білуге 

үйрету.Әр үйшіктің 

өз түсіне тән отбасы 

мүшелерін тез тауып, 

өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру.  

Д/ойын: «Дыбысқа 

сәйкес бейнені тап?» 

Ойын шарты: 

Дыбысты тыңдай 

отырып сәйкес бейнені 

көрсету. 

-Балалар, біздер 

серуенге шыққанда 

ағаштардан нені 

байқадық? 

Алдымыздағы қарды 

ұстап көрейікші, түсі 

қандай? 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

 



Ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу: «Менің 

елімнің көрікті жерлері» 
Мақсаты:Балаларды 
қарапайым сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. Өз туған 

елінің әдемі жерлерін 
тамашалап айтып беруге 

үйрету. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 
көңілдерін көтеруге 

үйрету .  

Молдаван халқының 

ойыны: «Кушманы 

құлат»(бас киімді құлат) 
Мақсаты: Әлем 

халықтарының тарихын, 

салт дәстүрін, ұлттық 
ойындары туралы мағлұмат 

беру, ойынға қызығушылық 

танытуға үйрету. 

Мақал – мәтел  

Отан елдің анасы, 

 Ел ердің анасы. 
Алтын ұяң - Отан қымбат, Құт-

берекең - атаң қымбат, 

Аймалайтын - анаң қымбат, 
Асқар тауың - әкең қымбат. 

Қырғыз халқының 

ойыны: «Соқыр бүркіт» 

Мақсаты: Үнді  

халқының тарихын, салт 

дәстүрін, ұлтық 

ойындары туралы 

мағлұмат беру, ойнға 

қызығушылық танытуға 

үйрету. 

Мектеп 

жасына 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

кестесі 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақ: Қысқы өлке 

Мақсаты: 

Суретке қарап отырып 

әңгіме құрау және 

түбірлес сөздерді 

жасау,қолдану.Етістіктерд

і жалғаулармен  қолдану. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Сурет 

Т/быҚарлы дала мен 

орман 

Мақсаты: 

Үлгіге қарап және 

елестету арқылы  сурет 

салуға жаттықтыру.Бояу 

түстерін өз қалауынша 

үйлестіріп қолдануға 

тәрбиелеу.). 

Білім беру саласы 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 
Тақырыбы:Мой город 

Атырау 

Мақсаты:Воспитывать 

любовь к родному 
городу.Познакомить 

дошкольников с 

названиями 
государственных 

праздниковприобщать их 

к кахахской 

национальной культуре 
,обучать понимать и 

использовать в речи 

русские слова выражения, 
четко произносить 

правильным 

ударением.Воспитывать 
уважение к символике 

своей страны. 

Білім беру саласы: 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты: Гимнастикалық 

орындық  үстімен  

арақашықтығы  баладан екі 

қадам қашықтықта  

қойылған  толтырылған  

доптардан  атап жүру 

екпінмен ұзындықа  қос 

аяқпен секіру .. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ: «С»  дыбысы 

Мақсаты:  «С» дыбысы- 

мен таныстыру. 

Сдыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасап  

Білім беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы: Ағаштар 

түрлері 

Мақсаты: 

Ағаштың түрлері туралы 

түсінік беру. Қыс кезіндегі 

түрлері  жайлы ұғым 

беру.Ағаштың пайдасы 

туралы айту. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

Тақырыбы::«С»  дыбысы 

Мақсаты:  «С» дыбысы- 

мен таныстыру. 

Сдыбысы бар сөздерге 

дыбыстық талдау жасап  

текшемен белгілей білуге  

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру  

Мақсаты: 

Бір-орыннан бір орынға 
оң,сол аяқпен аттап 

межеге жету.Екі аяқпен 

алға ырғып секіріп 

жылжу.Құрсауларды 
айналдырып ішінен өту 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет  

Тақырыбы:Санамақ 

Мақсаты: 

Санамақтарды жаттату 

арқылы тілін дамыту, 

Дидактикалық ойын: 

«Сенің қуыршағың 



«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:Адал дос 

Мақсаты: 

«Адал дос»,«Адалдық» 

құндылығы туралы 

түсіндіру.Адалдық 

қасиеттерін дамыту,адал 

дос болуға тәрбиелеу 

 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика негіздері 

Тақырыбы:Заттардың 

салмағы» 

Мақсаты:Мақта мен тұз 

өлшеміне қарай тең-тең 

еместігін алақанға 

салып өлшеп 

көрсету.10-ға дейін 

тура ,кері санау 

 

Білім беру саласы: 
«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Елбасы әні 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін 

дамыту.Музыканы 

тыңдау,сезіну,динамика

сын білу 

текшемен белгілей білуге  

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Бастапқы буынға  сөз 

құра» Білім беру 

салалары:  

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 
Тақырыбы: Ою-өрнектер 

Мақсаты:Камзолды 

ұлттық ою-өрнектермен 

безендіруге 

үйрету.Ұлттық қолөнер 

бұйымдарына 

қызығушылықтарын 

дамыту.Халық 

шеберлерінің еңбегіне 

құрметпен қарауды 

үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Әлумет» 

Ұ:О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:Отаным 

Мақсаты:Өз Отаны 

туралы,халықтық 

мерекелер туралы 

түсіндіру.Мемлекеттік 

Рәміздер жайлы түсінік 

беру 

«Бастапқы буынға  сөз 

құрау 

Білім беру саласы:  

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану 

Табиғаттағы өзгерістер 

Мақсаты:Табиғаттағы 

қарапайым өзгерістерді 

атау;күн қысқарды,күн 

суытты, құстар кетті,жылы 

киінудеміз, алғашұы қар 

түсті  т.б 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы:Қарша  қыз 

Мақсаты:Адам пішінін 

жасау,дене бөліктерін 

арнайы кескішт і қолдану 

арқылы бөлу 

. 

санамақ  біледі ме?» 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Тәуелсіз 

Қазақстан 

Мақсаты: Тәуелсіз 

Қазақстан елі жайлы 

түсінік беру. Домбыра 

мен қобызда 

орындалатын күй 

жанры туралы 

түүсіндіру.Күйші 

Құрманғазы, қобызшы 

Қорқыт туралы 

түсіндіру 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен Қарды бақылау Бақылау: Желді бақылау Бақылау:  Аязды Бақылау: Аспанға бақылау Бақылау: Қарды 



 Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 

ұстатып,қардың қандай 

екенін бақылап,әңгіме  

Жеке жұмыс: 

«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектерін жаса» Мақ: 

Балаларды шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты 

өзгертуге, өз орнын табуға 

үйрету. Ойынға 

белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

ЕңбекҮлкендерің еңбегін 

бағалай отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту. 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар. 

Мақ: Балалардың жел 

туралы білімдерін бекіту. 

Табиғат құбылыстарын  
бақылай білуге үйрету. 

Жеке жұмыс 

Балаларға Жана жыл 
туралы жаттаған өлең 

жолдарын еске түсіріп, 

дайындыққа қайталау. 
Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылды ойын:«Аюлар 

мен аралар» Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын: Өздері 

қалаған ойындарын ойнау 

бақылау 

Мақ: Аяз туралы 

түсіндіру.  

Жеке жұмыс.Балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтқыза отырып, оны тез 

әрі қатесіз айта білуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  отырып, 

ойын алаңындағы ұшып 

келген қосыстарды 

тазалау. 

Қимылды 

ойын:«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

жасау.Мақсаты: 

Балалардың аспан туралы 

білімдерін кеңейту. Сұрақ-

жауап арқылы сөздік 

қорларын молайту. 

Жеке жұмыс.Балаларға 

жаңылтпаштарды айтқыза 

отырып, оны тез әрі қатесіз 

айта білуге үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындаңы 

қоқыстарды жинау 

Қимылды ойын:«Алтын 

қақпа» ойынды. 

Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

бақылау. 

Мақ: Қар туралы 

білімдерін тянактау. 

Жеке жұмыс 

Санамақтар жаттата 

отырып, 1-ден10ға дейін 

сандарды санауды 

жалғастыру. 

Еңбек: Ойын 

алаңындағы қоқыстарды, 

тастарды жинауға 

көмектесу. 

Қимылды ойын:«Тез 

орныңа жет» Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге үйрету. 

Еркін ойын: Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас 

 

 

 

Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

 



Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу.Білімді кеңейту  

және  мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

Түскі ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 
 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Төсек үстінде балаларды 

біртіндеп аяқ, 

қол,мойындарына 

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Төсек үстінде балаларды 

біртіндеп аяқ, 

қол,мойындарына 

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

   Вариативтік 

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

Дамытушы ойын:  

«Асбазшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  дұрыс 

атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

Вариативтік  

  Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:С дыбысы және 

әріпі.Сәріпін жазу 

Мақ: Балалардың өз 

Отаны туралы 

Табиғат бұрышы: 

«Табиғат бұрышындағы 

еңбек» 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

Вариативтік компанент 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Зейінді бол» 

Мақ:Балалардың зейінін 

шоғырландыру,ойлау 

өрісін ,танымдық 

белсенділіктерін 



 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

білу.             

 

түсініктерін 

қалыптастыру.Туған 

елін жеріне деген 

сүйіспеншілік 

сезімдерін дамыту.С-

әріпі таңбасымен 

таныстыру,жаздыру.Са

усақ бұлшық еттерін, 

дамыту.  

табиғат бұрышындағы 

балықтарды күтіп 

баптауға үйрету. 

 

арттыру.балалардың 

логикалық қабілетін 

,пәнге қызығушылығын 

белсенділігін 

дамыту.Жинақылыққа,құ

ыптылыққа тәрбиелеу. 

Әңгімелесу«Менің 

Отаным» 

Мақ: Балаларға өз ойымен 

Отаны  туралы әңгіме 

құрастыра білуге 

үйрету.Туған жерін 

сүюге,қастерлеуге 

тәрбиелеу.  

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақ: Ойын арқылы 

дәрігердің қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата – аналарға «Қыс қызығы» 

атты тақырыпқа қол өнер әкелу. 

Ата-аналарға ай сайынғы 

төлем ақыны уақытылы 

төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Кыс 

сыйы» көрмесіне  

қатысуға шақыру 

Ата-аналарға 

балалардың тазалығы 

және денсаулығы 

жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен 

балалардың 

денсаулығы жөнінде 

әңгімелесу. 

 

 

 



Желтоқсан   айының  2-аптасы 13.12.21-15.12.21ж аралығындағы «Ханшатыр» МАД тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы 
                                                                             Өтпелі тақырып: «Туған өлкем»  

    Апта   тақырыбы:«Ауыл мен қала» 

Мақсаты: еліміздің  аймағында орналасқан ауылдар мен қалалар туралы түсінік беру.Қаламен ауылдың айырмашылығы туралы ұғым 

беру.Өз елінің ауылдары мен қалаларына сүйіспеншілік көзқарасты қалыптастыру. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

Дүйсенбі 13.12.21ж  Сейсенбі 14.12.21ж Сәрсенбі 15.12.21ж Бейсенбі 16.12.21 Жұма 17.12.21 

Ата –аналарға балаларының жеке тазалығын қадағалап жүруіне кенес беру.  

Ойындар 

(үстел-үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 

 

 

Әңгімелесу 

Балаларға  тазалыққа 

байланысты сұрақтарға жауап 

алу 

 

Жұмбақтар 

Тазалыққа байланысты  

жасыру 

Мақал-мәтел 

Дені саудың ,жаны сау. 

Ем іздегенше –

ауырмайтын жол ізде 

 

 . 

Таңертеңгі  

Жаттығу 

(5мин) 

 

  Таңертенгі жаттыгулар кешені  (Құралсыз) 

 

Таңғы ас                                     Астарың дәмді болсын! 

                                        Астарын таусып ішу. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Тіске пайдалы, зиянды 

заттар» 

Мақ:Балалар тіске 

пайдалызаттар мен 

зиянды заттарды атайды 

 Жұмбақ - өлең «Бұл не?» 

Ертемен күнде сен, қолыңды 

сүйкейсің. 

Кетіп кір - ласың,тап - таза 

боласың. Бұл не? (Сабын) 

(Т.б жалғасып айтылады) 

Мақал-мәтел 

Сусыз өмір жоқ 

 Судың да сұрауы бар 

  

Мектепке 

дейінгі 

Ұйым 

Б.б.с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: 

Б. б. с: 

«Таным» 

Математика негіздері 

Б. б. с: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ   Дене 

шынықтыру 

   

 



кестесі 

бойынша 

ұйымдасты

рылған оқу 

кестесі 

 

Тақырыбы:Ауыл мен қала 

МАқсаты:Ауыл мен қала 

жайлы,қоршаған орта 
туралы білімдерін 

тиянақтау.Сөздік қорларын 

байыту,байланыстырып 
сөйлеуге баулу. 

Б.б.с: 

«Шығармашылық» 

Ұ:О:Қ.Сурет салу 

Тақырыбы: Тақырыбы: 

Әдемі киіз 

Мақсаты: 

Әдемі киізді пішіндер 

туралы білетін білімдеріне 

сүйене отырып түрлі 

өрнектермен үйлестіріп 

салу. 

Б.б.с:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану. 

Тақырыбы:  Достық 

бірлікте 

Мақсаты:«Достық»,«Бірлі

к» құндылықтарының 

мәнін түсінуге ықпал 

ету.Достық қарым-

қатынас туралы 

түсіндіру,айналаны 

құршаған ортаға мейірімді 

болуға тәрбиелеу 

 

10 көлеміндегі сандарды тура 

және кері санауды бекіту.Апта 

күндерін,жыл мезгілдерін 

санау,ретімен орналастыру. 

 

Б.б,с:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 
 Тақырыбы:Родной край 
Мақсаты:Формировать чувства 

любви к родному 

краю.Воспитывать положительное 
отношение к места м где они 

родились и живут.Расширять 

знания детей О Республике 

Казахстан,ее природы и обычий 
народа. 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Музыка 

Тақырыбы:Туған жер- алтын 

бесігім. 

Мақсаты: Еліміздің халық және 

авторлық музыкасы туралы 

ұғым беру.Туған өлке, Атырау 

туралы әндер үйрету.Мерекелік 

көңіл-күй сыйлау 

 

 

Мақсаты: 

Төбешіктен бір-бірден және 

екі екіден шанамен 
сырғанау.Шанамен 

төбешіктен көтерілу. 

Б. б.с:«Қатынас».  

Ұ. О. Қ. Сауат  ашу 

негіздері 

Тақырыбы:  Тақырыбы: 

«Д»  дыбысы 
Мақсаты: 

Д дыбысымен таныстыру,д 

дыбысы бар сөзге 
дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 

Б.б.с:«Шығармашылы

қ» 

Ұ. О. Қ.  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

Тақырыбы: Шай 

ыдыстары 

Мақсаты: 

Шай ыдыстарын 

мүсіндеуге 

үйрету.Созу,есу 

іскерліктерін дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық  

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу Бақылау Теректер  бақылау Құстарды бақылау   



 

 

Қысқы  ағаштарды.  

Мақсаты:Шөптерді олар қандай 

өзгеріске түсіп жатқанып айту.. 

Жеке жұмыс 

Балалардан тазалықты қалай 

түсінетінін сұрау 

Еңбек:ойын алаңындағы 

жапырактарды жинау. 

Мақсаты:үлкендердің еңбегін 

бағалай білуге,еңбекке баулу 

Қимылды ойын:«Кім шапшаң» 

Мақ:Шапшаңдыққа тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Балалар үстерін 

ластамай таза ойнай білуге 

үйрету. 

Мақ:Ауладағы теректердің 

неге сидиып қалғанын 

сұрау. 

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға үйрету 

есте сақау қабілетін 

арттыру. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен тату 

ойнай білуге. 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

қоректенгенін бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Серуеннен 

оралу 

 

 

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

 

   Түскі ас 

   Түскі 

ұйқы 

«Түлкі мен ешкі» ертегісін 

оқып беру. 

«Жеті лақ» 

Ертегісін оқып беру. 

«Көлтаусар 

ертегісіноқып беру 

  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

Ойын: «Жаз бен күз» оң жаққа 

қарап жатып күз дегенде 

Оянып өз орындарында 

отырып керілу, тыныстау 

жаттыгуларын жасау. 

«Қайық» -төсекте ішпен 

жатып, қолды иекке таяп 

қою, жартылай тұрып 

оңға-солға тербелу. 

 

  



шаралары 

 

тіземізді құшақтап алу, күзде 

суық тоңамыз, жаз дегенде 

керілеміз (2-3 рет) 

Бесін ас Дастархан басындағы әдептілікке үйрету, тамақты тауысып жеуге, сүттің, айранның,ірімшіктің,құрттың пайдасы туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік компанент 

Алтын асық 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойыншы) 

 

 
 

Мазмұнды ойын. 

«Дәрігер» 

Мақ:Ойын кезінде балалар 

бір-біріне дұрыс сұрақтар 

қоя білу. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ«Д»  дыбысы 

Мақсаты:  «Д» 

дыбысын дұрыс 

дыбыстату,білімге деген 

қызығушылығын 

арттыру 

ментаныстыру. 

Д әріпін жазу 

  

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  

жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Азимгеән айытқызып үйрету. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Абылайға сәлемдесуді 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс:  

Амираға шарбақтың 

суретін  үлгі  бойынша 

салдыру,  қарандашты  

дұрыс  ұстауға  үйрету. 

  

Серуенге  

дайынды 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу.  Жеке балалармен  әр түрлі бағытта жұмыстар жүргізу. Балалар қалауымен әр-түрлі ойындар 

ұйымдастыру. 

 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

Ата-анаға 

Балаларымен бірігіп,дәрумендер туралы тақпақтар жаттату. 

Ата -анаға 

Балаларының денсаулығына баса назар аударып,тек дәруменге бай тамақтармен тамақтандыруға кеңес беру.Ата –аналарға Балалаларының 

тазалығын қабағалауды ескерту.Ата-аналарға демалыста балаларымен өткен әріптерді естеріне сақпап қайталауды ескерту. 



Желтоқсан   айы 3- апта  (20.12.2021-24.12.2021) аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы. 

Өтпелі тақырыбы:«Менің Қазақстаным» 

                                                        Апталық  тақырыбы:« Нұрсұлтан- біздің Астанамыз» 

Мақсаты: Балаларға өзінің туған өлкесі Тәуелсіз Қазақстан туралы түсінік беру.Қазақстан Республикасының Рәміздері жайлы түсініктерін  

кеңейту, оларға  құрметпен қарауға тәрбиелеу. Елін сүйетін патриоттық көзқарасты  тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

20.12.21ж. 

Сейсенбі 

21.12.21 ж.                  . 

Сәрсенбі 

22.12.21 ж. 

Бейсенбі 

23.12.21 ж. 

Жұма 

24.12.21ж. 

Балаларды  

қабылдау, 

Ата-анамен 

әңгіме 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Туған өлкем» өлеңі 

Мақсаты: Балаларға 

қысқа өлең жолдарын 

қайталатып, сөздік 

қорын молайту. Үстел 

үсті ойыны:  

 

«Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. 

Мақал-мәтелді 

жаттату: «Туған жердей 

жер болмас, Туған елдей 

ел болмас» 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді 

ажырата білуге 

үйрету.Әр үйшіктің 

өз түсіне тән отбасы 

мүшелерін тез 

тауып, өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру.  

Д/ойын: «Дыбысқа сәйкес 

бейнені тап?» 

Ойын шарты: Дыбысты 

тыңдай отырып сәйкес 

бейнені көрсету. 

-Балалар, біздер серуенге 

шыққанда ағаштардан нені 

байқадық? 

Алдымыздағы қарды ұстап 

көрейікші, түсі қандай? 

Таңертеңгілік 

гимнасти.(5мин) 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

 

Астарың дәмді болсын! 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен 

тазалық сақтап отырып ас ішуге баулу. 

 



ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Сиқырлы 

суреттер» «Ою-

өрнектерді ата» 

Мақсаты: Қазақтың 

ою – өрнектері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру, атай 

білуге үйрет 

Отан   туралы 

әңгімелесу 

Д/ойын:«Тезтап!» 

Мақсаты:Қазақсан Р 

рәміздерін табу. 

Әңгімелеп сипаттап беру. 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын өлең 

жол оқып,естеріне тез 

жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ шешейік 

Қысы жазы біртүсте? 

(Қар). 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызыметі 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақ: Астана-

Нұрсұлтан 

Мақсаты:Астана 

қаласы туралы 

әңгімелеу.Оның 

көрікті орындары 

жайлы бейнежазба 

көрсету,қаламыздың 

әсемдігіне қуану. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ.:Сурет  салу 

Т/бы: «Қала 

көшелері» 

Мақсаты: 

Қала әсемдеген 

сезіне білу.Үйлер 

мен көшелердің 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 
Тақырыбы:Наша столица 

Мақсаты:   Ввести в 

активную речь 

дошкольников новые   

страна, 

государства.Формировать 

понимание вопросов В 

какой стране живешь?В 

каком городе? И умение 
отвечать на вопросы  

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика негіздері 

Мақсаты: Көрнекілік 

негізінде 7,8,9,10 

сандарының пайда 

болуын 

таныстыру.геометриял

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты: 2мин дейін 

заттардың арасымен  үздіксіз 

жүгіру , қиылысқан 

жерлермен баяу жүгіру 

.Арқаға  қапшық  қойып төрт 

тағандап  енбектеу .Сап 

түзеу және сапқа  тұру 

қайталау  және жетілдіру 

.Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ: «М»  дыбысы 

Мақсаты:М  дыбысымен 

таныстыру, сөз ойлау.М 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

Білім беру саласы:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз мінез- 

құлық негіздері  

Тақ: Мәдени  ережелері. 

Мақсаты: 

Қоғамдық ортада өздерін 

ұстау мәдениетін 

дамыту.Емхана,дүкен,мекте

п,түрлі демалыс орындары 

тб тәрізді мекемелерде 

кезек күту,таласпай 

орналасу сияқты мідени 

дағдыларға тәрбиелеу 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу  

Тақы: «М»  дыбысы 

Мақсаты:М  дыбысымен 

таныстыру, сөз ойлау.М 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 
Мақсаты: 

Хоккей.Берілген 
бағытта,қақпаға допты 

аяқпен шайбаны 

сырғанату,оны қақпаға 

енгізу 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем 

әдебиет Мақсаты: Қыс 

туралы өлең 

жаттау.Шығарманың 

баяндау сипатын 

ажыратуға,бейнелік 

мазмұнын тануға 

үйрету 

 

Білім беру саласы: 



орналасу 

үйлесімділігін 

тану,бояуларлы 

қолдана білу 

дағдыларын 

жетілдіру. 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақ:«Менің 

достарым» 

Мақ:«Қамқорлық»с

өзінің мағынасын 

түсіндіру.Үй 

жануарларына 

жағымды 

қөзқарасты 

тәрбиелеу,оларға 

қамқорлық сезімін 

дамыту. 

 

ық денелер мен 

пішіндер туралы ұғым 

беру. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Ән 

«Астана» 

Мақсаты: Тәуелсіз 

Қазақстан елі жайлы 

түсінік беру. Домбыра 

мен қобызда 

орындалатын күй 

жанры туралы 

түүсіндіру.Күйші 

Құрманғазы, қобызшы 

Қорқыт туралы 

түсіндіру 

 

 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 

Д/ойын:«Сөз ойла тез 

ойла» 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Білім беру саласы:  

Мақсаты:Құттықтау 

ашық хатты 

жапсыру.Мерекелік көңіл-

күй сыйлау.Достарымен 

тату болуға үйрену. 

«Әлумет» 

Ұ:О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Мақсаты: 

Айналамыздың ластануы 

,қоқыс қалдықтарының 

көбеюінің  ауаға әсері 

жайлы білім 

беру.Балаларды тазалыққа 

баулу. 

 

бөлу,сөздерді оқу. 

Д/ойын:«Сөз ойла тез ойла» 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану 

Мақсаты:Қазақстанның 

қалаларымен 

танысу.Астана,Атырау, 

Алматы қалаларын мақтан 

ету. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақ:«Бәйтерек» 

Астана қаласының 

монументі Бәйтеректі 

мүсіндеу. 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Музыка 

Тақырыбы: Ән 

«Астана» 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін 

тәрбиелеу.Барлығы 

бірлесіп орындауға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен 

 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға 

қарды қолдарына 

ұстатып,қардың 

қандай екенін 

бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз 

сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау 

Жеке-жұмыс: 

.Қарды бақылау. 

Мақсаты : Ауа райындағы 

өзгерісті  бақылауға 

үйрету. Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістері туралы нақты 

мәлімет беру .Аяз 

Мұзды бақылау: Мұз 

сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау 

Жеке-жұмыс: 

Қыс мезілінің суреті 

.Қырау бақылау. 

Мақсаты : Ауа райындағы 

өзгерісті  бақылауға үйрету. 

Табиғаттың жыл мезгіліне 

сәйкес өзгерістері туралы 

нақты мәлімет беру .Аяз 

күшейді.  Терезелерді 



«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: 

«Қар кесектерін 

жаса»  

Мақ: Балаларды 

шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты 

өзгертуге, өз орнын 

табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып,қызығушыл

ықтарын арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің 

еңбегін бағалай 

отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып 

шыққан 

материалдармен 

ойындар. 

Қыс мезілінің суреті 

бойынша әңгімелеу 

Мақсаты:Суретке ат 

қою,байланыстырып 

сөйлей білу. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды 

ойыншық күрекпен бір 

жерден екінші жерге 

тасу. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

имылды ойындар: 
«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, 

көк серек». (2-3рет 

қайталау); 

Еркін ойындар: 
серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

күшейді.  Терезелерді 

қырау басты .Бақылау 

Жеке-жұмыс: Жаңа 

жылға арналған 

тақпақтары мен әндерін 

сұрап, жаттату. 

Мақсаты: Тілдерін, есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. Еркін сөйлеуге, 

сұраққа нақты жауап 

беруге дағдыландыру.: 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету.  

Еңбек:Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

бойынша әңгімелеу 

Мақсаты:Суретке ат 

қою,байланыстырып 

сөйлей білу. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын 

алаңын тазарту. Ойын 

алаңын сыпыру. 

Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. 

Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан 

тазарту. 

имылды ойындар: 

«Допты қағып ал», 

«Қар кесектерін жаса» 

, «Кім жылдам», «Ақ 

серек, көк серек». (2-

3рет қайталау); 

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

қырау басты .Бақылау 

Жеке-жұмыс: Жаңа жылға 

арналған тақпақтары мен 

әндерін сұрап, жаттату. 

Мақсаты: Тілдерін, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Еркін сөйлеуге, сұраққа 

нақты жауап беруге 

дағдыландыру.: Қимылды 

ойындар: «Допты қағып 

ал», «Қар кесектерін жаса» , 

«Кім жылдам», «Ақ серек, 

көк серек». (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету.  

Еңбек:Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден екінші 

жерге тасу.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 



Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас 
 

 

 

 

 

 

 

Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ 

ішейіндеп отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты 

ішу, майлықты қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

 

Балаларды кедір-

бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  

және  мәдени-

гигеналық 

дағдыларды  

орындау 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу.Білімді кеңейту  

және  мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

Түскі ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  жаттығулар жасату. Қолды алға жоғары жан-жаққа көтеру оларды бүгіп жазу, саусақтарын ашып жұму,тізені 

бүгіп , мойынға арналған  жаттығулар жасату.  

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету.  

Ойындар 

дербес әрекет  

 

 

 

 

Вариативтік  

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

ойын:  

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста 

пайдаланатын 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«М»  дыбысы 

Мақсаты:М  дыбысымен 

таныстыру, сөз ойлау.М 

1.Табиғат 

бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы гұлдерге 

күтім жасау шаң 

сүрту,қопсыту. тәрбиеші 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Сиқырлық қораптың 

қызықтары» 

Мақ:Заттардың 

қасиеттерін,геомет.фигурал



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу.М 

әріпін жазу 

көмегімен су 

құю.ауыстырып, жем 

беру.Балаларға табиғат 

бұрышындағы гүлдерді  

күтіп баптауға үйрету. 

 

армен олардың белгңлері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Сандар 

құрамын қалыптастыру. 

 

Әңгімелесу«Қызық

ты қыс» 

Мақ: Балаларға өз 

ойымен қыс  туралы 

әңгіме құрастыра 

білуге үйрету.Қыс 

несімен ұнайтынын 

айту.  

Үстел үсті ойыны: 
«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын арқылы 

құрлысшының қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата – аналарға «Менің қалам»Қазақстанның әдемі жерлерінен фото альбомдарын жасау. 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру 

 

 

 

 

 

 

 



Желтоқсан   айы 4- апта  (27.12.2021-31.12.2021) аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы. 

 Өтпелі тақырыбы:«Туған өлкем» 

                                                        Апталық  тақырыбы:«Менің Отаным-Қазақстан» 

Мақсаты: Балаларға өзінің туған өлкесі Тәуелсіз Қазақстан туралы түсінік беру.Қазақстан Республикасының Рәміздері жайлы түсініктерін 

кеңейту, оларға  құрметпен қарауға тәрбиелеу. Елін сүйетін патриоттық көзқарасты  тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

27.12.21ж. 

Сейсенбі 

28.12.21 ж.                  . 

Сәрсенбі 

29.12.21 ж. 

Бейсенбі 

30.12.21 ж. 

Жұма 

31.12.21ж. 

Балаларды  

қабылдау, 

Ата-анамен 

әңгіме 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Туған өлкем» өлеңі 

Мақсаты: Балаларға 

қысқа өлең жолдарын 

қайталатып, сөздік 

қорын молайту. Үстел 

үсті ойыны:  

 

«Менің Қазақстаным» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. 

Мақал-мәтелді 

жаттату: «Туған жердей 

жер болмас, Туған елдей 

ел болмас» 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді 

ажырата білуге 

үйрету.Әр үйшіктің 

өз түсіне тән отбасы 

мүшелерін тез 

тауып, өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру.  

Д/ойын: «Дыбысқа сәйкес 

бейнені тап?» 

Ойын шарты: Дыбысты 

тыңдай отырып сәйкес 

бейнені көрсету. 

-Балалар, біздер серуенге 

шыққанда ағаштардан нені 

байқадық? 

Алдымыздағы қарды ұстап 

көрейікші, түсі қандай? 

Таңертеңгілік 

гимнасти.(5мин) 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралсыз) 

Таңғы ас 

 

 

Астарың дәмді болсын! 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен 

тазалық сақтап отырып ас ішуге баулу. 

 



ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын: «Сиқырлы 

суреттер» «Ою-

өрнектерді ата» 

Мақсаты: Қазақтың 

ою – өрнектері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру, атай 

білуге үйрет 

Отан   туралы 

әңгімелесу 

Д/ойын:«Тезтап!» 

Мақсаты:Қазақсан Р 

рәміздерін табу. 

Әңгімелеп сипаттап беру. 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын өлең 

жол оқып,естеріне тез 

жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ шешейік 

Қысы жазы біртүсте? 

(Қар). 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызыметі 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақ: Менің Отаным 

Мақсаты:«Ел  

Рәміздері,Тұңғыш 

Президент» туралы 

әңгіме 

құрастыру.Сөз 

қорларын 

байыту.Құрмет 

сезімдерін тәрбиелеу 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық

» 

Ұ.О.Қ.:Сурет  салу 

Т/бы: 

Тақырыбы:Шырша 

Мақсаты: 

Мерекелік 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Тақырыбы: Моя Родина 

Казакстан 

Мақсаты:Повтарить и 

закрепить предыдущего 

материала.Фонетическо

е упражнение в 

прозношении глуких-

звонких 

согласных.Прививать 

любовь к родному 

Городу. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика негіздері 

Мақсаты: Салыстыру 

Мақсаты: 

Заттарды өсу немесе 

кему ретімен 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Бір-орыннан бір орынға 

оң,сол аяқпен аттап 

межеге жету.Екі аяқпен 

алға ырғып секіріп 

жылжу.Құрсауларды 

айналдырып ішінен өту. 

.Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері Тақырыбы: Ы 

дыбысы ,әрпі 

Мақсаты: 

Ы дыбысын 

таныстыру,жаңа сөз 

ойлау,дыбыстық 

талдаужасау.Сөздерді 

буынға бөлу,дауысты 

Білім беру саласы:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық орындық  

үстімен  арақашықтығы  

баладан екі қадам 

қашықтықта  қойылған  

толтырылған  доптардан  

атап жүру екпінмен 

ұзындықа  қос аяқпен 

секіру  

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу  

Тақы: . Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: Ы дыбысы және 

әрпі 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене 

шынықтыру 

Мақсаты: 

Биіктігі 40 см  жіптің 

астынан қолды еденге  

тигізбей ,бүйірімен 

еңбектеу. 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем 

әдебиет  

Тақырыбы: Үш би 

Мақсаты:Үш би 

туралы білім 

беру.Олардың ел 

бірлігі үшін жасаған 

істерін мақтан 



шыршаны сала 

отырып,бірнеше 

заттарды біріктіру 

шеберлігін 

меңгерту. 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақ: Достық әлемі 

Мақсаты: 

Достық,татулық 

ұғымын 

түсінлдіру.Өзара 

татулыққа тәрбиелеу 

 

орналастыра білу.Қағаз 

бетінде оң ,сол жақты 

ажырату 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:Жаңа жыл 

Мақсаты: Шығарманы 

аяғына дейін 

тыңдап,әуен сипатын 

ажыратуға 

үйрету.Көтеріңкі көңіл-

күй сыйлау, мерекеге 

қыызығушылықтарын 

тудыру. 

 

 

дауыссыз дыбыстарды 

қайталау. 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақырыбы: Менің елім 

Мақсаты: 

«Қазақстан- 

мақтанышым» 

тақырыбында панно 

құрастырып жапсыру 

 

 

Мақсаты: 

Ы дыбысын 

таныстыру,жаңа сөз 

ойлау,дыбыстық 

талдаужасау.Қысқа 

сөздерді оқу, жазу. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану 

Мақсаты: 

Тақырыбы:Қысқы 

ормандағы тұрғындар 

Мақсаты: Қысқы орман 

тұрғындары туралы 

білімдерін 

жетілдіру.Ағаштар мен 

жануарлар,өсімдіктер қыста 

қандай өзгеріске түсетіні 

жайлы тиянақтау. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы:Зымыран 

Мақсаты: 

Зымыранды  мүсіндей 

отырып,өз  шеберліктерін 

көрсету. 

ету.Адам бойындағы 

теріс қылықтарды 

кқре білу. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы:Жаңа жыл 

Мақсаты: Шығарманы 

аяғына дейін 

тыңдап,әуен сипатын 

ажыратуға 

үйрету.Көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлау, 

мерекеге 

қыызығушылықтарын 

тудыру. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О 

Құрастыру 

Тақырыбы: Бәйтерек 

Мақсаты: 

Бәйтерек монументін 

қағаздан 

құрастыру.Іскерлік 

дағыларын 

жетілдіру..Қ 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  



Серуен 

 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға 

қарды қолдарына 

ұстатып,қардың 

қандай екенін 

бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: 

«Қар кесектерін 

жаса»  

Мақ: Балаларды 

шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты 

өзгертуге, өз орнын 

табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып,қызығушыл

ықтарын арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің 

еңбегін бағалай 

отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып 

шыққан 

материалдармен 

ойындар. 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз 

сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау 

Жеке-жұмыс: 

Қыс мезілінің суреті 

бойынша әңгімелеу 

Мақсаты:Суретке ат 

қою,байланыстырып 

сөйлей білу. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды 

ойыншық күрекпен бір 

жерден екінші жерге 

тасу. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

имылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, 

көк серек». (2-3рет 

қайталау); 

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

Қарды бақылау. 

Мақсаты : Ауа райындағы 

өзгерісті  бақылауға 

үйрету. Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістері туралы нақты 

мәлімет беру .Аяз 

күшейді.  Терезелерді 

қырау басты .Бақылау 

Жеке-жұмыс: Жаңа 

жылға арналған 

тақпақтары мен әндерін 

сұрап, жаттату. 

Мақсаты: Тілдерін, есте 

сақтау қабілеттерін 

дамыту. Еркін сөйлеуге, 

сұраққа нақты жауап 

беруге дағдыландыру.: 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету.  

Еңбек:Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу.  

Мұзды бақылау: Мұз 

сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау 

Жеке-жұмыс: 

Қыс мезілінің суреті 

бойынша әңгімелеу 

Мақсаты:Суретке ат 

қою,байланыстырып 

сөйлей білу. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын 

алаңын тазарту. Ойын 

алаңын сыпыру. 

Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. 

Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан 

тазарту. 

имылды ойындар: 
«Допты қағып ал», 

«Қар кесектерін жаса» 

, «Кім жылдам», «Ақ 

серек, көк серек». (2-

3рет қайталау); 

Еркін ойындар: 
серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

Қырау бақылау. 

Мақсаты : Ауа райындағы 

өзгерісті  бақылауға үйрету. 

Табиғаттың жыл мезгіліне 

сәйкес өзгерістері туралы 

нақты мәлімет беру .Аяз 

күшейді.  Терезелерді 

қырау басты .Бақылау 

Жеке-жұмыс: Жаңа жылға 

арналған тақпақтары мен 

әндерін сұрап, жаттату. 

Мақсаты: Тілдерін, есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Еркін сөйлеуге, сұраққа 

нақты жауап беруге 

дағдыландыру.: Қимылды 

ойындар: «Допты қағып 

ал», «Қар кесектерін жаса» , 

«Кім жылдам», «Ақ серек, 

көк серек». (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету.  

Еңбек:Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден екінші 

жерге тасу.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 



Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

материалдармен ойындар 

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас 
 

 

 

 

 

 

 

Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ 

ішейіндеп отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты 

ішу, майлықты қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

 

Балаларды кедір-

бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  

және  мәдени-

гигеналық 

дағдыларды  

орындау 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу.Білімді кеңейту  

және  мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

 

Балаларды кедір-бұдыр 

жолақшалармен 

жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

 

Түскі ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  жаттығулар жасату. Қолды алға жоғары жан-жаққа көтеру оларды бүгіп жазу, саусақтарын ашып жұму,тізені 

бүгіп , мойынға арналған  жаттығулар жасату.  

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 



Ойындар 

дербес әрекет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

Вариативтік  

компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

ойын:  

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста 

пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Ы»  дыбысы 

Мақсаты: Ы дыбысымен 

таныстыру, сөз ойлау.Ы 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу.Ы  

әріпін жазу 

1.Табиғат 

бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы гұлдерге 

күтім жасау шаң 

сүрту,қопсыту. тәрбиеші 

көмегімен су 

құю.ауыстырып, жем 

беру.Балаларға табиғат 

бұрышындағы гүлдерді  

күтіп баптауға үйрету. 

 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Сиқырлық қораптың 

қызықтары» 

Мақ:Заттардың 

қасиеттерін,геомет.фигурал

армен олардың белгңлері 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Сандар 

құрамын қалыптастыру. 

 

Әңгімелесу«Қызық

ты қыс» 

Мақ: Балаларға өз 

ойымен қыс  туралы 

әңгіме құрастыра 

білуге үйрету.Қыс 

несімен ұнайтынын 

айту.  

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын арқылы 

құрлысшының қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата – аналарға «Менің қалам»Қазақстанның әдемі жерлерінен фото альбомдарын жасау. 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру 

 



Қаңтар айы 1- апта  (05.01.2022-06.01.2022) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммас 

 

Өтпелі тақырыбы:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық  тақырыбы:«Қыс қызығы » 

Мақсаты: Тірі және өлі табиғат заттары менқұбылыстары,маусымдық өзгерістер,өсімдіктер турадлы білімдерін 

кеңеиту:жануарлар,жіндіктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың  қажеттілігі туралы түсініктерін қалыптастыруға ;табиғатпен 

тікелеи баиланысты тәжіреибені игеру;қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және тіршілік ету ортасының маңызын түсіну.  

Күн тәртібі Дүйсенбі 

03.01.22ж. 

Сейсенбі 

04.01.22 ж.                  . 

Сәрсенбі 

05.01.22 ж. 

Бейсенбі 

06.01.22 ж. 

Жұма 

07.01.22ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

  Д/ ойыны. «Аққала» 

Ойын шарты: үстел 

үстінде жартылай 

қиылып жасалған аққала 

бөліктері ілінеді. Үстел 

үстінде қалған бөліктері: 

басына киетін шелегі, 

аузы, қолы, сыпырғышы, 

ілгегі сияқты суреттері 

жатады. Балалар осы 

бөліктерді алып, 

артындағы сұраққа 

жауап беріп іледі.. 

 

Д/ойын:«Өз үйінді 

тап!» 

Мақ:Түстерді 

ажырата білуге 

үйрету.Әр үйшіктің 

өз түсіне тән отбасы 

мүшелерін тез тауып, 

өз үйлеріне 

орналастыра білу 

қабылетін жетілдіру.  

 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабымен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай 



Тағамға қол созамыз. 

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

  Д/ойын:«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата» 
Мақсаты: Қасиетіне 

қарай: қар мен жаңбырды 

ажырата білу, табиғат 

құбылыстары жөніндегі 

білімдерін бекіту, қатты, 

жұмсақ, ериді, буға 

айналады. 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын өлең 

жол оқып,естеріне тез 

жаттап алуға 

дағдыландыру. 

 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

(үзілістері 

мен бірге) 

 

  Б.Б.С: «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Сапқа 1,2,3 қатармен 

тұру,сап  түзеуде 1,2,3 

қатармен қайта 

тұру.Бадминтон воланды 

ракетамен белгілі бір жаққа 

бағыттай отырып,қағып 

лақтыру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ: «Қ»«К»  дыбысы 

Мақсаты:Қ,К  

дыбысымен таныстыру, 

сөз ойлау.К,Қ дыбысы бар 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу  

Тақы: «Қ»,«К»  дыбысы 

Мақсаты:Қ  дыбысымен 

таныстыру, сөз ойлау.Қ,К 

дыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 
 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану  

Тақ:«Бөлме өсімдіктері» 

Мақсаты:Атауы,сыртқы 

түрі,құрлымы,күтім жасау 

тәсілдері,көбею 

түрлері.Гүлдейтін шөптесін 

өсімдіктердің сипатты 

белгілерін тани білу. 

 



сөзге дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 

«Дүкен» ойыны 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Білім беру саласы:  

Тақ:«Қыс сиқыры» 

Мақсаты:Ұлпа қарды 

қиып жапсыру.Қайшыны 

ұстап сызық бойымен қия 

білу. 

Білім беру саласы 

«Әлумет» 

Ұ:О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақ:«Айналаны қоршаған 

заттар» 

Мақсаты:Айналадағы 

заттар,ойыншықтар адам 

еңбегімен жасалғаны 

туралы ,оған ұқыпты 

қараукерек екендігін 

түсіндіру. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақ:«Аяз ата» 

Мақ:Оларды  және ерекше 

белгілердібейнелеуде 

барлық қол білектерімен 

сауссқ  ұштарымен жұмыс 

жасау дағдыларын бекіту. 

 

Білім беру саласы:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз мінез- 

құлық негіздері . 

Тақ:«Бөлме өсімдіктеріне 

күтім жасау» 

Мақ:Бөлме 

өсімдіктеріне,жануарларға 

күтім жасауда қауыпсіздік 

пен тәртіп 

ережелерінорындау 

дағдысын дамыту. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен   Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

қоректенгенін 

бақылау. 

Жекежұмыс. 

Мысықты  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

 



Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-

бірімен түсінісіп 

ойнай білу. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды 

ойын:«Мені қуып 

жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы   Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

 

Біртіндеп ояту, 

ауа,су 

шаралары 

  Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

Мойынға арналған  

 



жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету.  

Ойындар 

дербес әрекет, 

баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

  Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Қ»,«К»  дыбысы 

Мақсаты:Қ,К  

дыбысымен 

таныстыру, сөз 

ойлау.М дыбысы бар 

сөзге дыбыстық 

талдау жасау,сөзді 

буынға бөлу,сөздерді 

оқу. 

1.Табиғат бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы гұлдерге 

күтім жасау шаң 

сүрту,қопсыту. тәрбиеші 

көмегімен су 

құю.ауыстырып, жем 

беру.Балаларға табиғат 

бұрышындағы гүлдерді  

күтіп баптауға үйрету. 

 

  Сыйқырлы 

қарандаш 

«Менің гүлдері» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 



Қаңтар  айы 2- апта  (10.01.2022-14.01.2022) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы. 

Өтпелі тақырыбы:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық  тақырыбы:«Жануарлар қайда қыстайды?» 

Мақсаты: Балалардың жануарлар әлемі  туралы түсініктерін кеңейту. Тіршілік ету ортасын, қоректенуі туралы мағлұмат беру.Табиғатқа 

мейірімді көзқарасын тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

10.01.22ж. 

Сейсенбі 

11.01.22 ж.                  . 

Сәрсенбі 

12.01.22 ж. 

Бейсенбі 

13.01.22 ж. 

Жұма 

14.01.22ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

Әңгімелесу: «Жануарларды 

аялайық» 

Мақсаты: 

Балалардың қыста болатын 

жануарлар  туралы 

түсініктерін кеңейту және 

оларды ажыратуға үйрету. 
 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

Өлең жаттату:  
Айналайын торпақ, бола 

берме қорқақ, 

Айналайын қозым, малда 

жуас бозым. 

Айналайын ботам, қандай 

күлте жотаң, 

Жалт-жұлт етіп лақ, 

жағалайсың бұлақ. 

Үстел-үсті ойыны 

Мозайка:«Аңдар» 

Мақсаты: Балаларды 

аңдарды түрлерімен 

таныстыру, суреттері 

бойынша 

орналастыруға үйрету.  

 

Сергіту сәті: 

Қане қанат қағайық 

Мойнымызды созайық 

1, 2, 3 Құс аспанға ұш 

1, 2, 3 Құс аспаннан 

түс 

Құстар жем жиді, 

Құстар су ішеді 

1, 2, 3 

Құс аспанға ұш. 

 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабымен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай 

Тағамға қол созамыз. 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Қыс өлеңі 

Жауды,міне қар аппақ, 

Айналаның бәрі аппақ. 

Жасырыпты жолдарды, 

Тегістепті оларды. 

Үстін жауып көлдердің, 

Бетін бүркіп белдердің. 

Жастық етіп тауды 

асқақ, 

Жантайыпты жамбастап. 

.Дидактикалық 

ойын. «Сәйкесін тап» 

Мақсаты:Қиынды 

суреттерден қыс 

мезгілі 

ерекшеліктерін 

білдіретін суреттерді 

тауып 

құрастыру.Ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын«Қысқы киімдер» 

Мақсаты: Дербес 

ойындарда меңгерген 

қимылдарын беруге 

мүмкіндік беру. Түрлі 

киім атауларын (пальто, 

етік, құлақшын) атап 

айтуға үйрету, сөздік 

қорын кеңейту. 

Дыбыстарды және 

сөздерді анық айтуға 

үйрету. 

 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ шешейік 

Қалбалақтап ұшады. 

Қанаты талып, 

Жерді барып құшады. 

(Қар) 

Қолы мен қаламы жоқ, 

Бірақ сурет салады көп. 

(Аяз) 

Қыста шыны боп қатады, 

Жылыды су боп жатады. 

(Мұз) 

Мүлгіп тұрған бақ тыныш, 

Ораныпты ақ күміс. 

(Қырау) 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

 

 

 

 Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  
Тақырыбы:«Дала және 

орман жануарлары» 

Мақсаты:Дала және орман 

жануарларын сипаттауда 

зат есімді,етістіктерді,сын 

есімді,сан 

есімдермен,үстеулерді,жұр

нақтар және жалғауларды 

қолдануды үйрету  

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Сурет салу 

 Т/бы: Тақырыбы:«Ақ 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ Математика 

негіздері. 
Тақырыбы:«10 

көлеміндегі сандарды 

тура және кері санауды 

үйрету» 

Мақсаты:10 

көлеміндегі сандарды 

тура және кері санауды 

үйрету.Артық- кем,биік- 

аласа,жоғары –төмен 

және кең тар 

түсініктерін түсініп 

қолдануын 

қалыптастыру. 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене  шынықтыру 

Мақсаты: 

Түрлі жылдамдықпен –

баяу,жылдам,орташа 

қарқынмен 1,5-2 мин 

тоқтаусыз жүгіру.Өздігінен 

мұзды жолмен жүгіріп 

келіп сырғанау;сырғанау 

кезінде тізені бүгіп және 

орнынан тұру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ: 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Жүру мен жүгіруді 

қайталап кезектестіру;оң 

және сол аяғын 

кезектестіріп 

секіру,кедергілер арасынан 

және қолды еденге тигізбей 

доға астынан еңбектеу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Тақ: 

«Ұ»,«Ү»дыбыстарымен 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Кедергілер арасынан және 
қолды еденге тигізбей доға 

астынан еңбектеу.Еденнен 

ыршытып қос қолмен қағып 
алу,2-2,5 м арақашықтықтағы 

нысанаға құм салынған 

қапшықты лақтыру 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақ: :«Бәсеке-бәйге»халық 

ертегісі 

Мақсаты:Ертегіні 

сақыналау.Театрланған 



қоян орманда» 

Мақсаты:Ақ қоянда орман 

аясында салу әдісін  

меңгерту.  

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 
 Тақырыбы:«Жақсылыққа 

-жақсылық» 

Мақсаты:«Өзара 

достық»,«жақсылық»ұғым
дары туралы түсінік 

беру.Жақсқылық жасауға 

үйрету 
 

 

 

Білім  беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 
Тақырыбы: В мире 

животных 

Мақсаты:Формировать 

представление о 
животном 

мире,обобщающие 

понятия домашние и 

дикие 
животные.Научить 

правильноназывать 

зверей на русском 
языке.Учить называть 

признаки зверей. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Жануарлар 

әлемі 

Мақсаты: Әнннің 

динамикалық сипатын 

бұзбай 

орындауға,музыкаға 

сәйкес әр жануардың 

қимыл-қозғалысын 

келтіре білуге үйрету. 

 

«Ұ»,«Ү»дыбыстарымен 

таныстыру. 

Мақсаты:Ұ,Ү дыбыстарын 

ажырату,сөздерді буынға  

бөлу,сөздерді оқу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру. 

 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру  
Тақырыбы:«Мысық доп 

ойнайды» 

Мақсаты:Мысықтың доп 

ойнаған  бейнелерді қиып 

алып жапсыруды қағаз 

бетіне бағдарлауды үйрету. 

 

таныстыру. 

Мақсаты:«Ұ»,«Ү»дыбыст

арын пысықтау.Қысқа 

сөздерді оқу 

.Айырмашылықтарын 

атап.Ұ,Ү дыбыстары бар 

сөздерді атау.Жазу 

тапсырмалары. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану  

Тақ: Жануарлар әлемі 

Мақсаты:Күзбен қыста 

жануарлардың тіршілігін 

бақылату.Балалардың 

жабайы жануарлар  туралы 

білімін кеңейту.Жануарлар  

қалай өмір сүреді,немен 

қоректенеді.Жануарлар 

және үй жануарларын 

ажырата білу 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақ: Тақырыбы:«Қасқыр 

мен қоян»  

Мақсаты:Қасқыр мен 

қоянның бейнесін 

әрекетті меңгеру ,әдеби 

кейіпкерлерді адамгершілік 

ережелер  мен түсініктері 

тұрғысынан бағалауды 

үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ Құрастыру 

Тақырыбы:«Үй 

жануарлары»  

Мақсаты:Табиғат 
материалдарынан(емен 

ағашының жаңғақтары)үй 

жануарларын жасауды үйрету. 
 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Жануарлардың 

қысқы тіршілігі 

Мақсаты: Әнннің 

динамикалық сипатын 

бұзбай орындауға,музыкаға 

сәйкес әр жануардың 

қимыл-қозғалысын келтіре 

білуге үйрету. 

 



мүсіндеу. 

Серуенге 

дайындық 

 Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен 

 

 Ауа-райын бақылау 

 Аяз,желді, ашық күнді, 

ажыратып айту. Қыс 

мезгіліңдегі ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  бақылау.  

Жеке жұмыс:Допты оң және 

сол қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еңбек: үлкендердің еңбегін 

бақылау. 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  

сыйластық  құндылықтары  

туралы  түсініктерін  кеңейту.  

Қимылды ойын: «Аңшы мен 

қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

Теректер  бақылау 

Мақ:Теректердің неге 

көңілсіз тұрғанын 

бақылау   

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға 

үйрету есте сақау 

қабілетін арттыру. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен 

тату ойнай білуге. 

Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

қоректенгенін 

бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-

бірімен түсінісіп 

ойнай білу. 

Мысықты  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмыс. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 

ұстатып,қардың қандай 

екенін бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 

«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектерін жаса» Мақ: 

Балаларды шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты өзгертуге, 

өз орнын табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің еңбегін 

бағалай отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

 Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 



Түскі ас  Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы  Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   
Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    
Балаларды 

жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-

әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. Қолды 

алға жоғары жан-жаққа 

көтеру оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , мойынға 

арналған  жаттығулар жасату.  

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында  

ортопедиялық жол 

бойымен  жүру. 

  Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

ойын: «Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Ұ,Ү»  дыбысы 

Мақсаты:Ұ,Үдыбысы

мен таныстыру, сөз 

ойлау.Ұ,Үдыбысы бар 

сөзге дыбыстық 

талдау жасау,сөзді 

буынға бөлу,сөздерді 

оқу,жазу. 

Табиғат бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы « Үй 

жануарлары біздің 

досымыз» атты альбомды 

қарау.Ондағы 

жануарлармен  танысу т.б. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Көңілді логиктер» 

Мақ:Балалардың 

заттардың белгілеріне 

қарайсалыстыру, 

кеңістіктер орналастыру 

қалпын анықтау. 

Топтастырылған бейнені 

таба 

білугемашықтандыру.. 

 



 Әңгімелесу«Қызықты қыс» 

Мақ: Балаларға өз ойымен қыс  

туралы әңгіме құрастыра 

білуге үйрету.Қыс несімен 

ұнайтынын айту.  

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы 

қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақ: Ойын арқылы 

дәрігердің қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру. 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қаңтар  айы 3- апта  (17.01.2022-21.01.2022) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы. 

Өтпелі тақырыбы:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық  тақырыбы:«Үй құстары мен дала құстары » 

Мақсаты: Балалардың дала және үй құстары  туралы түсініктерін кеңейту. Тіршілік ету ортасын, қоректенуі туралы мағлұмат беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

17.01.22ж. 

Сейсенбі 

18.01.22 ж.                  . 

Сәрсенбі 

19.01.22 ж. 

Бейсенбі 

20.01.22 ж. 

Жұма 

21.01.22ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу.  

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 

Мақсаты: 
Балалардың қыстап қалатын 

құстар туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 
 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

 

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! 

 

Үстел-үсті ойыны 

Мозайка:«Құстар» 

Мақсаты: Балаларды 

құстарды түрлерімен 

таныстыру, суреттері 

бойынша 

орналастыруға үйрету.  

 

Сергіту сәті: 

Қане қанат қағайық 

Мойнымызды созайық 

1, 2, 3 Құс аспанға ұш 

1, 2, 3 Құс аспаннан 

түс 

Құстар жем жиді, 

Құстар су ішеді 

1, 2, 3 

Құс аспанға ұш. 

 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабымен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай 

Тағамға қол созамыз. 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Қыс өлеңі 

Жауды,міне қар аппақ, 

Айналаның бәрі аппақ. 

Жасырыпты жолдарды, 

Тегістепті оларды. 

Үстін жауып көлдердің, 

Бетін бүркіп белдердің. 

Жастық етіп тауды 

асқақ, 

Жантайыпты 

жамбастап. 

.Дидактикалық ойын. 

«Сәйкесін тап» 

Мақсаты:Қиынды 

суреттерден қыс мезгілі 

ерекшеліктерін 

білдіретін суреттерді 

тауып құрастыру.Ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын«Қысқы киімдер» 

Мақсаты: Дербес 

ойындарда меңгерген 

қимылдарын беруге 

мүмкіндік беру. Түрлі 

киім атауларын (пальто, 

етік, құлақшын) атап 

айтуға үйрету, сөздік 

қорын кеңейту. 

Дыбыстарды және 

сөздерді анық айтуға 

үйрету. 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ шешейік 

Қалбалақтап ұшады. 

Қанаты талып, 

Жерді барып құшады. 

(Қар) 

Қолы мен қаламы жоқ, 

Бірақ сурет салады көп. 

(Аяз) 

Қыста шыны боп қатады, 

Жылыды су боп жатады. 

(Мұз) 

Мүлгіп тұрған бақ 

тыныш, 

Ораныпты ақ күміс. 

(Қырау) 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

(үзілістері 

мен бірге) 

 

 

 Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақ: «Қыстап қалатын  

құстар» 

Мақсаты: Құстар 

туралы сұрақтарға 

жауап беру,сипаттау 

қабілетін 

дамыту.Олардың қысқы 

тірлігі туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу 

 Т/бы: «Әтеш пен 

түлкі» 

Мақсаты:Ертегі желісі 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика негіздері. 

Тақ:«Заттардың 

ұзындығын,енін,жуанды

ғынбелгілей 

білуге,заттарды 

шамасына қарай 

өсу,кемуретімен 

орналастыруға үйрету». 

Мақсаты: Заттардың 

ұзындығын,бейіктігін, ені 

мен жуандығын белгілей 

білуге,заттарды шамасына 

қарай өсу және кему 

ретімен орналастыруға 

үйрету. 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: 
Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Қозғалыс 

бағытынөзгерту,шашырап 

,заттар арасымен,адымдап 

алға қарай жүру.Допты 

қабырғаға ұрып және 

еденнен ыршытып қос 

қолмен қағып алу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Білім беру саласы:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз мінез- 

құлық негіздері. 

Тақ:«Құстар біздің 

досымыз» 

Мақсаты:Құстар біздің 

досымыз деген түсінікті 

тиянақтаполарға 

мейірімділік танытуды 

үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Тақ: «І»  дыбысымен 

таныстыру. 

Мақсаты: Дыбысымен 

таныстыру, сөз 

ойлау.Ідыбысы бар сөзге 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: 
Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Шаңғымен жүру.Оң және 
сол аяқтарымен сырғанай 

отырып,бірінің артынан 

бірі кезектескен адыммен 

алға жылжу 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақ:«Қолғап»  

Мақсаты: Қолғап ертегісі 

арқылы салт 



бойынша сурет 

салу.Суретсалуға 

қызықтыру. 

Тосын сый 

«Әтеш пен түлкі 

«ертегісісін тамашалау 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

 

 

Қоршаған заттарда 

(дөңгелек,үшбұрыш, 

шаршы)геометриялық 

пішіндерді танып атау 

Білім  беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 
Тақырыбы:Птицы –наши 

друзья 

Мақсаты:Ввести активную 

речь слова –названия 

зимующих птиц.Развивать  
умение понимать образные 

выражения в загадках 

,пословицах и 

поговорках.Формировать 
обобщающие понятие 

перелетные птицы и 

правильна назвать 
некоторых перелетных 

птиц 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

 
Тақырыбы:Қардың 

пайдасы 

Мақсаты: Әуен сазына 

ілесе қыс көріністерін 

қимыл-қозғалыспен 

Тақ: «І»  дыбысымен 

таныстыру. 

Мақсаты: Дыбысымен 

таныстыру, сөз 

ойлау.Ідыбысы бар сөзге 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру  

Тақ:«Қарғалар» 

Мақсаты: Бөліктен қиып 

алу  әдісімен жапсыруды 

үйрету. 

Білім беру саласы:  

 «Әлеумет» 

Ұ:О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақ:«Табиғат 

бұрышындағы 

мекендеушілер» 

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы 

мекендеушілерге күтім 

жасау дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 

дыбыстық талдау 

жасау,сөзді буынға 

бөлу,сөздерді оқу. 

Д/ойын:«Сөз ойла ,тез 

ойла» 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану  

Тақ:Үй құстарымен дала 

құстары 

Мақсаты: Үй құстарына 

адамның қамқорлығы қыста 
қажеттігін , сонымен қатар 

дала құстары да 

қамқорлыққа қыста зәру 
екендігін түсіндіру. 
.Балалардың құстар 

туралы білімдерін 

кеңеиту. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақ: Әтеш 

Мақсаты:Бөлшектерді 

домалату созу әдісімен 

жасауды үйрету. 

 

дәстүріміздің  тиімді 

сөздерін 

білу,орындау,есте 

сақтау,құрметтеу.Ертегін

і тыңдау,түсінік 

аиту,көркем әдебиетке 

,сөзге деген 

құштарлығын дамыту. 

 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Ғажайып қыс 

Мақсаты: 

Әуен сазына ілесе қыс 

көріністерін қимыл-

қозғалыспен көрсете 

білуге баулу,әнді әсерлі 

қылып айтуға үйрету. 



көрсете білуге баулу,әнді 

әсерлі қылып айтуға 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

 Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен 

 

 Ауа-райын бақылау 

 Аяз,желді, ашық күнді, 

ажыратып айту. Қыс 

мезгіліңдегі ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  бақылау.  

Жеке жұмыс:Допты оң және 

сол қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еңбек: үлкендердің еңбегін 

бақылау. 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  

сыйластық  құндылықтары  

туралы  түсініктерін  кеңейту.  

Қимылды ойын: «Аңшы мен 

қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала білуге 

,ойыншартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

Бұлттарды  бақылау 

Мақ: Қыс кезінде 

бұлттану жиі 

болатынын,бұлт 

көтерілсе қар жаууы 

мүмкін екендігін 

көрсету. 

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 дейін 

және кері санауға 

үйрету есте сақау 

қабілетін арттыру. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен 

тату ойнай білуге. 

Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстардың 

қоректенгенін 

бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-

бірімен түсінісіп 

ойнай білу. 

Мысықты  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

мысықты бақылау. 

Жеке жұмыс. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған 

ағаш қалдықтарын 

жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 

ұстатып,қардың қандай 

екенін бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 
«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектерін жаса» Мақ: 

Балаларды шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты өзгертуге, 

өз орнын табуға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

танытып, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің еңбегін 

бағалай отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

 Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 



Түскі ас  Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы  Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   
Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    
Балаларды 

жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-

әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. Қолды 

алға жоғары жан-жаққа 

көтеру оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , мойынға 

арналған  жаттығулар жасату.  

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында  

ортопедиялық жол 

бойымен  жүру. 

  Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Сюжеттік рөлдік 

ойын: «Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«І»  дыбысы 

Мақсаты:Ідыбысымен 

таныстыру, сөз 

ойлау.І дыбысы бар 

сөзге дыбыстық 

талдау жасау,сөзді 

буынға бөлу,сөздерді 

оқу. 

Табиғат бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы құстар 

біздің» досымыз атты 

альбомды қарау.Ондағы 

құстармен танысу т.б. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Бақаның 

тапсырмалары» 

Мақ:Балалардың 

заттардың белгілеріне 

қарайсалыстыру, 

кеңістіктер орналастыру 

қалпын анықтау. 

Топтастырылған бейнені 

таба 

білугемашықтандыру.. 

 



Әңгімелесу«Қызықты қыс» 

Мақ: Балаларға өз ойымен қыс  

туралы әңгіме құрастыра 

білуге үйрету.Қыс несімен 

ұнайтынын айту.  

Үстел үсті ойыны: 

«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы 

қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақ: Ойын арқылы 

дәрігердің қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру. 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Қаңтар  айы 4- апта  (24.01.2022-28.01.2022) аралығындағы «Жасұлан» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы. 

Өтпелі тақырыбы:«Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық  тақырыбы:«Қысқы табиғат қызықтары» 

Мақсаты: Балаларды қысқы табиғатта болатын өзгешеліктермен таныстыру.Маусымдық өзгерістерді ажыратып ,әңгімелеп айта білуге 

үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

24.01.22ж. 

Сейсенбі 

25.01.22 ж.                  . 

Сәрсенбі 

26.01.22 ж. 

Бейсенбі 

27.01.22 ж. 

Жұма 

28.01.22ж. 

Қабылдау, 

қарау,ойын 

дар,таңғы 

жаттығу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру салалары негізінде отбасы құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту,оларды құрметтеуге және сыйлауға тәрбиелеу. 

Әңгімелесу: «Бұл қандай 

құс» 

Мақсаты: 

Балалардың қыстап 

қалатын құстар туралы 

түсініктерін кеңейту және 

оларды ажыратуға үйрету. 
 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңілдерін көтеруге үйрету. 

 

Өлең жаттату:  

Күн борады, борады, 

Жел екпiндеп соғады: 

Жерге түспей – 

Жауған қар, 

Қайта ұшады жоғары. 

Үстел-үсті ойыны 

Мозайка:«Аңдар» 

Мақсаты: Балаларды 

аңдарды түрлерімен 

таныстыру, суреттері 

бойынша орналастыруға 

үйрету.  

 

Саусақ ойыны 

«Қуырмаш» 

 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 

Таңғы ас 

 

 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық сақтап 

отырып ас ішуге баулу. 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабымен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай 

Тағамға қол созамыз. 



Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Қыс өлеңі 

Жауды,міне қар аппақ, 

Айналаның бәрі аппақ. 

Жасырыпты жолдарды, 

Тегістепті оларды. 

Үстін жауып көлдердің, 

Бетін бүркіп белдердің. 

Жастық етіп тауды 

асқақ, 

Жантайыпты жамбастап. 

.Дидактикалық 

ойын. «Сәйкесін тап» 

Мақсаты:Қиынды 

суреттерден қыс 

мезгілі 

ерекшеліктерін 

білдіретін суреттерді 

тауып 

құрастыру.Ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын«Қысқы киімдер» 

Мақсаты: Дербес 

ойындарда меңгерген 

қимылдарын беруге 

мүмкіндік беру. Түрлі 

киім атауларын (пальто, 

етік, құлақшын) атап 

айтуға үйрету, сөздік 

қорын кеңейту. 

Дыбыстарды және 

сөздерді анық айтуға 

үйрету. 

 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Жұмбақ шешейік 

Қалбалақтап ұшады. 

Қанаты талып, 

Жерді барып құшады. 

(Қар) 

Қолы мен қаламы жоқ, 

Бірақ сурет салады көп. 

(Аяз) 

Қыста шыны боп қатады, 

Жылыды су боп жатады. 

(Мұз) 

Мүлгіп тұрған бақ тыныш, 

Ораныпты ақ күміс. 

(Қырау) 

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызметтері  

 

 

 

 Білім беру саласы: 

«Қатынас»Ұ.О.Қ. 

Сөйлеуді  дамыту  

Тақырыбы: «Ажарлы 

қыс» 

Өлең оқып беру 

Мақсаты:қыс 

айларында ойнайтын 

ойындарды атай отырып, 

ойын  қызықтарын 

сұрақ-жауап  арқылы 

айтқызу. Бір-біріне 

қамқор, дос болуға, 

ұйымшылдықпен 

ойнауға тәрбиелеу. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ Математика 

негіздері. 
Тақырыбы: 

«Геометриялық 

пішіндер» 

Мақсаты:(дөңгелек,сопа

қша ,үшбұрыш,шаршы, 

Тіктөртбұрыш)мен 

денелерді 

(шар,кубик,цилендр)дұр

ыс атап,оларды бір-

бірінен ажырата 

атап,санай білуге 

жаттықтыру. 

Білім  беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене  шынықтыру 

Мақсаты: 

Мақсаты: Заттардан аттап 

жүру ,шектелген беткей 

үстімен адымдап ,аяқ 

ұшымен жүру,нысанаға 

құм салынған қапшықты 

,асықты дәлдеп лақтыру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ: :«Е»дыбысын 

таныстыру. 

Мақсаты:Жұмбақ 

шешкізіп,«Е»дыбысы бар 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Заттардан аттап жүру 

,шектелгенбеткей адымдап 

,аяқ ұшымен жүру.Оң және 

сол аяқтарымен кезектесіп 

заттар арасымен 

секіру.Орындық үстімен 

текшелерден аттап тепе-

теңдікті сақтап жүру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ::«Дыбыстарды 

қайталау» 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

 Шаңғымен жүру.Оң және сол 

аяқтарымен сырғанай 

отырып,бірінің артынан бірі 

кезектескен адыммен алға 

жылжу 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақ: Екі аяз ертегісі 

Мақсаты: 

Балаларды  көркем 

әдебиеттің жанрларын 

ажырата білуге үйрету,жыл 

маусымына байланысты 



Ұ.О.Қ.:Сурет салу 

 Тақырыбы: «Қолғап» 

( сәндік акварель  

бояуымен) 

Мақсаты: қыс 

қызықтарымен  

таныстыру, табиғат 

құбылыстарын сезіне 

білуге: қардың аппақ, 

ұлпа, мамықтай, жұмсақ 

болатынын түсіндіру. 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 
 Тақырыбы: «Бәріде 

татулықтан басталады» 

Мақсаты:Отбасы,сүйіспен

шілік,татулықұғымдары 

туралы түсініктерін 

кеңейту.  

 

 

 

Тақырыбы: Зимние 

забавы 

Мақсаты: 

Познакомить детей с 

названием нового 

времени года-

зима.Научить првильно 

называть зимние 

месяцы и  природные 

явления. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 
Тақырыбы: 

Ғажайыптар әлемі 

Мақсаты: Музыкаға 

қызығушылықтарын 

ояту,музыка сипатын 

сезіну,эмоциясын 

ояту. 

 

сөздерді құрақтармен 

құрау, 

Оқу ,тіл 

байлықтарын,ойлау 

қабілеттерін жетілдіру. 

 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру  
Тақырыбы:  

Қысқы  түн 

Мақсаты:Қысқы  табиғат   

көріністерін   әңгімелей   

білу  дағдыларын  

жетілдіре отырып,   

жапсырудың   әдіс-

тәсілдерін  меңгерту.  Өз  

беттерімен   жұмыс  істеу  

дағдыларын  дамыту.  

Қайшымен   жұмыс  

істеу  іскерліктерін 

бекіту 

 

. 

 

Мақсаты: Алдыңғы өтілген  

дыбыстардықайталау,ажыра

ту.Сөдерді  буынға 

бөлу,жазу тапсырмаларын 

орындау 

 «Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану  

Тақ: Жануарлар әлемі 

Мақсаты:Күзбен қыста 

жануарлардың тіршілігін 

бақылату.Балалардың 

жабайы жануарлар  туралы 

білімін кеңейту.Жануарлар  

қалай өмір сүреді,немен 

қоректенеді.Жануарлар және 

үй жануарларын ажырата 

білу 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақ: Аққала 

Мақсаты: Бірнеше бөліктен 

тұратын бейнені мүсіндеу 

іскерліктерін дамыту 

өзгерістерді ажыратып 

білуге үйрету.Ертегінің 

мазмұнын әңгімелеп айта 

білуге тәрбиелеу. 

Білім беру саласы: 

«Таным»  

Ұ.О.Қ Құрастыру 

Тақырыбы: Адам жасау» 

Мақсаты: Қағаз 

цилиндірлерден,оларды қосу 

әдісімен адам бейнесін жасау 

білуді үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы: 

Тақырыбы:Ғажайыптар 

әлемінде 

Мақсаты: Музыкаға 

қызығушылықтарын 

ояту,музыка сипатын 

сезіну,эмоциясын ояту. 

Серуенге 

дайындық 

 Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен 

 

 Аязды бақылау 

 Аязды күнді  ажыратып 

айту. Қыс мезгіліңдегі 

ауа-райының 

Жолды  бақылау 

Мақ: Жолға түскен 

қардың тапталып, 

сырғанақ болып 

 Желді бақылау 

Мақ: Жел тұрса жұмсақ 

қардың бұрқырап боран 

пайда болатынын 

Қарғаны  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі қоқыс 

айналасындағы қарғаны  

бақылату.Жем  іздеп 

Қарды бақылау 

Мақ:Балаларға қарды 

қолдарына 

ұстатып,қардың қандай 



өзгерістерімен 

таныстыру және желдің 

қай бағытта соғып 

тұрғандығын  бақылау.  

Жеке жұмыс: 

Допты оң және сол 

қолмен лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еңбек: үлкендердің 

еңбегін бақылау. 

Мақсаты: сүйіспеншілік,  

сыйластық  

құндылықтары  туралы  

түсініктерін  кеңейту.  

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

қалғанын ,сақ болу 

қажеттігін айту. 

Жеке жұмыс 

Балаларға 1ден 10 

дейін және кері 

санауға үйрету есте 

сақау қабілетін 

арттыру. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Қимылдыойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Ойын кезінде 

шапшаңдыққа,тез 

қозғала білуге баулу. 

Еркін ойын: 

Балаларды бір-бірімен 

тату ойнай білуге. 

түсіндіру. 

Жеке  жұмыс. 

Балаларға жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  отырып, 

жердегі ағаш,тас 

,қалдығын Қимылды 

ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

айналаға жақындап 

жүргенін түсіндіру. 

Жеке жұмыс. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Шашылған ағаш 

қалдықтарын жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені қуып 

жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері қалаған 

ойындарын ойнау. 

екенін бақылап,әңгіме 

Жеке жұмыс: 
«Қыс»(өлең)   

Н.Аманжолова 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектерін жаса» Мақ: 

Балаларды шапшаңдыққа 

үйрету, бағытты 

өзгертуге, өз орнын табуға 

үйрету. Ойынға 

белсенділік танытып, 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек:Үлкендерің еңбегін 

бағалай отырып, ойын 

алаңындағы қарды 

сыпырту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар. 

Серуеннен 

оралу 

 Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас  Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Ұйқы  Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй 



ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. Қолды 

алға жоғары жан-жаққа 

көтеру оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , мойынға 

арналған  жаттығулар жасату.  

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Балаларды біртіндеп 

ояту. Бір-бірінің 

арқаларына массажға  

арналған қолғаптармен 

шынықтыру шараларын 

жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында  

ортопедиялық жол 

бойымен  жүру. 

  Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды бүгіп 

жазу, саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес 

әрекет, 

баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Сюжеттік рөлдік ойын: 

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста пайдаланатын 

заттардың аттарын  дұрыс 

атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу.             

 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«Ұ,Ү»  дыбысы 

Мақсаты:Ұ,Үдыбысы

мен таныстыру, сөз 

ойлау.Ұ,Үдыбысы бар 

сөзге дыбыстық 

талдау жасау,сөзді 

буынға бөлу,сөздерді 

оқу,жазу. 

Табиғат бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 

бұрышындағы « Үй 

жануарлары біздің 

досымыз» атты альбомды 

қарау.Ондағы 

жануарлармен  танысу т.б. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін бәлгім келеді» 

Тақ:«Логика сыры» 

Мақ:Балалардың 

заттардың белгілеріне 

қарайсалыстыру, 

кеңістіктер орналастыру 

қалпын анықтау. 

Топтастырылған бейнені 

таба 

білугемашықтандыру.. 

 

Әңгімелесу«Қызықты 

қыс» 

Мақ: Балаларға өз ойымен 

қыс  туралы әңгіме 

құрастыра білуге 

үйрету.Қыс несімен 

ұнайтынын айту.  

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Сыйқырлы 

қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақ: Ойын арқылы 

дәрігердің қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 



Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру. 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан айы айы 1- апта  (31.01.2022-04.02.2022) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммас 

 

                                                        Өтпелі тақырыбы:«Бізді қоршаған әлем» 

                                                    Апталық  тақырыбы:«Тірі және өлі табиғат » 

Мақсаты:Қоршаған ортамен өзара әрекет етуге қажетті танымдық әрекеттің дғдыларын меңгерген баланың тұлғасын дамытуға 

адамгершілік нормаларды сезінуге, 

төзімділікті және түрлі адамдарға құрмет танытуды  қалыптастыруға ықпал етуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

31.01.22ж. 

Сейсенбі 

01.02.22 ж.                  . 

Сәрсенбі 

02.02.20 ж. 

Бейсенбі 

03.02.22 ж. 

Жұма 

04.02.22ж. 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-анамен 

әңгімелесу 

 

 

Ата-аналарға балаларын табиғатты қорғауға,өсіп тұрған ағаш т.б өсімдіктерді бүлдіруге болмайтынын айту. 

 

 

 

 

 

 

Ойындар 

(үстел-үсті 

саусақ және 

т.б) 

«Табиғатты қорғай білеміз 

бе?»сұрақ жауап Үстел үсті 

ойындары Еңбек 

тапсырмасы:Асханаға 

кезекшілік ұйымдастыру 

Мақал – мәтел талдау, 
нақыл сөздер, жұмбақтар 

шешу Еліміздегі көрікті 

жерлердің суретін 

тамашалау 

Мозайка,пазлдар 

құрастыру Еңбек 

тапсырмасы: Табиғат 

бұрышында еңбек 

«Туған жер табиғатын 

қорғау керек пе, әлде 

жоқ па?» әңгіңмелесу, 

сұрақ жауап «Жер 

шары» ойыны 

Фотосуреттер қарау 

Еңбек 

тапсырмасы:Гүлдерге су 

құю 

Д/ о :«Жанды және 

жансыз табиғатты 

ажырат». Жер,су,ауа. 

Мақсаты: балаларға 

берілген тапсырманы 

тез шешуге,жылдам 

жауап беруге, 

ауада,суда не 

болатынын дұрыс 

айтуға 

төселдіру.Қоршаған 

ортаға қамқорлық 

сезімін тәрбиелеу. 

Не артық? Мақсаты: 

Балаларды суретке 

қарап,оларды 

топтастыруға үйрету. 

Құстар мен 

жануарлардың жеке 

және жалпы аттарын 

айтқызу. Оларды 

қорғауға қамқоршы 

болуға тәрбиелеу. 

«Табиғат мінезі» 

жаттығуы  

Таңертеңгілік 

гимнастика 

(5мин) 

                                             Таңғы жаттығулар: (құралмен) 



Таңғы ас 

 

 

Астарың дәмді болсын! 

                   Ботқаны таусып жеуге,тамақты төкпей ішуге дағдыландыру. 

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қарап алда есіңе сақта. 

Мақсаты: балаларды 

көрген суреттерді есіне 

сақтап,көз алдына 

елестете отырып ,әр 

қайсысын ретімен атап 

шығуға ,үй 

жануарларының,аңдард

ын және құстардың 

жалпы аттарын 

айтқызу.Оларды 

қорғауға қамқоршы 

болуға тәрбиелеу.  

«Моншақ ойыны» 

Мақсаты:Жуан 

жіңішке түбірл 

сөздерді қайталау 

және ажырата білу. 

. «Айна» ойыны. Шарты 

балалар бір қатарға тұрып, 

алдында тұрған баланың 

қимылын қайталайды. 

Шатасқан бала тақпақ 

айтады. 

Қайысы қайда тіршілік 

етеді? Мақсаты: Суреттен 

көрген заттардын аттарын 

атап,олардың қайда өмір 

сүретінін айтқызу.Сөздік 

қорын молайту. Менің 

айтуым бойынша. Шарты: 

педагог бір баланы 

айтатып, сипаттайды. 

Соның қай бапа екнін 

балалар айтады. Сөздік 

ойын. 

«Қимылын көрсет» Қарап 

алда есіңе сақта. Мақсаты: 

балаларды көрген 

суреттерді есіне сақтап,көз 

алдына елестете отырып ,әр 

қайсысын ретімен атап 

шығуға ,үй 

жануарларының,аңдардын 

және құстардың жалпы 

аттарын айтқызу.Оларды 

қорғауға қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Сөйлеуді 

дамыту 
Тақырыбы:«Ғажайып 

табиғат» 

Мақсаты:Өлі 

табиғатқа не 

жататынын 

түсіндіру.Құбылыстарм

ен таныстыру.Сөйлем 

түрлері(хабарлы,лепті, 

Сұраулы  сөйлеуді  

дамыту. 

Білім беру саласы: 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Тақырыбы:Солнце,воз

дух и вода. 

Мақсаты:Расширять 

познания 

дошкольников о 

живой 

природе,разьяснение 

понятий живая 

природа и неживая 

природа.Беседе о том , 

что такое воздух и ео 

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Гимнастикалық орындық 

үстімен жүруде тепе-теңдік 

сақтау,дұрыс дене бітімін 

қалыптастыру.Гимнастикал

ық орындық үстімен 

баланың екі адымы ара 

қашықтығында орналасқан 

текшелерді аттап 

жүру.Секіру,доптарды асыра 

лақтыру жаттығулары. 

Білім беру саласы:  

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Қауіпсіз мінез- 

құлық негіздері . 

Тақырыбы:Сақтану 

ережелері 

Мақсаты:Табиғат аясында 

жүргенде қауіпсіздік 

ережелерін 

сақтауға,мұзға,суға жақын 

бармауға,қоқыс 

қалдықтарынан алыс өтуге 

үйрету. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу  

Білім  беру саласы: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Секіру ,доптарды асыра 

лақтыру 

жаттығулары.Саптізбекте бір-

бірден тұру 

жаттығулары.Тепе-теңдік 

сақтау және секіру 

жаттығулары. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркемәдебиет 
Тақырыбы:«Боран» 



«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Сурет салу  

Тақырбы: :«Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты: Жауын 

шашынды, табиғат 

құбылысын суретте 

бере білу білігін бекіту. 

Білім беру саласы: 

 «Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Қонақ 

келсе -қуаныш» 

Мақсаты:«Қонақжайл

ылық» ұғымы  жайлы 

түсінік беру. 

 

роли в жизни живого 

на земле. 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Математика 

негіздері:«1ден 

10дейінгі сандарды 

пысықтау» 

Мақсаты:Геометриял

ық денелер: 

шар,куб,цилиндр.пира

мидамен таныстыру. 

 «Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы:Қыс қызығы 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдап ,ырғақты 

сезіне білуге 

баулу,әнді мәнерлеп 

айта білуге 

үйрету.Дауыс 

ырғақтарын жаттығу 

арқылы дамыту 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақ:«и және й 

дыбыстарын таныстыру» 

Мақсаты:Дыбыстық  

талдау жасау,сөздерді оқу. 

 

Білім беру салалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Мақ:«Қазақстанның 

табиғаты» 

Мақсаты:Балалармен 

бірігіп қазақстанның  

табиғатын ұжымдық 

компазиция жасау. 

 

«Әлеумет» 

Ұ:О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақ:«Айналадағы заттар» 

Мақсаты:Айналадағы 

заттардың атқаратын 

қызметтерінің,осы заттар 

жасалған материалдардың 

құрылысының 

арасындағы байланысты 

түсінуге үйрету. 

 

Тақы:«и және й 

дыбыстарын таныстыру» 

Мақсаты:Дыбыстық  

талдау жасау,сөздерді оқу.  

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ 

Жаратылыстану.Тақ:«Т

астардың түрлері» 

Мақсаты:Өлі табиғаит 

нысандарына,табиғи 

материалдарға 

қызығушылығын ояту. 

Балаларды  тастардың 

түрлерімен 

,қасиеттерімен,ерекшелікт

ерімен таныстыру,түрлі 

белгілері бойынша оларды 

топтастыруға 

үйрету.Танымдық 

қасиеттерін дамыту. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

ҰО.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Қар жауып 

тұр» 

Мақсаты: Табиғаттың 

суретін сюжеттік  

мүсіндей білуге үйрету. 

 

«Дауыл» 

Мақсаты:Қысқа өлеңді 

мәнерлі мағыналы түрде 

эмоционалды жатқа 

айтуға,шығарма жанырын 

ажыратуға үйрету. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдап ,ырғақты сезіне 

білуге баулу,әнді мәнерлеп 

айта білуге үйрету.Дауыс 

ырғақтарын жаттығу 

арқылы дамыту 

Серуенге 

дайындық 

 Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  



Серуен 

 

Ауа-райын бақылау 

 Аяз,желді, ашық 

күнді, ажыратып айту. 

Қыс мезгіліңдегі ауа-

райының 

өзгерістерімен 

таныстыру және 

желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау.  

Жеке жұмыс:Допты 

оң және сол қолмен 

лақтыруды 

жаттықтыру. 

Еңбек үлкендердің 

еңбегін бақылау. 

Мақсаты: 

сүйіспеншілік,  

сыйластық  

құндылықтары  туралы  

түсініктерін  кеңейту.  

Қимылды ойын: 
«Аңшы мен қасқыр» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еркін ойын: 

Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

Құстарды бақылау 

Мақ:Қыстап қалған 

құстарды  қамқорлыққа 

алып,оларға  ұя жасау, 

қоректенгенін 

бақылау.Орарды 

үркітіп қорқытай 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Жекежұмыс. 

Балаларға 

жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету.Өздері бір-

біріне жасыртып 

үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  

отырып, жердегі 

ағаш,тас ,қалдығын 

Қимылды ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар 

ойынды түсініп,еркін 

қозғала ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Итті   бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі итті 

бақылау.Оларда үй 

жануарына жататынын 

айту.Адамдарға қандай 

пайдасы барын балалар 

өздері айтып беру. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Үлкендердің 

еңбегін бағалай 

отырып,Шашылған ағаш 

қалдықтарын жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері 

қалаған ойындарын 

ойнау. 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау .Қарды 

бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. Ауланы 

қоқыс қалдықтарынан 

тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Ауа-райын бақылау. 
Бақылау Жансыз табиғатта 

балаларға қыс жөніндегі 
өзгеріс туралы түсінігін 

қалыптастыру. Ақпанда ең 

қысқа күн, күннің көзі сирек 
қонақ, ауа-райы бұлыңғыр, 

жиі қар жауады, бірақ ол 

ерімейді.  
Қыс табиғатының әсемдігіне, 

сүйіспеншілікке тәрбиелеуге 

талаптандыру 

Жеке жұмыс:Балалардан өлі 
және тірі табиғаттарды 

атауды тапсыру.Тірі 

табиғаттарға қамқор бола 
білу. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері»  

Мақсаты қар кесектерін бір-
біріне лақтырып 

ойнау.Қауыпсіздік ережелерін 

жақтай білу. 

Еңбек Үлкендердің еңбегін 

бағалау.Ораға көмектесу. 

Еркі ойын:балаларөз еркімен 

ойнау білу.Бір-бірімен достық 

қарым-қатынаста болуын 

қадағалау. 



Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Нан тамақтың-атасы 

Ынтымақ –көптің 

батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй 

әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп ояту, 

ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды бүгіп 

жазу, саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Созылу. Балалар 

төсекте, бір қалыпта, 

арқасымен жату, 

аяқтары бірге, қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады. Жауырынды 

тік ұстап созылу. 

Қоңырау, қоңырау 

сылдырла, Ұл мен 

қызды оятып. 

Оянсаңдар егер де, Бір - 

біріңе күліңдер. 

Күнім, күнім ... 

(Сәулем, сәулем...) 

Балалар өлең оқып, 

қимылдың бағытын 

көрсетіп тұрған 

тәрбиешіні айнала 

қоршай тұрады. 

Балалар оның артынан 

қайталайды. О, алтын 

күн, алтын күн, 

Әйнектен қара, 

жарқын күн! 

Балаларың жылауда, 

Бәріміз бірге еңкейік, 

Велосипед Бірге секірейік, 

Бірге қозғалайық, Бірге 

қолымызды созайық, Бірге 

еңбектейік, Бірге тіземізді 

ұстайық , Бір орында 

секірейік.қолымен 

иықтарын құшақтау, 

жаттығулардың арасында 

демін сыртқа шығару. 

Балалар төсекте, арқаға 

жатып, қолын жанына созу, 

демдерін бірнеше секунд 

іште ұстап, еркін шығару. 

Бір қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының бойымен 

тіке тұрады. Жауырынды 

тік ұстап созылу. Оң аяқты 

көтеріп ауада жарты 

шеңбер жасау, дәл солай 

сол аяқты көтеріп жарты 

шеңбер жасау. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 

Ойындар 

дербес әрекет. 
Вариативтік  компанент 

«Алтын асық» 

Сюжеттік рөлдік 

ойын:  

Вариативтік 

компанент 

1.Табиғат бұрышыеңбек. 

Мақ:Табиғат 
Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

«Құрлысшы» 

Мақ: Ойын кезінде 

құрлыста 

пайдаланатын 

заттардың аттарын  

дұрыс атап қолдана 

білу. Байланыстырып 

сөйлей білу.             

 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақы:«и және й 

дыбыстарын 

таныстыру» 

Мақсаты:Дыбыстық  

талдау жасау,сөздерді 

оқу.  

 

бұрышындағы гұлдерге 

күтім жасау шаң 

сүрту,қопсыту. тәрбиеші 

көмегімен су 

құю.ауыстырып, жем 

беру.Балаларға табиғат 

бұрышындағы гүлдерді  

күтіп баптауға үйрету. 

 

Тақ:«Ұлудың қызықты 

тапсырмалары» 

Мақ:Балаларды сөз жұмбақ 

шеше білуге 

дағдыландыру,заттардың 

құсастығын ажырата білу, 

Ойлау қабілетін арттыру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

Әңгімелесу 

«Қызықты қыс» 

Мақ: Балаларға өз ойымен 

қыс  туралы әңгіме 

құрастыра білуге 

үйрету.Қыс несімен 

ұнайтынын айту.  

Үстел үсті ойыны: 
«Мазайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине 

жасап ,жасағаны 

туралы әңгімелеу. 

Сыйқырлы 

қарандаш 

«Менің қалам» 

Мақ:Балаларға өз 

қаласын бейнелеу,ат 

қойып әңгімелеп беру. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақ: Ойын арқылы 

дәрігердің қимыл 

қозғалысын,сөйлеу сөз 

таптарын дұрыс қолдана 

білуге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу.  

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

 

Ата-аналарға ай сайынғы төлем ақыны уақытылы төлеуді ескерту. 

Ата-аналарға «Қыс қызықты»атты  көрмесіне  қатысуға шақыру 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан  айының 2– аптасы  7. 02.22 – 11.02.22аралығындағы  ортаңғы  «Ханшатыр» тобының 

күн тәртібіндегі тәрбие оқу қызметінің циклограммасы.: 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Көлік –қатынас құралы» 

Мақсаты: Көліктер жайлы түсініктерін кеңейту.Көлік түрлерін ажыратуға үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 7.02.22ж. Сейсенбі: 8.02.22ж. 

 

Сәрсенбі: 9.02.22ж. 

 

Бейсенбі: 10.02.22ж. Жұма: 11.02.22ж. 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Айналадағы қоршаған ортаға өз үлестерін қоса білуге үйрету. 

 

 

 

 

 

Ойындар 

( үстел үсті 

саусақ т.б) 

 

 

Даладағы қауіпсіздік 

ережесі  жолдағы  

қауіпсіздік туралы 

әңгімелесу. 

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету.  

Табиғат бұрышында 

еңбек Альбомдар, 

сюжетті картиналар 
қарастыру. 

«Көліктен сақ 

болайық» суреттер 

жиынын қарау. 

Дидактикалық ойын. 
"Болады-болмайды" 

Мақсаты: ойлау қабілетін 
дамыту Кезекшілікті 

ұйымдастыру Табиғат 

бұрышында еңбе 

Әңгімелесу "Мен 

көшедемін" Мақсаты: 

Баланың сөздік қорын 
молайту.  

Таңертеңгі 

жаттығу 

(5мин) 

 

 

                                     Таңғы жаттығу(Құралсыз) 

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

Ұйымдаст

ырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалқ ойын 

«Не артық» 

Мақ:Балалар 

көліктердің  ішінен 

артығын табу. 

Көліктер туралы тақпақ 

жаттау.  

Зу-зу етіп көшеде, 

Күн-түн тыным таппайды. 

Төрт дөңгелек дөңгелер, 

.Жұмбақтар шешейік 

Мақ:Балаларға  

көліктер туралы 

жұмбақтар 

жасыру.Балаларды 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,су,ауа» 

Мақсаты: Көлік түрлерін 

айыра білуге үйрету. 

Екі тілде сөйлейік 

Мақ:Балалар екі топқа 

бөлініп отырады бір 

топ қазақшасын екінші 

топ орысшасын айтады. 



Төрт аяқпен шаппайды. 

 

Түрі, түсі, атауын, 

Оңай емес жаттауға. 

Қазіргінің тұлпары, 

Көлік жүйрік шықты алға. 

ойлау қабілетін 

арттыру. 

 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ:Сөйлеуді 

дамыту. 
Тақырыбы::«Көлік түрін 

ата» 

Мақсаты:Дидактикалы

қ 

ойыны(жалпылау)Е.Өте

тілеуовтың 
«Кеме»өлеңін жаттау 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

 ҰОҚ:Сурет салу 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Автобус 

салу» 

Мақсаты:Сурет салуда 

түрлі техниканы дербес 

қолдануды үйрету. 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

ҰОҚ:Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Мен 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ . Математика 

негіздері  
Тақытыбы: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«1ден10-ға 

дейінгі сандар» 

Мақсаты:Көлемдерді 

салыстыру жаттығуы. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. Орыс тілі 

Тақырыбы: Виды 

транспорта 

Мақсаты:Познакомить детей с 

понятием транспорт.Научить 

правильно классифировать по 

назначению ,размеру.Ввести 

активный словарьдетей новые 

слова-названия 

профессий,связанных с 

транспортом,атрибуты 

названных 

профессий.Воспитывать 

уважение к взрослым. 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Орнында тұрып ,биікке 

секіру.Екі аяқпен 

секіру.Допты 

лақтырып,қағып алу 

жаттығулары. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ . 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Г,Ғ»дыбыс

ын таныстыру. 

Мақсаты:Дыбыстарды 

ажырату,сөздерді 

буынға бөлу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру. 

 

Білім беру саласы 

 «Шығармашылық» 

ҰОҚ:Жапсыру 

Тақырыбы:«Топтағы 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Допты жоғары 

лақтыру,қабырғаға 

ұру,қағып алу.Допты бір-

біріне лақтыру.Орындық 

үстінде еңбектеу және  

тепетеңдік жаттығулары. 

 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ .  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Г,Ғ»дыбысы

н қайталау. 

Мақсаты:Сөздерді 

буынға бөлу,дыбыстық 

талдау жасау. 

Жазу тапсырмаларын 

жасау 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ .Жаратылыстану 

Жаратылыстану 

ТақырыбыСу тіршілік 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 
Белгі бойынша заттардың 

арасымен жүру және 

шашырап  жүру,жүгіру 

жаттығулары.Секіру 

жаттығуларыДоппен 

ойын жаттығулары. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ: 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: :«Халық 

ертегісі» 

Мақсаты:Әлемнің 

әртүрлі  ертегілерімен 

балаларды 

таныстыру.Балаларды 

ертегі кейіпкерлерінің 

қылықтарын бағалауға 

үйрету.Ертегі оқйғасын 

реттілікпен орындау.түрлі 

эмоцияналды жеткізу 



көмекшімін» 

Мақсаты:«Көмек»,«кө
мектесу»адамгершілік 

ұғымдарының мәнін 

айту 

 

 

 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка  

Тақырыбы: 

Тақырыбы:Күй өнері 

Вокалдық және аспаптық 

музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-компазитор 

Н.Тілендиев туралы түсінік 

беру.Әсерлі реңдерді 

ажырату. 

техникалар» 

Мақсаты:Қағаздан 

қиып жасау әдістерін 

пысықтау 

 

 

көзі 

Мақсаты:Балаға суды 

үнемді ұстауға, тазаа 

ұстауға үйрету.Балаларға 

суды тазарту туралы 

түсінік беру.Тәжірибелік 

зеріктеу әрекетін 

меңгеру. 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 
 Тақырыбы:«Көлік» 

Мақсаты:Түрлі тәсілдерді 

қолдана отырып,көлікті 

мүсіндеу. 

 

үшін дауыс ырғағын 

білдіру.Есті 

ойлауды,сөйлеуді 

дамыту. 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ Құрастыру 

Тақы: «Ойыншықтар» 

Мақсаты:Емен 

жаңғақтардан 

ойыншықтар жасау. 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка  

Тақырыбы:Күйші 

шығармалары 

Вокалдық және 

аспаптық музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев туралы 

түсінік беру.Әсерлі 

реңдерді ажырату. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

 

Серуен: 

 

Бақылау:Қар 

тазалаушының еңбегін 

бақылау 

Еңбек:Ересектердің 

Тапталған жолды 

бақылау 

Мақ: Тайғанақ 

болатынын аңғарту. 

Жолдағы көлікті бақылау  

бақылау 

Мақ:Көліктердің жаймен 

қозғалуын қарау. 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

 Шанамен ойынды 

бақылау.Кіші жастағы 

балаларды сырғанату. 
Жеке жұмыс: Көліктерді 



көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды 

ойыншық күрекпен бір 

жерден екінші жерге 

тасу. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет 

қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

Жекежұмыс. 

Балаларға жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету.Өздері бір-біріне 

жасыртып үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  отырып, 

жердегі ағаш,тас 

,қалдығын Қимылды 

ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Адамдарға қандай пайдасы 

барын балалар өздері айтып 

беру. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Үлкендердің 

еңбегін бағалай 

отырып,Шашылған ағаш 

қалдықтарын жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері қалаған 

ойындарын ойнау. 

талдарды бақылау .Қарды 

бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. Ауланы 

қоқыс қалдықтарынан 

тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

дыбысына қарап ажырату. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері»  
Мақсаты қар кесектерін 

бір-біріне лақтырып 

ойнау.Қауыпсіздік 
ережелерін жақтай білу. 

Еңбек Үлкендердің еңбегін 

бағалау.Ораға көмектесу. 

Еркі ойын:балаларөз 

еркімен ойнау білу.Бір-

бірімен достық қарым-

қатынаста болуын 

қадағалау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін шешуге, бүктеп жинап киім өз сөрелеріне салуға үйрету.  

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. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 



Тәтті ұйқы.                  

«Ертегілер туралы ән» 

Тәтті ұйқы. 

 «Келші, келші балашым» 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі:«Қасқыр мен 

түлкі».  

Тәтті ұйқы. 

«Спят усталые 

игрушки» 

Тәтті ұйқы. 

  «Әлди-әлди балашым» 

 

Біртіндеп  

ояту, ауа, 

су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Бір-бірінің арқаларына массажға  арналған қолғаптармен шынықтыру шараларын жасату.  

Мойынға арналған  жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

 

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 

Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

.Әңгімелесу: 

«Жолда жүру ережесі» 

т/даәңгіме жүргізу. 

Мақсаты: 

Балаларға жолда 

қауіпсіздік ережелерін 

қалай сақтау керек 

екендігі  жайында 

әңгімелеп беруді үйрете 

отырып, өз ойларын 

ашық айтуға 

дағдыландыру. 

Тілдерін, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер 

«Г,Ғ»дыбысын 

таныстыру. 

Мақсаты:Дыбыстарды 

ажырату,сөздерді 

буынға бөлу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру. 

 

«Бағдаршам»  

  Ә. Табылдиевтің өлеңі  

   Мақсаты: балалардың  

тілдерін, есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту . 

Ашса кезек үш көзін, 

Айтты деп ұқ үш сөзін: 

Қызыл көзінашқанда  

Сынық сүйем баспа  

Алға 

Сары көзін ашқанда 

Қарап қалма аспанға 

Жасыл көзін ашқанда 

Өте бергін жасқанба 

 

Вариативтік компонент: 

«Бәрін білгім келеді» 
Тақ:«Ойнап жүріп 

ойлайық» 

Мақ:Балалардың зейінін 

қызықты тапсырмалар 

арқылы 

жетілдіру..Балалардың 

логикалық ойлауын 

дамыту.тапқырлығын 

арттыру. 



2.Бір атаның жеті ұлы, 

он екі қызы  бар:  

Мақсаты: Балаларға 

апта күндерін, ай 

аттарын жаттату. Есте 

сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

2. Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету 

шығармашылықты 

дамыту. 

 

2. Үстел-үсті ойыны: 

«Домино», «Лото». 

Мақсаты:балалардың  

ұсақ  қолдың 

моторикасын, дамыту. 

 

2. Д/Ойын: «Бес сөз  

айтамын» 

Мақсаты: Балаларды доп 

арқылы 5 сөз айтуға 

және санауға үйрету.(5 

қала, 5 жеміс, 5көкөніс 

т.б.) 

 

 

2.Видио ролик 

тамашалату. «Жолда сақ 

болайық»  

Мақсаты:Жолдан өткенде 

сақ болуды, жол үстінде 

ойнауға болмайтынын 

түсіндіру. Видио ролик 

тамашалау  барысында 

танымдық зерттеушілік іс 

әрекет дағдыларын 

дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке.әңгімелесу. «Жолың болсын» Н. Айтовтың әнін қайталату.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға балалардың көңіл -күйі туралы әңгімелесу. 

 «Баланы жыл мезгіліне б   байланысты  киіндіру» 

Өз қалауларымен топтағы заттық -дамытушы орталарды толықтыруға  ұсыныс беру. 

Ата-аналармен балалардың тазалығы мен 

денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан  айының3– аптасы  14. 02.22 – 18.02.22аралығындағы  ортаңғы  «Ханшатыр» тобының 

күн тәртібіндегі тәрбие оқу қызметінің циклограммасы.: 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Тұрмыстық техникалық заттар» 

Мақсаты:.Балаларға бізге көмекші болатын техникалар туралы таныстырып,оны үлкендердің көмегінсіз пайдалануға болмайтынын 

түсіндіру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 14.02.22ж. Сейсенбі: 15.02.22ж. 

 

Сәрсенбі: 16.02.22ж. 

 

Бейсенбі: 17.02.22ж. Жұма: 18.02.22ж. 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Айналадағы қоршаған ортаға өз үлестерін қоса білуге үйрету. 

 

 

 

 

 

Ойындар 

( үстел үсті 

саусақ т.б) 

 

 

Даладағы қауіпсіздік 

ережесі туралы 
әңгімелесу.Апта тақырыбы 

бойынша суретін құрастыру 

Мақсаты: Қарапайым 
сұрақтарға жауап беруге 

үйрету.  

Табиғат бұрышында 

еңбек Альбомдар, 
сюжетті картиналар 

қарастыру. 

«Сіріңкеден аулақ 

болайық» 
Кезекшілікті 

ұйымдастыру «Үйде 

жалғыз қалғанда» 
тақырыбында 

әңгімелесу. Мақсаты: 

Қарапайым сұрақтарға 
жауап беруге 

үйрету.Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозайка және 
т.б 

Дидактикалық ойын. 
"Болады-болмайды" 
Мақсаты: ойлау 

қабілетін дамыту 

Кезекшілікті 
ұйымдастыру Табиғат 

бұрышында еңбе 

Әңгімелесу "Мен көшедемін" 

Мақсаты: Баланың сөздік қорын 
молайту. Бөгде адамға жолама 

әңгімелесу Кезекшілікті 

ұйымдастыру 

Таңертеңгі 

жаттығу 

(5мин) 

 

 

                                     Таңғы жаттығу(Құралсыз) 

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

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



ырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

Дидактикалқ ойын 

«Не артық» 

Мақ:Балалар 

техникалық  

заттардың ішінен 

артығын табу. 

Техникалық заттар 

туралы тақпақ 

жаттау.Тұрса тегеш беті 

ашық, 

Күн ыстықта қызынар. 

Қымыз быршып, сүт ашып, 

Жып-жылдам-ақ бұзылар. 

Тұрсын деп қаз-қалпында, 

Мұздатқышқа қоямыз. 

Шөлдегенде артынан 

Қанып ішіп тоямыз. 

 

.Жұмбақтар шешейік 

Мақ:Балаларға 

тұрмыстық техникалық 

заттар туралы 

жұмбақтар 

жасыру.Балаларды 

ойлау қабілетін 

арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Электронды 

техникалық заттары 

ажырат» 

Шарты:Көптеген 

техникалық суреттерден 

техникалық заттарды 

атау. 

Екі тілде сөйлейік 

Мақ:Балалар екі топқа 

бөлініп отырады бір 

топ қазақшасын екінші 

топ орысшасын айтады. 
Тоңазтқыз-халодилник 
Теледидар-телевизор 

 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ:Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Техника 

жайында әңгімелесу» 

Мақсаты: Техника 

атауларын дұрыс 

атауды 

үйрету.Д/ойын:«Буын

дарға бөлу» 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

 ҰОҚ:Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ас үйдегі техника» 

Мақсаты:Ас үй 

техникасы 

салу.Тоңазытқыш 

суретін сал 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ . Математика 

негіздері  
Тақытыбы:«Қарапайым  

мысалдар мен есептер 

шығару» 

Мақсаты:Қарапайым 

мысалдар мен есептер 

шығару.Заттардың салмағы 

бойынша салыстыру.Зат 

салмағының мөлшеріне 

байланыстылығы. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. Орыс тілі 

Тақырыбы:Бытовая 

техника 

Мақсаты: 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Үздіксіз 1 минут жүгіру 

жаттығулары.Секіру 

және доппен ойнау 

жаттығулары. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ . 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Ж»дыбысы

н таныстыру. 

Мақсаты:Дыбыстарды 

ажырату,сөздерді 

буынға бөлу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру. 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Қауіпсіз мінез –

құлық негізхдері 

Тақырыбы: « Мен  

көшедемін."Балалар",  

"Жаяу жүргінші  жол  

белгілері", Қауіпсіздік  

ережелері» 

Жолда жүру ережелері 

туралы мағлұмат беру. 

Балаларға жолда 

жүрудің ережелерін 

қалыптастыру. 

Алған білімдерін іс 

жүзінде қолдануға 

қызуғышылығын тудыру 

.Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ .  

Сауат ашу негіздері 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Құрсаудың ішімен түзу 

өту және жанымен 

өту.Допты асыра 

лақтыру және секіру 

жаттығулары. 

 

.Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ:Көркем әдебиет 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Техника 

туралы өлеңдер оқып 

беру» 

Мақсаты: 

Жаттау.мағынасын 

түсіндіру. 



 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

ҰОҚ:Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Мен 

шыншыл баламын» 

Мақсаты:«Шыншылд

ық»,ұғымының 

құндылық ретіндегі 

мәнін ашу. Балаларды 

шыншыл болуға 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием бытовые 

приборы.Учить  првильно 

назвать бытовые предмета 

и учить быть осторожными 

в обращении сними. 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка  

Тақырыбы:Күйші 

шығармалары 

Вокалдық және аспаптық 

музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-компазитор 

Н.Тілендиев туралы түсінік 

беру.Әсерлі реңдерді 

ажырату. 

 

 

Білім беру саласы 

 «Шығармашылық» 

ҰОҚ:Жапсыру 

Тақырыбы:«Топтағы 

техникалар» 

Мақсаты:Қағаздан 

қиып жасау әдістерін 

пысықтау 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

ҰОҚ:Қоршаған 

ортамен танысу 

білмдерін кеңейту.  

Мақсаты: 

Табиғи материалдардың 

қасиеттерін тану» 

Мақсаты:Экологиялық 

тәуелділік туралы 

білімдерін байыту 

 

 

Тақырыбы:«Ж»дыбысын 

қайталау. 

Мақсаты:Сөздерді 

буынға бөлу,дыбыстық 

талдау жасау. 

Жазу тапсырмаларын 

жасау 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ .Жаратылыстану 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Лас суды 

тазарту»(тәжірибелік іс-

әрекет 

Мақсаты:Балаларға 

суды тазарту туралы 

түсінік беру.Тәжірибелік 

зеріктеу әрекетін 

меңгеру. 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақ/ы: Тақырыбы:«Кір 

жуғыш машина» 

Мақсаты:Ермексазбен 

кір жуғыш машинаны 

мүсіндеу. 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка  

Тақырыбы:Күйші 

шығармалары 

Вокалдық және 

аспаптық музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев туралы 

түсінік беру.Әсерлі 

реңдерді ажырату. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

 



Серуен: 

 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау 

.Қарды бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды 

ойыншық күрекпен бір 

жерден екінші жерге 

тасу. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет 

қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

 

Қар жауып тұрған кезді  

бақылау 

Мақ:Қар жапалақтап 

жауып тұрған кезді 

бақылату, айналып жерге 

түскен қар ұшқынын 

бақылау. 

Жекежұмыс. 

Балаларға жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету.Өздері бір-біріне 

жасыртып үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  отырып, 

жердегі ағаш,тас 

,қалдығын Қимылды 

ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Мысықты  бақылау 

Мақ:Аула ішіндегі 

мысықты бақылау.Оларда 

үй жануарына жататынын 

айту.Адамдарға қандай 

пайдасы барын балалар 

өздері айтып беру. 

Жеке жұмысы. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Үлкендердің 

еңбегін бағалай 

отырып,Шашылған ағаш 

қалдықтарын жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері қалаған 

ойындарын ойнау. 

Бақылау:Ауа райын  

бақылау. Мұз сүңгілерін 

бақылау.Қырауды 

бақылау. Қар басқан 

талдарды бақылау .Қарды 

бақылау. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. Ауланы 

қоқыс қалдықтарынан 

тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Ауа-райын бақылау. 
Бақылау Жансыз табиғатта 

балаларға қыс жөніндегі 
өзгеріс туралы түсінігін 

қалыптастыру. Желтоқсанда 

ең қысқа күн, күннің көзі 
сирек қонақ, ауа-райы 

бұлыңғыр, жиі қар жауады, 

бірақ ол ерімейді.  
Қыс табиғатының 

әсемдігіне, сүйіспеншілікке 

тәрбиелеуге талаптандыру 

Жеке жұмыс:Балалардан 
өлі және тірі табиғаттарды 

атауды тапсыру.Тірі 

табиғаттарға қамқор бола 
білу. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері»  

Мақсаты қар кесектерін 
бір-біріне лақтырып 

ойнау.Қауыпсіздік 

ережелерін жақтай білу. 

Еңбек Үлкендердің еңбегін 

бағалау.Ораға көмектесу. 

Еркі ойын:балаларөз 

еркімен ойнау білу.Бір-

бірімен достық қарым-

қатынаста болуын 

қадағалау. 

Серуеннен  Балалардың  реттілікпен киімдерін шешуге, бүктеп жинап киім өз сөрелеріне салуға үйрету. 



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. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                  

«Ертегілер туралы ән» 

Тәтті ұйқы. 

 «Келші, келші балашым» 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі:«Қасқыр мен 

түлкі».  

Тәтті ұйқы. 

«Спят усталые 

игрушки» 

Тәтті ұйқы. 

  «Әлди-әлди балашым» 

 

Біртіндеп  

ояту, ауа, 

су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Бір-бірінің арқаларына массажға  арналған қолғаптармен шынықтыру шараларын жасату.  

Мойынға арналған  жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

 

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 

Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

.Әңгімелесу: 

«Жолда жүру ережесі» 

т/даәңгіме жүргізу. 

Мақсаты: 

Балаларға жолда 

қауіпсіздік ережелерін 

қалай сақтау керек 

екендігі  жайында 

әңгімелеп беруді үйрете 

отырып, өз ойларын 

ашық айтуға 

дағдыландыру. 

Тілдерін, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

Ж»дыбысын 

таныстыру. 

Мақсаты:Дыбыстарды 

ажырату,сөздерді 

буынға бөлу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру. 

 

«Бағдаршам»  

  Ә. Табылдиевтің өлеңі  

   Мақсаты: балалардың  

тілдерін, есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту . 

Ашса кезек үш көзін, 

Айтты деп ұқ үш сөзін: 

Қызыл көзінашқанда  

Сынық сүйем баспа  

Алға 

Сары көзін ашқанда 

Қарап қалма аспанға 

Жасыл көзін ашқанда 

Өте бергін жасқанба 

 

Вариативтік компонент: 

«Бәрін білгім келеді» 
Тақ:«Ойлан тап» 

Мақ:Ғажайып саяхат 

арқылы балалардың 

қиялын 

шыңдау.Балалардың 

логикалық ойлауын 

дамыту.тапқырлығын 

арттыру. 



2.Бір атаның жеті ұлы, 

он екі қызы  бар:  

Мақсаты: Балаларға 

апта күндерін, ай 

аттарын жаттату. Есте 

сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

2. Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету 

шығармашылықты 

дамыту. 

 

2. Үстел-үсті ойыны: 

«Домино», «Лото». 

Мақсаты:балалардың  

ұсақ  қолдың 

моторикасын, дамыту. 

 

2. Д/Ойын: «Бес сөз  

айтамын» 

Мақсаты: Балаларды доп 

арқылы 5 сөз айтуға 

және санауға үйрету.(5 

қала, 5 жеміс, 5көкөніс 

т.б.) 

 

 

2.Видио ролик 

тамашалату. «Жолда сақ 

болайық»  

Мақсаты:Жолдан өткенде 

сақ болуды, жол үстінде 

ойнауға болмайтынын 

түсіндіру. Видио ролик 

тамашалау  барысында 

танымдық зерттеушілік іс 

әрекет дағдыларын 

дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке.әңгімелесу. «Жолың болсын» Н. Айтовтың әнін қайталату.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға балалардың көңіл -күйі туралы әңгімелесу. 

 «Баланы жыл мезгіліне б   байланысты  киіндіру» 

Өз қалауларымен топтағы заттық -дамытушы орталарды толықтыруға  ұсыныс беру. 

Ата-аналармен балалардың тазалығы мен 

денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ақпан  айының 4– аптасы  21. 02.22 – 25.02.22аралығындағы  ортаңғы  «Ханшатыр» тобының 

күн тәртібіндегі тәрбие оқу қызметінің циклограммасы.: 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: « Мамандықтың бәрі жақсы» 

Мақсаты:Айналадағы адамдардың әртүрлі мамандық иелері екенін түсіндіру. Әр  мамандықтың пайдасы туралы түсінігін кеңейту.  

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 21.02.22ж. Сейсенбі: 22.02.22ж. 

 

Сәрсенбі: 23.02.22ж. 

 

Бейсенбі: 24.02.22ж. Жұма: 25.02.22ж. 

Балалард

ы 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

 

Айналадағы қоршаған ортаға өз үлестерін қоса білуге үйрету. 

 

 

 

 

 

Ойындар 

( үстел үсті 

саусақ т.б) 

 

 

Даладағы қауіпсіздік 

ережесі туралы әңгімелесу. 

  

Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру. 
Әскери мақсаттағы 

көліктер  суретін қарау 

«Көлік үстінде» 

тақырыптық сурет 
бойынша әңгіме 

құрастыру. 

Дидактикалық ойын. 
"Болады-болмайды" 
Мақсаты: ойлау 

қабілетін дамыту  

Әңгімелесу "Мен көшедемін" 

Мақсаты: Баланың сөздік қорын 
молайту.Көлік қозғалысынан сақ 

болу қажеттігі  туралы түсінік 

беру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

(5мин) 

 

 

                                     Таңғы жаттығу(Құралсыз) 

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

Ұйымдаст

ырыл 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық  

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

Дидактикалқ ойын 

«Не артық» 

Мақ:Балалар көліктер  

ішінен артығын табу. 

Мамандықтар туралы 

тақпақ жаттау. 
 Кең аспанды шарлаған, 
Ұшқыш деген мен болам. 

Зымырандай самғаған 

.Жұмбақтар шешейік 

Мақ:мамандықтар 

туралы жұмбақ 

шешкізу. 

Дидактикалық ойын: 

«Дөңгелегін 

орналастыр»  

Мақсаты: Әртүсті 

Екі тілде сөйлейік 

Мақ:Балалар екі топқа 

бөлініп отырады бір 

топ қазақшасын екінші 



Ерен жүйрік ер болам. ккөліктің дөғгелектерін 

орналастыру,түстерді 

ажырату. 

 

топ орысшасын айтады. 
Тоңазтқыз-халодилник 
Теледидар-телевизор 

 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ:Сөйлеуді дамыту. 

Ф.Оңғарысываның«Кімб

олам?»өлеңін оқу. 

Мақсаты:Балаларға 

өлеңді оқып беру,Түрлі 

мамандық иелері жайлы  

түсініктерін кеңейту. 

«Кімге не керек?» 

Д/ойынын ойнату 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

 ҰОҚ:Сурет салу 

Тақырыбы:«Мамандық 

иелері» 
Мақсаты:Өз таңдаулары 

бойынша мамадық 

иелерінің суретін 

салу,Сурет салуда 

адамдардың қарапайым 

қасиеттерін бере білуге 

пысықтау 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

ҰОҚ:Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: Мен 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ . Математика 

негіздері  

Тақытыбы: 

«Жиын.соңғы жиынмен 

оның бөліктерінің 

арасындағы 

қатынастар». 

Мақсаты:Бүтін өзінің 

бөліктеріннен үлкен 

екендігін, бірдей 

сандардың өзара біріңғай 

сәйкестігі ,,үлкен және 

кіші бөліктерді анықтау. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ. Орыс тілі 

Тақырыбы: Все 

професиий хороши. 

Мақсаты: 

Активизировать в 

речи слова-названия 

профессий. Учить 

рассказывать, кем 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 

Сап тізбекте тоқтамай 

жүгіру,допты асыра 

лақтыру және секіру 

жаттығулары. 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ . 

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Ң»дыбысы

мен таныстыру 

Мақсаты:«Ң»дыбысым

ен таныстыру .Қысқа 

сөздерді оқу: 

Аң,Таң.«Аң»сөзіне 

дыбыстық талдау 

жасау.Түрлі дыбыстық 

құрлымды төрт 

дыбысты сөзге 

дыбыстық талдау жасау. 

Білім беру саласы 

 «Шығармашылық» 

ҰОҚ:Жапсыру 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Гимнастикалық 

орындық бойымен 

үстімен жанымен 

қырындап 

жүру.Жіптердің үстімен 

қояс аяқтап секіру,допты 

қос қолдап кеудеден 

лақтыру жаттығулары. 

 
.Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ .  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Дыбыстарды 

қайталау» 

Мақсаты:Алдыңғы 

өтілген дыбыстарды 

қайталау,ажырату.Сөздерді 

буынға бөлу,Жазу 

тапсырмаларын орындау. 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ .Жаратылыстану 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: :«Нан қайдан 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ .  

Дене шынықтыру 

Мақсаты: 
Тізені жоғары көтеріп 

жүру.Үздіксіз 1,5 минут 

жүгіру 

жаттығулары.Допты оң 

және сол аяқпен 

домалату.оң және сол 

қолмен допты алып 

жүру.Секіру 

жаттығулары. 

 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

ҰОҚ:Көркем әдебиет 

.Тақырыбы::«Өскенде 

мен кім болам?» 

Мақсаты: Өлең жодарын 

қайталап жаттау.Сөз 

қорларын 

молайту.Армандауға 

тәрбиелеу. 

 

Білім беру саласы 



елімнің –кішкентай 

азаматымын» 

Мақсаты:Отанға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу 
 

 

 

 

работают их 

родители, что они 

делают. Развивать 

устную речь. 

Васпитывать 

уважение к труду 

взрослых.  

Дидактическая 

игра: «Кто что 

делает? 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Музыка  
Тақырыбы: Ертегілер 

әлемінде 

Ертегілерді 

тыңдап,ондагы сиқырлы 

дыбыстарды еске 

сақтауды, музыкалық 

сүйемелдеумен ән 

айтуды ,жұп болып 

билеуге үйрету 

Тақырыбы:«Диқаншы» 

Мақсаты:Жерлестердің 

еңбегін бейнелейтін 

ұжымдық компазиция. 

  

келеді?» 

Мақсаты:Нанға деген 

ұқыпты қатынасқа 

тәрбиелеу.Бидай өсіру мен 

нан өндіруге қатысатын 

адамдардың еңбегіне 

құрмет көрсету. 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақ/ы: :«Құрал 

саймандар» 

Мақсаты:Мамандық 

иелерінің қолданатын 

құрал саймандарының кез-

келгенін мүсіндеу. 

 

«Шығармашылық» 

Музыка  

Тақырыбы:Күйші 

шығармалары 

Вокалдық және 

аспаптық музыкаға 

қызығушылықтарын 

арттыру. Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев туралы 

түсінік беру.Әсерлі 

реңдерді ажырату. 

Білім беру саласы 

«Таным» 

Ұ.О.Қ Құрастыру 

Тақырыбы: Көпір 

құрастыру 

Мақсаты:Көліктер үшін 

көпір құрастыруға 

қажетті құрылыс 

материалдарын алып 

құрастыру. Балаларды 

шығармашылыққа баулу 

Серуенге 

дайындық 

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

 

 

Серуен: 

 
Бақылау:Ауа райын 

бақылау 

Мақсаты: Күн көзіннің 

бұрынғыдай 

Аула тазалаушының 

еңбегін бақылату. 

Мақсаты: еңбек 

адамдарына құрмет 

Нан дүкенінің 

сатушысының еңбегін 

бақылау 

Жеке жұмысы. 

Қарды бақылау 

Мақсаты: қардың азайып 

еріп кеткенін көрсету. 

Еңбек:Ересектердің 

Жүргізушілерді бақылау 

Мақсаты: Олардың қауіпті 

мамандықты игеріп жүрген 
батылдығын көрсету. 



қыздырмайтынын 

бақылау. 

Мақсаты: қысқы күн 

ыссы болмайтынын 

көрсету. 

Еңбек:Ересектердің 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды 

ойыншық күрекпен бір 

жерден екінші жерге 

тасу. Ауланы қоқыс 

қалдықтарынан тазарту. 

Қимылды ойындар: 

«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет 

қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: 

серуенге алып шыққан 

материалдармен 

ойындар 

көрсетуге үйрету. 

Жекежұмыс. 

Балаларға жұмбақтарды  

жасырып,шешебілуге 

үйрету.Өздері бір-біріне 

жасыртып үйрету. 

Еңбек:Үлкендердің 

еңбегін бағалай  отырып, 

жердегі ағаш,тас 

,қалдығын Қимылды 

ойын: 

«Ұшты-ұшы» 

ойынды.Балалар ойынды 

түсініп,еркін қозғала 

ойнауы керек. 

Еркін ойын: Балалар 

татулықпен бір-бірімен 

түсінісіп ойнай білу. 

Балаларған Өткен әріп 

бойынша сөз ойлаты. 

Еңбеке:Үлкендердің 

еңбегін бағалай 

отырып,Шашылған ағаш 

қалдықтарын жинастыру. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет»Балаларды 

шапшаңдыққа,тез қозғала 

білуге үйрету. 

Еркін ойын:Өздері қалаған 

ойындарын ойнау. 

көмегіменойын алаңын 

тазарту. Ойын алаңын 

сыпыру. Қарды ойыншық 

күрекпен бір жерден 

екінші жерге тасу. Ауланы 

қоқыс қалдықтарынан 

тазарту. 

Қимылды ойындар: 
«Допты қағып ал», «Қар 

кесектерін жаса» , «Кім 

жылдам», «Ақ серек, көк 

серек». (2-3рет қайталау); 

Жеке-

жұмыс:«Бағдаршам»  

Ә.Табылдиевтің өлеңі 

Мақсаты: Өлеңді жатқа 

айтуға үйрету.Тілдерін, 

есте сақтау қабілеттерін 

дамыту.  

Еркін ойындар: серуенге 

алып шыққан 

материалдармен ойындар 

Жеке жұмыс:Балалардан 

өлі және тірі табиғаттарды 

атауды тапсыру.Тірі 
табиғаттарға қамқор бола 

білу. 

Қимылды ойын: «Қар 

кесектері»  

Мақсаты қар кесектерін 

бір-біріне лақтырып 
ойнау.Қауыпсіздік 

ережелерін жақтай білу. 

Еңбек Үлкендердің еңбегін 

бағалау.Ораға көмектесу. 

Еркі ойын:балаларөз 

еркімен ойнау білу.Бір-

бірімен достық қарым-

қатынаста болуын 

қадағалау. 

Серуеннен  

оралу  

Балалардың  реттілікпен киімдерін шешуге, бүктеп жинап киім өз сөрелеріне салуға үйрету.  



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. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 

Тәтті ұйқы.                  

«Ертегілер туралы ән» 
Тәтті ұйқы. 

 «Келші, келші балашым» 
Тәтті ұйқы. 

Ертегі:«Қасқыр мен 

түлкі».  

Тәтті ұйқы. 

«Спят усталые 

игрушки» 

Тәтті ұйқы. 

  «Әлди-әлди балашым» 

 

Біртіндеп  

ояту, ауа, 

су 

шаралары 

Балаларды біртіндеп ояту. Бір-бірінің арқаларына массажға  арналған қолғаптармен шынықтыру шараларын жасату.  

Мойынға арналған  жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

 

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 

Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің 

жоспары бойынша) 

.Әңгімелесу: 

«Жолда жүру ережесі» 

т/даәңгіме жүргізу. 

Мақсаты: 

Балаларға жолда 

қауіпсіздік ережелерін 

қалай сақтау керек 

екендігі  жайында 

әңгімелеп беруді үйрете 

отырып, өз ойларын 

ашық айтуға 

дағдыландыру. 

Тілдерін, ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

«Ң»дыбысын 

таныстыру. 

Мақсаты:Дыбыстарды 

ажырату,сөздерді 

буынға бөлу.Сурет 

бойынша сөйлем 

құрастыру.Ңиәріпін 

жазу.  

«Бағдаршам»  

  Ә. Табылдиевтің өлеңі  

   Мақсаты: балалардың  

тілдерін, есте сақтау                 

қабілеттерін дамыту . 

Ашса кезек үш көзін, 

Айтты деп ұқ үш сөзін: 

Қызыл көзінашқанда  

Сынық сүйем баспа  

Алға 

Сары көзін ашқанда 

Қарап қалма аспанға 

Жасыл көзін ашқанда 

Өте бергін жасқанба 

 

Вариативтік компонент: 

«Бәрін білгім келеді» 
Тақ:«Тез ойла,ойна!» 

Мақ:Санамаақтар арқылы 

сандарды айта білуге 

үйрету..Балалардың 

логикалық ойлауын 

дамыту.тапқырлығын 

арттыру. 



2.Бір атаның жеті ұлы, 

он екі қызы  бар:  

Мақсаты: Балаларға 

апта күндерін, ай 

аттарын жаттату. Есте 

сақтау, ойлау 

қабілеттерін дамыту 

2. Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету 

шығармашылықты 

дамыту. 

 

2. Үстел-үсті ойыны: 

«Домино», «Лото». 

Мақсаты:балалардың  

ұсақ  қолдың 

моторикасын, дамыту. 

 

2. Д/Ойын: «Бес сөз  

айтамын» 

Мақсаты: Балаларды доп 

арқылы 5 сөз айтуға 

және санауға үйрету.(5 

қала, 5 жеміс, 5көкөніс 

т.б.) 

 

 

2.Видио ролик 

тамашалату. «Жолда сақ 

болайық»  

Мақсаты:Жолдан өткенде 

сақ болуды, жол үстінде 

ойнауға болмайтынын 

түсіндіру. Видио ролик 

тамашалау  барысында 

танымдық зерттеушілік іс 

әрекет дағдыларын 

дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуен 

 

Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке.әңгімелесу. «Жолың болсын» Н. Айтовтың әнін қайталату.  

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға балалардың көңіл -күйі туралы әңгімелесу. 

 «Баланы жыл мезгіліне б   байланысты  киіндіру» 

Өз қалауларымен топтағы заттық -дамытушы орталарды толықтыруға  ұсыныс беру. 

Ата-аналармен балалардың тазалығы мен 

денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз    айы 1- апта  (28.02.22-04.03.22) аралығындағы «Наурыз» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие 

оқу қызметінің  циклограммасы 

Өтпелі тақырыбы:«Табиғаттың гүлденуі және  салттар мен фольклор» 

Апталық  тақырыбы:«Ата- баба дәстүрі» 

Мақсаты:Балалардың  қоршаған орта,экологиялық   мәдениет,көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін 

қалыптастыру,табиғат құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері  туралы білімдерін дамыту,табиғатты қорғауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

28.03.22ж. 

Сейсенбі 

01.03.212ж. 

Сәрсенбі 

02.03.22 ж. 

Бейсенбі 

03.03.22 ж. 

Жұма 

0403.22ж. 

Балаларды 

қабылдау, 

Қарау. 

Ата-анамен 

әңгімелесу 

Қазақ қалқының салт дәстүрін  насихаттау.Балалардың естеріне түсіріп айтып отыруға кеңес беру.  

 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

ойындары 

 

 

 

 

 Әңгімелесу 

Мақ:Тәрбиеші киіз үй 

туралы түсінік беру 

Киіз үй құрлысын атап 

береді. 

- Кереге, шаңырақ,уық,, 

босаға, сықырлауық, 

табалдырық, маңдайша. 

Киіз үй жабдықтарын 

атап береді. 

- Іргелік, туырлық, үзік, 

түндік, ши, есік. 

Д/ойын:«Қай мезгіл» 

Мақ:Балаларға көрсете 

отырып,көктем мезгілінің 

құбылысында кездесетін 

суретті тапқызып 

әңгімелету. 

 

Д/ойын:«Наурыз көже 

құрамын тап» . 

Мақ: Балаларға 

өзіміздің ұлттық 

тағамымыз екенін 

айтып,оған қандай 

тағамдар салатынын  

суреттер арқылы 

көрсету. 

Д/ойын:«Тұсау кесу» 

Мақсаты: Қазақтың салт 

- дәстүрімен таныстыру. 

Отбасы мүшелерін атау. 

Балалардың сөздік 

қорын, есте сақтау, 

танымдық қабілеттерін 

дамыту. Өз ойларын 

толықайтып жеткізуге 

жаттықтыру. 

Д/ойын:«Гүлді атап шық» 

Мақ:Балаларға гүл суреттерін 

таратып,қандай гүл екенін 

атап беру керек. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

(5мин) 

                                             Таңғы жаттығуларкешені:құралмен) 

Таңғы ас 

 

Астарың дәмді болсын! 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

. 



ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын 

«Киіз үй» 
Мақ:Балаларға үлттық 

құндылықтарды  бойына 

сіңіруге .Киіз үй ата 

бабамыздың үй орнына 

пана еткен баспанасы  

екенін ұғындыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Гүл шоғы»  

Мақ:Дала Және бөлме 

гүлдерін атау.Өлардың 

бір-бірінен 

айырмашылығын,күтіп 

баптауын айту. 

Жұмбақтар 

Қабырғасы тор көз 

Төбесінде зор көз 

(кереге) 

Тұмсығын тесіп. 

Жүніннен бұйда есіп 

Қазыққа байлады. 

(Уық) 

Жепіс екі найзасы 

Біріктіріп тұрады 

(Шаңырақ) 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Д/ойын:Тұқымдардағы 

өмір. 

Мақсаты: Балаларды 

көкөніс тұқымдарының 

алуан түрлерімен (бұрыш, 

қызанақ, қияр, үрме 

бұршақ, бұршақ, бұршақ 

тұқымдары, өсімдіктердің 

даму кезеңдерімен 

таныстыру.  

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Түсау 

кесу» 

Мақсаты:«Түсау  

кесу»тақырыбына  

әңгімелесу.Сөзді буынға 

бөлу. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Суретсалу 

Тақырыбы:«Киіз үй» 

Мақсаты:Сұлбаларға 

орналастыраотырып, 

Қазақоюларының 

элементтерін 

құрастыру.Қазақ 

оюларына тән түрлі 

түстердің үйлесіміне 

құрылғантапсырмаларды 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

«На празднике 

Наурыз» 

Цель: расширять 

словарь по теме 

«Наурыз». 

Формировать 

правильные 

представления о 

Наурыз мейрамы, 

воспитывать уважение 

к народным 

праздникам и 

традициям .  

Дидактическая игра: 

«Кто больше назовет?»    

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ :Дене 

шынықтыру 

Орындық үстінен тізені 

жартылай бүгіп секіріп 

түсу.Допты асыра 

лақтыру,кедергілер үстінен 

төрттағандап еңбектеп өту 

жаттығулары 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«Ә»дыбысы

мен танысу. 

Мақсаты:«Ә»дыбысыны

ң  

жініңке дауысты дыбыс 

екенің айту. Кесте 

бойынша оқу есте 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

Мақ:«Үй жануарлары 

және оларға  күтім жасау»  

Мақсаты: Балалардың үй 

жануарлары және оларды 

күту туралы түсініктерін 

дамыту. Алған білімдерін 

жүйелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Төлдерін тап» 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«З»дыбысы 

Мақсаты:«З»дыбысы 

дауыссыз дыбыс екенін 

,санға ұқсайтынын 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Аяқтың ұшымен ,өкшесімен 

жүру,1,5 минутқа дейін жүгіру 

жаттғулары.Доппен 

ойналатын жа тығулар.Жүгіру 

және секіру ойын 

жаттығулары 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Салт 

дәстүрлер» 

Мақсаты:Салт дәстүрлер 

туралы айтып 

беру.балалардың өздері 

білертін салт дәстүрі 

туралы әңгімелеу. 

Білім беру саласы: 

«Таным» 



орындау. 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзін тану 

Тақырыбы:«Меің 

отбасым» 

Мақсаты:«Отбасы».құнд

ылығының  

Маңыздылығын 

ашу.Отбасы мүшелерін 

сыйлауға ,құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

 

Ұ.О.Қ:Математика  

негіздері 

Тақырыбы:«1-ден 10-

ға дейінгі сандарды 

салыстыру» 

Мақсаты:Балаларға 

теңдік және теңсіздік 

белгілерін көрсету. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы: 

Анашым,анажаным 

Талғампаздыққа 

баулу.Музыкалық 

шығармаларды 

салыстыруға,музыканы

ң көмегімен көңіл –

күйді мимикамен 

білдіруге 

үйрету.Музыкалық 

қаблеттерін дамыту. 

сақтау.жазу 

тапсырмалары. 

Білім берусалалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақырыбы:«Қошқар 

мүйіз» 

Мақсаты:«Қошқар 

мүйіз»өрнегінт 

түсіндіріп: 

жиектеме өрнек 

қоймүйізді жұп 

шиыршықтар, 

геометриялық  

өрнектерді жапсыру. 

 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:«Барлық 

мамандық қажет» 

Мақсаты:Балаларға 

күнделікті  кездесетін 

мамандық иелерімен 

таныстыру.Мамандыққа 

деген қызығушылығын 

арттыру 

 

 

түсіндіру.Кесте бойынша 

оқу,жазу тапсырмасын 

орындау. 

Білім берусаласы: 

«Таным» 

Ұ:О.Қ:Жаратылыстану 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғатты 

бақылау» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі тірі табиғатты 

өзгерістерді тани білуге 

үйрету 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Торсық» 

Мақсаты:Мүсіндеу 

дағдыларын пысықтау 

Әдіс-тәсілі 

Шаттық шеңбер 

Тосын сый 

Торсық туралы әңгімелеу. 

Жұмбақ жасыру 

Сөздік ойын 

Мүсіндеу жолын 

түсіндіру. 

 

 

Ұ.О.Қ:Құрастыру.  

Тақырыбы:«Анама 

сыйлық» 

Мақсаты:Дайын пішілген 

кескіндермен жұмыс 

жасау,күрделі емес сызба 

сызу,қайшымен нұсқаны 

тілік етіп кесу мен ойып ала 

білуге қалыптастыру. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы: 

Анашым,анажаным 

Талғампаздыққа 

баулу.Музыкалық 

шығармаларды 

салыстыруға,музыканың 

көмегімен көңіл –күйді 

мимикамен білдіруге 

үйрету.Музыкалық 

қаблеттерін дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  



Серуен Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

Мақсаты: Көктем  

мезгіліңдегі ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау.Табиғатқа  

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Қазақтың 

ұлттық ойындарын атату 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

1.Бақылау:Шөптерді  

бақылау. 

Мақсаты:Балалармен 

алғашқы шөптерді қарап 

бақылау.Алғашқы 

шөптер күн қай жерді 

қатты қыздырса сол 

жерге шығатынын 

түсіндіру.Өсімдіктер 

әлемін аялауға 

тәрбиелеу. 

2.Еңбек:Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын 

тәрбиешінің көмегімен 

жинау. 

3.Қ/о: «Допты домалат». 

Мақсаты:Балаларға 

доптарды домалатуды 

үйрету.Тапсырманы 

түсініп орындауды 

қалыптастыру.Қолдың 

ұсақ мускулатурасын 

дамыту.  

4.Ж/ж:Білетін әріптерін 

атап,соған сөз 

құрау,буынға бөлу. 

5.Еркін ойын:Балалар өз 

еріктерімен ойнай білу. 

 

Бақылау:Бұлтты  

бақылау. 

Мақсаты: Балаларды 

бұттың қай уақытта пайда 

болатынын,бұлттың 

қандай түрлері бар екенін 

сұрау 

2.Еңбек: Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын  

топырақтарын қағып өз 

ыдысына 

жинау.Ұқыптылыққа алған 

заттарын өз орнына қоюға 

үйрету. 

Қ/о: «Дәл тигіз». 

Мақсаты:Допты 

лақтырған кезде дәл 

тигізуге үйрету.Баланы 

мергенділікке,жылдамдыл

ыққа,кеңестікті 

бағдарлауды дамыту. 

Ж/ж:Ойыншықтар туралы 

өлең шумақтар айту. 

Еркін ойын:Балалар өз 

еріктерімен ойнау.Бір-

бірін түсініп,тату ойнау 

білу. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

1.Бақылау:Шөптерді 

бақылау. 

Мақсаты: Балалармен 

алғашқы шөптердің 

түрлеріне қарай аласа,биік 

болатындығын 

түсіндіру.Шөптердің 

өсімдіктерге жататынын 

айту. Өсімдіктер әлемін 

аялауға тәрбиелеу. 

2Еңбек: Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын 

тәрбиешінің көмегімен 

жинау.  

3.Қ/о: «Ақсерек-көксерек». 

Мақсаты:Балаларды сөздің 

мағынасына көңіл 

бөліп,зейін салып,соңына 

дейін тыңдауға,мәтіні 

бойынша қимыл қозғалыс 

жасауға, шапалақтауға,соңғы 

сөзді естіген кезде жүгіруде 

жаттықтыру.. 

Ж/ж :Көктем туралы тақпақ 

жаттату. 

Мақ:Есте сақтау қабілеттерін 

аттыру. 

Еркін ойын.Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

1.Бақылау:Шөптерді 

бақылау. 

Мақсаты: Шөптердің 

өскеннен  кейін гүлдер 

атып,әдемі болатынын 

түсіндіру.Балаларды 

әсемдікке,әдемілікке  

тәрбиелеу. 

Еңбек:Жерде шашылған 

ағаш,қағаз қалдықтарын 

жинап шелекке салу 

Қ/о:«Сақина салу». 

Мақ:Ойынның сөздерін анық 

айтуға ойын кезінде ойын 

шартын бұзбай ойнау білуге 

тәрбиелеу. 

Мақсаты:Балаларды бір—

іріне соқтығыспай жан-жаққа 

жүгіруге,тәрбиешінің берген 

белгісі бойынша қимылды 

бастауға,бағытты өзгертуге,өз 

орнын табуға үйрету. 

Ж/ж:Ойыншықтар туралы 

өлең жаттату. 

Еркін ойын.Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен ойнау,ойын 

кезінде қауыпсіз ережесін сақтау.. 



Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 

Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Нан тамақтың-атасы 

Ынтымақ –көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , 

қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Бәріміз бірге еңкейік, 

Велосипед Бірге 

секірейік, Бірге 

қозғалайық, Бірге 

қолымызды созайық, 

Бірге еңбектейік, Бірге 

тіземізді ұстайық , Бір 

орында секірейік.  

Аяқ сәл алщақ, қолымыз 

иықта, алға , артқа есу 

(3-4 рет) Қолды алға 

созып, қайшылап 

қозғалту. Ұйқымызды 

ашайық, Қолымызды 

созайық. Табанды 

шынықтыру,Массаж 

жасау 

«Қайырлы күн, көздерім!» 

Қабақты сипаймыз. 

«Оянамыз көздерім!»-

бинокльге қараймыз 

Балалар төсекте, бір 

қалыпта, арқасымен жату, 

аяқтары бірге, қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады. Жауырынды тік 

ұстап созылу. Оянсаңдар 

егер де, Бір - біріңе 

күліңдер.. 

Балалар төсекте, арқаға 

жатып, қолын жанына 

созу, демдерін бірнеше 

секунд іште ұстап, 

еркін шығару. Бір 

қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап 

созылу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 



Ойындар 

дербес 

әрекет. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша.             

Сюжеттік рөлдік ойын:  

«Асханада» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  дұрыс 

атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу 

1.Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға 

табиғат бұрышындағы 

балықтарды күтіп 

баптауға үйрету. 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«:«Ә»дыбысымен 

танысу. 

Мақсаты:«Ә»дыбысының  

жініңке дауысты дыбыс 

екенің айту. Кесте бойынша 

оқу есте сақтау.жазу 

тапсырмалары. 

 

Вариативтік 

компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:Математика 

әлемінде. 

Мақсаты:Геометриялық 

денелерді ажырату,тура 

және кері санауды 

қалыптастыру. 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Әңгімелесу:«Отбасымды 

жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз ойымен 

отбасы туралы әңгіме 

құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасының 

қайда жасайтыны туралы 

айту.            

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік 

ойын:«Құрлысшы» 

Мақсаты Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Балаларға  өздерінің  

қалауы бойынша өз үйлерін 

құрастыруға үйрету. 

 Сюжеттік ойын: 

«Отбасы» 

Мақ: Отбасы 

мүшелерін білуге,өз 

отбастарындағы 

адамдарды жақсы 

көруге және оларды 

тыңдай білуге 

тәрбиелеу.  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата – аналарға «Көктем келді» атты тақырыбына қол өнер әкелу 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 

 

 



Наурыз  айының II–аптасы  05.03..2022 – 11.03.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы. 

Апта тақырыбы: «Табиғаттың гүлденуі» 

Мақсаты: Көктемгі маусымдық өзгерістер туралы әңгімелеп айта білуге үйрету, көктемгі еңбек түрлері жайлы білімдерін толықтыру.\Жер 

жырту,топырақты өңдеу,тұқыс себу ,бау-бақшаны баптау,ұя дайындау 

. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:05.03.2022ж Сейсенбі: 08.03.2022ж Сәрсенбі:09.03.2022ж Бейсенбі: 10.03.2022ж Жұма: 11 .03.2022 ж 

Балаларды 

қабылдау 
Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 
Ойындар 

(үстел 

үсті,дидакти

калық,сауса
қ т.б) 

Таңғы 

жаттығу 
 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  

«Жыл құстарын ата»  

Мақ:Өздері білетін 

құстардың түрлерін атау, 
тоықтыру 

  

 

 Мультфильм «Айя мен 

Әли». 

Мақсаты: көктемгі еңбек 

түрлерімен таныстыру. 

«Бау-бақша» сурет қарау 

Мақсаты:ағаштың түбін 

қопсыту,гүл тұқымдарын 

себу. 

Д/ойын:«Қанша ,сонша» 

Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 

салыстыра білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

 

 
 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралсыз 

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

Ойындар, 

ұйымдастыр
ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Көктемде»  

тақырыбында сурет 
бойынша әңгіме құрау. 

 

 
 

 

 

Жұмбақтар шешу 

Мақсаты:Балалар жасырылған 
жұмбақтың шешуін таба 

отырып,олар туралы білімдерін 

бекітеді. 
1.Топырақты асайды,тауда сайда 

жасайды. (Эксковатор) 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 

айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 

Мақ:  
Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 

Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Күшік пен 

мысық» 

Мақсаты:Күшік пен 

мысық ертегісін оқып 

беру.Ертегіні ролге бөліп 

 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: 

:«П»дыбысымен таныстыру. 

Мақсаты:Дыбысты 

ажырату,сөзді буынға бөлу,сурет 

бойынша сөйлем құрастыру.П 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден аттап 

жүру,жүгіру 

жаттығулары.Үздіксіз 2 

минут.Бадминтон,футбол 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Кедергілердің үстінен 

төрттағандап еңбектеп 
өту.Гимнастикалық орындық 

үстінде жүріп келе 



айту. Сөздерді буынға 

бөлу. 

2.Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы:«Ертегідегі 

қонжық» 

Мақсаты: Қалаған 

ертегісін сюжеттік сурет 

түрінде салу. 

3.Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

 Тақырыбы: 

«Менің  сүйікті 

балабақшам» 

Мақсаты:Құрмет пен 

сүйіспеншіліксезімдеріне 

тәрбиелеу. 

 

дыбысына сөз ойлау.Дыбыстық  

талдау жасау. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Қуыршақ» 

Мақсаты:Ермексазбен 

домалату,созу арқылы сәнді 

қуыршақты мүсіндеу. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
 

.Негізгі қимылдар: 

2 м ,3 м арақашықтықтан 
көлденең нысанаға оң және сол 

қолмен допты лақтыру 

сияқты спорттық ойын 

элементтері.Секіру ойын 

жаттығулары. 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:П»дыбысымен 

пысықтау. 

Мақсаты:П дыбысы бар 

сөздерді таныап айту.Буынға 

бөлу.Жазу тапсырмаларын 

орындау. 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Өсімдіктердің 

көбюі өнуі» 

Мақсаты:Өсімдіктердің 

көбеюжолдарымен 

өсімдіктердің дұрыс 

жетілуіне кері әсер ететін 

жағдайлармен 

таныстыру.Өсіп жетілу 

жолдарымен ,өсіру тәсілдері 

және  оларды күтіп 

баптаутүрлерімен таныстыру 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы:«Қию 

дағдылары» 

Мақсаты:Симметриялық 

емессұқбаттарға салынған 

немесе қиялдағы 

жатып,ортасында кері 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы: :«Әжемнің 

ауылында»саусақ театыры 

Мақсаты: Балада театыр  

қызыметіне деген  

қызығушылықты  

дамыту мен құрдастар 

 ұжымымен бірге қатысуға 

 ықылас таныту үшін жағдай 

жасауөзінің қимылын  

серіктестіктің қимылымен 

байланыстыруға 

үйрету(тыңдау,сөзді,бөлмеу, 

серіктеске қарап айту). 

 

«Таным» білім беру саласы 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Анама 

сыйлық» 

Мақсаты:Дайын пішілген 

кескіндермен жұмыс 

жасау,күрделі емес сызба 

сызу,қайшымен нұсқаны 

тілік етіп кесу мен ойып ала 

білуге қалыптастыру 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 
 

Нұр төккен,гүл көктем 

Музыкалық дыбыстың 



сұлбалармен қию 

дағдыларын қалыптастыру 

 

жоғарылылығын,ұзақтығы

н білу.Көктемгі құстардың 

музыкада сайрағанын 

ажырату. 

 

 

 

 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: Көктемгі 
желді бақылау 

 Мақсаты: Көктем 

желіінің құбылмалы 
екендігін 

түсіндіру.Солтүстіктен 

соққанда өткір 

болатынын ұғындыру. 
 2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: 
достыққа,бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 
алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  
бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу. 

 

 

 
1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 

Мақсаты:Өзгерістерді 

анықтап,атай білуге 
тәрбиелеу,табиғаттағы 

байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 

топыраққа егу жұмыстарын 
ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, тазалыққа 
үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Лақтар 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 
жалғастыру. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 
Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

 1.Бақылау: Бұлтты 
бақылау 

Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 
жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 

 2.Еңбек:Ойын алаңын 
тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 
тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі

рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 
жұмыс: Математикалық 

жаттығулар 

Мақсаты:Есте сақтау 
қабілетін 

дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 

1.Бақылау: Күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 

жұмыс:   Ә дыбысын 
қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 



баулу. ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 
ойнауға баулу 

 

Серуеннен 
оралу 

Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 
Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

    Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» Ж.Байырбекова 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Ұйқыдағы ару» 
Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» әні                

Б. Махамбетова 

 

Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» М.Беспаев 
Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Алтын балық» 

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 
шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 
                              Бетімді жуамын 

                              Шашымды тараймын 

                              Тап таза боламын                  

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

Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 
жұмыс. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 

арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру. 

 

Мазмұнды ойын: 

«Әжеге қонаққа барамыз»                  

Мақсаты:  Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Ұйымшыл, 

тәртіпті ойнауға 

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету 

 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «П» дыбысы және 
әріпі.П әріпін жазу 

Мақсаты: Балаларға П әріпін 

дұрыс жазуға үйрету. 

Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 
Тақырыбы: «П» 

дыбысы және әріпі.П 

әріпін жазу 

Мақсаты: Балаларға 
П әріпін дұрыс жазуға 

үйрету.  

 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Кім жылдам? 
Мақсаты:балалардың 

логикалық ойлау қаблеттерін 

дамыту,есте сақтау 

дағдыларын жетілдіру. 
Танграм ойындарын ойнату. 

 

 



Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 
сұхбаттасу 

Ата-аналармен балалардың 

тазалығы жөнінде әңгімелесу. 

Қазіргі кезде  сақтық 

шараларын қатаң ұстау 

керектігін 
айту.(Шалшыққа тайып 

жығылу, су үстімен ұзақ 

жүрмеу.) 

Төлем ақыны уақытылы төлеуін 

ескерту, қалған балалар 

анықтамамен келулерін айту. 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл 

күйі туралы 
әңгімелесу 

Аналар мерекесіне киетін киім 

үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз  айының III–аптасы  14.03..2022 – 18.03.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі және салттар мен фольклор» 

Мақсаты: Балалардың  қоршаған орта,экологиялық   мәдениет,көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру,табиғат 

құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері  туралы білімдерін дамыту,табиғатты қорғауға тәрбиелеу. 

Апта тақырыбы: «Салттар мен дәстүрлер» 

                                  Мақсаты: Қазақ халқының салт-дәстүрлері туралы түсінік беру.Ежелгі дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу. 

. 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі:14.03.2022ж Сейсенбі: 15.03.2022ж Сәрсенбі:16.03.2022ж Бейсенбі: 17.03.2022ж Жұма: 18 .03.2022 ж 

Балаларды 

қабылдау 
Ата-

аналармен 

әңгімелесу
. 

Ойындар 

(үстел 
үсті,дидак

тикалық,са

усақ т.б) 

Таңғы 
жаттығу 

 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  

«Ұлттық тағамдарды ата»  

Мақ:Өздері білетін тағам 

түрлерін атау, толықтыру 

 «Ауылдағы наурыз 

мерекесі» 

Мақсаты: халықтық мереке 

туралы ұғым беру 
 

 Мультфильм «Наурыз 

туралы». 

Мақсаты: көктемгі 

табиғаттағы ерекшеліктер 
туралы ,жан-жануарлар 

түрлерімен таныстыру. 

«Бесік той» сурет қарау 

Мақсаты: 

Ұлттық салттардың бірі 

бесікке салу туралы 
ұғындыру. 

Д/ойын:«Салыстыр» 

Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 

салыстыра білу дағдыларын 
қалыптастыру. 

 

 
 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралмен 

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

Ойындар, 
ұйымдаст

ырылған 

оқу 
қызметіне 

дайындық 

 «Әли мен Айя»  мульт. 

«Ауылым алтын 

бесігім»тақырыбында 

сурет бойынша әңгіме 
құрау. 

 

 

 

Жұмбақтар шешу 
Мақсаты:Балалар 

жасырылған жұмбақтың 

шешуін таба отырып,олар 
туралы білімдерін бекітеді. 

1.Әрі сәнді,әрі жайлы 

Сәбиге таптырмайтын жылы 

жайды  (Бесік) 

 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 

айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 
Мақ:  

Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 

Д/ойын:«Төртінші артық» 
Мақ:  

Біртектес заттардың 

арасынан бөгде затты тауып 
атау. 



Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:Л.Толстойдың

«Бәріненде жақсы» 

Мақсаты:Л.Толстойдың 

Әңгімесінің мазмұнын 

айту.Мазмұны бойынша 

әңгімелесу 

«б»,«п»дыбыстарын анық 

айтуын дамыту. 

ОЙын: «Өз ойыңды айт» 

2.Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы:«Балалар 

мерекеде би билиді» 

Мақсаты:Сюжеттік сурет 

салу.Ұжымдық  жұмыс. 

3.Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Табиғат-
денсаулық мекені» 

Мақсаты:«Табиғат»,«денса

улық»құндылықтары 

туралы түсініктер 

қалыптастыру. 

. 

 

«Таным» Б.Б.С 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Зат және оның 

бөлшектері» 

Мақсаты:Бүтін және 

бөлшектерді салыстыру.Бүтін 

мен бөлікті 

салыстыру,бүтіннің бөлігін 

атай білужаттықтыру. 

Көрнекілігі: 

Алманың бүтін суреттері және 

қайшы 

Б.Б.С«Қатынас» 

Орыс тілі 

Тақырыбы:«В гостях у 

сказки» 

Цель: Выяснить, какие 

сказки и каких сказочных 

героев знают дети. 

Познакомить с новыми 

сказками. Развивать у детей 

словесно-логическое 

мышление, 

артикуляционный аппарат, 

слуховое восприятие, 

чувство ритма. 

Дидактическая игра: 

«Назови ласково» 

 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу 

негіздері  

Тақырыбы: :«Б»дыбысы 

Мақсаты:Дыбысты 

ажырату сөздерді буынға 
бөлу,сурет бойынша  

сөйлем құрастыру 

Ойын. 
«Жаңа сөз құрайық» 

. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Қуыршақ» 

Мақсаты:Ермексазбен 

сәндік қуыршақты 

мүсіндеу. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1,5 минут баяу 

жүгіру,секіру 

жаттығулары.Ұсақ 

заттармен,доппен 

ойналатын ойын 

жаттығулары. 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:Б»дыбысымен 

пысықтау. 

Мақсаты:Б дыбысы бар 

сөздерді таныап айту.Буынға 

бөлу.Жазу тапсырмаларын 

орындау. 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Оюлар» 

Мақсаты:Қазақ өрнектеріне 
тән:жасыл,қара,ақ,сұр,қызыл

, ашық  түстерді қолдану. 

 таныстыру 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы: :«Жыл 

құстары» 

Мақсты:Көкек,қарлығаш,қа

раторғай, ұққақтың тіршілігі 

туралы айту. 

Барысы: Дидактикалық 

ойын: «Қандай құстың 

дауысы?» 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы:«Құрал-

саймандар» 

Мақсаты:Жалпыға ортақ 

1.Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

:«Өзім» 

Мақсаты:Қ.Мыза Әлидің 

«Өзім»өлеңімен 

таныстыру.Мазмұны 

бойынша әңгімелеу. 

2. «Таным» білім беру 

саласы 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы:«Салт- 

дәстүрлер» 

Мақсаты:Қазақ халқының 

қазақи түп тамыры 
туралы:қазақ киіз үйінің 

құрлысы және ішкі 

жиһаздары туралы 
түсініктерін 

қалыптастыру.Қазақ 

халқының салт-дәстүрлері  

туралы білмдерін кеңейту 

.3.Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Халық әуендері 

Мақсаты: Балаларға 

наурыз мерекесі туралы 

мәлімет беру,салт-

дәстүрмен таныстыру. 

Мерекені музыкамен 

байланыстыру. 
4.Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Допты қолдан қолға 



Халық әуендері 

Мақсаты: Балаларға наурыз 

мерекесі туралы мәлімет 

беру,салт-дәстүрмен 

таныстыру. Мерекені 

музыкамен байланыстыру. 

 

құрал-саймандарды құыпты 

және дұрыс қолдана білуге 

қалыптастыру(жеделсатылар

,күрек,кетпен,шот тб) 

 

 

 

алдыңғы ,артқы жағынан 

ауыстыра 

отырып,гимнастикалық 

орындық үстімен жүру.Түзу 

сызық бойына қойылған 

заттар арасымен оң және сол 

аяқты кезектестіріп 

секіру.Сапта тұрып,допты 

екі қолмен бастан асыра бір-

біріне лақтыру. 

 

 

 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: 

Балабақша ауласындағы 

ағаштарды бақылау 
Мақсаты: Көктем кезіндегі 
бүршік атқан ағаштарды 

көрсету. Көп ұзамай 

жапырақ шығатынын 
түсіндіру. 

2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: достыққа,бірігіп 
ойнауға тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 

алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 
ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 
ойнауға баулу. 

Бақылау: Көктемгі желді 
бақылау 

 Мақсаты: Көктем желіінің 

құбылмалы екендігін 
түсіндіру.Солтүстіктен 

соққанда өткір болатынын 

ұғындыру. 
 2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: достыққа,бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 
3.Еңбек әрекеттері Ойын 

алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 
Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 
 

1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 

Мақсаты:Өзгерістерді 

анықтап,атай білуге 
тәрбиелеу,табиғаттағы 

байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 
топыраққа егу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, тазалыққа 
үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Лақтар 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 
жалғастыру. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

5.Еркін 

 1.Бақылау: Бұлтты 
бақылау 

Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 
жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 
 2.Еңбек:Ойын алаңын 

тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 
тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі

рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 
жұмыс: Математикалық 

жаттығулар,ауызша есептер 

шығару 
Мақсаты:Есте сақтау 

1.Бақылау: Күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 
жұмыс:   Б дыбысын 

қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 



  ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 
Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

қабілетін 

дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 
ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 
ойнауға баулу 

 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

    Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» 

Ж.Байырбекова 

Тәтті ұйқы. 
Ертегі «Ұйқыдағы ару» 

Тәтті ұйқы. 
«Әлди,әлди» әні   Бота 

Махамбетова 

 

Тәтті ұйқы. 
«Әлди,әлди» М.Беспаев 

Тәтті ұйқы. 
Ертегі «Тазша бала» 

Біртіндеп 
тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 
Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 

                              Бетімді жуамын 
                              Шашымды тараймын 

                              Тап таза боламын                  

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



Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 
сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 

арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру. 

 

 

Мазмұнды ойын: 

«Тұсау кесу»                  

Мақсаты:  Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Ұйымшыл, 

тәртіпті ойнауға 

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету 

 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «Б» дыбысы 
және әріпі.Б әріпін жазу 

Мақсаты: Балаларға Б 

әріпін дұрыс жазуға үйрету. 
  

 

 

«Көктемдегі  

жол»ойыны 
Мақсаты: Жолдағы 

ерекшелікті ,су,балшық 

болатынын ажырат білуге 
үйрету. 

Дид.ойын: «Не қалай 

дыбыстайды?»        

Мақсаты: Балаларды 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету, ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Пысықтауыш 
логика жаттығулары 

Мақсаты:Сан құрамын 

ажыратудың әртүрлі 
тәсілдерін үйрету.  

Серуенге 
дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балаларды
ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 
сұхбаттасу 

Ата-аналармен балалардың 
тазалығы жөнінде 

әңгімелесу.Наурыз тойына 

киетін киім үлгілері туралы 

әңгімеелсу. 

Қазіргі кезде  сақтық 
шараларын қатаң ұстау 

керектігін 

айту.(Шалшыққа тайып 

жығылу, су үстімен ұзақ 
жүрмеу.) 

Төлем ақыны уақытылы 
төлеуін ескерту, қалған 

балалар анықтамамен 

келулерін айту. 

Ата-аналармен 
балалардың көңіл күйі 

туралы әңгімелесу 

Наурыз тойына  киетін киім 
үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз  айының IV–аптасы  21.03.2022 – 25.03.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы.      

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі және салттар мен фольклор» 

Мақсаты: Балалардың  қоршаған орта,экологиялық   мәдениет,көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру,табиғат 

құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері  туралы білімдерін дамыту,табиғатты қорғауға тәрбиелеу.  

Апта тақырыбы: «Қош келдің,Наурыз!» 

Мақсаты: Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі туралы  ұғым беру, ұлттық  тағамдар,салт-дәстүрлер жайлы түсініктерін кеңейту. Мерекелік көңіл-күй 

сыйлау 

. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:21.03.2022ж Сейсенбі: 22.03.2022ж Сәрсенбі:23.03.2022ж Бейсенбі: 24.03.2022ж Жұма: 25.03.2022 ж 

Балаларды 
қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 
Ойындар 

(үстел 

үсті,дидакти
калық,сауса

қ т.б) 

Таңғы 

жаттығу 
 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

   «Бау-бақша» сурет қарау 

Мақсаты:ағаштың түбін 

қопсыту,гүл тұқымдарын 
себу. 

Д/ойын:«Қанша ,сонша» 

Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 
салыстыра білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 
 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралсыз 

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

Ойындар, 
ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

   Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 

айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 
Мақ:  

Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 



Ұ.О.Қ    Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Бір аяқтан екінші аяққа алға 

жылжи отырып 

секіру.(арақашықтығы 

3м)Гимнастикалық 

орындықүстімен бауырлап 

еңбектеу.Допты алып 

жүруге жаттығу. 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: :«Дыбыстарды 

қайталау» 

Мақсаты:Алдағы өтілген 

дыбыстарды 

қайталау,ажыратуСөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

тапсырмасын орындау 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы : 

«Жануарлар тіршілігі» 

Мақсаты:Күннің жылуына 

байланысты жануарлардың 

тіршілік әрекетіндегі 

өзгерістерді бақылау.Үй 

жануарларының және 

жабайы жануарлардың 

қоректену ,тіршілік 

әрекетіндегі өзгерістерді 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: Заттың 

үстінен аттап жүгіруді 

қайталау.Доппен жаттығу 

ойынында қимыл дәлдігі мен 

ептілікті дамыту.Жүгіру 

және тепе-теңдікті сақтау 

жаттығулары. 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Ертегіні 

сахыналау» 

Мақсаты:Берілген бейнені 

өз міне-құлқын орынды 

көрсете білуге үйрету.Өзінің 

іс қимылын серіктестің іс-

қимылымен байланыстыруға 

үйрету (тыңдау,бөлмеу 

;серіктестікке қарап отырып 

айтуға үйрету).Кейіпкерге 

сәйкес балаларға дауыс 

әуезділігін сөз 

шапшаңдығын ,даусын 

басқаруға үйрету.жалпы 

істерге белсенді қатысуға 

ұмтылу,олардың қарым-

қатынасын,қиялынбайқағыш

тығын дамыту 

«Таным» білім беру саласы 

Құрастыру 



атай білуге үйрету. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы:« Гүлдер» 

Мақсаты:Алдын ала сызба 

арқылы дайындалған 

гүлдерді қайшының 

көмегімен қиып гүлдерді 

жапсыру. 

 

 

Тақырыбы: :«Көңілді 

шеберхана» 

Мақсаты:«Мерекелік 

әшекей 

тізбекдайындау.Шығармашы
лық қиялын ,ұсақ заттар 

жасауды көрнекіліктерді 

қолдану арқылы және ойдан 

шығару ,өзінің көз алдына 
елестету арқылыжасай 

білуді дамыту. 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Тақырыбы:Салттар мен 

дәстүрлер 

Мақсаты: Ұлттық рәсім 

туралы түсінік 

беру,сыйластық сезімін 

тәрбиелеу 

 

 
 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу     1.Бақылау: Бұлтты 

бақылау 
Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 

жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 
тұратынын көрсету. 

 2.Еңбек:Ойын алаңын 

тазалау. 
Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

1.Бақылау: Жартылай бұлт 

басқан күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 

жарқырайтынын,оған қарай 
алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 

жұмыс:   Ә дыбысын 
қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 



мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі
рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 

жұмыс: Математикалық 
жаттығулар 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін 
дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  
бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 
шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

   Тәтті ұйқы. 
«Әлди,әлди» М.Беспаев 

Тәтті ұйқы. 
Ертегі «Алтын балық» 

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 
су ем 

шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 
Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 

                              Бетімді жуамын 

                              Шашымды тараймын 
                              Тап таза боламын                  

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



Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 
сәйкес жеке 

жұмыс. 

   Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ 
ойындары арқылы 

балалардың ұсақ қол 

моторикасын 

дамыту.Саусақ 
қимылдарын жетілдіру 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Бауырсақтың 
тапсырмалары 

Мақсаты:балалардың 

логикалық ойлау қаблеттерін 
дамыту,есте сақтау 

дағдыларын жетілдіру. 

Танграм ойындарын ойнату. 
 

 

Серуенге 
дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 
үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

   Ата-аналармен 
балалардың көңіл 

күйі туралы 

әңгімелесу 

Аналар мерекесіне киетін киім 
үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наурыз  айының V–аптасы  28.03..2022 – 1.04.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы.     (Қайталау аптасы) 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі және салттар мен фольклор» 

Мақсаты: Балалардың  қоршаған орта,экологиялық   мәдениет,көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру,табиғат 

құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері  туралы білімдерін дамыту,табиғатты қорғауға тәрбиелеу.  

Апта тақырыбы: «Қош келдің,Наурыз!» 

Мақсаты: Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі туралы  ұғым беру, ұлттық  тағамдар,салт-дәстүрлер жайлы түсініктерін кеңейту. Мерекелік көңіл-күй 

сыйлау 

. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:28.03.2022ж Сейсенбі: 29.03.2022ж Сәрсенбі:30.03.2022ж Бейсенбі: 31.03.2022ж Жұма: 1.04.2022 ж 

Балаларды 
қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 
Ойындар 

(үстел 

үсті,дидакти
калық,сауса

қ т.б) 

Таңғы 

жаттығу 
 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  

«Жыл құстарын ата»  

Мақ:Өздері білетін 
құстардың түрлерін атау, 

тоықтыру 

 «Ауылдағы наурыз 

мерекесі» 

Мақсаты: халықтық мереке 
туралы ұғым беру 

 

 

 Мультфильм «Айя мен 

Әли». 

Мақсаты: көктемгі еңбек 
түрлерімен таныстыру. 

«Бау-бақша» сурет қарау 

Мақсаты:ағаштың түбін 

қопсыту,гүл тұқымдарын 
себу. 

Д/ойын:«Қанша ,сонша» 

Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 
салыстыра білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 
 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралсыз 

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

Ойындар, 
ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Көктемде»  
тақырыбында сурет 

бойынша әңгіме құрау. 

 

 
 

Жұмбақтар шешу 
Мақсаты:Балалар 

жасырылған жұмбақтың 

шешуін таба отырып,олар 

туралы білімдерін бекітеді. 
1.Әрі сәнді,әрі жайлы 

Сәбиге таптырмайтын 

жылы жайды  (Бесік) 

 

Жұмбақтар шешу 
Мақсаты:Балалар 

жасырылған жұмбақтың 

шешуін таба отырып,олар 

туралы білімдерін бекітеді. 
1.Топырақты асайды,тауда 

сайда жасайды. (Эксковатор) 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 

айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 
Мақ:  

Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 



Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

:«Көктем»мезгілі 

Мақсаты:Көктем мезгілі 

туралыәңгімелесу.Ерекше

ліктерін атай білуге 

үйрету.Көктем туралы 

өлең  оқып беру. 

Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы: 

«Балабақша ауласы» 

Мақсаты:Балабақша 

ауласында өсетін 

гүлдерге қарап сурет 

салу.Түстерді жеткізу 

үшін қағаздың түсін  

және түстердің 

үйлесімділігін таңдау. 

 

 

3.Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

 Тақырыбы: :«Наурыз –

жақсылықтың бастауы» 

Мақсаты:«Жақсылық»,«

Үйлесімділік»құндылықт

арының мәнін ашу. 

 

 

«Таным» Б.Б.С 

Математика негіздері 

Тақырыбы: :«Зат және 

оның бөлшектері» 

Мақсаты:Бүтін және 

бөліктерді салыстыру.Бүтін 

мен бөлікті 

салыстыру.Бүтіннің бөлігін 

атай білуге жаттықтыру. 

Б.Б.С«Қатынас» 

Орыс тілі 

Тақырыбы: «В гости к 

народным мастерам»  

Цели: Знакомство с  

культурными  и 

природными 

особенностями 

Казахстана. Обычаями 

казахского народа. 

Учить определять задачу  

урока. Воспитывать  

интерес  и уважительное 

отношение к изучению 

культурного  наследия 

народов.   

Дидактическая игра: 

«Волшебный сундучок» 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Тақырыбы:Салттар мен 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: :«Х»дыбысы 

Мақсаты:Дыбысты 

ажырату,сөздерді буынға 

бөлу,сурет бойынша сөйлем 

құрастыру. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: :«Гүлдер бағы» 

Мақсаты:Ермексазбен саусақ 

бүлшық еттерін білекті 

қозғалта отырып,гүлдерді 

мүсіндеу. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Заттың үстінен аттап жүгіруді 

қайталау.Доппен жаттығу 

ойынында қимыл дәлдігі мен 
ептілікті дамыту.Жүгіру және 

тепе-теңдікті сақтау 

жаттығулары 
 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Бір аяқтан екінші аяққа алға 

жылжи отырып 

секіру.(арақашықтығы 

3м)Гимнастикалық 

орындықүстімен бауырлап 

еңбектеу.Допты алып 

жүруге жаттығу. 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: :«Дыбыстарды 

қайталау» 

Мақсаты:Алдағы өтілген 

дыбыстарды 

қайталау,ажыратуСөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

тапсырмасын орындау 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы : 

«Жануарлар тіршілігі» 

Мақсаты:Күннің жылуына 

байланысты жануарлардың 

тіршілік әрекетіндегі 

өзгерістерді бақылау.Үй 

жануарларының және 

жабайы жануарлардың 

қоректену ,тіршілік 

әрекетіндегі өзгерістерді 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: Заттың 

үстінен аттап жүгіруді 

қайталау.Доппен жаттығу 

ойынында қимыл дәлдігі мен 

ептілікті дамыту.Жүгіру 

және тепе-теңдікті сақтау 

жаттығулары. 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Ертегіні 

сахыналау» 

Мақсаты:Берілген бейнені 

өз міне-құлқын орынды 

көрсете білуге үйрету.Өзінің 

іс қимылын серіктестің іс-

қимылымен байланыстыруға 

үйрету (тыңдау,бөлмеу 

;серіктестікке қарап отырып 

айтуға үйрету).Кейіпкерге 

сәйкес балаларға дауыс 

әуезділігін сөз 

шапшаңдығын ,даусын 

басқаруға үйрету.жалпы 

істерге белсенді қатысуға 

ұмтылу,олардың қарым-

қатынасын,қиялынбайқағыш

тығын дамыту 

«Таным» білім беру саласы 

Құрастыру 



дәстүрлер 

Мақсаты: Ұлттық рәсім 

туралы түсінік 

беру,сыйластық сезімін 

тәрбиелеу 

атай білуге үйрету. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы:« Гүлдер» 

Мақсаты:Алдын ала сызба 

арқылы дайындалған 

гүлдерді қайшының 

көмегімен қиып гүлдерді 

жапсыру. 

 

 

Тақырыбы: :«Көңілді 

шеберхана» 

Мақсаты:«Мерекелік 

әшекей 

тізбекдайындау.Шығармашы
лық қиялын ,ұсақ заттар 

жасауды көрнекіліктерді 

қолдану арқылы және ойдан 

шығару ,өзінің көз алдына 
елестету арқылыжасай 

білуді дамыту. 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Тақырыбы:Салттар мен 

дәстүрлер 

Мақсаты: Ұлттық рәсім 

туралы түсінік 

беру,сыйластық сезімін 

тәрбиелеу 

 

 

 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: Көктемгі 
желді бақылау 

 Мақсаты: Көктем 

желіінің құбылмалы 
екендігін 

түсіндіру.Солтүстіктен 

соққанда өткір 
болатынын ұғындыру. 

 2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: 
достыққа,бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

.Бақылау: Күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке жұмыс:   
Ә дыбысын қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 

Мақсаты:Өзгерістерді 

анықтап,атай білуге 
тәрбиелеу,табиғаттағы 

байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 
топыраққа егу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, тазалыққа 
үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Лақтар 

 1.Бақылау: Бұлтты 
бақылау 

Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 
жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 
 2.Еңбек:Ойын алаңын 

тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 
тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

1.Бақылау: Жартылай бұлт 
басқан күнді бақылау 

Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 
ерекше 

жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 

жұмыс:   Ә дыбысын 

қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 
қабілетін дамыту. 

3.Еркін 



3.Еңбек әрекеттері Ойын 

алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 
ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 
ойнауға баулу. 

 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: «Ұядағы 
құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 
ойнауға үйрету. 

 

 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 

жалғастыру. 
Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

5.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-
бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі
рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 

жұмыс: Математикалық 
жаттығулар 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін 
дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  
бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 
шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

    Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» Ж.Байырбекова 

Тәтті ұйқы. 
Ертегі «Ұйқыдағы ару» 

Тәтті ұйқы. 
«Әлди,әлди» әні                

Б. Махамбетова 

 

Тәтті ұйқы. 
«Әлди,әлди» М.Беспаев 

Тәтті ұйқы. 
Ертегі «Алтын балық» 

Біртіндеп 
тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 
Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 

                              Бетімді жуамын 
                              Шашымды тараймын 

                              Тап таза боламын                  

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



Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 
сәйкес жеке 

жұмыс. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 

арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру. 

 

 

Мазмұнды ойын: 

«Әжеге қонаққа барамыз»                  

Мақсаты:  Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Ұйымшыл, 

тәртіпті ойнауға 

тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету 

 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «Х» дыбысы 
және әріпі.Х әріпін жазу 

Мақсаты: Балаларға Х 

әріпін дұрыс жазуға 
үйрету. 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ 

ойындары арқылы 

балалардың ұсақ қол 

моторикасын 
дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Бауырсақтың 
тапсырмалары 

Мақсаты:балалардың 

логикалық ойлау қаблеттерін 
дамыту,есте сақтау 

дағдыларын жетілдіру. 

Танграм ойындарын ойнату. 
 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге оралуы 
Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналармен балалардың 

тазалығы жөнінде әңгімелесу. 

Қазіргі кезде  сақтық 

шараларын қатаң ұстау 
керектігін 

айту.(Шалшыққа тайып 

жығылу, су үстімен ұзақ 
жүрмеу.) 

Төлем ақыны уақытылы төлеуін 

ескерту, қалған балалар 
анықтамамен келулерін айту. 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл 
күйі туралы 

әңгімелесу 

Аналар мерекесіне киетін киім 

үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сәуір   айы 1- апта  (4.04.22-8.04.22) аралығындағы «Ханшатыр» мектепалды даярлық тобының күн тәртібіндегі тәрбие   

   оқу қызметінің  циклограммасы 
                                                                         Өтпелі тақырып:«Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту,туған өлкесінің табиғатына өсімдіктер әлемін 

зеріктеуге қызығушылық тудыру,білуге құмарлықты байқағыштықты дамыту. 

                                             Апта тақырыбы «Гүлденген дала» 

                                                         

Күн тәртібі Дүйсенбі 

4.04.22ж. 

Сейсенбі5.04.212ж. Сәрсенбі 

6.04.22 ж. 

Бейсенбі 

7.04.22 ж. 

Жұма 

8.04.22ж. 

Балаларды 

қабылдау, 

Қарау. 

Ата-анамен 

әңгімелесу 

Қазақ қалқының салт дәстүрін  насихаттау.Балалардың естеріне түсіріп айтып отыруға кеңес беру.  

 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

ойындары 

 

 

 

 

 Әңгімелесу 

Мақ:Гүлдер 

алаңқайына саяхат 

жасау арқылы 

атауларымен танысу 

 

Д/ойын:«Қай мезгіл» 

Мақ:Балаларға көрсете 

отырып,көктем мезгілінің 

құбылысында кездесетін 

суретті тапқызып 

әңгімелету. 

 

Д/ойын:«Наурыз көже 

құрамын тап» . 

Мақ: Балаларға 

өзіміздің ұлттық 

тағамымыз екенін 

айтып,оған қандай 

тағамдар салатынын  

суреттер арқылы 

көрсету. 

Д/ойын:«Тұсау кесу» 

Мақсаты: Қазақтың салт 

- дәстүрімен таныстыру. 

Отбасы мүшелерін атау. 

Балалардың сөздік 

қорын, есте сақтау, 

танымдық қабілеттерін 

дамыту. Өз ойларын 

толықайтып жеткізуге 

жаттықтыру. 

Д/ойын:«Гүлді атап шық» 

Мақ:Балаларға гүл суреттерін 

таратып,қандай гүл екенін 

атап беру керек. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

(5мин) 

                                             Таңғы жаттығуларкешені:құралмен) 

Таңғы ас 

 

Астарың дәмді болсын! 

Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету. Тамақтан соң алғыс айту.Дастархан басында әдептілікпен тазалық 

сақтап отырып ас ішуге баулу. 

. 



ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын 

«Киіз үй» 
Мақ:Балаларға үлттық 

құндылықтарды  бойына 

сіңіруге .Киіз үй ата 

бабамыздың үй орнына 

пана еткен баспанасы  

екенін ұғындыру.  

Дидактикалық ойын: 

«Гүл шоғы»  

Мақ:Дала Және бөлме 

гүлдерін атау.Өлардың 

бір-бірінен 

айырмашылығын,күтіп 

баптауын айту. 

Жұмбақтар 
Сырылдатады шәйнегін, 
Ұнатпаса да жұрт, мейлі. 

Тереземіздің әйнегін 

Жуады, 
Бірақ сүртпейді. (Жаңбыр) 

Қар мұз еріп, су көбейіп, 

Сай салаға толады. 

Бүршік жарып, жарық 
ашып, 

Гүл бәйшешек басады. 

(Көктем) 

Ойын:«Есіңе тез сақта!» 

Мақ:Балаларға шағын 

өлең жол оқып,естеріне 

тез жаттап алуға 

дағдыландыру. 

Д/ойын:Тұқымдардағы 

өмір. 

Мақсаты: Балаларды 

көкөніс тұқымдарының 

алуан түрлерімен (бұрыш, 

қызанақ, қияр, үрме 

бұршақ, бұршақ, бұршақ 

тұқымдары, өсімдіктердің 

даму кезеңдерімен 

таныстыру.  

Ұйымдасты 

рылған оқу 

қызыметі. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы:« 

:«Гүлдерді 

таныстыру» 

Мақсаты:Гүлдерді 

таныстыра 

отырып,гүлдерге қалай 

күтім жасау керектігін 

айту.Гүл туралы тақпақ 

жаттау. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.:Суретсалу 

Тақырыбы«Бөлме 

гүлдері» 

Мақсаты:Топта өсетін 

гүлдерге қарап сурет 

салу.Түстерді жеткізу 

Білім  беру 

саласы:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.:Орыс тілі 

Тема: «Весенние цветы»  

Цель: Совершенствовать 

навыки говорения детей 

на русском языке по теме 

«Цветы». Продолжать 

учить отгадывать загадки, 

упражнять в подборе 

прилагателных, закрепить 

умение правильно 

употреблять обобщающие 

слова. Развивать 

словесно-логическое 

мышление, память, 

внимание.  

Дидактическая игра: 

«Кто больше соберет 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ :Дене 

шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

Үздіксіз баяу жүгіріп,сапта 

бір-біріне допты басынан 

асыра лақтыру 

жаттығулары.Секіру және 

жүгіру ойын жаттығулары. 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: :«һ» дыбысы 

Мақсаты:Һ дыбысы менХ 

дыбысының бір-бірімен 

айырмашылығын 

түсіндіру.Сөзді буынға 

бөлу.Жазу тапсырмасын 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Қауіпсіз мінез-

құлық негіздері 

.Тақырыбы:«Табиғатты 

қорғау» 

Мақсаты:Табиғатты 

қорғау,гүлдерге күтім 

жасау,құстар мен 

өсімдіктерге қамқор болу 

Әдістерін үйрету. 

Мақ: 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: :«Я»дыбысы 

Мақсаты:Я дыбысы бар 

сөздерді табу.Сөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

Білім беру 

саласы:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Допты алып 

жүру(арақашықтығы 

5м):Құрсау ішінен жиегіне 

тиіп 

кетпей,жинақталып,қолына 

доп ұстап өту.Аяқтың ұшымен 

гимнастикалық орындық 

бойымен жүру 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем әдебиет 

Тақырыбы: :«Гүлдер» 

Мақсаты:Гүлдер туралы 

әңгіме оқып беру.Гүлдердің 

адам өміріндегі орны туралы 

түсінік беру. 



үшін қағаздың түсін 

және түстердің 

үйлесімділігін таңдау. 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Өзін-өзін тану 

Тақырыбы 

Тақырыбы:«Мен 

отанымды сүйемін» 

Мақсаты:«Отан»құнды

лықтары туралы 

түсініктерін кеңейту 

 

лилий»     

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ:Математика  

негіздері 

Тақырыбы: «Логикалық 

тапсырмалар» 

Мақсаты:Геометриялық  

Пішіндер мен денелер 

Қоршаған ортадағы 

геометриялып пішінді 

заттар. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы: Көктем даласы 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. 

 

орындау 

Білім берусалалары: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақырыбы: :«Гүл 

салынған ыдыс» 

Мақсаты:Балаларға дайын 

сызылған гүл салынған 

ыдыстың суретін 

тарату.Сол сызбаны 

қайшының көмегімен қиып 

әдемілеп жапсыру. 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ.Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: :«Даладағы 

еңбек» 

Мақсаты: Даладағы 
дихандардың еңбегі 

туралы, олардың жер 

жыртып егін өнімдерін 
өсірудегі атқарған 

еңбектері жайлы  

түсіндіру. 
 

 

тапсырмасын орындау. 

 

Білім берусаласы: 

«Таным» 

Ұ:О.Қ:Жаратылыстану 

Тақырыбы: :«Көктемгі 

гүлдер» 

Мақсаты:Көктемде өсетін 

гүлдер туралы түсінік 

беру.Қызғалдақ,Бәйшешек 

гүлдерінің  ерекшеліктеріне 

тоқталу.Қызғалдақ,бәйшеше

к гүлдерінен гүл шоғын 

жинау. 

Білім беру саласы. 

«Шығармашылық» 

Ұ:О.Қ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: :«Гүлдер 

бағы» 

Мақсаты:балаларға гүлдер 

бағы туралы түсінік бере 

отырып,әдемі гүлдерді 

ермексаз арқылы мүсіндеу. 

 

 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 
Тақырыбы: Көктем даласы 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен орындау. 

 

Серуенге 

дайындық 

Өз бетімен аяқ киімдерін кию алгаритімін сақтауға үйрету,қатарға тұру рет сақтау, мадақтау.  

Серуен Ауа-райын , желді, ашық 

күнді, 

ағаштарды,үлкендердің 

еңбегін бақылау 

1.Бақылау:Шөптерді  

бақылау. 

Мақсаты:Балалармен 

алғашқы шөптерді қарап 

Бақылау:Бұлтты  

бақылау. 

Мақсаты: Балаларды 

бұттың қай уақытта пайда 

1.Бақылау:Шөптерді 

бақылау. 

Мақсаты: Балалармен 

алғашқы шөптердің 

1.Бақылау:Шөптерді 

бақылау. 

Мақсаты: Шөптердің 



Мақсаты: Көктем  

мезгіліңдегі ауа-райының 

өзгерістерімен таныстыру 

және желдің қай бағытта 

соғып тұрғандығын  

бақылау.Табиғатқа  

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан» , 

Мақсаты: Балаларды 

сақтыққа,тез қозғала 

білуге ,ойыншартын 

бұзбай ойнауға үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңындағы 

қоқыстарды, тастарды 

жинауға көмектесу. 

Мақсаты:   Балаларды  

бірлесіп еңбек етуге 

үйрету . Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Қазақтың 

ұлттық ойындарын атату 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

бақылау.Алғашқы 

шөптер күн қай жерді 

қатты қыздырса сол 

жерге шығатынын 

түсіндіру.Өсімдіктер 

әлемін аялауға 

тәрбиелеу. 

2.Еңбек:Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын 

тәрбиешінің көмегімен 

жинау. 

3.Қ/о: «Допты домалат». 

Мақсаты:Балаларға 

доптарды домалатуды 

үйрету.Тапсырманы 

түсініп орындауды 

қалыптастыру.Қолдың 

ұсақ мускулатурасын 

дамыту.  

4.Ж/ж:Білетін әріптерін 

атап,соған сөз 

құрау,буынға бөлу. 

5.Еркін ойын:Балалар өз 

еріктерімен ойнай білу. 

 

болатынын,бұлттың 

қандай түрлері бар екенін 

сұрау 

2.Еңбек: Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын  

топырақтарын қағып өз 

ыдысына 

жинау.Ұқыптылыққа алған 

заттарын өз орнына қоюға 

үйрету. 

Қ/о: «Дәл тигіз». 

Мақсаты:Допты 

лақтырған кезде дәл 

тигізуге үйрету.Баланы 

мергенділікке,жылдамдыл

ыққа,кеңестікті 

бағдарлауды дамыту. 

Ж/ж:Ойыншықтар туралы 

өлең шумақтар айту. 

Еркін ойын:Балалар өз 

еріктерімен ойнау.Бір-

бірін түсініп,тату ойнау 

білу. 

Еркін ойын: Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік 

жасау. 

түрлеріне қарай аласа,биік 

болатындығын 

түсіндіру.Шөптердің 

өсімдіктерге жататынын 

айту. Өсімдіктер әлемін 

аялауға тәрбиелеу. 

2Еңбек: Ойыннан кейін 

ойнаған ойыншықтарын 

тәрбиешінің көмегімен 

жинау.  

3.Қ/о: «Ақсерек-көксерек». 

Мақсаты:Балаларды сөздің 

мағынасына көңіл 

бөліп,зейін салып,соңына 

дейін тыңдауға,мәтіні 

бойынша қимыл қозғалыс 

жасауға, шапалақтауға,соңғы 

сөзді естіген кезде жүгіруде 

жаттықтыру.. 

Ж/ж :Көктем туралы тақпақ 

жаттату. 

Мақ:Есте сақтау қабілеттерін 

аттыру. 

Еркін ойын.Балалардың 

сүйікті ойыншықтарымен 

ойнауына жетекшілік жасау. 

өскеннен  кейін гүлдер 

атып,әдемі болатынын 

түсіндіру.Балаларды 

әсемдікке,әдемілікке  

тәрбиелеу. 

Еңбек:Жерде шашылған 

ағаш,қағаз қалдықтарын 

жинап шелекке салу 

Қ/о:«Сақина салу». 

Мақ:Ойынның сөздерін анық 

айтуға ойын кезінде ойын 

шартын бұзбай ойнау білуге 

тәрбиелеу. 

Мақсаты:Балаларды бір—

іріне соқтығыспай жан-жаққа 

жүгіруге,тәрбиешінің берген 

белгісі бойынша қимылды 

бастауға,бағытты өзгертуге,өз 

орнын табуға үйрету. 

Ж/ж:Ойыншықтар туралы 

өлең жаттату. 

Еркін ойын.Балалардың сүйікті 

ойыншықтарымен ойнау,ойын 

кезінде қауыпсіз ережесін сақтау.. 

Серуеннен 

оралу 

Өз бетімен шешініп киімдерін ауыстыруын қадағалау, мадақтау.Беті қолдарын жуу,сабындау, сүлгіге сүртіну, орнына ілу 



Түскі ас Қолдарын сабынмен мұқият жуып,өз сүлгілерін құрғата сүрту. Өз орындарына отыру.Қай уақыттың тамағын,қандай тамақ ішейіндеп 

отырғанын,аттарын атату. Нанды үкпей жеуге,және  нанды құрметтеуге тәрбиелеу.Тамақты төкпей-шашпай ұқыпты ішу, майлықты 

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту, ас қайыруға, 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Нан тамақтың-атасы 

Ынтымақ –көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Жасамас үшін ағаттық 

Тыңда ақылды , 

қабылдап 

Алдыңда ішер тамақтың. 

Қолыңды жу сабындап 

Нан қиқымын 

шашпаңдар  

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

 

Ұйқы Тәтті ұйқы.   

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы. 

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                                         

Тәтті ұйқы.    

 Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                

Тәтті ұйқы.   Балаларды 

жәй әуенмен ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                 

Тәтті ұйқы.    

Балаларды жәй әуенмен 

ұйқтату. 

«Әлдей-әлдей»                                

Біртіндеп 

ояту, ауа,су 

шаралары 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Бәріміз бірге еңкейік, 

Велосипед Бірге 

секірейік, Бірге 

қозғалайық, Бірге 

қолымызды созайық, 

Бірге еңбектейік, Бірге 

тіземізді ұстайық , Бір 

орында секірейік.  

Аяқ сәл алщақ, қолымыз 

иықта, алға , артқа есу 

(3-4 рет) Қолды алға 

созып, қайшылап 

қозғалту. Ұйқымызды 

ашайық, Қолымызды 

созайық. Табанды 

шынықтыру,Массаж 

жасау 

«Қайырлы күн, көздерім!» 

Қабақты сипаймыз. 

«Оянамыз көздерім!»-

бинокльге қараймыз 

Балалар төсекте, бір 

қалыпта, арқасымен жату, 

аяқтары бірге, қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады. Жауырынды тік 

ұстап созылу. Оянсаңдар 

егер де, Бір - біріңе 

күліңдер.. 

Балалар төсекте, арқаға 

жатып, қолын жанына 

созу, демдерін бірнеше 

секунд іште ұстап, 

еркін шығару. Бір 

қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап 

созылу. 

Бесін ас Тамақты ішіп болған соң,қолдарын жуып сүлгілерді ұқыпты ілу,үстел үстінде түзу отыруға үйрету. 



Ойындар 

дербес 

әрекет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативтік  компанент 

Алтын асық 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша).             

Сюжеттік рөлдік ойын:  

«Асханада» 

Мақ: Ойын кезінде 

асханада пайдаланатын 

заттардың аттарын  дұрыс 

атап қолдана білу. 

Байланыстырып сөйлей 

білу 

 Вариативтік 

компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақ:«:«Һ»дыбысымен 

танысу. 

Мақсаты:«Һ»дыбысы

ның  

жініңке дауысты дыбыс 

екенің айту. Кесте 

бойынша оқу есте 

сақтау.жазу 

тапсырмалары. 

 

Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

балықтарды тәрбиеші 

көмегімен суын 

ауыстырып, жем беру. 

Мақсаты:Балаларға табиғат 

бұрышындағы балықтарды 

күтіп баптауға үйрету. 

Вариативтік 

компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:Математика 

әлемінде. 

Мақсаты:Геометриялық 

денелерді ажырату,тура 

және кері санауды 

қалыптастыру. 

 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 

 

 

 

Әңгімелесу:«Отбасымды 

жақсы көремін»    

Мақ: Балаларға өз ойымен 

отбасы туралы әңгіме 

құрастыра білуге 

үйрету.Әкесінің,анасының 

қайда жасайтыны туралы 

айту.            

Үстел үсті ойыны: 

«Мозайка»                         

Мақсаты:Балалар ұсақ  

пішіндерден бине жасап 

,жасағаны туралы 

әңгімелеу. 

Дойын:«Ғажайып 

қапшық».  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Сюжеттік 

ойын:«Құрлысшы» 

Мақсаты Құрылыс 

материалдармен ойындар 

ұйымдастыру. 

Балаларға  өздерінің  

қалауы бойынша өз үйлерін 

құрастыруға үйрету. 

 Сюжеттік ойын: 

«Отбасы» 

Мақ: Отбасы 

мүшелерін білуге,өз 

отбастарындағы 

адамдарды жақсы 

көруге және оларды 

тыңдай білуге 

тәрбиелеу.  

Серуенге 

дайындық 

Балаларға киімдерін  дұрыс кигізуге және аяқ киімдерін оң киюге үйрету.Серуенге шығу. 

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Үлкен топ балаларының еңбегі» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

 

Ата – аналарға «Көктем келді» атты тақырыбына қол өнер әкелу 

Ата-аналарға балалардың тазалығы және денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

Ата-аналармен балалардың денсаулығы жөнінде әңгімелесу. 

 

 



Сәуір  айының II–аптасы  11.04.2022 – 15.04.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Табиғаттың гүлденуі және салттар мен фольклор» 

Мақсаты: Балалардың  қоршаған орта,экологиялық   мәдениет,көктемде өсімдіктердің гүлденуі туралы бастапқы түсініктерін қалыптастыру,табиғат 

құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері  туралы білімдерін дамыту,табиғатты қорғауға тәрбиелеу.  

Апта тақырыбы: «Ас атасы - нан» 

Мақсаты: Көктемгі жер жырту жұмыстары туралы түсіннік беру,бидай өнімдерін өсіру туралы  ұғым беру.Нан өнімдерін қадірлеуге  тәрбиелеу. 

. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:11.04.2022ж Сейсенбі: 12.04.2022ж Сәрсенбі:13.04.2022ж Бейсенбі: 14.04.2022ж Жұма: 15 .04.2022 ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-
аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 
(үстел 

үсті,дидакти

калық,сауса
қ т.б) 

Таңғы 

жаттығу 

 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  
«Ұннан жасалатын өнімді 

ата»  

Мақ:Өздері білетін нан 

түрлерін атау, тоықтыру 

 «Егіншілер» суреттер 
топтамасы бойынша әңгіме 

құрастыру. 

 

 Мультфильм «Айя мен 
Әли». 

Мақсаты: көктемгі еңбек 

түрлерімен таныстыру. 

«Бау-бақша» сурет қарау 
Мақсаты:ағаштың түбін 

қопсыту,гүл тұқымдарын 

себу. 

Д/ойын:«Қанша ,сонша» 
Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 

салыстыра білу дағдыларын 

қалыптастыру. 
 

 

 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралсыз 

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

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 
қызметіне 

дайындық 

 «Көктемде»  

тақырыбында сурет 

бойынша әңгіме құрау. 

 

 

 

Дидак.ойын «Егіншінің 

құралдарын атаңдар» 

 

Жұмбақтар шешу 

Мақсаты:Балалар жасырылған 

жұмбақтың шешуін таба 
отырып,олар туралы білімдерін 

бекітеді. 

1.Топырақты асайды,тауда сайда 
жасайды. (Эксковатор) 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 

айту.. 

Д/ойын:«Құртты 

құрастыр» 

Мақ:  
Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 

Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: 

Б.Б.с «Таным» 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Уақытты 

бағдарлау» 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: «Ф»дыбысы. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене  шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Кедергілерден өтіп 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Көлбеу тақтай үстімен 



:«н»,«ң»дыбыс 

тары 

Мақсаты:Н,Ң 

дыбыстарының айтылыу 

айырмашылығымен 

дауысты дауыссыз 

екенін түсіндіру.«Нан» 

өлеңін  жаттау 

Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы: :«Бидай 

алқабы» 

Мақсаты:Бидай 

алқабын пейжаз  түрінде 

салуға үйрету. 

Қарындашты дұрыс 

ұстау,түстерді дұрыс 

таңдай білу. 

.Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

 Тақырыбы: :«Түсінуді 

және кешіруді 

үйренеміз» 

Мақсаты: Бір –бірімен 

ренжесіп қалғанда бір-

бірін түсінісіп кешіре 

білуге үйрету, 

 

Мақсаты:Суреттерді 

көрсете отырып,уақытты 

үйрету.1жылда 4 мезгіл,12 

ай барын түсіндіру. 

 

Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Орыс тілі  

Тема: «Хлеб всемголова» 

Цель: Знакомить детей с 

ценностью  хлеба, с 

разнообразностью 

хлебобулочных изделий. 

Воспитывать бережное и 

уважительное отношение 

к хлебу.  Подвести к 

пониманию того, что хлеб 

основной продукт 

питания. 

Ввести в активную речь 

слова по теме. Развивать 

память, речь.  

Дидактическая игра: 

«Узнай и назови по оп 

Б.Б.С:«Шығармашылық»  

Музыка  

Тақырыбы: Әсем ән мен 

тәтті күй 

Мақсаты: Музыка арқылы 

эстетикалық сезімін 

қалыптастырып,қазақтың  

Мақсаты:Ф дыбысы бар 

сөздерді табу.Сөздерді буынға 

бөлу.Жазу тапсырмаларын 

орындау. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: Тақырыбы:«Нан» 

Мақсаты:Геометрия 

лық  пішіндерден әртүрлі нан 

мүсіндеу. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Биіктігі 40 см жіптің астынан 

қолды жерге тигізбей ,бір 

қырындап өту.Заттардың 

арасымен оң және сол аяқты 

кезектестіріп секіру.Қапшықты 

төбесіне қойып,гимнастикалық 

орындық үстімен жүру. 

 

 

 

 

жүгіру.Доппен,секіру,жүгір

у ойын жаттығулары. 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«Ю»дыбысы. 

Мақсаты:Ю дыбысы бар 

сөздерді табу.Сөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

тапсырмаларын орындау. 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Нанды 

қастерлеу» 

Мақсаты:Нанға деген 

құыпты қатынасқа 

тәрбиелеу.Бидай өсіру мен 

нан өндіруге қатысатын 

адамдардың еңбегіне 

құрмет көрсету. :«Егін 

аллеясы» 

 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы: :«Көктем» 

Мақсаты:Көктем бейнесін 

сюжеттік түрде 

жапсыру.Қайшыны,желім 

жүру.Брустың үстінен қос 

аяқтап секіру.Тізерлеп 

тұрып,допты бастан асыра 

,қос қолмен бір-біріне 

лақтыру 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыб: 

Тақырыбы:«Нан қайдан 

шығады»ертегі 

Мақсаты:М.Етекбаевің 

нан қайдан шықты сюжеті 

бойынша ертегіні 

сахыналауда адамгершілік 

нормалары туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

«Таным» білім беру 

саласы 

Құрастыру 

Тақырыбы: :«Зообақ» 

Мақсаты:Қағаздан Зообақ 

(Ұжымдық жұмыс)Қағаз 

цилиндірден оларды қосу 

әдісімен жануарларды 
жасай білуге үйрету 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Тақырыбы:  Әсем ән мен 

тәтті күй 

Мақсаты: Музыка 

арқылы эстетикалық 

сезімін 



ұлттық аспаптарымен 

таныстыру.Нота 

сызығымен скрипка 

кілтімен таныстыру 

исанию» 

 

 

 

ді дұрыс қолдану. 

 

қалыптастырып,қазақты

ң  ұлттық аспаптарымен 

таныстыру.Нота 

сызығымен скрипка 

кілтімен таныстыру 

исанию» 

 Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: Көктемгі 
желді бақылау 

 Мақсаты: Көктем 

желіінің құбылмалы 
екендігін 

түсіндіру.Солтүстіктен 

соққанда өткір 
болатынын ұғындыру. 

 2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: 
достыққа,бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 
алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу. 

 

Бақылау: Күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке жұмыс:   
Ә дыбысын қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: «Ұядағы 

құстар» 

Мақсаты:Балаларды 
шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 
 

 

1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 

Мақсаты:Өзгерістерді 

анықтап,атай білуге 
тәрбиелеу,табиғаттағы 

байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 
топыраққа егу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, тазалыққа 
үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Лақтар 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 

жалғастыру. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

 1.Бақылау: Бұлтты 
бақылау 

Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 
жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 
 2.Еңбек:Ойын алаңын 

тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 
тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі

рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 

жұмыс: Математикалық 

жаттығулар 

Мақсаты:Есте сақтау 
қабілетін 

дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 

1.Бақылау: Күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 
жұмыс:   Ә дыбысын 

қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 
ойнауға үйрету. 

 



Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 
Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету.Тамақтан соң 
алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

    Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» Ж.Байырбекова 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Ұйқыдағы ару» 
Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» әні                
Б. Махамбетова 

 

Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» М.Беспаев 
Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Алтын балық» 

Біртіндеп 
тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 
Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 

                              Бетімді жуамын 

                              Шашымды тараймын 
                              Тап таза боламын                  

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



Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 
сәйкес жеке 

жұмыс. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 

арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру. 

 

 

Мазмұнды ойын: 

«Әжеге қонаққа барамыз»                  

Мақсаты:  Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Ұйымшыл, 

тәртіпті ойнауға тәрбиелеу, 

үлкендер еңбегін бағалай 

білуге үйрету 

 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «Ф,Ю» 
дыбысы және әріпі. әріпін 

жазу 

Мақсаты: Балаларға  
Ф,Ю  әріпін дұрыс жазуға 

үйрету. 

Сиқырлы бояулар сыры 

Әртүрлі түспен суреттер 

салуға үйрету. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Кім жылдам? 
Мақсаты:балалардың 

логикалық ойлау қаблеттерін 

дамыту,есте сақтау 
дағдыларын жетілдіру. 

Танграм ойындарын ойнату. 

 
 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балалардың 

үйге оралуы 
Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналармен балалардың 

тазалығы жөнінде әңгімелесу. 

Қазіргі кезде  сақтық 

шараларын қатаң ұстау 
керектігін айту.(Шалшыққа 

тайып жығылу, су үстімен 

ұзақ жүрмеу.) 

Төлем ақыны уақытылы 

төлеуін ескерту, қалған 
балалар анықтамамен 

келулерін айту. 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл 
күйі туралы 

әңгімелесу 

Аналар мерекесіне киетін киім 

үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір  айының III–аптасы  18.0..2022 – 22.04.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы. 

Өтпелі тақырып                                                                                                Өтпелі тақырып:«Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту,туған өлкесінің табиғатына өсімдіктер әлемін 

зеріктеуге қызығушылық тудыру,білуге құмарлықты байқағыштықты дамыту. 

Апта тақырыбы «Шөпте не жорғалайды?» 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі:18.04.2022ж Сейсенбі: 19.04.2022ж Сәрсенбі:20.04.2022ж Бейсенбі: 21.04.2022ж Жұма: 22 .04.2022 ж 

Балаларды 
қабылдау 

Ата-

аналармен 
әңгімелесу

. 

Ойындар 
(үстел 

үсті,дидак

тикалық,са

усақ т.б) 
Таңғы 

жаттығу 

 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  

«Жәндіктерді  ата»  

Мақ:Өздері білетін жәндік 
түрлерін атау, толықтыру 

 «Ауылдағы көктем 

мерекесі» 

Мақсаты: көктем  мерекесі 
туралы ұғым беру 

 

 Мультфильм « Сәуір 

туралы». 

Мақсаты: көктемгі 
табиғаттағы ерекшеліктер 

туралы ,жан-жануарлар 

түрлерімен таныстыру. 

«Ағаштар » сурет қарау 

Мақсаты: 

Жеміс ағаштары  туралы 
ұғындыру. 

Д/ойын:«Салыстыр» 

Мақ:  Балаларға  суретте 

берілген заттардың санымен 
салыстыра білу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 
 

 

 

                                                       Таңғы жаттығулар кешені құралмен 

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

Ойындар, 

ұйымдаст

ырылған 
оқу 

қызметіне 

дайындық 

 «Әли мен Айя»  мульт. 

«Ауылым алтын 

бесігім»тақырыбында 
сурет бойынша әңгіме 

құрау. 

 
 

 

Жұмбақтар шешу 

Мақсаты:Балалар 

жасырылған жұмбақтың 
шешуін таба отырып,олар 

туралы білімдерін бекітеді. 

1.Әрі сәнді,әрі жайлы 
Сәбиге таптырмайтын жылы 

жайды  (Бесік) 

 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 
айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 

Мақ:  

Түстері бойынша құртты 

құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 

Д/ойын:«Төртінші артық» 

Мақ:  

Біртектес заттардың 
арасынан бөгде затты тауып 

атау. 



Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: :«Сөз 

.Буын».«Өрмекші,құмырсқ

а ,қарлығаш» 

Мақсаты:Ы.Алтынсаринн

ың  

«Өрмекші,құмырсқа,қарлы

ғаш»әңгімесін 

оқу.мазмұны бойынша 

әңгімелеу 

Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы: 

:«Көбелектер» 

Мақсаты:Сюжеттік 

сурет.табиғаттағы  

жәндіктердің 

өмірі.Көбелектер және 

тағы басқа.суретін салу. 

Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Табиғат және 

адам» 

Мақсаты:Табиғат пен 

адамның  үйлесімділігі  

туралы түсініктерін бекіту. 

 

. 

 

«Таным» Б.Б.С 

Математика негіздері 

Тақырыбы: Уақыт 

бағдарлау» 

Мақсаты:Түрлі оқиғалар,апта 

күндері,тәулік бөліктерінің 

реттілігі туралы білімдерін 

бекіту.Жыл айлары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру,олардың 

реттілігін білу және атау. 

Б.Б.С«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» 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Жәндіктер 

Мақсаты: Әуеннің түрлі 

бөлімдерін ажырата 

білуге,Дыбыс биіктігі мен 

тембрін ажыратуға 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу 

негіздері  

Тақырыбы: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«Э»дыбысы  

Мақсаты:«Э»дыбысынан 

басталатын сөздерді  табу. 

Жазу тапсырмаларын 

орындау. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Нан» 

Мақсаты:Балаларға 

ермексаз арқылы  нанды 

мүсіндетудете отырып, нан 

ең үлкен ас екенін 

түсіндіру. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

.Негізгі қимылдар: 

Жүгіру,секіру ойын 

жаттығулары.Қар 

кесегіналысқа лақтыруға 

жаттықтыру. 

Б.Б.С:«Әлеумет» 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы:«Жолда жүру 

ережелері» 

Мақсаты:Балалардың 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: :«Щ»дыбысы 

Мақсаты:Щ дыбысы бар 

сөздерді табу.ЩменШ 

дыбыстарының 

айырмашылығын 

пысықтау.Сөздерді буынға 

бөлу .Жазу пасырмаларын 

орындау 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: :«Бақа» 

Мақсаты:Балалардың 

бақаларға жек көрінішті 

қатынастарын өзгерту.Бұл 

зиянсыз тіршілік иесінің 

қаншалықты пайдалы және 

табиғатқа қажет екенін 

түсіндіру 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы: :«Көктем» 

Мақсаты:Балалар ұжымдық 

жұмыс жасатуға үйрете 

отырып,көктем мезгілін 

сюжеттік бейнесін жасату. 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез-құлық 

негіздері 

Тақырыбы:«Жәндіктер 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Бақа» 

Мақсаты:«Бақа»тақпағын 

жаттау.Қосмекенділерге 

жататынын айтып пысықтау 

Мақсаты: 

«Таным» білім беру саласы 

Қоршаған ортамен танысу 

Тақырыбы: 

.3.Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Жәндіктер 

Мақсаты: Әуеннің түрлі 

бөлімдерін ажырата 

білуге,Дыбыс биіктігі мен 

тембрін ажыратуға 

үйрету.Күйді тыңдап 

сезіне білуге тәрбиелеу.   
 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

 Негізгі қимылдар: 

Бір аяқтан екінші аяққа алға 

жылжу арқылы 

секіру.Допты екі қолмен 

жоғары лақтыру,қолды 

шапалақтау,тосып 

алу.Кеглилер арасынан 

төрттағандап еңбектеп өту. 

 

 

( 



үйрету.Күйді тыңдап сезіне 

білуге тәрбиелеу.   

 

жолда жүру осьтік сызық 

туралы ұғымдарын бекіту. 

мен қосмекенділер» 
Мақсаты:Жәндіктер мен 

қосмекнділерді көргенде өз-

өзін сақтау 

ережелерінүйрету 

 

 

 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: 

Балабақша ауласындағы 

ағаштарды бақылау 
Мақсаты: Көктем кезіндегі 

бүршік атқан ағаштарды 

көрсету. Көп ұзамай 

жапырақ шығатынын 
түсіндіру. 

2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 
Мақсаты: достыққа,бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 

алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  
бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу. 

 

Бақылау: Көктемгі желді 

бақылау 

 Мақсаты: Көктем желіінің 
құбылмалы екендігін 

түсіндіру.Солтүстіктен 

соққанда өткір болатынын 

ұғындыру. 
 2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: достыққа,бірігіп 
ойнауға тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 

алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 
баулу. 

 

 

1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 

Мақсаты:Өзгерістерді 
анықтап,атай білуге 

тәрбиелеу,табиғаттағы 

байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 
топыраққа егу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 
еңбексүйгіштікке, тазалыққа 

үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Лақтар 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 

жалғастыру. 

Мақсаты:Есте сақтау 
қабілетін дамыту. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

 1.Бақылау: Бұлтты 

бақылау 

Мақсаты: Көктемде 
жаңбырдың жиі жауатыны 

жайлы түсінік беру, 

бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 
 2.Еңбек:Ойын алаңын 

тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 
еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

3.Қимылды ойын:«Құстар 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 

бейімдеуге,жылдамдыққа,бі

рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 

жұмыс: Математикалық 

жаттығулар,ауызша есептер 
шығару 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін 

дамыту.Пішіндерді 
ажыратуға тәрбиелеу. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

1.Бақылау: Күнді бақылау 

Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 
ерекше 

жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 
жұмыс:   Б дыбысын 

қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 
қабілетін дамыту. 

3.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 
ойнауға үйрету. 

 



баулу. бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу 

Серуеннен 
оралу 

Өз бетімен шешінуін, киімдерін рет-ретімен жинауын, киімдерінің түймесін ағытуын, қадағалау үйрету, мадақтау. 
Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

    Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» 

Ж.Байырбекова 

Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Ұйқыдағы ару» 
Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» әні   Бота 

Махамбетова 

 

Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» М.Беспаев 
Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Тазша бала» 

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 

                              Бетімді жуамын 
                              Шашымды тараймын 

                              Тап таза боламын                  

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

Ойындар 

дербес 

әрекет 

Баланың 
жеке даму 

картасына 

сәйкес 
жеке 

жұмыс. 

Вариативтік компанент 

«Алтын асық» 

(Пән жетекшінің жоспары 

бойынша) 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 

арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру. 

 

Мазмұнды ойын: 

«Тұсау кесу»                  

Мақсаты:  Ойын арқылы 

балалардың білімдерін 

кеңейту, тіл байлығын 

дамыту. Ұйымшыл, тәртіпті 

ойнауға тәрбиелеу, үлкендер 

еңбегін бағалай білуге 

үйрету 

 

Вариативтік компанент 

Сиқырлы әріптер 

Тақырыбы: «Щ» дыбысы 

және әріпі.Щ әріпін жазу 

Мақсаты: Балаларға Щ 

әріпін дұрыс жазуға үйрету. 

  
 

 

«Көктемдегі  жол»ойыны 

Мақсаты: Жолдағы 

ерекшелікті ,су,балшық 
болатынын ажырат білуге 

үйрету. 

Дид.ойын: «Не қалай 
дыбыстайды?»        

Мақсаты: Балаларды 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету, ойынға 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Логика сыры 

Мақсаты:Сан құрамын 
ажыратудың әртүрлі 

тәсілдерін үйрету.  



Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 
Ата-

анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналармен балалардың 

тазалығы жөнінде 

әңгімелесу.Наурыз тойына 
киетін киім үлгілері туралы 

әңгімеелсу. 

Қазіргі кезде  сақтық 

шараларын қатаң ұстау 

керектігін 
айту.(Шалшыққа тайып 

жығылу, су үстімен ұзақ 

жүрмеу.) 

Төлем ақыны уақытылы 

төлеуін ескерту, қалған 

балалар анықтамамен 
келулерін айту. 

Ата-аналармен 

балалардың көңіл күйі 

туралы әңгімелесу 

Наурыз тойына  киетін киім 

үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір  айының IV–аптасы  25.04.2022 – 29.04.2022 аралығындағы мектепалды даярлық « Ханшатыр» тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің   циклограммасы.                                                                                                

                                                                                        Өтпелі тақырып:«Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Көктемнің келуімен табиғатта болатын өзгерістер туралы түсініктерін кеңейту,туған өлкесінің табиғатына өсімдіктер әлемін 

зеріктеуге қызығушылық тудыру,білуге құмарлықты байқағыштықты дамыту. 

Апта тақырыбы «Ағаштар мен бұталар» 

Күн тәртібі Дүйсенбі:25.04.2022ж Сейсенбі: 26.04.2022ж Сәрсенбі:27.04.2022ж Бейсенбі: 28.04.2022ж Жұма: 29.04.2022 ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-
аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 
(үстел 

үсті,дидакти

калық,сауса
қ т.б) 

Таңғы 

жаттығу 

 

Көктем мезгілінде ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. Ойнау шарттарын мұқият орындауға, сақтық шараларын сақтауға үйрету. 

Д/ойын:  
«Жәндіктерді  ата»  

Мақ:Өздері білетін 

жәндік түрлерін атау, 

толықтыру 

 «Ауылдағы  достық 

мерекесі» 

Мақсаты: көктем  

мерекесі туралы ұғым 

беру 
 

 Мультфильм « Сәуір 
туралы». 

Мақсаты: көктемгі 

табиғаттағы 

ерекшеліктер туралы 
,жан-жануарлар 

түрлерімен таныстыру. 

«Бау-бақша» сурет қарау 
Мақсаты:ағаштың түбін 

қопсыту,гүл тұқымдарын 

себу. 

Д/ойын:«Қанша ,сонша» 
Мақ:  Балаларға  суретте берілген 

заттардың санымен салыстыра білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

 
 

 

 

                                                                               Таңғы жаттығулар кешені құралсыз 

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

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 
қызметіне 

дайындық 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең 

жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл 
айту.. 

Д/ойын:«Құртты 

құрастыр» 

Мақ:  

Түстері бойынша құртты 

құрастыра 

отырып,ондағы 

буындарды оқу. 

Ойын: «Жапырағынан 

таны» 

Мақсаты: Ағаштарды 
ажырата  білуге  үйрету. 

Өлең  жаттау 

Мақсаты:  

Тақырыпқа сай өлең жаттату. 

Өлең сөздерін анық ,дәл айту.. 

Д/ойын:«Құртты құрастыр» 

Мақ:  

Түстері бойынша құртты 
құрастыра отырып,ондағы 

буындарды оқу. 



Ұ.О.Қ 1.Б.б.с«Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: :«Ағаштар 

неге ашуланды» 

Мақсаты: 

Әңггіме мазмұнын 

тыңдап, сұрақ жауап 

арқылы  түсінігін 

айту.Ағаштарға күтім 

керек екендіігін 

түсіндіру. 

Мазмұны бойынша 

әңгімелеу 

Б.б.с. 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ.Сурет салу. 

Тақырыбы: :«Құмға 

сурет салу» 

Мақсаты:Таяқпен құмға 

адамдардың еңбек 

әрекетін  бейнелету. 

Б.б.с.«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ.Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: 

«Мен өз елімнің 

кішкентай азаматымын» 

Мақсаты:Отанға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

. 

 

. 

«Таным» Б.Б.С 

Математика негіздері 

Тақырыбы: :«Салмақ» 

Мақсаты:Қарапайым 

таразының көмегімен 

заттардығ салмағын 

тексету.Дүкенде 

қолданатын таразымен  

таныстыру. 

Дид.ойын:«Ауыр және 

жеңіл заттарды атау» 

Б.Б.С«Қатынас» 

Орыс тілі: «Труд» 

Цель: Формировать 

представления о труде 

людей. Учить детей 

правильно называть на 

русском языке 

профессии: шахтер, 

продавец, строитель, 

врач, повар. Развивать 

произвольное 

внимание, 

воображение, память, 

мышление, тонкую 

моторику рук. 

Дидактическая игра: 

«Кому что нужно?» 

Б.б.с.«Шығармашылық

» 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу 

негіздері  

Тақырыбы: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«В»дыбысы 

Мақсаты:В дыбысы 

бар сөздерді 

табу.Сөздерді буынға 

бөлу.Жазу 

тапсырмаларын 

орындау. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Мүсіндеу 

Тақырыбы: :«Көктем 

гүлдеріне арналған 

ыдыс» 

Мақсаты:Сәндік 

суретсалу дағдыларын 

пысықту 

Б.Б.с «Денсаулық» 
Дене шынықтыру 

.Негізгі қимылдар: 

Ағаштардан жасалған 

қамалдар арасынан 

саптізбекпен жүру және 

жүгіру.Қос аяқпен затқа 

дейін секіру,қар 

кесегіән нысанаға 

лақтыру жаттығулары. 

 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

Сапта тұрып допты төменнен екі 

қолмен бір-біріне  лақтыру.Арасына 

қапшық қойып ,еңбектеу.Төбесіне 

қапшық қойып,,гимнастикалық 

орындық үстімен жүру. 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы: «Е»,«Е»дыбыстары. 

Мақсаты:Е,Е дыбыстарының 

айырмашылықтарын 

пысықтау.Сөздерді буынға 

бөлу.Жазу тапсырмаларын орындау. 

Б.Б.с «Таным» 

ҰОҚ 

Жаратылыстану Тақырыбы : 

«Жасыл достар» 

Мақсаты:Табиғат бұрышындағы 

,ауладағы тіршілік атаулыға және 

«жасыл достарына» ұқыпты қарауға 

,қамқор болуға үйрету. 

Б.Б.с 

«Шығармашылық»  

ҰОҚ  Жапсыру 

Тақырыбы: :«Еңбек бейнесі» 

Мақсаты:Адамдардың еңбегін 

бейнелейтін компазиция 

 

Б.Б.с «Денсаулық» 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

Шаңғымен жүру кезінде 

ырғақтылық дамыту.Қос 

аяқпен секіруге 

жаттықтыру.Жүгіру және 

ұқар кесегін нысанаға тигізу 

ойын жаттығулары 

 

Б.Б.С «Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Көркем әдебиет 

Тақырыбы: :«Өскенде мен 

бағбан боламын» 

Мақсаты: Туған ел табиғат 

көркейтуге атсалысуға 

шақыру,ауладағы ағаштарды 

күтімге алуды  

ұйымдастыру. Бағбанның 

еңбегін бақылау, бағбан 

болуға қызықтыру. 

Ойын: «Өскенде кім 

боласың?» 

 «Таным» білім беру 

саласы 

Құрастыру 

Тақырыбы: Ағаштар 

патшалығы 

Мақсаты: Өздері үйренген 

бейнелерді қиып таңдаған  

жұмыстарын орындауға 

үйрету. 

Мақсаты: 



 Ұ.О.Қ. Музыка 

Достық таңында 

Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға 

үйрету. 

Б.б.с.«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ. Музыка 

Достық таңында 

Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға 

үйрету. 

 
 

 

Өз бетімен киімдерінің сырмаларын, түймесін өздері  салуға  үйрету, мадақтау. 

Серуендеу 1.Бақылау: 

Балабақша 

ауласындағы 

ағаштарды бақылау 
Мақсаты: Көктем 
кезіндегі бүршік атқан 

ағаштарды көрсету. Көп 

ұзамай жапырақ 
шығатынын түсіндіру. 

2. Қимылды ойындар 

«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: 
достыққа,бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 
алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  
бақылауымен еркін 

ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 
бір-бірімен келісіп,тату 

ойнауға баулу. 

Бақылау: Көктемгі желді 

бақылау 
 Мақсаты: Көктем желіінің 

құбылмалы екендігін 

түсіндіру.Солтүстіктен 
соққанда өткір болатынын 

ұғындыру. 

 2. Қимылды ойындар 
«Тышқан-мысық» 

Мақсаты: достыққа,бірігіп 

ойнауға тәрбиелеу. 

3.Еңбек әрекеттері Ойын 
алаңдарын тазалау. 

4.Жеке жұмыстар 

.5.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-
бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

 

 

1.Бақылау:Ауа – райын 

бақылау 
Мақсаты:Өзгерістерді 

анықтап,атай білуге 

тәрбиелеу,табиғаттағы 
байқампаздаққа үйрету. 

 2.Еңбек:Гүл тұқымдарын 

топыраққа егу жұмыстарын 
ұйымдастыру. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, тазалыққа 

үйрету. 
3.Қимылды ойын:«Лақтар 

мен қасқыр» 

Мақсаты:Балаларды бірлесіп 
ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке жұмыс: 
Сөздерді буындап оқуды 

жалғастыру. 
Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

5.Еркін 
ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 

 1.Бақылау: Бұлтты 

бақылау 
Мақсаты: Көктемде 

жаңбырдың жиі жауатыны 

жайлы түсінік беру, 
бұлттардың қоюланып 

тұратынын көрсету. 

 2.Еңбек:Ойын алаңын 
тазалау. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 
3.Қимылды ойын:«Құстар 

мен мысық» 

Мақсаты:Балаларды тез 
бейімдеуге,жылдамдыққа,бі

рлесіп ойнауға үйрету. 

4.Балалармен жеке 

жұмыс: Математикалық 
жаттығулар 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін 
дамыту.Пішіндерді 

ажыратуға тәрбиелеу. 

1.Бақылау: Жартылай бұлт 

басқан күнді бақылау 
Мақсаты:Балаларға көктем 

кезіндегі күн сәулесінің 

ерекше 
жарқырайтынын,оған қарай 

алмайтынын түсіндіру. 

2.Балалармен жеке 
жұмыс:   Ә дыбысын 

қайталау 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

3.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін ойындар 
ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

4.Қимылды ойын: 
«Ұядағы құстар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдылыққа, 

жылдамдыққа,бірлесіп 



 ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде бір-

бірімен келісіп,тату ойнауға 
баулу. 

5.Еркін 

ойындар:Тәрбиешінің  

бақылауымен еркін 
ойындар ойнау. 

Мақсаты:Ойын кезінде 

бір-бірімен келісіп,тату 
ойнауға баулу 

ойнауға үйрету. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас Үстел басына қолды жуғаннан кейін отыру.Орындыққа өзі отырып, тұру.Тамақты төгіп-шашпай ұқыпты ішу,майлықты қолдануға үйрету.Тамақтан соң 
алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Қолдарын жуғызып, орамалдарды өз орнына ілгізіп үйрету.Киімдерін шешіп, өз шкафтарына салғызу.  

   Тәтті ұйқы. 

«Әлди,әлди» М.Беспаев 
Тәтті ұйқы. 

Ертегі «Алтын балық» 

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 
шаралары 

Балаларды кедір-бұдыр жолақшалармен жүргізу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Ойын- жаттығу:Мен ұйқыдан тұрамын 
                              Бетімді жуамын 

                              Шашымды тараймын 

                              Тап таза боламын                  

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

Ойындар 

дербес 

әрекет 
Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 
жұмыс. 

Вариативтік 

компонент 

«Алтын асық» 
(Пән маманынынң 

жоспары бойынша) 

 

Мақал-мәтел үйрену 

1.Бір тал кессең ,он тал ек 

2.Ағаш көркі жапырақ 

3.Көкті жұлма, көктей 

соласың 

Вариативтік 

компонент 

«Сиқырлы әріптер» 
Тақырыбы:  В,Е 

әріптерін жазу 

Мақсаты:Осы 

дыбыстарды бекіту, сөз 
ойлау. Дәптерге жазу. 

Саусақ ойындары: 

Мақсаты:Саусақ ойындары 
арқылы балалардың ұсақ қол 

моторикасын дамыту.Саусақ 

қимылдарын жетілдіру 

Вариативтік компанент 

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Бауырсақтың 
тапсырмалары 

Мақсаты:балалардың логикалық 

ойлау қаблеттерін дамыту,есте 

сақтау дағдыларын жетілдіру. 
Танграм ойындарын ойнату. 

Серуенге 
дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Қош бол, көңілді  қыс!» тақырыбында әңгіме жүргізу. 



Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 
сұхбаттасу 

   Ата-аналармен балалардың 

көңіл күйі туралы әңгімелесу 

Аналар мерекесіне киетін киім 

үлгілері туралы түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамыр  айынның I-апта 03.05.22-06.05.22  аралығындағы «Ханшатыр»  МАД тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы: «Достық мерекесі» 

Мақсаты:Отанға ,отбасына,туыстарына ,достарына сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру,патриотизімге тәрбиелеу,айналасындағы 

адамдармен тілектестік қарым-қатынаста болуға ,оларға қамқорлық жасауға баулу. 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі: 

                  02.05.22ж 

Сейсенбі:  

    03.05.22ж 

Сәрсенбі:  

04.05.22ж 

Бейсенбі: 

 05.05.22ж 

Жұма: 

            06.05.22ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Отанға ,отбасына,туыстарына ,достарына сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру,патриотизімге тәрбиелеу.Әрқашан бір-бірімен 

достық қарым қатынаста болуын айту. 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидакт

икалық,сау

сақ т.б) 

 

 

 

 

  Әңгімелесу 

Мақ: Отанға 

,отбасына,туыстарына 

,достарына 

сүйіспеншілік сезімді 

қалыптастыру,патриот

изімге тәрбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Менің досым...». 

Балалар, сендерді ойын 

ойнауға шақырамын. 

Мен бір балаға доп 

лақтырамын да, «Сенің 

досың қандай?» - деп 

сұраймын, ол маған 

допты қайта лақтырып, 

өз досынның қандай 

екенін айтып береді. 

Ертегі тыңдау«Мақта қыз 

бен мысық» 

Мақ:Балалар ертегіні айта 

отырып,ерегінің негізгі 

мақсатын айтып бері.Бір-

бірімен татулықта болуға 

шықыру. 

Суретқарау 

Сурет арқылы әр 

ұлттардың киімдерімен 

таныстыру. 

Балалар, осы ұлттардың 

барлығы да 

Қазақстанда тұрады. 

Қазақстан көп ұлтты 

мемлекет. Олар өз 

елдерінде болмасада, 

Қазақтардың елін – 

елім деп, жерін – жерім 

деп, құрметтеп 

жүретінін айту.. 

 

 

Таңертеңгі Ертеңгілік жаттығу кешені 



гимнастик

а 

(5мин) 

                                           (Құралмен) 

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

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

 Үстел үсті ойыны 

«Жалауды тез 

құрастыр» 

Мақ:Жалаушаны 

құрастырып,қай  

ұлттың жалауы екенін 

айту. 

Дидактикалық ойын:  

«Суретшінің қатесін 

тап?» 

 Шарты:Берілген 

суреттерден суретшінің 

қатесін тауып айту. 

Сөздік ойын: 

«Мен көп білемін» 

Апта күндерін, тәулік 

бөліктерін сұрау.  

Сұрақ-жауап 

Оқу-қызметіне 

байланысты  суреттер 

қарастыру. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызыметі 

 Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ:  

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Таразы» 

Мақсаты:Қарапайым 

таразының көмегімен 

заттардың салмағын 

тексеру.Дүкенде 

қолданылатын 

таразымен таныстыру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыстілі  

Тема: «Дружить» 

Цель: Упражнять в 

правильном 

произношении звуков. 

Развивать внимание, 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

 
Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық сатымен 

рейка жібермей,басына 

дейін өрмелеп 

шығу.Текшелерді аттай 

отырып,гимнастикалық 

орындық үстімен 

жүру.Қапшықты тізесімен 

қысып,қос аяқтап секіру 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» Ұ.О.Қ:  

Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы:«Ц»дыбысы 

Мақсаты:Ц 

дыбысымен таныстыра 

отырып,Ц дыбысы бар 

сөздерді табу.Сөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» Ұ.О.Қ:   

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы «Ч»дыбысы 

Мақсаты:Ч дыбысымен 

таныстыра 

отырып,Чдыбысы бар 

сөздерді табу.Сөздерді 

буынға бөлу.Жазу 

тапсырмасын орындау. 

Білім беру саласы: Ұ.О.Қ:  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Қазақ биі» 

Мақсаты:Заттық.Ұжым 

дық, 

Мүсіндеуді жасауда 

ынтымақтасқан жұмыс 

жасауды пысықтау 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

Шаңғымен сырғанай 

жүру.Шайбамен және доп 

таяқпен ойын 

жаттығулары. 

 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»  Ұ.О.Қ: 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Үш дос» 

Мақсаты:Қазақтың 

халық ауыз әдебиеті-

тұрмыстық 

ертегілермен 

таныстыруды 

жалғастыру.Есте 

сақтау,ойлау,зейіндідам

ыту. 

Білім беру саласы: 



память. Воспитывать 

доброжелательность, 

умение строить 

взаимоотношения со 

своими сверстниками. 

Дидактическая игра: 

«Телефон» 

Білім берусаласы: 

«Шығармашылық»  

Ұ.О.Қ: Музыка 
Отан қорғаушылар 

Мақсаты 

:Балалардың 

патриоттық сезімін 

ояту,музыканың түрлі 

сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді таза 

айтуға, би қимылдарын 

сезіне білуге тәрбиелеу 

тапсырмасын орындау. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру 

Тақырыбы:«Мерекелік 

жалаушалар» 

Мақсаты:Сәндік 

жапсыру дағдыларын 

қалыптастыруды 

пысықтау. 

Білім беру саласы: 

«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы:«Жүк және 

жолаушылар көлігі» 

МақсатыЖүк және 

жолаушылар көлігінің 

айырмашылығын айту. 

 

 

 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Жер ана» 

Мақсаты:табиғаттың 

барлық тіршілік негізі ,ал 

адам оның бір бөлігі болып 

табылатынын түсіндіру. 

Білім беру саласы: Ұ.О.Қ: 

«Денсаулық» 

Мінез –құлық негіздері 

Тақырыбы: «Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты:«Отан қорғаған 

ардагер батырларымыздың 

шайқасқа түскен 

қаруларымен таныстыру. 

Суық қарулардан сақтану 

ережелерімен таныстыру» 

Дидактикалық ойын: 

«Отан қорғаушылар» 

 

«Таным» Ұ.О.Қ:  

Құрастыру 

Тақырыбы:Дизаин 

«Шалғандағыкөбелекте

р» 

Мақсаты:Пішіндердің 

түрлі күйлері мен 

қалыптарын бере 

білуді, оларды күрделі 

емес 

композицияларғабірікті

руді қалыптастыру. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 
Отан қорғаушылар 

Мақсаты:Балалардың 

патриоттық сезімін 

ояту,музыканың түрлі 

сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді таза 

айтуға, би қимылдарын 

сезіне білуге тәрбиелеу 
 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Киіну: Серуенге шығу, балаларды біртіндеп киіндіру, киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру.  

 



Серуендеу  Ағаштарды  бақылау 

Мақсаты: Жыл 

мезгіліне байланысты 

табиғаттағы 

құбылыстар туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Бақылағандарын сөз 

түрінде қолдану 

қабілеттіліктерін 

қалыптастыру. 

Бақылау барысы: 

Балалар біз бүгін 

сіздермен ағаштарды  

бақылаймыз.   Жеке 

жұмыс:Табиғат 

құбылысы  туралы 

айту. 

Еңбек: Ұшқан 

қоқыстарды  жинап, 

аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Мақсаты: Аула 

тазалығын сақтауға 

тәрбиелеу.Қимылды 

ойын: «Күшік пен 

торғайлар» 

Еркін ойын: 

Бақылау: Желді  

бақылау 

Мақсаты: Желді 

бақылау бақылағыштық 

қабілетін жетілдіре 

отырып, ауа – 

райындағы өзгерістерді 

ажыратып атай білуге 

үйрету: жылы жел 

соқты. Желдің қай 

бағыттан соғып 

тұрғанын анықтауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  тастарды 

жинау. 

Мақсаты : Ойын 

алаңының тазалығын 

сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Маған қарай 

жүгіріңдер», «Ақ серек, 

көк серек»» (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Ағаштар 

атын атату. 

Еркін ойындар: әр 

Бақылау:Шөпті бақылау, 

желді бақылау, 

жәндіктердің шығып 

жатқанын әңгімелеу.Олар 

не себепті шөптерге 

қонатынын 

айту.Еңбек:Ойын алаңын 

сыпыру,отырғызған 

гүлдерге су құйып күтім 

жасау 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет!» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа ,бір-біріне 

достық сезіммен ойнау 

Балалармен жеке 

жұмыс:Сүйікті 

ойыншықтарыма зерттеу 

жасау. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің бақылауыцмен 

балалар еркін ойнай 

білу.Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға баулу. 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

Жаңбыр туралы 

мағлұмат беру. 

Жыл мезгіліне 

байланысты ауа-

райының өзгеруін 

түсіндіру. 

Еңбек: Ойын 

алаңындағы 

орындықтың үстіндегі 

құмдарын тазалау. 

Балалармен жеке 

жұмыс 

Қимылды 

ойындар: «Соқыр 

теке», «Аю-Аю», 

«Ескерткіш». 

Еркін ойындар 

Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 



Тәрбиешінің 

жетекшілігімен 

ойындар ойнау. 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті 

істерімен айналысуына 

жетекшілік жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

Серуеннен 

оралу 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, өз шкафтарын тауып көрсетуге үйрету.  Гигиеналық шараларын ұйымдастыру. 

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

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

    Білімді кеңейту  және  

мәдени-гигеналық 

дағдыларды  орындау 

Тәтті 

ұйқы 

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

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

 Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

Төсек үстінде 

балаларды біртіндеп 

аяқ, қол,мойындарына 

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары 

жан-жаққа көтеру 

оларды бүгіп жазу, 

саусақтарын ашып 

жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 



Бесін ас 

 

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

 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 Ертегі тыңдау 

«Үш дос» 

Мақ: Балалар «Үш 

дос»ертегісін әңгімелеп 

беру. Мағынасын ату. 

 

Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:«Ц,Ч»дыб

ысын жазу. 

Дәптермен жұмыс 

жүргізу  

 

. Д/О: «Сиқырлы 

қобдиша» 

Мақсаты: Баланың сөздік 

қорын заттардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

 Вариативтік 

компонент:  

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы:Логикалық 

жаттығулар сыры 

Мақсаты:Кеістікті 

бағдарлаудың түрлі 

тәсілдерін қолдану. 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

. Үстел үсті ойыны 

Ясинаны, Алмасты 

Кюзинер 

таяқшаларымен ойын 

ұйымдастыру. Есептер 

шығару, әріптер жазу 

 Ертегілер елінде: 

Мұстафа мен 

Аяулымға 

«Мысық,Әтеш,Түлкі

» ертегісін  сахналату 

 

Сюжетті  мазмұнды 

ойын: «Шаштараз» 

Мақсаты: Топтағы  ойын 

бұрышымен танысуды 

жалғастыра отырып, 

шаштараздың  қызметіне 

құрметпен қарауға  

тәрбиелеу. 

«Танграмм» ойыны 

Шарты: 

Пішіндер арқылы жан-

жануарлардың мүсінін 

құрастыру 

Серуенге 

дайындық 

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

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

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттасу 

 Ата-аналарға  күннің жылынуына байланысты соған сай киіндіруді ескерту. 

Ата-анаға« көктем келді» атты тақырыпқа қол өнер бұйымын әкелуді ескерту. 

Ата-анаға Таңертеңгі уақытта кешікпей келуді ескерту. 

Ата-анаға балаларының жеке бас тазалығына көңіл бөлуін ескерту. 



Мамыр айынның IІ-апта 11.05.22-13.05.22  аралығындағы «Ханшатыр»  МАД тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы:«Отан қорғаушылар күні» 

Мақсаты:Жеңіс күні туралы түсінік беру. Батыр аталарымыз бен апаларымыздың  ерліктерімен таныстыру. Балаларды ұлтжандылыққа, 

отан сүйгіштікке , елін, жерін сүйетін  батыл азамат болуға тәрбиелеу. 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі: 

9.05.22 

Сейсенбі:  

10.05.22 

Сәрсенбі:  

11.05.22ж 

Бейсенбі: 

 12.05.22ж 

Жұма: 

            13.05.22ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Жеңіс күні туралы түсінік беру.Балаларды ұлтжандылыққа, отан сүйгіштікке , елін, жерін сүйетін 

батыл азамат болуға тәрбиелеу.Ата-аналарымен женіс саябағына барып ,мәңгілік алауды көрсету. 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидакт

икалық,сау

сақ т.б) 

 

 

 

 

  

 

Әңгімелесу 

МақБалаларға сұрақ қою 

арқылы отан қорғаушылар 

кімдер екенін,Олар не 

үшін отан қорғаушы деп 

айтатынын әңгімелеп 

айтуға үйрету. 

«Суреттер сөйлейді» 

Сурет бойынша әңгіме 

қрастыру. 

«Менің Отаным-Қазақстан» 

 

Дидактикалық ойын: 

«Кім болам?»  

ЕР балалар өскенде 

салдат болатыны туралы 

әңгімелеу. 

Таңертеңгі 

гимнастик

а 

(5мин) 

Ертеңгілік жаттығу кешені 

(Құралсыз) 

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

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

  Дидактикалық ойын:  

«Суретшінің қатесін тап?» 

 Шарты:Берілген 

суреттерден суретшінің 

Сөздік ойын: 

«Мен көп білемін» 

Мақ:Жеңіс күні туралы 

әңгімелеу.Ондағы 

Сұрақ-жауап 

Отан қорғау күніне 

байланысты сұрақтар қою.. 



дайындық қатесін тауып айту. әскерлердің киімдерін атау. 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызыметі 

  «Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
Мақсаты: 

Көлбеу тақтай үстімен жүру 

,жүгіру.Шахмат тәртібімен 

қойылған толтырылған 
доптардан (5-6)қос аяқтап 

секіру.Допты екі қолмен 

себетке лақтырып түсіру 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»  

Ұ.О.Қ:  Сауат ашу негіздері  

Тақырыбы:«ь,ъ»белгілері 

мен таныстыру. 

Мақсаты:ь,ъ белгілерінің 

айырмашылығынмен 

таныстыру.Сөздерді буынға 

бөлу.Жазу тапсырмаларын 

орындау. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру 

.Тақырыбы:«Мерекелік 

жалаушалар» 

Мақсаты:Дайын сызбаны 

қайшының көмегімен қиып 

жапсыру.Жапсыру кезінде ақ 

беттің бетін бағдарлай білу. 

 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
 Мақсаты: 

Бір орында тұрып ұзындыққа 

секіру (арақашықтығы 50 

см)Доғаның астынан баспен 

допты итере отырып 

төрттағандап еңбектеу.Допты 

жоғары лақтыру. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» Ұ.О.Қ:   

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Дыбыстар 

еліне саяхат» 

Мақсаты:Дыбыстардан сөз 

құрауды пысықтау және 

мәнерлеп анық сөйлеуді 

дамыту. 

Білім беру саласы: Ұ.О.Қ:  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу Тақырыбы:«Қазақ 

биі» 

Мақсаты:Ұжыммен жұмыс 

жасай білу 

Білім беру саласы: 

«Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы:« Табиғат 

қамқоршысы» 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»   

Ұ.О.Қ: Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Дүниеде не 

күшті»И.Хасенұлы  

Мақсаты:кейіпкерлерлің 

ерекшеліктерін танып ролді 

орындау қабілетін дамыту. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка: Жеңіс туы 

желбіреп 

Мақсаты: 

Балалардың патриоттық 

сезімін ояту,музыканың 

түрлі сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді таза 

айтуға, би қимылдарын 

сезіне білуге тәрбиелеу 

  

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
Сапта тұрып ,3 м  арақашықта 

екі қолмен кеуде тұсынан 

допты бір-біріне 

лақтыру.Жерге қолын 

тигізбей оң және сол қырымен 

құрсаудан (диаметрі 50 



Мақсаты:Табиғатқа да 

қамқорлық күтімнің қажет 

екенін түсіндірутабиғатқа 

қамқорлық жасай білуді 

үйрету  

см)ішінен өту.Іші 

толтырылған доптардан аттап 

ж 

 Б.Б.С: «Таным» 
Ұ.О.Қ:Құрастыру 
Тақырыбы:«Көңілді 

адамдар» 

Мақсаты:Шығармашылық 

қиялын ,ұсақ заттар  жасауды 
көрнекіліктерді қолдану 

арқылы және ойдан 

шығару,өзінің көз алдында 
елестету арқылы жасай білуді 

дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

Киіну: Серуенге шығу, балаларды біртіндеп киіндіру, киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру. 

 

Серуендеу   Бақылау: Желді  

бақылау 

Мақсаты: Желді 

бақылау 

бақылағыштық 

қабілетін жетілдіре 

отырып, ауа – 

райындағы 

өзгерістерді ажыратып 

атай білуге үйрету: 

жылы жел соқты. 

Желдің қай бағыттан 

соғып тұрғанын 

анықтауға үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  тастарды 

жинау. 

Мақсаты : Ойын 

Бақылау:Шөпті бақылау, 

желді бақылау, 

жәндіктердің шығып 

жатқанын әңгімелеу.Олар 

не себепті шөптерге 

қонатынын 

айту.Еңбек:Ойын алаңын 

сыпыру,отырғызған 

гүлдерге су құйып күтім 

жасау 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет!» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа ,бір-біріне 

достық сезіммен ойнау 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

Жаңбыр туралы 

мағлұмат беру. 

Жыл мезгіліне 

байланысты ауа-

райының өзгеруін 

түсіндіру. 

Еңбек: Ойын 

алаңындағы 

орындықтың үстіндегі 

құмдарын тазалау. 

Балалармен жеке жұмыс 

Қимылды 

ойындар: «Соқыр теке», 



алаңының тазалығын 

сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Маған қарай 

жүгіріңдер», «Ақ серек, 

көк серек»» (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Ағаштар 

атын атату. 

Еркін ойындар: әр 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті 

істерімен айналысуына 

жетекшілік жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен қарым-

қатынасты 

қалыптастыру. 

Балалармен жеке 

жұмыс:Сүйікті 

ойыншықтарыма зерттеу 

жасау. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің бақылауыцмен 

балалар еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға баулу. 

«Аю-Аю», «Ескерткіш». 

Еркін ойындар 

Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. 

Серуеннен 

оралу 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, өз шкафтарын тауып көрсетуге үйрету.  Гигиеналық шараларын ұйымдастыру. 

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

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 



  Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 
Торғайларға тастаңдар 

Су құйдымда құманның  

Қолына мен әкемнің 

Соданкейін мен оған 
Орамалынәкелдім. 

Нан -ардақтыадал ас, 

Кәрі-жасоданаттамас 

Нандайжоққойасылдән, 
Жепүйренгенжасыңнан 
Дастарханнаннанкетпес 

Тәтті 

ұйқы 

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

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 

шаралары 

  Төсек үстінде 

балаларды біртіндеп 

аяқ, қол,мойындарына 

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Бесін ас 

 

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

 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

  Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:«ь», 

Мақ:Отанқорғаушыла

р күні туралы түсінік 

беру. 

Балаларды пареттық 

сезімге 

тәрбиелеу.Дәптерге 

көшіріп жазу. 

О: «Сиқырлы қобдиша» 

Мақсаты: Баланың сөздік 

қорын заттардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

 Вариативтік 

компонент:  

«Бәрін білгім келеді» 

«Пішіндер 

тапсырмалары» 

Мақ:Өткенді қайталай 

отырып өлең жолымен 

логикалық есептер айту. 



 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

.  Тақпақ жаттау 

«Мен жауынгер 

боламын» 

Мақ:Милена,Тәуекел,

Аятқа тақпақты 

жаттату манеріне 

келтіре айтуға үйррету. 

Сюжетті  мазмұнды 

ойын: «Шаштараз» 

Мақсаты: Топтағы  ойын 

бұрышымен танысуды 

жалғастыра отырып, 

шаштараздың  қызметіне 

құрметпен қарауға  

тәрбиелеу. 

Көлеңкесін тап 

Мақ:Нұрислам,Аруна,Жа

нсая берілген 

жалаушаның,жұлдышшан

ың,әскерей баскиімнің 

т.бкөлеңкесін тауып 

орналастыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

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

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттасу 

 Ата-аналарға  күннің жылынуына байланысты соған сай киіндіруді ескерту. 

Ата-анаға« көктем келді» атты тақырыпқа қол өнер бұйымын әкелуді ескерту. 

Ата-анаға Таңертеңгі уақытта кешікпей келуді ескерту. 

Ата-анаға балаларының жеке бас тазалығына көңіл бөлуін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мамырайынның IІІ-апта 16.05.22-20.05.22  аралығындағы «Жасұлан»  МАД тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы: «Жаз  келді» 

Мақсаты:Балаларға жаз мезгілінің келіп қалғанын жаз мезгілінің басқа мезглге қарағандағы ерекшелігін айту.Жаз мезгіліндегі қауыпсіз 

ережелерді сақтау.Жазда жазда ойналатын ойын түрлерімен таныстыру. 

 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі: 

16.05.22ж 

Сейсенбі:  

17.05.22ж 

Сәрсенбі:  

18.05.22ж 

Бейсенбі: 

 19.05.22ж 

Жұма: 

20.05.22ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларға жаз мезгілінің келіп қалғанын жаз мезгілінің басқа мезглге қарағандағы ерекшелігін айту. 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидакт

икалық,сау

сақ т.б) 

 

 

 

 

Әңгімелесу 

Мақ: Жаз мезгілі 

туралы әңгімелесу.Жаз 

мезілінің ерекшелігін 

жазда қандай ойындар 

ойнайтынын айту. 

Жаз мезгіліндегі 

ережелері. 

Мақ:Балаларға жазда 

ойналатын ойын дар 

кезінде қауыпсыз 

ережені сақтау. 

Тез есте сақта! 

«Жаз» 

Күлімде күн күлімдеп, 
 Жер жасарып көгерсін 

Жаз келді деп, қуанып, 

Шаттанады бүлдіршін. 
Бәрі-бәрі тамаша, 

Бәрі түгел жаңаша 

Табиғатпен бірлесіп 

Қуанамыз  балаша. 

 

Ойын: «Ғажайып 

текше» 

Мақсаты: күз және жаз 

мезгілдерінің 

ерекшеліктерін ажырата 

білу. 

 

Суретқарау 

«Жаз» 

Балалар суретке 

қарап,әңгімелеу 

байланыстыра 

сөйлеу.Сұраққа толық 

жауап беруге үйрету. 

Таңертеңгі 

гимнастик

а 

(5мин) 

Ертеңгілік жаттығу кешені 

                                           (Құралмен) 

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

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

Д/ойын:«жазды 

құрастыр» 

Мақ:Балалар көп 

Үстел үсті ойыны 

«Гүл» 

Мақ:Балаларәр түрлі 

Дидактикалық ойын:  

«Суретшінің қатесін 

тап?» 

Сөздік ойын: 

«Мен көп білемін» 

Апта күндерін, тәулік 

Жұмбақ шеш 

Балаларға жаз мезгіліне 

байланысты жұмбақтар 



дайындық суреттің ішінен тек 

жаз мезгіліне қажетті 

суреттерді тауып 

сужеттік 

суретқұрастыру. 

геометриялық пішіннен 

гүлді құрастыру. 

 Шарты:Берілген жаз 

мезгілінің суреттерден 

суретшінің қатесін тауып 

айту. 

бөліктерін сұрау.  шешу. 

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызыметі 

Білім беру саласы 

«Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Жаз» 

Мақсаты: 

«Жаз»сөзіне 

дыбыстық талдау 

жасау.«жаздың кезі 

көңілді »тақырыбына 

шығармашылық 

әңгіме құрастыру. 

 

Білім беру саласы 

«Шығармашылық» 

ҰОҚ:Сурет  салу 

«Табиғат  бейнесі» 

Мақсаты: Балаларға 

табиғат бейнесін 

көрсете 

отырып,табиғат 

бейнесін салу. 

 

Білім беру саласы 

«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ Өзін-өзі тану 

Тақырыбы:«Қонақ 

біздің үйдің 

қуанышы» 

Білім беру саласы: 

«Таным» Ұ.О.Қ: 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«кеңістікті 

бағдарлау» 

Мақсаты:Заттың қай 

жерде,қалай ,өзіне немесе 

қай затқа жақын 

орналасқандығын ауызша 

жеткізе білуге үйрету.Белгілі 

бір бағытта келе жатып,белгі 

бойынша бағытын 

өзгертугебілуін 

қалыптастыру.Қағаз бетіне 

бағдарлай білу. 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс  тілі 

Тема: «Здравствуй лето» 

Цель: Закрепить знания о 

временах года и месяцах 

на русском языке, 

включить детей в процесс 

Білім беру саласы: 

«Қатынас»  

Ұ.О.Қ: Сауат ашу 

негіздері 

Тақырыбы:«Дыбыстарды 

қайталау» 

Мақсаты:Алдыңғы 

өтілген дыбыстарды 

қайталау,ажырату.Сөзде

рді буынға бөлу.Жазу 

тапсырмасын орындау. 

 

Білім беру саласы: 

«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ Қоршаған 

ортамен танысу. 

.Тақырыбы: «Ата-

аналар еңбегі» 

Мақсаты:Өз ата-

анасының еңбегі туралы 

әңгімелескенде  ,еңбек 

үрдіс туралы білімін 

қолдана 

білуге,адамдардың 

еңбектеріндегі өзара 

байланыстарды байқауға 

Білім беру саласы: 

«Қатынас» Ұ.О.Қ:  

Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Дыбыстар 

еліне саяхат» 

Мақсаты:Дыбыстардан 

сөз құрауды пысықтау 

және мәнерлеп анық 

сөйлеуді дамыту. 

 

Білім беру саласы: 

Ұ.О.Қ:  

«Шығармашылық» 

Мүсіндеу 

Тақырыбы Мүсіндеу 

Тақырыбы:«Ауыл» 

Мақсаты:Балалрға ауыл 

бейнесін сюжеттік түрде 

салуды тапсыру.  

 

 

 

 

Білім беру саласы: 

Ұ.О.Қ: «Денсаулық» 

Мінез –құлық негіздері 

Білім беру саласы: 
«Қатынас»   

Ұ.О.Қ: Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Жаз» 
Мақсаты:жаз туралы 

әңгіме оқып беру.Мазмұны 

бойынша әңгімелеу.. 

 

Білім беру саласы: 

«Таным» 
Ұ.О.Қ:Құрастыру 
Тақырыбы:«Көңілді 

адамдар» 

Мақсаты:Шығармашылық 
қиялын ,ұсақ заттар  

жасауды көрнекіліктерді 

қолдану арқылы және 

ойдан шығару,өзінің көз 
алдында елестету арқылы 

жасай білуді дамыту. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 
:Жаз, тамаша! 

Мақсаты: Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 



Мақсаты:Келген 

қонақты төрге 

шығару,құрметтеуге, 

дастарханға шақыруға 

сыйлай біліге 

тәрбиелеу. 

 

 

 

 

 

 

«создания календаря», 

развивать грамматически 

правильную речь, навыки 

учебной деятельности. 

Развивать 

долговременную память, 

логическое мышление, 

связную речь. 

Воспитывать интерес к 

занятию, умение слушать 

друг друга. 

Дидактическая игра: 

«Узнай какое время 

года?» 

Білім берусаласы: 

«Шығармашылық»  

Ұ.О.Қ: Музыка 
: Жаз, тамаша! 

Мақсаты: Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына қатысу 

белсенділігін ояту. 

 

үйрету.Айналаны 

қоршаған 

заттар,ойыншықтар  

адамдардың енбегімен 

жасалынғаны туралы 

,оған құыпты қарау 

керектігі туралы 

түсіндіру. 

 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

 Ұ.О.Қ: Жапсыру 

Тақырыбы:«Жайлауда» 

Мақсаьты:Балаларға 

қылқаламмен сурет 

салуды жалғастыра 

отырып, әдемі 

жайлаудың суретін салу. 

өрсету 

Қайшымен желіммен 

жұмыс 

 

Тақырыбы: 

Тақырыбы: 

«Үлкендерге көмек 

көрсету» 

Мақсаты:Үлкендерге 

көмек көрсетуге 

тәрбиелеу. Кішіпейіл 

болуға баулу 

Дидактикалық ойын: 

«Көмекші» 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Өлі 

табиғаттың құбылыстары» 

Мақсаты:Өлі табиғаттыі 

құбылыстары туралы 

түсініктерін кеңейтуді 

жалғастыру.Күннің көзінің 

жарығы ,күннің көзінің 

жылуы.Байқағыштықты 

білуге құмарлықты және 

қоршаған табиғатты көзбен 

қабылдауды дамыту 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына қатысу 

белсенділігін ояту. 

Білім беру саласы 

«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

2.Негізгі қимылдар: 

Көлбеу тақтай үстімен 

жүру.Қырлы бөрене 

арқылы оң және сол 

бүйірмен секіру.Допты 

кеуде тұсынан себетке 

лақтырып түсіру 

 

 

Серуенге 

дайындық 

Киіну: Серуенге шығу, балаларды біртіндеп киіндіру, киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру.  

 



Серуендеу Заттардың 

көлеңкесін бақылау. 

Бақыла:Күннің 

жоғары тұрғанын 

анықтау, заттардың 

көлеңкесін,таңертең 

балалардың өздерінің 

көлеңкесін 

бақылау.Көлеңке қай 

уақытта болатынын 

айту. 

Жекежұмыс:Жұмбақ:

Мен жүгірсем, ол да 

жүгіреді,Мен 

мүдірсем, ол да 

мүдіреді.(Көлеңке) 

Қимылды ойын: 

«Қақпашы» Жарысу 

элементтері бар 

спорттық ойындарға 

қызығушылығын 

дамыту.  

Еңбек іс-

әрекеті.Жиналған 

табиғи 

материалдардан панно 

құрастыру. 

Белсенділігін 

Ағаштарды  бақылау 

Мақсаты: Жыл 

мезгіліне байланысты 

табиғаттағы 

құбылыстар туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Бақылағандарын сөз 

түрінде қолдану 

қабілеттіліктерін 

қалыптастыру. 

Бақылау барысы: 

Балалар біз бүгін 

сіздермен ағаштарды  

бақылаймыз.   Жеке 

жұмыс:Табиғат 

құбылысы  туралы 

айту. 

Еңбек: Ұшқан 

қоқыстарды  жинап, 

аула сыпырушыға 

көмектесу. 

Мақсаты: Аула 

тазалығын сақтауға 

тәрбиелеу.Қимылды 

ойын: «Күшік пен 

торғайлар» 

Еркін 

Бақылау: Желді  

бақылау 

Мақсаты: Желді 

бақылау бақылағыштық 

қабілетін жетілдіре 

отырып, ауа – 

райындағы өзгерістерді 

ажыратып атай білуге 

үйрету: жылы жел 

соқты. Желдің қай 

бағыттан соғып 

тұрғанын анықтауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  тастарды 

жинау. 

Мақсаты : Ойын 

алаңының тазалығын 

сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Маған қарай 

жүгіріңдер», «Ақ серек, 

көк серек»» (2-3рет 

қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Ағаштар 

атын атату. 

Еркін ойындар: әр 

Бақылау:Шөпті бақылау, 

желді бақылау, 

жәндіктердің шығып 

жатқанын әңгімелеу.Олар 

не себепті шөптерге 

қонатынын 

айту.Еңбек:Ойын алаңын 

сыпыру,отырғызған 

гүлдерге су құйып күтім 

жасау 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет!» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа ,бір-біріне 

достық сезіммен ойнау 

Балалармен жеке 

жұмыс:Сүйікті 

ойыншықтарыма зерттеу 

жасау. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің бақылауыцмен 

балалар еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға баулу. 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

Жаңбыр туралы 

мағлұмат беру. 

Жыл мезгіліне 

байланысты ауа-

райының өзгеруін 

түсіндіру. 

Еңбек: Ойын 

алаңындағы 

орындықтың үстіндегі 

құмдарын тазалау. 

Балалармен жеке жұмыс 

Қимылды ойындар: 

 «Соқыр теке», «Аю-

Аю», «Ескерткіш». 

Еркін ойындар 

Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 



дамыту,жұмыстың 

үнемді әдістерін 

үйрету. 

Еркін ойын:Балалар 

өз екріктерімен ойнау. 

ойын:Тәрбиешінің 

жетекшілігімен 

ойындар ойнау. 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті 

істерімен айналысуына 

жетекшілік жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

баулу. 

Серуеннен 

оралу 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, өз шкафтарын тауып көрсетуге үйрету.  Гигиеналық шараларын ұйымдастыру. 

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

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Ойын- жаттығу :  

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, 

күлмейміз Астан басқа 

өзгені Ойламаймыз 

білмейміз. Сиқырлы 

сөз: "Астарыңыз дәмді 

болсын!"  

Нан қиқымыншашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Ойын- жаттығу : 

Нан – тамақтың 

атасы Ынтымақ- 

көптің батасы 

Тістем нанның 

қадірін Тарыққанда 

білерсің Сиқырлы 

сөз: «Астарыңыз 

дәмді болсын» 

Асың-асың-асыңа Береке 

берсін басыңа Алла бізді 

қолдасын Еш жамандық 

болмасын Аумин 

Нан қиқымын 

шашпаңдар Жерде жатса 

баспаңдар Теріп алып 

қастерлеп Торғайларға 

тастаңдар 

Тәтті 

ұйқы 

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

Біртіндеп 

тұру. Ауа, 

су ем 

Төсек үстінде 

балаларды біртіндеп 

аяқ, қол,мойындарына 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-

Төсек үстінде 

балаларды біртіндеп 

аяқ, қол,мойындарына 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-



шаралары қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату.  

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

Мойынға арналған  

жаттығулар жасау.  

Беті қолдарын жуғызу. 

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгіп , 

мойынға арналған  

жаттығулар жасату. 

Бесін ас 

 

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

 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

Сиқырлы қарандаш 

Жаз мезгілі туралы 

сурет салу 

Ертегі тыңдау 

«Гүл» ертегісін оқып 

беру және ролге бөліп 

оқу. 

  

 Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Өткенді 

қайталау. 

Мақ:Өткен әріптерді 

дидиктикалық ойын 

арқылы қайталау 

Ертегі тыңдау 

«Гүл» ертегісін оқып беру 

және ролге бөліп оқу. 

 

 Вариативтік 

компонент:  

«Бәрін білгім келеді» 

Тақ:Кім зерек? 

Мақ:Балаларға логикалық 

есептер,сұрақтару 

 қою 

 

 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Ойыншықөзітуралы не 

айтады? Балаларды 

заттардың өзіне тән 

өзгеше ерекшеліктерін 

сипаттау.Сөйлеу,тыңдау 

қабілетін арттыру. 

 

Кім тез жинайды? 

Балалардың  түстеріне 

сәйкес гүлдерді топтастып 

жинау,санын тауп 

орналастыруға,шапшаңды

ққа ,сандарды ажырата 

білуге үйрету. 

 

Домино 

Балалардың  қоғамдық 

тасымалдаушы қоғамдық 

тасымалдаушы көліктер 

жайлы білімдерін 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

міндет.Балаладың 

байқампаздық қабілетін 

дамыту;заттардың,суреттерд

ің ұқсастық пен 

айырмашылығын табуға 

үйрету. 

Жаз туралы сурет салу. 

Салған суреттері бойынша 

қысқаша әңгімелеу. 

Серуенге 

дайындық 

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

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



Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттасу 

 Ата-аналарға  күннің жылынуына байланысты соған сай киіндіруді ескерту. 

Ата-анаға« көктем келді» атты тақырыпқа қол өнер бұйымын әкелуді ескерту. 

Ата-анаға Таңертеңгі уақытта кешікпей келуді ескерту. 

Ата-анаға балаларының жеке бас тазалығына көңіл бөлуін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Мамыр айынның 4-апта 23.05.22-27.05.22  аралығындағы «Ханшатыр»  МАД тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы:« Әрқашан күн сөнбесін» 

Мақсаты:.Жаз мезгілінің ерекшеліктерін айтып түсіндіру,жаз мезгіліндегі қауіпсіздік ережелері туралы және де жазда ойналатын ойындар 

туралы түсінік беру. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

    23.05.22ж 

Сейсенбі:  

    24.05.22ж 

Сәрсенбі:  

25.05.22ж 

            Б ейсенбі: 

 26.05.22ж 

Жұма: 

            27.05.22ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

. Жаз мезгілінің ерекшеліктерін айтып түсіндіру,жаз мезгіліндегі қауіпсіздік ережелері туралы және де жазда ойналатын ойындар 

туралы түсінік беру. 

 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидактик

алық,саусақ 

т.б) 

 

 

 

 

Қарама қарсы сөз 

ойлау 

Мысалы Қыс,Жаз Қар 

жаңбыр Ұзын, қысқа 

т,б 

 

 

Дидак ойын «Бұл қай 

жыл мезгілінде 

болады» Мақсаты 

Балалардың ойлау 

есте сақтау 

қабілеттерін дамыту 

Дидак ойын «Қай жыл 

мезгілінде 

киеміз»Мақсаты 

Балалардың ойынға деген 

қызығушылығын арттыра 

отырып,ойлау 

қабілеттерін дамыту 

 

.  

Әңгімелесу 

Балалармен судағы 

қауіпсіздік ережелері 

туралы әңгімелесу 

Санамақтар жаттаймыз 

Мақсаты Балалрдың 

сойлеу қабілеттерін 

арттыру,сөздік қорын 

молайту. 

 

Таңертеңгі 

гимнастика 

(5мин) 

Ертеңгілік жаттығу кешені 

(Құралмен) 

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

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Апта күндерін сұрау 

Бугін аптаның 

нешінші 

куні,ертен,кеше, 

Өткен әріптерді 

қайталау. 

Дидактикалық ойын:  

«Суретшінің қатесін 

тап?» 

 :Берілген суреттерден 

Сөздік ойын: 

«Мен көп білемін» 

Апта күндерін, тәулік 

бөліктерін сұрау.  

Сұрақ-жауап 

Жаз мезгілі туралы 

әңгімелесу. 



суретшінің қатесін 

тауып айту. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызыметі 

 

 

 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Ақылды 

қыз»  

Мақсаты: 

«Ақылды 

қыз»ертегісін оқып 

беру Берілген сұраққа 

жауап беруге үйрету. 

 Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Ғажайып 

жаз»  

Мақсаты:Өз ойы 

бойынша сурет 

салу.Карандашпен 

ұқыпты сала білу 

дағдысын 

қалыптасытру 

 Б.Б.С:«Әлеумет» 

Өзін-өзі тану 

Тақырыбы: 

Ризамыз,саған, «Өзін 

өзі тану»әлемі 

Мақсаты:«Өзін өзі 

тану»сабағынан алған 

білімдерін бекіту. 

Б.Б.С: «Таным» 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:Өткенді 

бекіту» 

Мақсаты:«1-ден 10-

ға дейінгі сандар»тура 

және кері 

санау.қарапайым 

мысалдармен есептер 

шығару.  

Б.Б.С: 

«Шығармашылық 

Музыка  

Тақырыбы: 

Ғажайыптер әлемі  

Мақсаты: 

Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына қатысу 

белсенділігін ояту. 

Б.Б.С: «Қатынас» 

 Б.Б.С: «Қатынас» 

 Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:«Кім 

жылдам» 

Мақсаты:Өтілген 

дыбыстарды 

қайталап,сөз 

құрау,буынға 

бөлу,дыбыстық талдау 

жасау. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық 

Мүсіндеу  

Тақырыбы:Қалауы 

бойынша мүсіндеу. 

Мақсаты:Өз қалауымен 

мүіндеп не мүсіндегенін 

атап әңгімелеп беру 

 

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Гимнастикалық сатымен 

рейкам жібермей 

,басына дейін өрмелеп 

шығу,түсу.Қолды 

желкеге 

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Қауіпсіз мінез –құлық 

негіздері 

Тақырыбы: «Үлкендерге 

көмек көрсету» 

Мақсаты:Үлкендерге 

көмек көрсетуге тәрбиелеу. 

Кішіпейіл болуға баулу 

Дидактикалық ойын: 

«Көмекші» 

Б.Б.С: «Қатынас» 

 Сауат ашу негіздері 

Тақырыбы:  

«Сөз және сөйлем» 

Мақсаты:Сөздерден 

сөйлем құрауды 

үйрету.және мәнерлеп анық 

сөйлеуді дамыту. 

Б.Б.С: «Таным» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Өсімдіктер 

мен жануарларға күтім 

жасау» 

Мақсаты:Күтім жасаудың 

түсілдерін түсіндіру,оларды 

атай біл 

Б.Б.С: 

 Б.Б.С:«Денсаулық» 

Дене шынықтыру 
.Негізгі қимылдар: 

Көлбеу тақтай үстімен 

жүру.Қырлы бөрене арқылы 

оң және сол бүйірмен 

секіру.Допты кеуде тұсынан 

себетке лақтырып түсіру 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:«Әжемнің 

ауылында» 

Мақсаты:Ертегіні саусақ 

театоры қызыметіне деген 

қызығушылықты 

дамыту.мен құрдастар 

қжымымен бірге қатысуға 

ықпал таныту.Өзінің 

қимылын серіктестігінің 

қимылымен 

байланыстыруға 

үйрету.(тыңдау ,сөзді 

бөлмеу,серіктеске қарап 

айту 

Б.Б.С: «Таным» 

Құрастыру 

Тақырыбы:«Көңілді жаз» 



 

 

 

Орыс тілі 

«Кем я хочу стать?» 

Цель: Ввести в 

активную речь слова 

по теме. Развивать 

речь, память, 

внимание. Закрепить 

знание детей.  

Воспитывать интерес 

к труду. 

Дидактическая игра: 

«Кому что нужно?» 

 

қойып,гимнастикалық 

орындық үстімен 

жүру.Бір аяқтан екінші 

аяққа алға жылжи 

отырып секіру.Допты 

жерге соға отырып жүру. 

 

«Шығармашылық» 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Жаз» 

Мақсаты:Ойлауы бойынша 

жұмыс. 

 

Мақсаты:Шығармашылық 

қиялын ,ұсақ заттар  

жасауды көрнекіліктерді 

қолдану арқылы және ойдан 

шығару,өзінің көз алдында 

елестету арқылы жасай 

білуді дамыту. 

Білім беру саласы: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

 Жаз, тамаша! 

Мақсаты: Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына қатысу 

белсенділігін ояту.  

Серуенге 

дайындық 

 



Серуендеу Бақылау: Жазғы ауа 

райын бақылау 

Мақсаты: Жаздағы 

ауа райын бақылай 

отырып, ауа – 

райындағы 

өзгерістерді 

ажыратып атай білуге 

үйрету: жылы жел  

соғады, найзағай 

ойнап жаңбыр 

жауады,күн 

куркірейді т.б.. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  тастарды 

жинау. 

Мақсаты : Ойын 

алаңының тазалығын 

сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Маған қарай 

жүгіріңдер», «Ақ 

серек, көк серек»» (2-

3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: Бала 

бақша ауласындағы 

гулдерді  сувру. 

Бақылау:Шөпті 

бақылау, желді бақылау, 

жәндіктердің шығып 

жатқанын 

әңгімелеу.Олар не 

себепті шөптерге 

қонатынын 

айту.Еңбек:Ойын 

алаңын 

сыпыру,отырғызған 

гүлдерге су құйып күтім 

жасау 

Мақсаты:Балаларды 

еңбексүйгіштікке, 

тазалыққа үйрету. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет!» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа ,бір-біріне 

достық сезіммен ойнау 

Балалармен жеке 

жұмыс:Сүйікті 

ойыншықтарыма зерттеу 

жасау. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

Бақылау: Желді  

бақылау 

Мақсаты: Желді 

бақылау 

бақылағыштық 

қабілетін жетілдіре 

отырып, ауа – 

райындағы 

өзгерістерді 

ажыратып атай білуге 

үйрету: жылы жел 

соқты. Желдің қай 

бағыттан соғып 

тұрғанын анықтауға 

үйрету. 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы  тастарды 

жинау. 

Мақсаты : Ойын 

алаңының тазалығын 

сақтауға, еңбек 

құралдарымен еңбек 

етуге үйрету. 

Қимылды ойындар: 

«Маған қарай 

жүгіріңдер», «Ақ 

серек, көк серек»» (2-

3рет қайталау); 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаң жүгіруді, 

бағытты өзгертуге, өз 

орнын табуға үйрету. 

Жеке-жұмыс: 

Бақылау Ауладағы 

құстарды бақылау.Максаты 

құстарды атуга ,тас 

лаұтыруға  болмайтынын 

айтып тусіндіру 

.Еңбек:Ойын алаңын 

сыпыру,отырғызған гүлдерге 

су құйып күтім жасау 

Мақсаты:Балаларды еңбек 

сүйгіштікке, тазалыққа 

үйрету. 

Қимылды ойын:«Мені 

қуып жет!» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа ,бір-біріне 

достық сезіммен ойнау 

Балалармен жеке 

жұмыс:Сүйікті 

ойыншықтарыма зерттеу 

жасау. 

Мақсаты:Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Еркін ойындар: 

Тәрбиешінің бақылауыцмен 

балалар еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға баулу. 

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

Жаңбыр туралы 

мағлұмат беру. 

Жыл мезгіліне 

байланысты ауа-райының 

өзгеруін түсіндіру. 

Еңбек: Ойын 

алаңындағы орындықтың 

үстіндегі құмдарын 

тазалау. 

Балалармен жеке жұмыс 

Қимылды 

ойындар: «Соқыр теке», 

«Аю-Аю», «Ескерткіш». 

Еркін ойындар 

Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. Тәрбиешінің 

бақылауыцмен балалар 

еркін ойнай білу. 

Мақсаты:Бір-бірімен 

келісіп,тату ойнауға 

баулу. 



Еркін ойындар: әр 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті 

істерімен 

айналысуына 

жетекшілік жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындар 

баулу Ағаштар атын атату. 

Еркін ойындар: әр 

баланың өз бетімен 

өздерінің сүйікті 

істерімен 

айналысуына 

жетекшілік жасау. 

Мақсаты: 

қызығушылықтары  

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастарымен 

қарым-қатынасты 

қалыптастыру. 

Серуеннен 

оралу 

Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі, өз шкафтарын тауып көрсетуге үйрету.  Гигиеналық шараларын ұйымдастыру. 

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

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Сырттан келіп унемі. 

Сабынмен кол жуамыз 

.Таза болып мұнтаздай 

.Тағамға қол созамыз. 

Тамақтың алды артында 

Қолыңды балдар жуып 

жур.Бисмиляхсыз 

бастауға,Болмайтынын 

біліп жур, 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Су құйдымда құманның  

Қолына мен әкемнің 

Соданкейін мен оған 

Орамалынәкелдім. 

Нан -ардақтыадал ас, 

Кәрі-жасоданаттамас 

Нандайжоққойасылдән, 

Жепүйренгенжасыңнан 

Дастарханнаннанкетпес 

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

Біртіндеп 

тұру. Ауа, су 

ем шаралары 

Ұйқы ашар 

жаттығуларын жасау 

Массажды клнмше 

устімен жургізу. 

Балаларды біртіндеп ояту 

Ұйқы ашар жаттығулар 

жасау Беті қолдарын 

Төсек  үстінде 

балаларды біртіндеп 

аяқ, 

Балаларды біртіндеп ояту. 

Бір-бірінің арқаларына 

массажға  арналған 

Аяқ-қолға белсенді  

жаттығулар жасату. 

Қолды алға жоғары жан-



салқын сумен жуындыру. қол,мойындарына 

қыздыру жаттығуын 

жасап төсектен ояту. 

қолғаптармен шынықтыру 

шараларын жасату.  

. 

жаққа көтеру оларды 

бүгіп жазу, саусақтарын 

ашып жұму,тізені бүгу 

т.б 

Бесін ас 

 

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

 

Ойындар 

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Сюжеттік ойын: 

«Дүкенші» 

Мақ:Балалар ойын 

кезінде 

байланыстырып 

сөйлеуін  қадағалау. 

Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманның жоспары 

бойынша) 

 Вариативтік 

компонент: 

«Сиқырлы әріптер» 

Тақырыбы:Өткенді 

қайталау 

 Мақ:Балаларға өткен 

әріптер бойынша 

қайталау,әріптерге 

сөз ойлау. 

Қимылды ойын «Допты қағып 

ал» Мақсаты Балалардың ойлау 

қабілеттерін 

дамытып,шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. 

 Вариативтік 

компонент:  

«Бәрін білгім келеді» 

Тақырыбы: Қызықты 

тапсырмалар 

Мақ:Балаларға 

логикалық 

тапсырмалар айту. 

 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

.Дидактикалык ойын 

«Не өзгерді» Максаты 

көру аркылы ойлау 

қабілеттерін дамыту, 

 

Санамактар жаттаймыз 

Дүйсенбіде гулдер ектік  

Сейсенбіде алма тердік  

Сәрсенбіде су акелдік      

Бейсенбіде бақша баптап 

Жүма куні такпак айттык   

Сенбі куні кино көріп  

Жексенбіде бір демалдық 

Саусак 

жаттығулары 

Ал қанеки санайық 

балаларын аптаның 

Орындайық табайық 

Сенде босқа 

жатпағын 

Ең улкені дуйсенбі 

Одан кейін сейсенбі 

Дуйсенбіден сәл кіші. 

Сюжетті  мазмұнды ойын: 

«Дукеншіз» 

Мақсаты: Топтағы  ойын 

бұрышымен танысуды 

жалғастыра отырып, 

улкендердің  қызметіне 

құрметпен қарауға  тәрбиелеу. 

Дидак ойын 

«Айырмашылығын 

тап» Максаты 

Гулдерді салыстыру 

арқылы 

айырмашылыктарын 

табу,балалардың 

ойлау кабілеттерін 

арттыру. 

Серуенге 

дайындық 

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



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

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 Ата-аналарға  күннің жылынуына байланысты соған сай киіндіруді ескерту. 

Ата-анаға« төлем ақыны айдың басында төлеу керек екенін айту. 

Ата-анаға Таңертеңгі уақытта кешікпей келуді ескерту. 

Ата-анаға балаларының жеке бас тазалығына көңіл бөлуін ескерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


