


Циклограмма 

Қыркүйек айы  І апта  

Күні: 30.09.2021-03.09.2021ж 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің балабақшам» 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшада жұмыс жасайтын мамандармен таныстыру, оларды жақсы көруге, 

көмек беруге үйрету, балабақша топтарымен, әр бөлменің қандай қызмет атқаратынын түсіндіру. 
Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

Балабақшаға деген сүйіспеншілік , мақтаныш , құрмет сезімдерін дамыту.Балалардың балабақшада қызмет ететін апайларына сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

30.08.2021 

Сейсенбі 

31.08.2021 

Сәрсенбі 

01.09.2021 

Бейсенбі 

02.09.2021 

 

Жұма 

03.09.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

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

 

 

Дидактикалық 

ойын: 

«Бауда әлде 

бақшада?» 

Мақсаты: Балаларға  

көкіністермен мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап 

айтқызу,ажырата 

білуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: 

 «Менің тобым» 

Мақсаты: Балаларға 

балабақша,топ 

туралы түсінік беру 

 

Суреттерді  кору  

«Менің балабақшам» 

Балабақша 

бөлмелерімен танысу.     

Дидактикалық  ойын 

«Зат неге ұқсайды?» 

Мақсаты:Балалар бөлме 

ішіндегі заттардың қандай 

пішінге ұқсайтынын 

ажыратып айта білуге үйрету. 

             Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

 

 

«Балабақша 

бөлмелеріне 

экскурсия жасау» 
Мақсаты: Балаларға 

«Бөлменің қай 

жағында?» суреттерін  

қарастыру  
Мақсаты: Балалардың 

«Қуыршақты 

балабақшаға апарамыз» 

Мақсаты: Қуыршақ 
киіндіру негізінде 

Сөздік 

ойын:«Қимылмен 

көрсет» 
Мақсаты:Айтылған 



дайындық топты, жатын бөлмені, 

шешінетін бөлмені 
көрсету, таныстыру. 

Қандай зат қайда, не 

үшін тұратынын 
түсіндіру. 

зейіннін 

арттыру.Заттардың 
топта қай жерде 

орналасқанын сұрау. 

киімдерін атауға үйрету, 

ұқыптылыққа баулу. 
 

 

затты іс-қимылмен 

көрсетуге үйрету, 
ойлау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

«Сау болу үшін» 
(әңгімелесу) Салауатты 

өмір салтын дағдыларын 

тәрбиелеу.Адам ағзасы 

үшін тазалыққа баулу 
және тиісті көмек 

көрсетуге үйрету. Өз 

денсаулығын аялауға 
тәрбиелеу. 

Ұ.О.Қ  

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Қимыл-қозғалыс 

бұлшық ет 

моторикасын дамыту. 

Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы өз орнын 

тауып алуын 

қалыптастыру. 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Бір 

және көп.Үлкен 

кіші.Шеңбер» 

Мақсаты: Заттардың 

біреу және көп 

болатынын ,оларды 

көлемі бойынша 

саллыстыра 

отырып,шеңбер  

туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы:«Жолақ-

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

3.Сызықтар арасымен 

(15см арақашықтық), 

ирек сызықпен 

жүру.Бір орында оңға, 

солға бұрылып 

секіруді үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме 

гүлдері» 

Мақсаты:(тәжірибелі

к іс)Бөлме 

өсімдіктерінің 

тіршілігі үшін не 

қажет екендігі, 

оларды көбейту 

тәсілдері 

туралы(тұқыммен 

өскінмен)түснік 

беру.Бөлме 

өсімдіктерін 

танып,атай білуді 

дамыту  

сабағы,жапырағы,гүл. 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

балабақшам» 

Мақсаты:  Балабақшаға 

сүйіспеншілігін арттыру. 

Ән арқылы қуана білуге 

үйрету. Әнді көңілді, 

ынталы жеткізе білуге 

дағдыландыру 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Менің 

ойыншықтарым » 

Мақсаты:Ойын-шықтар 

неден жасалған бақылау 

тануды үйрету. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Ойыншықтарым» 

Мақсаты: «Менің 

ойыншықтарым»Бауыр

жан Жақып өлеңін 

таныстыру. Балалардың 

тілдерін дамыту,сөздік 

қорын молайту. 

Балабақшада 

ойыншықтармен 

ойнағанда достық 

қарым- қатынаста 

болуға тәрбиелеу. 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жабдықтар» 

Мақсаты:Конструктор

дан ойынға арналған 

жабдықты құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 



шалар»Мақсаты:Қай

шыны дұрыс ұстау 

және пайдалана 

білуді 

қалыптастыру.Түзу 

сызықпен алдымен 

қысқа содан соң ұзын 

жолақтарды киюды 

үйрету. 

 

 

 

 

Бөлме өсімдіктеріне 

күтім жасау 

ережелерімен 

таныстыру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Күзгі 

жапырақтар»  

Мақсаты:Күз 

мезгілінде балабақша 

ауласында табиғат 

ерекшелігін 

бақылау,жапырақтар 

түсінің өзгергенін 

көрсетіп,жапырақты 

салуды үйрету. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу  Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті 

көліктер», «мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, 

Жаңбырды бақылау 

Бақылау 

Балаларға жаңбырдың 

неден болатынын 

түсіндіру, жаңбырдың 

қандай түрлері 

болатыны туралы 

түсіндіру (жылы, 

суық). Жаңбырдан 

кейін күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап 

айту. Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістерді есте 

сақтауға үйрету. 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы 

көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың 

түсу себебін 

түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

Тұманды бақылау 

Бақылау 

Балаларға неліктен тұман 

болатындығын түсіндіру. 

Тұман қалай пайда 

болатынын, қашан 

болатынын, қандай пайда 

келтіретінін еске түсіру. 

Екеуі де ұсақ, кішкене су 

тамшыларынан 

тұратындықтан бұлттар мен 

тұман – егіздер. Тұман 

қалың болғанда айналадағы 

заттар көрінбейді. Тұман 

әсіресе, таңертеңгі 

мезгілде, жер қатты суық 

болған кезде қалың болады. 



араласып жүгіруге 

үйрену. 

көп мөлшерде 

немесе аз мөлшерде 

түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. 

Табиғаттың бір 

құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі 

табиғат әсемдігін 

қабылдауға үйрету. 

Қоршаған әлем жайлы 

балалардың білімін 

кеңейту. Ойлау 

операцияларын, таным 

қызығушылығын дамыту. 

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  «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жаттқызу. 

«Әлди-әлди» жыры 

мен балаларға 

жағымды ұйқы 

тудыру. 

«Ертегілер»әлемі «Әлди» әнімен 

балалардың жағымды 

ұйқысын қадағалау. 

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 



Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

 Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

Ойын: 
Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың жүрісін 

келтіріп жүруге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу  Серуен   

Бақылау: Алаңдағы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

гүлдердің тірі екенін, 

олар өмір сүріп, 

өзгеретіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Гүлдердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Үйректер», «Құстар 

мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, 

өрмелеу, секіруге 

жаттықтыру. Ептілк 

пен шапшаңдықтарын 

дамыту.Серуенге 

қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке 

әңгімелесу: «Киімдер» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап 

жататынын атап 

айту. Күзде 

неліктен таңғы 

мезгілде шық мол 

түсетінін және 

ақырындап 

жоғалып кететінін, 

ал кей кезде күні 

бойы сақталатынын 

балалармен бірге 

еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты 

– шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын 

дамыту, табиғатқа 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

ашық, ашық сұр 

аспанға аударту, ол 

аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр 

бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың 

ұғымдарын кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын 

белсенді ету және 

байыту. 

Күзгі өрмектің ұшуын 

бақылау 

Бақылау 

Жәндіктердің қоршаған 

ортаға бейімделуі туралы 

нақты ұғымдар беру. Ерте 

күзде көптеген өрмектің 

ұшуын көруге болады. 

Желсіз ашық күндері 

бұталарға, шөптерге, 

шарбақтарға ілінген өрмек 

жіпшелерінен олардың жас 

қожайындары – кішкене 

өрмекшілерді көреміз. 

Өрмекші ұшуға 

дайындалғанын түсіндіру, 

өрмекші сабақтың басына 

шығады да қарнын оған 

қысады, өрмек 

сүйелшелерінен жіңішке 

өрмек шығады, ал оны жылы 

ауа жоғары көтеріп алып 

кетеді. Өрмекші ауада 

жіппен қозғалып, оны 

жоғары көтереді, төмен 

түсіреді. Өрмекшілер 



деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

осылайша қоныстанады. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма 

Қыркүйек айы IІ апта  

Күні: 06.09.2021-10.06.2021 ж 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Тақырыбы: «Менің достарым» 

Мақсаты:«Дос», «Достық» туралы түсінік беру.Достарға деген мейірімді қарым-қатынасқа үйрету.Адал дос болуға,бір-бірімен достаса білуге 

тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

06.09.2021 

Сейсенбі 

07.09.2021 

Сәрсенбі 

08.09.2021 

Бейсенбі 

09.09.2021 

 

Жұма 

10.09.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

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

Қимылдық ойын: 

«Досыңды тап?» 

Мақсаты:Балалард

ың көзін байлау 

арқылы сипап сезіп 

досының қолынан 

ұстау.Досының атын 

атау. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Бұл қай кезде 

болады» 

Мақсаты: Баланың 

жыл мезгілдері 

жайлы білімдерін 

тиянақтау пысықтау 

тиісті белгілерін 

атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтарын 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын: 

«Қол соғу» ойыны 

Мақсаты: Тез, дәл 

қимыл жасау, есту 

қабілетін жетілдіру, 

ретімен санауды, 

қанша болса сонша 

ұғымдарын 

қалыптастыру үшін 

жаттықтыру. 

« Өз жұбыңды тап » 

ойыны. 

Мақсаты: Санды көру, 

есту және қимыл 

арқылы қабылдау 

қабілеттерін 

пысықтау. 

Дидактикалық  ойын 

«Сыңарын тап?» 

Мақсаты:Балалардың 

қолдарына жарты 

қолғаптың суреті бар 

карточка таратып, 

             Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Әңгімелесу 

"Менің досым" 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

молайту. 

«Менің қайда екенімді 

тап» 
Мақсаты: Балалардың 

туған қаланың көрікті 

орындары туралы 
білімдерін бекіту. 

 

«Мен кім боламын» 
суреттерін  қарастыру  
Мақсаты: Әр баладан 

болашақта өзінің кім 

болғысы келетінін 
сұрау. Армандаған 

тілектері, ойларын 

сұрау. 

«Қолымда не бар?» 

ойыны. 
Мақсаты. Мынадай 

ұғымдарды пысықтау: 

ұзын-қысқа, жуан-жіңішке, 
үлкен-кіші, оң-сол; кеңістік 

түсінікті пысықтау, 

қимылды, түсіну 

сезімдерін дамыту. 
 

Сөздік 

ойын:«Қимылмен 

көрсет» 
Мақсаты:Айтылған 

затты іс-қимылмен 
көрсетуге үйрету, 

ойлау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

«Сау болу үшін» 
(әңгімелесу) 

Салауатты өмір салтын 

дағдыларын 
тәрбиелеу.Адам ағзасы 

үшін тазалыққа баулу 

және тиісті көмек 
көрсетуге үйрету. Өз 

денсаулығын аялауға 

тәрбиелеу. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Табан мен алақанға 

сүйеніп төрт 

тағандап  

еңбектеу.50 см 

жоғары көтерілген 

арқанның астынын 

өту дағдысын 

қалыптастыру.  

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты: 

Балалармен қарым-

қатынас жасау 

туралы суреттер 

тамашалап әңгіме 

құрастыру дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Алысқа дәлдеп 

лақтыруды 

үйрету(3,5-6,5м кем 

емес)   

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «1-

саны»  

Мақсаты:1-ке дейін 

реттік санау 

дағдыларын дамыту, 

сандарды тәртібі 

бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Тепе-теңдікті 

сақтау:қолын жоғары 

көтеріп, аяқтың 

ұшымен тұру; қолын 

беліне қойып, бір 

аяқпен тұру; қолын 

беліне қойып, екі 

жаққа айналуды 

үйрету. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Театр» 

Мақсаты:Сахнамен 

таныстыру. Ертегі 

кейіпкерлер әрекетіне 

көзқарасын танытуды 

тәрбиелеу. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Өлі 

табиғат»  

Мақсаты:Өлі табиғат 

нысандары туралы 

білімдерін кеңейту. 

Күн,су жайлы білім беру 

олар балаларға қандай 

дос болатынын 

түсіндіру. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  Достыққа, 

бір-лікке, татулыққа 

шақыру. Көңілді әуен 

арқылы көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе би 

қимылдарын жасау 

дағдыларын үйрету. 

Орыс тілі 

Тема: «Мои друзья 

в детском саду » 

Цель: Обучение 

правильному 

произношению 

гласных и согласных 

звуков русского 

языка. Знать 

значение слова 

«друзья», пословицы 

и поговорки о 

дружбе;  

Уметь ценить 

дружбу, беречь её, 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу. Уметь 

оценивать свои 

поступки и  

поступки своих 



 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Досыма ұсынам 

жылы 

алақанымды» 

Мақсаты: «Досыма 

ұсынам жылы 

алақанымды». 

Дәстүрден тыс 

әдіспен алақанды 

қолданып бейне 

салуды үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Нан» 

Мақсаты:Ермексазды 

түсіне қарай еркін 

қолдану, өз бетінше ас 

мәзіріндегі нанды 

жасауды ұйрету. 

 

 

 друзей.  

Дид-я игра: «Выбери 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

достарым» 

Мақсаты:  

Достыққа, бір-лікке, 

татулыққа шақыру. 

Көңілді әуен арқылы 

көңіл-күйлерін 

көтеру. Әуенге ілесе 

би қимылдарын 

жасау дағдыларын 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Күнді бақылау 

Бақылау: 

Балалар назарын 

күзгі күн көзінің 

қалай шығатынына, 

қалай 

қыздыратынына 

аудару. Күннің қай 

уақытында күн көзі 

қатты қыздырады 

және неліктен? 

Күннің орны мен 

күздегі күн 

ұзақтығының 

арасындағы өзара 

байланысты айту 

(күн жоғары 

көтерілмейді, күндер 

қысқарып барады). 

Қарғаны бақылау 

Бақылау: 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Қимылдық ойын: « 

«мысық пен 

торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, 

араласып жүгіруге 

үйрену. 

Ауа райын бақылау 

Бақылау: 

Табиғаттағы күзгі 

өзгерістер туралы 

балалардың білімдерін 

қалыптастыру. Қ ы р к 

ү й е к – күн 

қысқарды, күн көзі 

жаздағыға қарағанда 

төмендеді, ал ауа 

температурасы болса 

тәулік ішінде бірден 

өзгереді. Күндіз ауа 

райы жылы, кейде 

тіпті ыстық та, бірақ 

түндер салқынырақ 

болып барады.  

Желді бақылау 

Бақылау: 

Балаларға желдің 

неліктен соғатынын 

түсіндіру. Жел – бұл 

ауа қозғалысы. 

Желдің күшін 

өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз 

жел жапырақты 

ақырын тербетеді, 

түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті 

жел – ірі бұтақтарды 

шайқалтады, 

ағаштардың 

Күнді бақылау 

Бақылау: 

Балалар назарын күзгі 

күн көзінің қалай 

шығатынына, қалай 

қыздыратынына аудару. 

Күннің қай уақытында 

күн көзі қатты 

қыздырады және 

неліктен? Күннің орны 

мен күздегі күн 

ұзақтығының 

арасындағы өзара 

байланысты айту (күн 

жоғары көтерілмейді, 

күндер қысқарып 

барады). Табиғатқа деген 

байқағыштығын, білуге 

құштарлығын, 



Табиғатқа деген 

байқағыштығын, 

білуге құштарлығын, 

сүйіспеншілігін 

дамыту. 

жапырақтарын 

жұлады). Өлі 

табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын 

тәрбиелеу, 

балалардың ақыл - 

ой, тіл белсенділігін 

дамыту 

 «Жел мен 

жапырақшалар» Әр 

түрлі бағытта 

жүгіруді дамыту, 

белгі бойынша 

қимыл жасай білу. 

сүйіспеншілігін дамыту. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

«Қуыр-қуырмаш» әні 

балаларды ұйқыға 

жатқызу. 

«Жеті лақ»ертегісі 

арқылы ұйқыға 

жатқызу. 

 «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату.  

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 



Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Д\ойын «Лото» 

Мақсаты: 

Балалардың жеміс-

жидек, көкөніс, 

гүлдер жайлы 

білімдерін дамыту 

және олардың өсіп-

өнетін орындарын 

дұрыс атату. 

Ойын шарты: 

Көкөністерді – 

бақшаға, жеміс-

жидектерді – бауға, 

гүлдерді – 

гүлзарларға 

орналастыру. 

Вариативтік 

компанент: 

«» 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

 

 

Ойын: 

Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Күнді бақылау 

Бақылау: 

Балалар назарын 

күзгі күн көзінің 

қалай шығатынына, 

қалай 

қыздыратынына 

аудару. Күннің қай 

уақытында күн көзі 

қатты қыздырады 

және неліктен? 

Күннің орны мен 

Серуен   

Бақылау: Алаңдағы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

гүлдердің тірі екенін, 

олар өмір сүріп, 

өзгеретіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Гүлдердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Үйректер», «Құстар 

Ауа райын 

бақылау 

Бақылау: 

Табиғаттағы күзгі 

өзгерістер туралы 

балалардың 

білімдерін 

қалыптастыру. Қ ы 

р к ү й е к – күн 

қысқарды, күн көзі 

жаздағыға 

қарағанда 

Желді бақылау 

Бақылау: 

Балаларға желдің 

неліктен соғатынын 

түсіндіру. Жел – бұл 

ауа қозғалысы. 

Желдің күшін 

өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз 

жел жапырақты 

Күнді бақылау 

Бақылау: 

Балалар назарын күзгі күн 

көзінің қалай 

шығатынына, қалай 

қыздыратынына аудару. 

Күннің қай уақытында күн 

көзі қатты қыздырады 

және неліктен? Күннің 

орны мен күздегі күн 

ұзақтығының арасындағы 

өзара байланысты айту 



күздегі күн 

ұзақтығының 

арасындағы өзара 

байланысты айту 

(күн жоғары 

көтерілмейді, күндер 

қысқарып барады). 

Табиғатқа деген 

байқағыштығын, 

білуге құштарлығын, 

сүйіспеншілігін 

дамыту. 

мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, 

өрмелеу, секіруге 

жаттықтыру. Ептілк 

пен шапшаңдықтарын 

дамыту.Серуенге 

қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке 

әңгімелесу: «Киімдер» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

төмендеді, ал ауа 

температурасы 

болса тәулік ішінде 

бірден өзгереді. 

Күндіз ауа райы 

жылы, кейде тіпті 

ыстық та, бірақ 

түндер салқынырақ 

болып барады. Қ а з 

а н – суық түсе 

бастады, бұлыңғыр 

күндер көбірек 

болып жиі жаңбыр 

жауатын болды, 

күшті жел соғатын 

болды. Ауа 

температурасы 

төмендеді. Күн 

бұрынғыдан да 

қысқарды. Қ а р а ш 

а – күндер 

қысқарды, күн көзі 

жоғары 

көтерілмейді, 

күндер бұрынғыдан 

да суытты. Аспан 

бұлыңғырланып, 

қар аралас жаңбыр 

жиі жауады. Ауа 

температурасы 00 -

тен төмен болып, 

жер қата бастайды, 

тоғандарды мұз 

жабады. 

Балалардың 

байқағыштықтарын 

дамыту, сөз 

ақырын тербетеді, 

түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті 

жел – ірі бұтақтарды 

шайқалтады, 

ағаштардың 

жапырақтарын 

жұлады). Өлі 

табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын 

тәрбиелеу, 

балалардың ақыл - 

ой, тіл белсенділігін 

дамыту 

 «Жел мен 

жапырақшалар» Әр 

түрлі бағытта 

жүгіруді дамыту, 

белгі бойынша 

қимыл жасай білу. 

(күн жоғары көтерілмейді, 

күндер қысқарып барады). 

Табиғатқа деген 

байқағыштығын, білуге 

құштарлығын, 

сүйіспеншілігін дамыту. 



белсенділігін 

арттыру. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қыркүйек айы  IIІ апта (13-17 аралығы) 

Күні: 13.09.2021-17.09.2021 ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Тақырыбы: ««Балабақшада кімдер жұмыс жасайды»» 

Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшада жұмыс жасайтын мамандармен таныстыру, оларды жақсы көруге, 

көмек беруге үйрету, балабақша топтарымен, әр бөлменің қандай қызмет атқаратынын түсіндіру. 
Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 

Балабақшаға деген сүйіспеншілік , мақтаныш , құрмет сезімдерін дамыту.Балалардың балабақшада қызмет ететін апайларына сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

13.09.2021 

Сейсенбі 

14.09.2021 

Сәрсенбі 

15.09.2021 

Бейсенбі 

16.09.2021 

 

Жұма 

17.09.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

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

Диадактикалық 

ойын: «Дұрыс айт» 

Мақсаты: [Т] 

дыбысын дұрыс 

айтуға үйрету. 

Сөйлеу қарқынын 

өзгерте білу 

ептілігін дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: «Аспазшы 

құралдарын тап?» 

Мақсаты: Ас 

даярлайтын 

аспазшы 

апайлардың 

құралдарын тауып 

жапсыру. 

Дидактикалық 

ойын: «Кім неге 

барсын?» 

Мақсаты: Тыңдау, 

есту қабілеттерін 

дамыту. Сурақтарға 

жауап беруге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Не артық» 

Мақсаты: 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту, 

сөздік қорларын 

арттыра отыра, 

жекеше көпше айта 

білуге үйрету. 

 

. 

«Қателесіп қалма?». 

Мақсаты: Жылдам ойлау 

қабілеттерін дамыту, 

балалардың күннің әр 

түрлі мезгілінде не істейтін 

туралы біліктерін нығайту. 

             Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Кім тез жинайды?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

жеміс пен 

көкөністерді тез 

топтастыруға үйрету, 

тәрбиешінің сөзіне 

жылдам әрекет етуге, 

төзімділікке және 

тәтіптілікке 

тәрбиелеу 

Кім тез жинайды?  

Дидактикалық міндет. 
Балалардың жеміс пен 

көкөністерді тез 

топтастыруға үйрету, 
тәрбиешінің сөзіне 

жылдам әрекет етуге, 

төзімділікке және 

тәтіптілікке тәрбиелеу 
 

Көрші ойыны  

Ойнаушылар екі 
екіден отырады да, бір 

ойыншы жалғыз 

қалдырылады. Ойын 
жүргізушінің мақсаты 

– сыңар қалған 

ойыншыға көрші 

іздеу. 
 

Тасымақ ойыны  

Бұл ойында 2 жерге 
ыдысқа су құйып қояды, 

сол суды қарсы бетке 

қойылған бос кесеге 
қасықтап 2 адам тасиды. 

Бұнда команда құрып 

ойнайды, әр командада үш 

адам болады. 

Д\ойын «Суретті 

құрастыр» 
мақсаты: Баланы 

бірнеше бөліктерден 

тұратын, бір тұтас 
суретті құрастыра 

білуге үйрету, 

төзімділікке, бастаған 

істі аяқтауға 
тәрбиелеу. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап 

өтуін меңгерту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Тәрбиеші» 

Мақсаты:балаларға 

тәрбиеші жалпы 

педагог мамандар 

туралы түсінік беру. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2. Еденнен 20-25см 

көтерілген баспалдақ 

тақтайдан аттап отуін 

үйрету. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «Заттар 

тобын салыстыру,Оң 

және сол жағын 

ажырату »   

Мақсаты: Заттарды 

салыстыру,пішіндерді 

танып атау дағдыларын 

қалыптастыру. Оң және 

сол жағын ажырата 

білуге үйрету. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Доппен 

ойнаған мысық» 

Мақсаты:Ересектердің 

көмегімен бөліктерді 

желімдеуге үйрету. 

Желімді, сүлгіні 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

3.Допты жерге 

лақтыру және оны 

екі қолымен қағып 

алуды үйретеді. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Құм 

қасиеті»  

Мақсаты: Өлі 

табиғат тас пен құм 

жайлы білім беру 

тәжірибе жасау 

негізінде құммен 

ойнау.  

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Түрлі 

түсті шарлар»  

Мақсаты: «Түрлі 

түсті шарлар» 

дөңгелек пішінді 

шарларды 

бағыттағы тура 

Музыка  

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:  Жоғары, 

төмен дыбыстарды 

ажырату. Би 

элементтерін музыканың 

бояуымен сезініп жасау. 

Ойыншықтарды жинақы 

ұстауға, достарымен 

бірігіп ойнауға 

тәрбиелеу. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Өлі 

табиғат» 

Мақсаты:Өлі табиғат 

объектілері-су, жер, ауа, 

күннің қозі туралы 

білімдерін бекіту.     

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Аспазшы»  

Мақсаты:Әңгімені 

оқып 

беру,балабақша 

қызметкерлері 

туралы түсінік беру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:Менің 

досымның үйі 

Мақсаты:Ірі және 

ұсақ құрылыс 

материалдарын 

қолдана отырып  

құрылыс жасауға 

үйрету. Достарына 

шынайы көзқарас 

қалыптастыру. 

 

 



қолдануды үйретеді. 

 

 

сызықтар мен 

оларды қиылысуын 

жүргізе білуді 

үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Шалшықтарды 

бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын 

таңертеңгілік 

шалшықтардың бетін 

мұз жабатынына 

аударту. Осы 

жағдайда судың 

қандай күйде екенін 

еске түсіру (қатты). 

Мұздың қасиетін 

анықтау (суық, 

сусымалы, мөлдір, 

жылы болса ериді). 

Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: түнде аяз 

болды, 

шалшықтардағы 

сулар қатты, күндіз 

күн жылынды – мұз 

еріді. Танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту, тұрақты 

көңіл қоюын, 

байқағыштығын 

тәрбиелеу. 

Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті көліктер», 

«мысық пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, араласып 

жүгіруге үйрену. 

Кіші топтағы 

балалардың 

ойындарын 

бақылау 

Бақылау: Ересек 

топтың балаларын 

кіші жастағы 

балалармен араласа 

білуге үйрету, 

олардың ісіне, 

ойындарына 

қызығушылық 

таныту. Балаларға 

балабақшада жас 

ерекшеліктері 

бойынша олардан да 

кіші жастағы балалар 

бар екенін айту, 

ескерту. Кішкентай 

бүлдіршіндердің 

жоғары топтағы 

балаларға қарағанда 

аз білетінін, оларға 

көмектесу керек 

екенін түсіндіру. 

Бақшада өнім 

жинауды бақылау 

Бақылау: 

Қыркүйек айында 

бақшадағы 

көкөністерді жинау 

қажет, әйтпесе олар 

үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап 

шығу. Балалар 

түптерді қарай 

отырып, қазылмаған 

көкөніс орындарын 

біледі. Балаларға 

өнімнің мол 

екендігін айтып, жаз 

бойғы еңбектерінің 

зая кетпегенін 

баяндау (суару, 

жерді қопсыту). 

Көкөніс өте бітік 

(жақсы) шыққан; 

өнім күтімге 

байланысты болады. 

Кейбір 

көкөністердің (қияр, 

қызанақ, кәді) суық 

түскенше 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен жұмыс) 

Бақылау: Балаларға ауа 

температурасын бақылау 

үшін арнайы құрал 

термометр бар екендігін 

түсіндіру. Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл сұйықты 

бағана) баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, ауа 

температурасының 

өсімдіктердің жағдайына 

әсерін байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 



жиналатынын 

түсіндіру. Көкөніс 

атауларын, пішінін, 

дәмін, түсін, иісін 

ажырата білуге 

үйрету. 

Көкөністердің 

піскенін ажырата 

білуге көңіл аудару. 

 

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 Тыныштандыратын 

әуен қосылып, 

балалардың тәтті 

ұйқы құшағына 

енулеріне жағдай 

жасау. 

«Әлди-әлди»әнімен 

балаларды ұйқыға 

жатқызу, 

«Бауырсақ»ертегісін 

оқып беру. 

«Әлди-әлди»әнімен 

балаларды ұйқыға 

жатқызу, 

«Бесік әнінен» үзінді. 

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес Саусақ ойыны Вариативтік Вариативтік Ойын: Қимылды/ойын: 



әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

моториканы және 

сөйлеу ырғағын 

дамыту. 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Ойын – 

жаттығу«Мысықты 

тамақтау» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы 

үйрету. 

 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Шалшықтарды 

бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын 

таңертеңгілік 

шалшықтардың 

бетін мұз 

жабатынына 

аударту. Осы 

жағдайда судың 

қандай күйде екенін 

еске түсіру (қатты). 

Мұздың қасиетін 

анықтау (суық, 

сусымалы, мөлдір, 

жылы болса ериді). 

Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: түнде аяз 

болды, 

шалшықтардағы 

сулар қатты, күндіз 

күн жылынды – мұз 

Серуен   

Бақылау: Алаңдағы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

гүлдердің тірі екенін, 

олар өмір сүріп, 

өзгеретіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Гүлдердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Үйректер», «Құстар 

мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, 

өрмелеу, секіруге 

жаттықтыру. Ептілк 

пен шапшаңдықтарын 

дамыту.Серуенге 

қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке 

әңгімелесу: «Киімдер» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

Кіші топтағы 

балалардың 

ойындарын 

бақылау 

Бақылау: Ересек 

топтың балаларын 

кіші жастағы 

балалармен араласа 

білуге үйрету, 

олардың ісіне, 

ойындарына 

қызығушылық 

таныту. Балаларға 

балабақшада жас 

ерекшеліктері 

бойынша олардан 

да кіші жастағы 

балалар бар екенін 

айту, ескерту. 

Кішкентай 

бүлдіршіндердің 

жоғары топтағы 

балаларға қарағанда 

аз білетінін, оларға 

Бақшада өнім 

жинауды бақылау 

Бақылау: Қыркүйек 

айында бақшадағы 

көкөністерді жинау 

қажет, әйтпесе олар 

үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап 

шығу. Балалар 

түптерді қарай 

отырып, қазылмаған 

көкөніс орындарын 

біледі. Балаларға 

өнімнің мол 

екендігін айтып, жаз 

бойғы еңбектерінің 

зая кетпегенін 

баяндау (суару, 

жерді қопсыту). 

Көкөніс өте бітік 

(жақсы) шыққан; 

өнім күтімге 

Температураның түсуін 

бақылау (термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау: Балаларға ауа 

температурасын бақылау 

үшін арнайы құрал 

термометр бар екендігін 

түсіндіру. Термометрдің 

құрылысы туралы (шкала, 

қызыл сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, ауа 

температурасының 

өсімдіктердің жағдайына 

әсерін байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 



еріді. Танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту, тұрақты 

көңіл қоюын, 

байқағыштығын 

тәрбиелеу. 

көмектесу керек 

екенін түсіндіру. 

байланысты болады. 

Кейбір 

көкөністердің (қияр, 

қызанақ, кәді) суық 

түскенше 

жиналатынын 

түсіндіру. Көкөніс 

атауларын, пішінін, 

дәмін, түсін, иісін 

ажырата білуге 

үйрету. 

Көкөністердің 

піскенін ажырата 

білуге көңіл аудару. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қыркүйек айы  ІV апта (20-24 аралығы) 

Күні: 20.09.2021-24.09.2021 ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Тақырыбы: ««Менің ойыншықтарым»» 

Мақсаты:Балаларды ойыншықтармен таныстыру.Оларды күтіп ұстауға,таза ұстауға үйрету.Ойыншық атауларымен таныстыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

20.09.2021 

Сейсенбі 

21.09.2021 

Сәрсенбі 

22.09.2021 

Бейсенбі 

23.09.2022 

 

Жұма 

24.09.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидактик

алық,саусақ 

т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

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

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

дағдыландыру. 

Дид.ойын: 

«Түсімен 

сәйкестендір» 

Мақсаты: 

Карточкада 

берілген 

ойыншықтарды 

түсіне қарай ,қарсы 

бетте берілген түске 

сызық арқылы 

жалғап сызып 

апарады. 

Суретпен жұмыс: 

«Ойыншықтар 

әлемі».Балаларға 

суретте берілген 

ойыншықтарды 

жоғары,төмен,биік,а

ласа орналасқаны 

арқылы кеңістікті 

бағдарлату. 

Тақпақтар 

жаттатқызу: 

1.Ойыншығым 

құрастырғыш, 

Кімге көмегін. 

Кімге көлік,кімге үй. 

Құрастырам керегін. 

2.Ойыншықтарым көп 

менің 

Бәрін жақсы көремін 

Кешке дейін 

жалықпай, 

Бірге ойнап жүремін. 

Жұмбақтар шешу: 

1.Бір шар бар кіріп шығар 

есігі жоқ, 

Су ішер, нан жемейді, 

тамағы тоқ. 

Ішінде көп балапан етер 

мекен, 

Ас қылып сойып жесең 

балдай екен. (Қарбыз) 

             Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

Д\ойын «Жасырылған 

ойыншықты тап» 

 

Мақсаты: Балаларға 

«Сипаттамасы 

бойынша тап» ойыны. 

 
Мақсаты: Ұзын–қысқа, 

жуан-жіңішке, үлкен–

Жұмбақтар 

жасыру.(Ойыншықтар 

туралы) 

«Қай вагонға мінемін?» 

ойыны. 

 
Мақсаты: Ойыншық 

вагон бөліктері арқылы әр 

« Дүкен » ойыны. 

Мақсаты: сұйық зат 

пен сусымалы заттың 
қалай өлшенетінін 

балаларға үйретіп 



дайындық сурет артында 

жасырылған 

ойыншықтарды фонарик 

көмегімен табуға ұсыныс 

жасау. 

кіші, оң-сол, ұғымдарын 

қайталау. 

вагонға мініп тапсырма 

орындау. 

жаттықтыру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар.Ойлы-

қырлы тақтаймен 

жүру,көлбеу тақтаймен ені 

2 см биіктігі 30-35 см 

жоғар және төмен жүру 

мен жүгіру. 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Қуыршақтар бөлмесі» 

Мақсаты: «Қуыршақтар 

бөлмесі»тақырыбында 

суретті карточкалар 

бойынша әңгіме жасау 

дағдысын қалыптастыру. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Сандықты өрнекпен 

әсемдейміз» 

Мақсаты: Қазақ 

оюларының кейбір 

элементтерін салуды 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар. 

2.Құрсаудан еңбектеп 

өту. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Сан мен 

заттың арасындағы 

сәйкестікті 

табу.Шаршы» 

Мақсаты: Жиһаздарды 

санау неше орыңдық, 

неше кереует. Үстелдер 

қандай пішінде-

домалақ және шаршы. 

Орындықтарды бойына 

қарай үстел айналасына 

орналастыру дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар. 

3.Допты бір-біріне 
лақтыру және қағып 

алу.1,5м қашықтықта. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян» 

Мақсаты: «Түлкі мен 

қоян» ертегісін 

сахналау. Мейрімділік 

сезімін танытуды 

тәрбиелеу. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Кереует» 

Мақсаты:Пропорцияла

рды сақтап, саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып үш 

бөліктен тұратын 

кереует жасауды 

ұсынады. 

 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ағаштан 

жасалған 

ойыншықтар»  

Мақсаты: Ағаштан не 

жасалады олардың 

қызметі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім 

епті» 

Орыс тілі  

Тема: Мои 

любимые игрушки 

Цель:Развивать 

понимание речи 

детей. 

Активизировать 

словарь, учить детей 

по словесному 

указанию, находить 

предметы по 

описанию и цвету. 

Воспитывать 

чувство 

сопереживания, 

бережное отношение 

к игрушкам, 

аккуратность. 

Развивать мелкую 

моторику  рук. 

Дидактическая 

игра  

«Подбери по 

материалу» 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық 

музыка мұрасымен 



таныстыру,  ұлттық 

сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам 

қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Кім 

епті» 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар деген не 

екенін, олардың неліктен 

аспанда бірде ақырын, 

бірде тез жылжитынын 

түсіндіру. Ерте күзде аспан 

көбінесе көгілдір, таза 

болып аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен байланысын 

айтуға үйрету. 

Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті 

көліктер», «мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, 

араласып жүгіруге 

үйрену. 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы көрпемен 

жауып жатқанына 

аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе 

аз мөлшерде түсетінін, 

бұл көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. Табиғаттың 

бір құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап 

жататынын атап 

айту. Күзде неліктен 

таңғы мезгілде шық 

мол түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей 

кезде күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге 

еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты 

– шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын 

дамыту, табиғатқа 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын ашық, 

ашық сұр аспанға 

аударту, ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр бұлттар 

басып, жиі суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың ұғымдарын 

кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын белсенді 

ету және байыту. 



үйрету; күзгі табиғат 

әсемдігін қабылдауға 

үйрету. 

 

деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы «Әжем айтқан 

ертегі»балаларға арналған 

әуен 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату.  

«Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

Ертегі оқу. Көркем сөз «Немере» 

оқу. 

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар 

дербес әрекет 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

 Вариативтік 

компанент: 

 «Қызықты логика 

әлемі» 

«Кәне, кім тапқыр!» 

Қызықты 

тапсырмаларды 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 
 

Ойын: 

Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 



орындауға 

жаттықтыру, 

математикадан алған 

білімдерін пысықтау 

,ой-өрісін кеңейтіп, 

логикалық ойлауды 

жеделдетуге баулу, 

танымдық қабілетін, 

қызығушылығын 

арттыру. Логикалық 

тапсырмалар, 

үлестірмелі суреттер, 

сызба карточкалар, 

санағыш таяқшалар,үн 

таспа, «Монгол» 

ойыны, «Игровизор», 

кейіпкер 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар деген 

не екенін, олардың 

неліктен аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын түсіндіру. 

Ерте күзде аспан көбінесе 

көгілдір, таза болып 

аспанда бұлттар ақырын 

жүйткиді. Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен байланысын 

айтуға үйрету. 

Серуен   

Бақылау: Алаңдағы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

гүлдердің тірі екенін, 

олар өмір сүріп, 

өзгеретіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Гүлдердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Үйректер», «Құстар 

мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, 

өрмелеу, секіруге 

жаттықтыру. Ептілк 

пен шапшаңдықтарын 

дамыту.Серуенге 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы 

көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың 

түсу себебін 

түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап 

жататынын атап 

айту. Күзде неліктен 

таңғы мезгілде шық 

мол түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей 

кезде күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге 

еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын ашық, 

ашық сұр аспанға аударту, 

ол аспанды жиі бұлыңғыр, 

сұр бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр құятынын 

айту. Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың ұғымдарын 

кеңейту. Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын дамыту. 

Балалардың сөздік қорын 

белсенді ету және байыту. 



қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке 

әңгімелесу: «Киімдер» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

немесе аз мөлшерде 

түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. 

Табиғаттың бір 

құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі 

табиғат әсемдігін 

қабылдауға үйрету. 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты 

– шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қыркүйек айы  Қайталау V апта (27-01 аралығы) 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Балабақша» 

Тақырыбы: ««Менің ойыншықтарым»» 
Мақсаты:Балалардың балабақша туралы түсініктерін қалыптастыру, балабақшада жұмыс жасайтын мамандармен таныстыру, оларды жақсы көруге, 

көмек беруге үйрету, балабақша топтарымен, әр бөлменің қандай қызмет атқаратынын түсіндіру. 

Балабақшадағы үлкендердің еңбегі туралы түсінік беру. 
Балабақшаға деген сүйіспеншілік , мақтаныш , құрмет сезімдерін дамыту.Балалардың балабақшада қызмет ететін апайларына сүйіспеншілік сезімдерін 

дамыту.. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

27.09.2021 

Сейсенбі 

28.09.2021 

Сәрсенбі 

29.09.2021 

Бейсенбі 

30.09.2021 

 

Жұма 

01.10.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

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

Дидактикалық 

ойын: «Сенің 

ойыншығын 

қандай?» 

Мақсаты: Сөздік 

қорын заттардың 

қасиеттері мен 

сапасын (көлемі, 

түсі, пішіні, қандай 

материалдан 

жасалғаны және не 

үшін керектігі) 

білдіретін сөздермен 

толықтыру. 

Шарты: Арбадағы 

ойыншықтарды 

балаларға 

таратылады. 

Дидактикалық 

ойын: «Қандай 

көлік артық?» 

Мақсаты: Ойлау 

тыңдау қабілеттерін 

одан ары қарай 

дамыту. 

Құралдар: көлік 

түрлері (жеңіл 

көлік, автобус, 

трамвай, кеме, 

жедел жәрдем, өрт 

сөндіруші көлігі, 

троллейбус, 

маршрутті такси, 

ракета, ұшақ) 

 

Шарты: жеңіл көлік, 

автобус, трамвай, 

кеме – артық көлікті 

тап. 

Суретпен жұмыс: 

«Күз мезгілі»жайлы 

балаларға сұрақ-

жауап алу. 

Дидактикалық 

ойын: «Қандай көлік 

артық?» 

Мақсаты: Ойлау 

тыңдау қабілеттерін 

одан ары қарай 

дамыту. 

Құралдар: көлік 

түрлері (жеңіл көлік, 

автобус, трамвай, 

кеме, жедел жәрдем, 

өрт сөндіруші көлігі, 

троллейбус, 

маршрутті такси, 

ракета, ұшақ) 

Шарты: жеңіл көлік, 

автобус, трамвай, кеме 

– артық көлікті тап. 

Жұмбақтар шешу: 

1.Бір шар бар кіріп шығар 

есігі жоқ, 

Су ішер, нан жемейді, 

тамағы тоқ. 

Ішінде көп балапан етер 

мекен, 

Ас қылып сойып жесең 

балдай екен. (Қарбыз) 



             Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Д\ойын «Бұл қай 

кезде болады» 

 

Мақсаты: Баланың 

жыл мезгілдері 

жайлы білімдерін 

тиянақтау пысықтау 

тиісті белгілерін 

атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтарын 

дамыту. 

«Сипаттамасы 

бойынша тап» ойыны. 

 
Мақсаты: Ұзын–қысқа, 

жуан-жіңішке, үлкен–

кіші, оң-сол, 

ұғымдарын қайталау. 

Үстіне тігіп көк 

шатыр, 

Астында қызғылт дәу 

жатыр. (Қызылша) 

«Қай вагонға мінемін?» 

ойыны. 

 
Мақсаты: сандардың 

құрамын білу, таңбаларды 

айыра алуға, логикалық 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

« Дүкен » ойыны. 

Мақсаты: сұйық зат 

пен сусымалы заттың 
қалай өлшенетінін 

балаларға үйретіп 

жаттықтыру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар.Ойлы-

қырлы тақтаймен 

жүру,көлбеу тақтаймен 

ені 2 см биіктігі 30-35 

см жоғар және төмен 

жүру мен жүгіру. 

Сөйлеуді дамыту  

Тақырыбы: 

«Қуыршақтар 

бөлмесі» 

Мақсаты: 

«Қуыршақтар 

бөлмесі»тақырыбынд

а суретті карточкалар 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар. 
2.Құрсаудан еңбектеп 

өту. 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Сан 

мен заттың 

арасындағы 

сәйкестікті 

табу.Шаршы» 

Мақсаты: 

Жиһаздарды санау 

неше орыңдық, неше 

кереует. Үстелдер 

қандай пішінде-

домалақ және 

Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар. 

3.Допты бір-біріне 

лақтыру және қағып 
алу.1,5м қашықтықта. 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян» 

Мақсаты: «Түлкі мен 

қоян» ертегісін 

сахналау. Мейрімділік 

сезімін танытуды 

тәрбиелеу. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Кереует» 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ағаштар»  

Мақсаты: Ағаштан не 

жасалады олардың 

қызметі жайлы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Ғажайып 

сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық музыка 

мұрасымен таныстыру,  

ұлттық сазбен 

Орыс тілі  

Тема: Мои 

любимые игрушки 

Цель:Развивать 

понимание речи 

детей. 

Активизировать 

словарь, учить детей 

по словесному 

указанию, находить 

предметы по 

описанию и цвету. 

Воспитывать 

чувство 

сопереживания, 

бережное отношение 

к игрушкам, 



бойынша әңгіме 

жасау дағдысын 

қалыптастыру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Сандықты 

өрнекпен 

әсемдейміз» 

Мақсаты: Қазақ 

оюларының кейбір 

элементтерін салуды 

үйрету. 

 

шаршы. 

Орындықтарды 

бойына қарай үстел 

айналасына 

орналастыру 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

 

Мақсаты:Пропорциял

арды сақтап, саусақ 

пен алақан 

қозғалыстарын 

пайдалана отырып үш 

бөліктен тұратын 

кереует жасауды 

ұсынады. 

 

 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам қалыптастыру. 

аккуратность. 

Развивать мелкую 

моторику  рук. 

Дидактическая 

игра  

«Подбери по 

материалу» 

 

Музыка 

Тақырыбы: 

«Ғажайып сандық» 

Мақсаты: Ғажайып 

сандықта сақталған 

ұлттық бұйымдар 

арқылы ұлттық 

музыка мұрасымен 

таныстыру,  ұлттық 

сазбен 

сусындандыру. 

Әсемдікті сезінуге,  

ырғақты ажыра-туға 

үйрету. Эстетикалық 

талғам 

қалыптастыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар 

деген не екенін, 

олардың неліктен 

аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын 

түсіндіру. Ерте күзде 

аспан көбінесе 

Серуен  

Бақылау: Қарғаны 

бақылау 

Мақсаты: Қарға құсы 

туралы білімдерін 

жетілдіру. Құстардың 

тіршіліне 

қызығушылықтарын 

арттыру. 

Еңбек: Өсімдіктердің 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы көрпемен 

жауып жатқанына 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап 

жататынын атап 

айту. Күзде неліктен 

таңғы мезгілде шық 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын ашық, 

ашық сұр аспанға 

аударту, ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр бұлттар 

басып, жиі суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 



көгілдір, таза болып 

аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. 

Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен байланысын 

айтуға үйрету. 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Түрлі-түсті 

көліктер», «мысық 

пен торғайлар» 

Мақсаты: Бір-біріне 

соқтығыспай, 

араласып жүгіруге 

үйрену. 

аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе 

аз мөлшерде түсетінін, 

бұл көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. Табиғаттың 

бір құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі табиғат 

әсемдігін қабылдауға 

үйрету. 

 

мол түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей 

кезде күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге 

еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты 

– шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын 

дамыту, табиғатқа 

деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

 

балалардың ұғымдарын 

кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын белсенді 

ету және байыту. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату.  

«Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

«Әлди-әлди»жыры 

 

«Қошақаным»әні Ертегілер топтамасынан 

үзінді ертегі. 

 Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру.                                                  Төсекте 

жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 



Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Қолымда не бар?» 

ойыны. 

Мақсаты. Мынадай 

ұғымдарды 

пысықтау: ұзын-

қысқа, жуан-жіңішке, 

үлкен-кіші, оң-сол; 

кеңістік түсінікті 

пысықтау, қимылды, 

түсіну сезімдерін 

дамыту. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

 «Кәне, кім тапқыр!» 

Қызықты 

тапсырмаларды 

орындауға 

жаттықтыру, 

математикадан алған 

білімдерін пысықтау 

,ой-өрісін кеңейтіп, 

логикалық ойлауды 

жеделдетуге баулу, 

танымдық қабілетін, 

қызығушылығын 

арттыру. Логикалық 

тапсырмалар, 

үлестірмелі суреттер, 

сызба карточкалар, 

санағыш таяқшалар,үн 

таспа, «Монгол» 

ойыны, «Игровизор», 

кейіпкер 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

Ойын: 

Кімнің заттары?» 

(Балабақша 

заттарын анықтау); 

 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Бұлтты бақылау 

Бақылау 

Балаларға бұлттар 

деген не екенін, 

Серуен   

Бақылау: Алаңдағы 

гүлдерді бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

Шықты бақылау 

Бақылау 

Күзде шықтың жиі 

түсетінін, оның 

Аспанды бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын ашық, 

ашық сұр аспанға аударту, 



олардың неліктен 

аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын 

түсіндіру. Ерте күзде 

аспан көбінесе 

көгілдір, таза болып 

аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. 

Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен 

байланысын айтуға 

үйрету. 

гүлдердің тірі екенін, 

олар өмір сүріп, 

өзгеретіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Гүлдердің 

тұқымдарын жинау. 

Қимылдық ойын: 

«Үйректер», «Құстар 

мен жаңбыр» 

Мақсаты: Жүгіру, 

өрмелеу, секіруге 

жаттықтыру. Ептілк 

пен шапшаңдықтарын 

дамыту.Серуенге 

қызығушылық туғызу. 

Балалармен жеке 

әңгімелесу: «Киімдер» 

тақырыбында әңгіме 

жүргізу. 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы 

көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың 

түсу себебін 

түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде 

немесе аз мөлшерде 

түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. 

Табиғаттың бір 

құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі 

табиғат әсемдігін 

қабылдауға үйрету. 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап 

жататынын атап 

айту. Күзде неліктен 

таңғы мезгілде шық 

мол түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей 

кезде күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге 

еске түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты 

– шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

ол аспанды жиі бұлыңғыр, 

сұр бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр құятынын 

айту. Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың ұғымдарын 

кеңейту. Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын дамыту. 

Балалардың сөздік қорын 

белсенді ету және байыту. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

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

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

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қазан айы  І апта (04-08  аралығы) 

Күні: 04.10.2021-08.10.2021ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Менің отбасым» 

Мақсаты: отбасы, әке, ана, әже, ата, аға, апа, олардың рөлі; отбасы мүшелерінің еңбек міндеттері; отбасындағы оң өзара қарым-қатынас, 

өзара көмек, отбасының барлық мүшелеріне сүйіспеншілікпен қарау туралы түсініктерін кеңейту; 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

04.10.2021 
 

Сейсенбі 

05.10.2021 

 

Сәрсенбі 

06.10.2021 

 

Бейсенбі 

07.10.2021 

 

Жұма 

08.10.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің 

ертегілері». 
Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. 

Туысқандары 

туралы әңгімелеп 

беру . 

Не өзгерді?» 

Баланың ырықты 

зейінін дамыту 

Фотосуреттер 

қарастыру «Менің 

отбасым». 
Фотосуретте 

бейнеленген отбасы 

мүшелерін атау 

Саусақ ойыны . 

Отбасылық 

фотосуреттерді 

қарастыру. 

Туысқандары туралы 

әңгімелеп беру . 

Үстел үсті ойыны – пазл: 

«Үйшік құрастыр» 

Балалармен отбасы туралы 

әңгімелеу 

                                               Ертеңгілік жаттығу№1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын:  

«Допты ұстап ал» 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

Д\ойын: «Отбасы 

мүшелерін 

орналастыр» 

Мақсаты:Алдарына 

берілген карточкаға 

Қимылды ойын: 

«Ұшты - ұшты» 

Ойын мақсаты: 

балаларды әртүрлі 

Үстел-үсті ойын: 

«Сиқырлы суреттер» 

Мақсаты: Балалардың 

логикалық ойлау 

Сюжеттік ойын: 

«Нешеуміз» 

Мақсаты: Балаларға 

саусақ арқылы отбасы 



отбасы мүшелерін 

рет-ретімен 

орналастырып,жапсы

ру. 

 

қимыл-қозғалысын 

үйрету.  

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау процесстерін 

дамыту.Сурет бойынша 

әңгіме құрай білуге 

дағдыландыру. 

мүшелерін баяндап 

беру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Орта 

жылдамдықпен 

жүруді кезектестіре 

отырып,40-50 метрге 

жүгіру. Табан мен 

алақанға сүйеніп 

төрт тағандап 

еңбектеуді үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Атап 

және сипатта»  

Мақсаты:Сөзді 

дыбыстау мәдениетін 

тәбиелеуге арналған 

дидактикалық ойын 

«Атап сипатта» 

тұрмыстық заттар 

және қоршаған орта 

заттар және 

қоршаған орта 

заттарының 

қолданылу 

маңыздылығын 

түсіну дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Бір орында тұрып 

екі аяқпен секіру, 

алға ұмтыла секіру. 

Гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өтуді 

үйрету. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Геометриялық 

пішіндер»  

Мақсаты: Шеңбер 

және 

төртбұрыш,үшбұрыш 

сияқты геометриялық 

пішіндерді көру және 

сипап сезу арқылы 

тануды жә оларды 

санауды үйрету. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Үй » 

Мақсаты:Геометрия

лық пішіндерден  

«Ұй » құрастырып 

желімдеп, қағаз бетін 

бағдарлап,жапсыруд

ы үйрету. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Қимыл-қозғалыс 

бұршық ет 

моторикасын дамыту. 

Жүгіру кезінде сигнал 

бойынша саптағы өз 

орнын тауып алу. 

Допты жерге лақтыру 

және оны екі қолмен 

қағып алу ептілікке 

үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Нан 

қайдан келеді» 

Мақсаты: Еңбек 

жайлы ақпарат білу 

мен нан 

саныздылығын 

түсіндіру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Табақтағы оюлар» 

Мақсаты Дөңгелек 

пішінді тұрмыстық 

заты (табақты)қазақ 

өрнегімен сәндеу 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  Туыстарына 

деген сезімін әнмен 

жеткізуге баулу. Отбасы, 

ата-ана туралы 

әңгімелерін еркін жеткі-

зуге мүмкіншілік жасау. 

Әнді таза дауыспен 

айтуға үйрету. 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: «Телефон, 

компьютер,теледидар» 

Мақсаты: Телефон, 

компьютер,теледидарды

ң қолданысы туралы 

білімдерін 

қалыптастыружәне 

оларды пайдаланудың 

кейбір қарапайым 

ережелері мен 

таныстыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Бес 

саусақ» 

Мақсаты: Тақпақты 

түсініп, айтуды, есте 

сақтауға үйрету. 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Көлік»  

Мақсаты:Үлгі бойынша 

көше құрастыру, 

орналстыру тәсілдерін 

үйрету.   

 



Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Ауа-райын 

бақылай отырып, күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.Тазалыққа

, кішіпейілдікке 

үйрету.Үлкендердің 

еңбегін қадірлей 

білуге тәрбиелеу. 

Күзгі өрмектің ұшуын 

бақылау 

Бақылау 

Жәндіктердің 

қоршаған ортаға 

бейімделуі туралы 

нақты ұғымдар беру. 

Ерте күзде көптеген 

өрмектің ұшуын 

көруге болады. Желсіз 

ашық күндері 

бұталарға, шөптерге, 

шарбақтарға ілінген 

өрмек жіпшелерінен 

олардың жас 

қожайындары – 

кішкене өрмекшілерді 

көреміз. Өрмекші 

ұшуға дайындалғанын 

түсіндіру, өрмекші 

сабақтың басына 

шығады да қарнын 

оған қысады, өрмек 

сүйелшелерінен 

жіңішке өрмек 

шығады, ал оны жылы 

ауа жоғары көтеріп 

алып кетеді. Өрмекші 

ауада жіппен 

қозғалып, оны жоғары 

көтереді, төмен 

түсіреді. Өрмекшілер 

осылайша 

қоныстанады. 

Топырақты бақылау. 

Бақылау 

Балалар назарын аяқ 

астына, жерге аудару. 

Құрғақ жылы күні 

топырақ жылы 

болады, қолға алсаң 

шашылғыш, түсі 

ашық сұр болады. 

Жаңбырлы күні ол 

қара түсті, тығыз, 

ылғалды болады. 

Алғашқы суық 

түсісімен топырақ тас 

сияқты болып қатып 

қалады. 

Алғашқы суық 

түскенін бақылау 

Бақылау 

Жерге алғашқы 

қыраудың түсуі – күз 

белгісі екеніне 

балалардың көңілін 

аудару. Таңертеңгілік 

жер, үй шатырлары 

күмістей аппақ 

болады. Күн суытып 

аяз күшіне ене 

бастады. Өзендер мен 

көлдердің бетіне мұз 

қатты. Мұз үстімен 

жүруге болатындай 

көрінеді, бірақ 

мұздың үстін аяқпен 

басқан сәтте - ақ 

ойылып ішіне түсіп 

кетеді. 

Бақшада өнім жинауды 

бақылау 

 

Бақылау 

 

Қыркүйек айында 

бақшадағы көкөністерді 

жинау қажет, әйтпесе 

олар үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап шығу. 

Балалар түптерді қарай 

отырып, қазылмаған 

көкөніс орындарын 

біледі. Балаларға өнімнің 

мол екендігін айтып, жаз 

бойғы еңбектерінің зая 

кетпегенін баяндау 

(суару, жерді қопсыту). 

Көкөніс өте бітік (жақсы) 

шыққан; өнім күтімге 

байланысты болады. 

Кейбір көкөністердің 

(қияр, қызанақ, кәді) 

суық түскенше 

жиналатынын түсіндіру. 

Көкөніс атауларын, 

пішінін, дәмін, түсін, 

иісін ажырата білуге 

үйрету. Көкөністердің 

піскенін ажырата білуге 

көңіл аудару. 

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



Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

«Әлди , әлди» әндері. Орыс ертегісінен 

үзінді 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

«Қуыр,қуыр,қуырмаш»  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Үстел үсті  театры 

«Менің отбасым» 

және т.б. тақырыптар 

бойынша сюжетті 

картиналар қарастыру. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 

Ойын «Кімнің 

заттары?» (жақын 

адамдарының 

заттарын 

анықтау); 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

пазлдар, мозаика 

және т.б. 

сюжеттік ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және т.б. 

 



Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме құрастыру 

«Әжең  туралы 

әңгімелеп бере» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып  

қапшық»  

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын  

ойыншықтардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту.  

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын «Атын 

атап бер»   

Мақсаты: түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Бақшада өнім 

жинауды бақылау 

Бақылау 

Қыркүйек айында 

бақшадағы 

көкөністерді жинау 

қажет, әйтпесе олар 

үсіп кетуі мүмкін. 

Балалармен өнімді 

жинағанға дейін 

бақшаны қарап 

шығу. Балалар 

түптерді қарай 

отырып, қазылмаған 

көкөніс орындарын 

біледі. Балаларға 

өнімнің мол екендігін 

айтып, жаз бойғы 

еңбектерінің зая 

кетпегенін баяндау 

(суару, жерді 

қопсыту). Көкөніс 

өте бітік (жақсы) 

шыққан; өнім күтімге 

байланысты болады. 

Кейбір көкөністердің 

Күзгі өрмектің ұшуын 

бақылау 

Бақылау 

Жәндіктердің 

қоршаған ортаға 

бейімделуі туралы 

нақты ұғымдар беру. 

Ерте күзде көптеген 

өрмектің ұшуын 

көруге болады. Желсіз 

ашық күндері 

бұталарға, шөптерге, 

шарбақтарға ілінген 

өрмек жіпшелерінен 

олардың жас 

қожайындары – 

кішкене өрмекшілерді 

көреміз. Өрмекші 

ұшуға дайындалғанын 

түсіндіру, өрмекші 

сабақтың басына 

шығады да қарнын 

оған қысады, өрмек 

сүйелшелерінен 

жіңішке өрмек 

шығады, ал оны жылы 

Бақылау: Ауа-

райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-

райын бақылай 

отырып, күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң »  

Мақсаты: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.Тазалыққ

а, кішіпейілдікке 

үйрету.Үлкендердің 

еңбегін қадірлей 

білуге тәрбиелеу 

Алғашқы суық 

түскенін бақылау 

Бақылау 

Жерге алғашқы 

қыраудың түсуі – күз 

белгісі екеніне 

балалардың көңілін 

аудару. 

Таңертеңгілік жер, 

үй шатырлары 

күмістей аппақ 

болады. Күн суытып 

аяз күшіне ене 

бастады. Өзендер 

мен көлдердің бетіне 

мұз қатты. Мұз 

үстімен жүруге 

болатындай көрінеді, 

бірақ мұздың үстін 

аяқпен басқан сәтте - 

ақ ойылып ішіне 

түсіп кетеді. 

Топырақты бақылау. 

Бақылау 

Балалар назарын аяқ 

астына, жерге аудару. 

Құрғақ жылы күні топырақ 

жылы болады, қолға алсаң 

шашылғыш, түсі ашық сұр 

болады. Жаңбырлы күні ол 

қара түсті, тығыз, ылғалды 

болады. Алғашқы суық 

түсісімен топырақ тас 

сияқты болып қатып 

қалады. 



(қияр, қызанақ, кәді) 

суық түскенше 

жиналатынын 

түсіндіру. Көкөніс 

атауларын, пішінін, 

дәмін, түсін, иісін 

ажырата білуге 

үйрету. 

Көкөністердің 

піскенін ажырата 

білуге көңіл аудару. 

ауа жоғары көтеріп 

алып кетеді. Өрмекші 

ауада жіппен қозғалып, 

оны жоғары көтереді, 

төмен түсіреді. 

Өрмекшілер осылайша 

қоныстанады. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қазан айы  ІІ-апта (11-15  аралығы) 

Күні: 11.10.2021-15.10.2021ж. 

«Құлыншақ»  кіші  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Менің көшем» 

Мақсаты: Балаларға өздерінің тұратын көшесі туралы таныстыру,оларға көшелерінің атауларын білуге үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

11.10.2021 

 

Сейсенбі 

12.10.2021 

 

Сәрсенбі 

13.10.2021 

 

Бейсенбі 

14.10.2021 

 

Жұма 

15.10.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Жыл мезгілдру 

туралы әңгімелесу. 

«Күз» (сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: 

Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету 

Әңгіме құрастыру. 

«Менің көшем 

туралы әңгімелеп 

беру» 

Мақсаты: баланың 

сөздік 

қорын,көшесі, 

туысқандарының 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен байыту 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: Баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту 

Жыл мезгілдру 

туралы әңгімелесу.  

Мақсаты: Қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету 

Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер.» 

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және қолдың 

ұсақ маторикасын дамыту 

           Ертеңгілік жаттығу№1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Ойын:Сылдырмақ

қа дейін еңбекте  

 Мақсаты:  Аяқ-қол 

бұлшық еттерін 

жетілдіру. Ойынға 

деген 

Ойын Доп шеңбер 

ішінде  

Мақсаты: 

Тапсырманы нақты 

орындауға үйрету. 

Қимыл-

Ойын: Допты 

домалатып жібер  

Мақсаты: Допты тура 

домалата білуге 

үйрету. Ептілікке 

баулу. 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

алуға жаттығу. 

 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 

жетілдіру.  

 



қызығушылықтарын 

арттыру. 

қозғалыстарын 

арттыру. 

 

 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар:  
1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6 доп арқылы 

кезекпен, қолдың 

түрлі қалыпмен аттап 

өту. Түрлі жағдайда 

тепе-теңдікті 

сақтауды үйрету. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты: Сөздік 

қорын көшені 

сипаттайтын 

атауларымен, 

қасиеттерімен 

білдіретін зат 

есімдермен байыту. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Көлік 

дөңгелегі»  

Мақсаты : Заттық 

сурет салу 

автомашина әртүрлі 

бағыттығы тура 

сызықтар мен 

оларды қиылысуын 

жүрізе білуді. 

 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

2.Музыкалық 

сүйемелдеуге сәйкес 

түрлі қарқында 

әртүрлі таныс дене 

жаттығуларын 

орындату. Допты 

жоғары лақтыру, 

еденге ұру және оны 

екі қолымен қағып 

алуды үйрету. 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «2 саны 

және цифры.Шеңбер 

мен шаршы» 

Мақсаты:  2 ге дейін 

санау дағдыларын 

дамыту,  санды тани 

білуге үйрету.2 ге 

дейінгі сандарды 

тәртібі бойынша 

санау дағдысын 

қалыптастыру. 

 
 

«Дене шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

3.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып, біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып, бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы 

«Полиция» 

Мақсаты:Жол ережесі 

бойынша сахналау 

адамдардың сезімі 

қарым-қатынасын 

көрсету. 

Мүсіндеу     

Тақырыбы: 

«Орындық»  

Мақсаты:Түрлі 

пішіндегі 

аялдамадағы 

орындықтарды саз 

балшықтан жасауды 

үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Өсімдіктер мен 

бұталар.» 

Мақсаты:Жақын көше 

маңайдағы өсімдіктер 4-

5түрі мен бұталарды 

атауға үйрету. 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде жүру 

ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын және 

түстерді ажырата білу. 

Әуенді ырғақты қимыл:  

«Марш» Ю.Энтин 

Музыка тыңдау:  

«Бағдаршам» Қ.Қайым 

Ән айту:  «Күз тамаша!» 

С.Шынымов  

Ойын ойнау: «Светофор-

айрықшам» Ю.Чичков 

Орыс тілі                  

Тема: «Моя улица» 

Цел: . Познакомить с 

главными улицами 

города, его 

достопримечательно

стями. Научить 

детей 

дифференцировать 

транспорт по виду, 

назначению. 

Обучение 

элементарным 

правилам поведения 

в общественных 

местах. 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін 

сақтау, қауіпсіздікке 

баулу. Әннің сергек, 

ширақ, сабырлы 

сипатын және 

түстерді ажырата 

білу. 

 

Серуенге 

дайындық 

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



Серуендеу Бақылау: Ауа-

райын бақылау. 

Мақсаты: Ауа-

райын бақылай 

отырып, күз 

мезгілінің өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: « Таза алаң » . 

Мақсаты: Аула 

сыпырушыға 

көмектесу.Тазалыққа

, кішіпейілдікке 

үйрету.Үлкендердің 

еңбегін қадірлей 

білуге тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: 

Е.Өтетілеуов « 

Күшік » . 

Ағаштарды бақылау 

(қайың, үйеңкі, терек, 

шырша, шетен ағашы, 

қарағаш) 

Бақылау 

Балаларға аулада өсіп 

тұрған ағаштарды айыра 

білге үйрету. Күз 

айында ағаштардың 

қандай өзгерістерге 

ұшырайтынын баяндау. 

Себебін сұрау? 

Жапырақты және 

қылқанды ағаштар 

туралы түсіндіру. 

Балаларға ағаштарды 

күтуге, олардан табиғат 

сұлулығының көркін 

сезінуге тәрбиелеу. 

Бұтақтар түбін 

қазу 

Еңбектенуге 

үйрету, еңбек 

дағдысын 

қалыптастыру. 

Ұқыпты жасай 

білуге, достарына 

колғабыс ете білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойындар. 

Тәжірибелер мен 

сұрыптамалар. 

«Шатастырушы» 

Ағаш бұталарының 

тұқымын 

салыстыруға 

үйрету, қандай 

бұтадан алынғанын 

айыра білу 

(тәрбиеші бұтақтар 

мен 

жапырақтардың 

орнын ауыстырып, 

балаларды 

шатастырады). 

 

Өзіндік әрекет 

Бірлескен 

ойындарда 

өздерінің қимыл-

әрекеттеріне 

жауапкершілікпен 

қарау, ойын 

мақсатын жете 

түсіну. 

Аула тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша тазалығы 

аула тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар көп 

түседі, аула 

тазартушы айналаны 

жиі түскен жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

Аула тазалаушының 

ауланы қандай 

құралдарды 

(сыпырғыш, күрек, 

қоқысқа арналған 

контейнер) 

пайдаланып 

тазалайтынын 

бақылау. Балаларды 

аула тазалаушының 

жұмысын жеңілдету 

үшін балабақша 

ауласын таза ұстауға 

көңілдерін аудару. 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды бақылау 

Бақылау 

Байқағыштығын, назар 

салуларын дамыту; 

күздегі өлі табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру, киім 

үлгілерінің 

маусымдық, ауа-

райына байланысты 

өзгеретінін баяндау; 

балалардың сөздік 

қорларын байыту. 



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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын айтып 

балаларды тәтті ұқыға 

жаттқы 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Ойын «Кімнің 

заттары?» (жақын 

адамдарының 

заттарын анықтау); 

Суретті 

кітапшаларды бояу, 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Қайда не өседі?» 

Ойын 

мақсаты: Балалардың 

өсімдіктер жөніндегі 

білімін бекіту, оларды 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән 

маманының 

жоспары 

бойынша) 

«Нені қайдан 

алуға болады?» 

Мақсаты: Адамға 

қажетті заттарды 

дұрыс атай білуге, 

жалпы атауын 

айтуға үйрету. 

 

сюжеттік 

ойыншықтармен 

ойындар, 

ертегі оқып беру; 

үстел үсті театры және 

т.б. 

 



бір-бірінен айырып, 

өсетін жеріне 

байланысты топтастыру, 

сөздік қорын молайту 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Күз»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

   Әңгіме құрастыру 

«Әжең  туралы 

әңгімелеп бере» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

туысқандарының 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып  

қапшық»  

Мақсаты: 

баланың сөздік 

қорын  

ойыншықтардың 

атауларын 

білдіретін 

сөздермен 

байыту.  

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Атын атап бер»   

Мақсаты: түсті 

қабылдауды және қолдың 

ұсақ моторикасын дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: «Құстарды 

бақылау» 

 Мақсаты:  

- қыстайтын, 

алаңға келетін 

құстардың аттарын 

анықтау.  

- Олардың 

сыртқы бейнесін, 

қандай жемді жақсы 

көретінін, қалай 

тұрып, қалай 

жүретіндерін 

анықтау. 

- Балаларды 

байқағыштыққа, 

құстарға жанашыр 

болуға тәрбиелеу. 

Ағаштарды бақылау 

(қайың, үйеңкі, терек, 

шырша, шетен ағашы, 

қарағаш) 

Бақылау 

Балаларға аулада өсіп 

тұрған ағаштарды айыра 

білге үйрету. Күз айында 

ағаштардың қандай 

өзгерістерге 

ұшырайтынын баяндау. 

Себебін сұрау? 

Жапырақты және 

қылқанды ағаштар 

туралы түсіндіру. 

Балаларға ағаштарды 

күтуге, олардан табиғат 

сұлулығының көркін 

сезінуге тәрбиелеу 

Бұтақтар түбін 

қазу 

Еңбектенуге 

үйрету, еңбек 

дағдысын 

қалыптастыру. 

Ұқыпты жасай 

білуге, достарына 

колғабыс ете 

білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойындар. 

Тәжірибелер мен 

сұрыптамалар. 

«Шатастырушы» 

Ағаш 

бұталарының 

тұқымын 

салыстыруға 

Аула 

тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша 

ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша 

тазалығы аула 

тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар 

көп түседі, аула 

тазартушы 

айналаны жиі 

түскен жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды бақылау 

Бақылау 

Байқағыштығын, назар 

салуларын дамыту; күздегі 

өлі табиғат құбылыстарын 

түсіндіру, киім үлгілерінің 

маусымдық, ауа-райына 

байланысты өзгеретінін 

баяндау; балалардың сөздік 

қорларын байыту. 



үйрету, қандай 

бұтадан 

алынғанын айыра 

білу (тәрбиеші 

бұтақтар мен 

жапырақтардың 

орнын ауысып, 

балаларды 

шатастырады). 

 

 

Аула 

тазалаушының 

ауланы қандай 

құралдарды 

(сыпырғыш, күрек, 

қоқысқа арналған 

контейнер) 

пайдаланып 

тазалайтынын 

бақылау. 

Балаларды аула 

тазалаушының 

жұмысын 

жеңілдету үшін 

балабақша ауласын 

таза ұстауға 

көңілдерін аудару. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қазан айы  ІІІ-апта (18-22  аралығы) 

Күні: 18.10.2021-22.10.2021ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» 

Мақсаты: Балаларға үйдегі және көшедегі қауіпсіздік ерекшеліктерін түсіндіру.Үйдегі,көшеде,балабақшада сақтау керек ережелері 

туралы білімдерін кеңейту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

18.10.2021 

 

Сейсенбі 

19.10.2021 

 

Сәрсенбі 

20.10.2021 

 

Бейсенбі 

21.10.2021 

 

Жұма 

22.10.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Топ бөлмесіндегі 

ойыншықпен ойнау 

ережесі туралы 

әңгіме.  

 

 Қауіпсіздік ережесі 

туралы әңгіме.  

«Көше тәртібі» 

туралы әңгіме 

Мазмұнды рөлді 

ойын: «Өрт 

сөндіруші» 

Мульттоптама көру 

Дид/қ ойын: «Кім қандай 

қызмет атқарады?» 

Мақсаты:Балалардың 

қолына үлестірмелі 

тапсырма 

тарату.Қызметіне қарай 

суреттегі мамандық 

иелерін қыстырғышпен 

қыстыру. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Тіл  ұстарту      

жаттығуы 

Өс- өс- өс, 

Тігіп  алдым  қос, 

Екіге  екіні  қос. 

Баланың балабақаша 

аумағынанан сыртқа 

кетуіне болмайтыны 

туралы әңгімелесу. 

Саусақ ойыны 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап 

«Бір-бірімізбен 

сәлемдесейік» ойыны 

Мақсаты:Балалардың 

қимыл-қозғалыс 

белсенділігін дамыту 

Суретпен әңгіме: 

«Салыстыр да, 

атын ата» 



Көңілде  жоқ қос. 

Өс-өс-өс. 

Өнегелі  болып  өс. 

күш 

Мақсаты:Сандарды 

ретімен,кері санап 

үйренуге тәрбиелеу. 

 

Ұ.О.Қ «Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

1.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электр 

құралдары» 

Мақсаты: Үйдегі 

электр құралдарды 

атау мен (шам, 

шайнек, фен, электр 

тетігі)сөздік қорын 

жалпылаушы 

мағыналы сөздермен 

байту.   

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2. 50см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіруді үйрету. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Үшбұрышпен 

танысу.Қысқа 

ұзын,жылдам баяу.»  

Мақсаты: 

Үшбұрышпен танысу, 

заттарды көлемі 

бойынша 

салыстыру,ұзын 

қысқа,жылдам баяу 

ұғымдарын меңгерту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Жолдар » 

Мақсаты:Түзу қысқа 

содан соң ұзын 

жолдарды қиюды 

үйрету. Қайшы 

қолдануда қауыпсыздық 

ережелерін түсіндіру. 

 

«Дене 

шынықтыру» 

Негізгі қимылдар: 

3.Қырлы тақтаймен 

жүру. Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны қолымен 

қағып алуды үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй 

өсімдіктері» 

Мақсаты: Үй 

өсімдіктері танып 

атау, көшет 

отырғызуда 

қауыпсыздық 

сақтауды менгерту. 

 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «От 

шашулар»  

Мақсаты:От 

шашуларын 

түткішемен 

(дәстүрден тыс 

амал)салу. Тыныс 

алу қауыпсыздығын 

сақтау мен от 

шашуларының 

қауыбынан сақтану 

Музыка  

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі 

және көшедегі 

қпуіпсіздікке үйрету. 

Музыкалық ырғақты 

қимылдарды орындауда 

жеңіл секірулер, 

жұптаса билеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:«Су мен 

күн» 

Мақсаты:Өлі табиғат 

объектілері-су, күннің 

көзі туралы білімдерін 

бекіту, олардың 

қауібімен таныстыру.   

  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы 

«Бауырсақ» 

Мақсаты: 

«Бауырсақ» ертегісін 

таңдау.Қауіпті 

болған жағдайды 

түсінуді 

қалыптастыру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы«Себет 

жасау» 

Мақсаты қағазды 

құрастыру арқылы 

икемділікке баулу. 

 



ережелерін 

таныстыр 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Балабақшаның 

ауласындағы  

гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке 

шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Таяудағы көшелерді 

бақылау 

Бақылау 

Көше туралы білімдерін 

кеңейту. Балаларға 

көшеде көлік 

қозғалысының көптігін 

ескерту. Жолда жүру 

ережелерімен танысуды 

жалғастыру: бағдаршам 

дабылдары, жаяу 

өткелдер туралы 

білімдерін бекіту, көше 

мен тротуар жолдарын 

айыра білуге үйрету. 

Көшеде өздерін қалай 

ұстау керектігін 

түсіндіру. 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау 

Балаларға ауа 

температурасын 

бақылау үшін арнайы 

құрал термометр бар 

екендігін түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл 

сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

Аула 

тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша 

ауласының 

тазалығына аудару. 

Балабақша 

тазалығы аула 

тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар 

көп түседі, аула 

тазартушы 

айналаны жиі 

түскен жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

Балабақшаның 

ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

«Әлди,әлди» бесік 

жыры балаларды тәтті 

«Әжем айтқан ертегі» 

Әнімен балаларға тәтті 

Саржайлау әнімен 

балаларды тәтті 

«Ертегілер әлеміне 

саяхат» балаларға 



жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу. 

ұйқыға жатқызу. ұйқы сыйлау. ұқыға жаттқызу өздеріне таныс ертегі 

желісін айтып беру. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Үстел-үсті 

театры:«Бауырсақ» 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі»  

«Пішіндер» 

Мақсаты:Балалармен 

пішіндер ауылына 

қонаққа бару.Пішіндер 

түрімен таныстыру. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Дидактикалық ойын: 

«не жоқ?» 

Қимылды ойын: «Өрт 

сөндіруші» 

Желілі ойын. 

«Құрылысшы» 

Қимылды ойын: 

«Жалауға қарай жүгір»  

Ойын: «Ұқсасын 

тап» 

Желілі ойын: 

«Отбасы» 

«Шеңберге тез тұр!» 



Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның 

ауласындағы  

гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке 

шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Таяудағы көшелерді 

бақылау 

Бақылау 

Көше туралы 

білімдерін кеңейту. 

Балаларға көшеде 

көлік қозғалысының 

көптігін ескерту. 

Жолда жүру 

ережелерімен 

танысуды жалғастыру: 

бағдаршам дабылдары, 

жаяу өткелдер туралы 

білімдерін бекіту, 

көше мен тротуар 

жолдарын айыра 

білуге үйрету. Көшеде 

өздерін қалай ұстау 

керектігін түсіндіру. 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау 

Балаларға ауа 

температурасын 

бақылау үшін 

арнайы құрал 

термометр бар 

екендігін түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл 

сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, 

ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

Аула 

тазалаушының 

еңбегін бақылау 

Бақылау 

Балалар назарын 

балабақша 

ауласының 

тазалығына 

аудару. Балабақша 

тазалығы аула 

тазартушының 

міндетінде. Күзде 

жерге жапырақтар 

көп түседі, аула 

тазартушы 

айналаны жиі 

түскен жапырақ 

қалдықтарынан 

тазартуы қажет. 

Балабақшаның 

ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап 

күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қазан айы  ІV-апта  

Күні: 25.10.2021-29.10.2021 ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты: Балаларға күз туралы түсінік беру.Оларға күз мезгілінің ауа-райын,ондағы ерекшеліктер туралы айту.  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

25.10.2021 
 

Сейсенбі 

26.10.2021 

 

Сәрсенбі 

27.10.2021 

 

Бейсенбі 

28.10.2021 

 

Жұма 

29.10.2021 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидактика

лық,саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел үсті ойыны: Бұл 

қай мезгіл? Мақсаты: 

Балаларға күз мезгілі 

суретін көрсетіп,күзде 

болатын табиғат 

құбылыстарымен 

таныстыру. 

Дидактикалық 

ойын: «Бауда 

ма?Бақшада ма?» 

Мақсаты:Балаларғ

а көкөністер мен 

жемістерді айрып 

көрсетуге үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Күн мен 

жаңбыр»ойыны. 

Мақсаты:Балалар 

күн шыққанда ойнап 

жүреді.Жаңбыр 

дегенде қолшатыр 

астына тығылады.  

«Басбармақтай 

балақай» Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

икемділігін жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

Саусақ ойыны 

Дидактикалық ойын: Кім 

болам? Мақсаты: әр түрлі 

заттарды көрсетіп, аттарын 

ататып, олардың еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру,  

                                               Ертеңгілік жаттығу №4 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Жоғалған зат» 

ойыны. 

Ойын барысы : 

Үстелдің үстіне 

бірнеше зат қойылады. 

Бала оларға мұқият 

қарапалғансоң, 

Дидактикалық ойын 

« Бұл қандай пішін ?» 

 Мақсаты: баланы 

нысандарды кезекпен 

ауыстыруға үйрету. 

 

Дидактикалық ойын 

«Үлкен және 

кішкентай» 

Мақсаты : Балаларға 

жемістерді 

салыстыруға үйрету. 

 

Саусақ ойыны 

«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

моториканы және сөйлеу 

ырғағын дамыту. 

 

Дидактикалық ойын 

« Нұсқаулық » 

Мақсаты:баланы 

ойыншықтарды 

ажырата және атауға 

үйрету, сонымен қатар 

олардың негізгі 



терісқарап тұрады. 

Үстелден бір зат 

алыптасталынады. 

Оқушы қай заттың 

жоғалып кеткенін табу 

керек. Заттардың 

санына қарап өсіруге 

болады. 

 

қасиеттерін (түсі, 

өлшемі) бөліп 

көрсету; есту қабілетін 

дамыту, сөйлеуді 

түсінуді жетілдіру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде сигнал 

бойынша саптағы өз 

орнын тауып алу. 

Допты жерге лақтыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Алтын 

күз»   

Мақсаты:Әңгімеге 

қатысу және тілді 

түсіну, тындау 

біліктіліктерін, көлем, 

шағын күз жайлы 

тақпақтарды жатқа 

айтуын қалыптастыру. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Күзгі 

бақ»   

Мақсаты: Күзгі бақ, 

ормандағы ағаш 

пропорциясын ескере 

отырып, сурет салуды 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға бір-

бірден сапқа тұру. 

Кегль ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс тұрып, 

допты лақтыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:" Заттар 

тобын салыстыру , 

артық кем. 2 санымен 

танысу» 

Мақсаты:заттарды 

қатар қойып салыстыру 

арқылы артық кемін 

табу. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша 

төрттағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Күзгі 

саяхат»        

Мақсаты:Ата мен 

әженің ауылдан күзде 

қонаққа келгенде 

әңгіме тындау мен 

адамдардың сезімі 

мен қарым-қатынасын 

көріп, қайталап 

көрсетуді 

қалыптастыру. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Бақша 

өнімдері» 

Мақсаты:Пропорция

ларды сақтап, саусақ 

пен алақан 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ағаштар 

мен бұталар» 

Мақсаты: Тірі табиғат-

ағаштар мен 

көкөністерді атауға 

үйрету, табиғатты және 

ауа райының 

жағдайларын(Жаңбыр, 

тұман, бұлт,ашық, 

жел),бақылауды үйрету.  

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы 

көрсете білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

 

Орыс тілі 

Тема:Золотая осень 

Цель: Познакомит 

детей о время года 

осень. Уметь называть 

названия некоторых 

природных явлений на 

русском  языке. Учить 

замечать ход сезонных 

явлений .Следить за 

правильным 

произношением, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті 

бейнелер арқылы 

көрсете білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу.  

 



қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Балабақшаның 

ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді баптап 

күтуге тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Балабақшаның 

ауласына ұшып келген 

құстарды бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене бөліктерін 

атауға үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету. 

Балалар мен 

үлкендердің киімін 

қарау. 

Мақсаты: Балаларды 

киімдермен 

таныстыру.Олардың 

сымбатына, ою-

өрнегіне 

қызықтырумен бірге 

қазақша дұрыс 

атапайтуға 

үйрету.Киімдерді 

қалай күтіп ұстауды 

үйрету. 

Тәрбиеші 

балалармен бірге 

бақылау 

жасайды.Бәрі суық 

кезеңде әр түрлі тірі 

жабайы аңдар 

(қасқыр,түлкі,қысты

ң құстары):аңдар 

қоректенеді,күннің 

түсуінен түстері 

өзгереді.Мұғалім 

балалардың киіміне 

көңіл 

Бұлтты күнге бақылау 

жұмысы 

Мақсаты: Ауа-райы 

жайлы мағлұмат беру. 

Бұлтты сипаттай 

білуге, әңгімелей 

білуге үйрету. 

Білімдерін,сөздік 

қорларын 

толықтырып,өлең 

тақпақ жаттатып,тіл 

үйренуге 

қызығушылығын 

арттыру. 

Тәрбиеші балалармен 

бірге күннің 

бұлттанып тұрғанын 

байқайды.Бұлтқа 

қарап ауа-райының 

әртүрін көруге 

болады.Қою қара 

бұлттың белгісі- 

жаңбыр,онда жаңбыр 

жауады.Күн 

көрінбейді,онда 

далаға шыққың 

келмейді.Жаңбырдан 

Күз келбеті. 

 

 

Мақсаты: Балаларды күз 

келбетін сипаттай білуге 

үйрету,күз айларын атай 

білуге,сөздік қорларын 

байыту,ойлау,есте 

сақтау,түсіну 

қабілеттерін жетілдіру. 

тәрбиеші балалармен 

бірге күздің 

жапырақтарына бақылау 

жасайды.(Күн 

жарық,ашық-жарқын 

күндері бәрі аз;бәрі аспан 

секілді.Құрт-

құмырсқалар 

көрінбейді,солтүстіктен 

ұшатын құстар 

көрінеді.Жиі жаңбыр 

жауады,суық таңертең 

пайда болады). 



аударады.(сабақ 

киіміне, 

жаздыққа).Адам 

қалың киімдерін 

киеді.Қысқыға 

жеміс-жидектерін 

жинап алады. 

қорғанып бәрі 

тығылады. 

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 «Қошақаным» әнімен 

балаларды ұйқыға 

жатқызу. 

«Ертегілер елінде» «Бал бөбек» тақпағын 

айту. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу 

Орыс ертегісі «Үйшік» 

ертегісі мазмұнын айту. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар 

дербес әрекет 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 
«Күз»(сурет қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

 

Вариативтік 

кампонент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 
Мақсаты: 

қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Атын атап бер»   

Мақсаты: түсті қабылдауды 

және қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту. 

 

     

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына 

ұшып келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене бөліктерін 

атауға үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету. 

Балабақшаның 

ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Балалар мен 

үлкендердің киімін 

қарау. 

Мақсаты: 

Балаларды 

киімдермен 

таныстыру.Оларды

ң сымбатына, ою-

өрнегіне 

қызықтырумен 

бірге қазақша 

дұрыс атапайтуға 

үйрету.Киімдерді 

қалай күтіп ұстауды 

үйрету. 

Тәрбиеші 

балалармен бірге 

бақылау 

жасайды.Бәрі суық 

кезеңде әр түрлі тірі 

жабайы аңдар 

Бұлтты күнге 

бақылау жұмысы 

Мақсаты: Ауа-райы 

жайлы мағлұмат 

беру. Бұлтты 

сипаттай білуге, 

әңгімелей білуге 

үйрету. 

Білімдерін,сөздік 

қорларын 

толықтырып,өлең 

тақпақ жаттатып,тіл 

үйренуге 

қызығушылығын 

арттыру. 

Тәрбиеші 

балалармен бірге 

күннің бұлттанып 

тұрғанын 

байқайды.Бұлтқа 

қарап ауа-райының 

Күз келбеті. 

Мақсаты: Балаларды күз 

келбетін сипаттай білуге 

үйрету,күз айларын атай 

білуге,сөздік қорларын 

байыту,ойлау,есте 

сақтау,түсіну қабілеттерін 

жетілдіру. 

тәрбиеші балалармен бірге 

күздің жапырақтарына 

бақылау жасайды.(Күн 

жарық,ашық-жарқын 

күндері бәрі аз;бәрі аспан 

секілді.Құрт-құмырсқалар 

көрінбейді,солтүстіктен 

ұшатын құстар көрінеді.Жиі 

жаңбыр жауады,суық 

таңертең пайда болады). 
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(қасқыр,түлкі,қыст

ың құстары):аңдар 

қоректенеді,күннің 

түсуінен түстері 

өзгереді. 

әртүрін көруге 

болады.Қою қара 

бұлттың белгісі- 

жаңбыр,онда 

жаңбыр 

жауады.Күн 

көрінбейді,онда 

далаға шыққың 

келмейді.Жаңбырда

н қорғанып бәрі 

тығылады. 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қараша айы  І-апта  

Күні: 01.11.2021-05.11.2021ж 

«Құлыншақ»  ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны  

Апта тақырыбы: «Өзім туралы» 

Мақсаты: Баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға. Тұрмыста, көшеде , табиғат жағдайларында кауіпсіз мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыруға және балалардың қимыл-қозғалыс тәжірибесін негізгі қимылдарды жетілдіру арқылы байытуға, шығармашыл, танымдық 

және сөйлесу қабілеттерін пайдалана отырып, қимыл белсендігіне қажеттілікті жетілдіру.  

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

01.11.2021 

 

Сейсенбі 

02.11.2021 

 

Сәрсенбі 

03.11.2021 

 

Бейсенбі 

04.11.2021 

 

Жұма 

05.11.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Мимикалық 

жаттығу» 

Мақсаты: 

балалардың көңіл 

күйлерін түрлі 

эмоциялармен 

білдіруге үйрету. 

Достар креслоға 

отырып еді, оның 

аяғы сынып қалды – 

«мұңаю».Не 

істейміз?»- «таң 

қалу». Таптық! – 

«қуаныш». Балға 

мен шеге алып, 

орындықты 

жөндедік – 

«қуаныш».Енді 

ешқандай қиындық 

жоқ! «Тыныштық» 

Дидактикалық 

ойын ««Не қайда 

өседі» 

Мақсаты:Балаларды

ң өсімдіктер 

жөніндегі 

білімдерін бекіту, 

балалардың өз 

бетінше ойлау 

қабілетін және 

белсенділіктерін 

дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: «Менің 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Көзді 

байлау арқылы үстел 

үстіндегі заттарды 

сипап сезу 

дағдыларын бекіту. 

Үстел үсті ойыны: 

«Қайсысы ұнайды?» 

Мақсаты:Суреттен 

көрген заттарының 

атын атап, 

суреттеп,қайсысының 

ұнайтынын,не үшін 

ұнағанын айтқызу. 

Сөздік қорын молайту. 

Қимылдық ойын: «Өз 

жұбыңды тап» 

Мақсаты:Әуеннің 

көмегімен шеңберді айнала 

жүгіріп әуен біткенде 

жұбын табу керек. 



                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Жоғалған зат» 

ойыны. 

Ойын барысы : 

Үстелдің үстіне 

бірнеше зат 

қойылады. Бала 

оларға мұқият 

қарапалғансоң, 

терісқарап тұрады. 

Үстелден бір зат 

алыптасталынады. 

Оқушы қай заттың 

жоғалып кеткенін 

табу керек. 

Заттардың санына 

қарап өсіруге 

болады. 

 

Дидактикалық ойын 
« Бұл қандай пішін ?» 

 Мақсаты: баланы 

нысандарды кезекпен 

ауыстыруға үйрету. 

 

Дидактикалық 

ойын 

«Тазалық 

құралдары» 

Мақсаты : Люля 

шеңберінде 

берілген суретіне  

қарай қажетті 

заттарды 

орналастыру. 

 

Саусақ ойыны 
«Санамақ» ойыны 

Мақсаты : кіші 

моториканы және сөйлеу 

ырғағын дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын 

« Нұсқаулық » 

Мақсаты:баланы 

ойыншықтарды 

ажырата және атауға 

үйрету, сонымен 

қатар олардың 

негізгі қасиеттерін 

(түсі, өлшемі) бөліп 

көрсету; есту 

қабілетін дамыту, 

сөйлеуді түсінуді 

жетілдіру. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру, жүгіру 

әдістерін қайталап, 

пысықтау, Скамейка 

үстімен жүру, секіріп 

түсуді үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Өзім 

туралы»  

Мақсаты: Сурет 

Дене шынықтыру     

Негізгі қимылдар: 

2. Жүгіру,секіру 

жаттығуларын 

пысықтап скамейка 

үстімен еңбектеп 

жүру,доптағы қағып 

лақтыру жаттығуларын 

меңгерту. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «3 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Бір аяқтап 

секіру.Допты 

нысанаға 

лақытру.Бөрене 

үстінен аттау. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғат 

құбылыстары» 

Музыка  

Тақырыбы: «Мен 

өмірдің гүлімін» 

Мақсаты:Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

Қоршаған ортамен 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр? 

Мақсаты: 

«Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр? 

» ертегісін 

түсіну.Тапқырлыққа,

батылдыққа, 

мейірімділікке 

тәрбиелеу. 



бойынша заттар және 

өзі туралы әңгіме, 

үлгі бойынша әңгіме 

құрастыру. 

 

санымен 

танысу.Санды затпен 

сәйкестендіру» 

(Уақытты бағдарлау) 

Мақсаты: 3  санымен 

таныстыру.3  ке дейінгі 

сандарды  затпен 

сәйкестендіру.Жыл 

мезгілдері, ай, апта 

күндері қайталанып 

келуі туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Мойын 

орамалын өрнектеу» 

Мақсаты: Мойын 

орамалды өрнектеу 

ұлттық оюды жапсыру 

жұмысын ұқыпты 

орындауды 

қалыптастыру. 

 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстары 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру жел, 

жаңбыр, бұлт. 

 

Сурет  салу 

Тақырыбы: 

«Алақанның 

көңілді 

саусақтары» 

Мақсаты: Әр 

саусақ бейнесіне 

көз,мұрын,ерін ,қас 

салуды үйрету. 

танысу 

Тақырыбы: 

«Еңбек әрекеті» 

Мақсаты: 

Заттық-кеңістіктік 

дамытушы ортада 

ересектер қатынастарын 

және еңбегін 

сипаттайтын ойын 

әрекеттерін орындау 

«Сән салоны», «кіші 

маркет» 

 

 

 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Жемістер мен 

көкөністер»  

Мақсаты: тамақ 

қалдықтарынан түрлі 

заттар жасауды 

менгеру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Құстарға бақылау 

жасау. 

Мақсаты: Балаларға 

құстар туралы 

мағлұмат 

беру,оларды 

аялауға,қоректендір

уге 

дағдыландыру.Сөзді

к қорларын 

молайту,әңгімелей 

Жел бұлтты 

қалыптастырған туралы 

ұсынысты қалыптастыру; 

творчестволық 

елестетудi жетiлдiру; 

қиялдауға ықыластарын 

тудыру. 

Бұлттылықты бақылау 

Сұрақтар: Аспанда нені 

көріп тұрсыңдар? (Бұлт). 

Бүгін аспан қандай екен? 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау: 

Балаларға ауа 

температурасын 

бақылау үшін 

арнайы құрал 

термометр бар 

екендігін 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды бақылау 

Бақылау: 

Байқағыштығын, 

назар салуларын 

дамыту; күздегі өлі 

табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру, киім 

үлгілерінің 

маусымдық, ауа-

Шөптерді бақылау 

Бақылау: Балаларға 

салқын түскен соң 

шөптердің солатынын 

түсіндіру; біржылдық 

өсімдіктердің сабақтары 

мен түбірлері қурап 

қалады, тек келесі жылға 

ұрықтандыратын тұқымы 

қалады. Көпжылдық 

өсімдіктер жер бетінде 



білуге 

дағдыландыру. 

Тәрбиеші 

балалармен бірге 

бақылау жасайды: 

құрт-

құмырсқаға,ұшатын,

тамақтанатын 

құстарға: 

қарлығаш,қарға.Қыс

қы құс күннің күзгі 

күні 

қоректенеді.Олар 

адамға жақын 

ұшады. 

Бұлттар неге ұқсайды? 

Жел бұлтпен не істейді? 

түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

(шкала, қызыл 

сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, 

ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтары

н, танымдық 

қызығушылықтар

ын дамыту. 

райына байланысты 

өзгеретінін баяндау; 

балалардың сөздік 

қорларын байыту. 

Көркем сөз: 

Жапырақ сиректеу, 

Ауа желкемдеу, Түн 

ұзақтау, Күн 

келтелеу 

Қимыл-қозғалыс 

ойыны: «Түйілген 

орамал» 

Дыбыс бойынша 

әрекет жасайды, 

орамалды екі қолмен 

асыра лақтыру және 

қағып алу. Қимыл-

әрекетін дамыту: 

ептілік, дәлдік. 

қурайды, өмірлері жер 

астында сақталады, 

түбірінде, түйнектерінде, 

бастарында. 

Өсімдіктердің 

құрылыстары туралы 

білімдерін бекіту. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың 

ұйқысын 

қадағалау.Жатар 

төсек-орындарын 

ұйықтауларына 

қарай ыңғайлап салу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату. 

«Ертегілер елінде» 

ертегі айтып беру. 

«Ата мен әженін 

ауылынына 

саяхат»жасау арқылы 

тәтті ұйқыға жіберу. 

«Әлди»әні  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 



Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Балаларға күз 

әндерін жаттату 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» «Жоғалған 

сан». 

Сандардың көршісін 

табу. (кубиктермен) 

(1 — ден10 — ға дейін 

сандар бойынша 

ретімен тұрады, 

балалар көршілерін 

табады.) 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Балаларға сурет 

көрсету арқылы 

жауап алу 

Балаларды көрме 

суреттерімен таныстыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Құстарға бақылау 

жасау. 

Мақсаты: Балаларға 

құстар туралы 

мағлұмат 

беру,оларды 

аялауға,қоректендіру

ге 

дағдыландыру.Сөзді

к қорларын 

молайту,әңгімелей 

білуге 

Жел бұлтты 

қалыптастырған 

туралы ұсынысты 

қалыптастыру; 

творчестволық 

елестетудi жетiлдiру; 

қиялдауға 

ықыластарын тудыру. 

Бұлттылықты бақылау 

Сұрақтар: Аспанда 

нені көріп тұрсыңдар? 

(Бұлт). Бүгін аспан 

Температураның 

түсуін бақылау 

(термометрмен 

жұмыс) 

Бақылау: Балаларға 

ауа температурасын 

бақылау үшін 

арнайы құрал 

термометр бар 

екендігін түсіндіру. 

Термометрдің 

құрылысы туралы 

Өтіп бара жатқан 

адамдарды бақылау 

Бақылау: 

Байқағыштығын, 

назар салуларын 

дамыту; күздегі өлі 

табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру, киім 

үлгілерінің 

маусымдық, ауа-

райына байланысты 

Шөптерді бақылау 

Бақылау: Балаларға 

салқын түскен соң 

шөптердің солатынын 

түсіндіру; біржылдық 

өсімдіктердің сабақтары 

мен түбірлері қурап 

қалады, тек келесі жылға 

ұрықтандыратын тұқымы 

қалады. Көпжылдық 

өсімдіктер жер бетінде 

қурайды, өмірлері жер 



дағдыландыру. 

Тәрбиеші 

балалармен бірге 

бақылау жасайды: 

құрт-

құмырсқаға,ұшатын,

тамақтанатын 

құстарға: 

қарлығаш,қарға.Қыс

қы құс күннің күзгі 

күні 

қоректенеді.Олар 

адамға жақын 

ұшады. 

қандай екен? Бұлттар 

неге ұқсайды? Жел 

бұлтпен не істейді? 

(шкала, қызыл 

сұйықты бағана) 

баяндау. Жауын-

шашынның ауа 

температурасына, 

ауа 

температурасының 

өсімдіктердің 

жағдайына әсерін 

байқауды үйрету, 

байқағыштықтарын, 

танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

өзгеретінін баяндау; 

балалардың сөздік 

қорларын байыту. 

Көркем сөз: 

Жапырақ сиректеу, 

Ауа желкемдеу, Түн 

ұзақтау, Күн 

келтелеу 

Қимыл-қозғалыс 

ойыны: «Түйілген 

орамал» 

Дыбыс бойынша 

әрекет жасайды, 

орамалды екі 

қолмен асыра 

лақтыру және қағып 

алу. Қимыл-әрекетін 

дамыту: ептілік, 

дәлдік. 

астында сақталады, 

түбірінде, түйнектерінде, 

бастарында. 

Өсімдіктердің 

құрылыстары туралы 

білімдерін бекіту. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма 
Қараша айы  ІІ-апта  

Күні:08.11.2021-12.11.2021ж 

«Құлыншақ»  ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 
Апта тақырыбы: ««Тазалық- денсаулық кепілі»» 

Мақсаты:Балаларға  жеке бас гигенасы,тазалық туралы түсінік беру.Әрқашанда қолды жуып,таза жүруге дағдыландыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

08.11.2021 

 

Сейсенбі 

09.11.2021 

 

Сәрсенбі 

10.11.2021 

 

Бейсенбі 

11.11.2021 

 

Жұма 

12.11.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дид/қ ойын: 

«Тазалық» 

Мақсаты: Тазабек 

пен жалқаубекті 

киіндіру. 

«Керісінше айт» 

ойыны 

Мақсаты:Логикал

ық ойлауды 

дамыту,қарама-

қарсы мағынасы 

бойынша айта 

алуды үйрету. 

«Бір-бірімізбен 

сәлемдесейік» 

ойыны 

Мақсаты:Балаларды

ң қимыл-қозғалыс 

белсенділігін 

дамыту 

«Дәрумендер» 

картиналар 

топтамасынан 

суреттер қарастыру 

Жаңылтпаштар: 

1.Талғат балға тап, 

Оншақты жаңғақ шақ, 

Шақсаң, сақ шақ. 

2. Қыста құлағым үсіп 

кетті, Үсіп, ісіп кетті. 

3.Қапыда ит қапты,  

Қатты қапты,  

Қапты қатты. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу№1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Шеңбердегі 

қасқыр» Мақсаты: 

ептілікті, жауап 

қайтару 

Ойын: «Арқан ойын» 

Мақсаты: арқаннан 

ептілікпен секіруді 

үйрету. 

Ойын: «Алысқа 

лақтыр»  

Мақсаты: 
қапшықты 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді 

дамыту, допты 

лақтыруға және қағып 

Ойын: 

«Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл 

секіру дағдыларын 



шапшаңдығын, іс-

қимыл дағдыларын 

дамыту.  

. 

 

нысанаға лақтыру 

икемділігін 

дамыту..   

 

алуға жаттығу. 

 

жетілдіру.  

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып, бағытты 

өзгертіп, шеңбер 

бойлап, тоқтай 

қалып, «Жыланша», 

заттарды айналып 

өтіп, алаңның бір 

жағынан екінші 

жағына және т.с.с. 

жүгіру еңіс тақта 

бойымен (20-30см) 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Тазалық 

денсаулық»  

Мақсаты: «Тазалық 

денсаулық» 

тазалыққа талабын 

арттыра тазалық 

бұйымдарымен 

(сабын, тіс щеткасы, 

мочалка, тарақ, 

сүлгі) таныстыру 

 

 

Сурет  салу 

Тақырыбы: 

«Дәруменді 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Тізені жоғары 

көтеріп,шеңбер бойлап 

жүру.Аралықты сақтай 

отырып,қол мен аяқ 

қозғалыстарын 

үйлестіру.Тоқтап заттаы 

алысқа тура нысанаға 

лақ тыру. 

40 см биіктік егі 

доғаның астымен 

еңбектеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: 

«Нешінші?» «Саны 

бойынша қайсысы?» 

Мақсаты: Сұрақтарына 

жауап беру дағдыларын 

дамыту.Сандарды 

айыруға,есептеуге 

үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Еркін жүру және 

жүгіру дағдыларын 

қалыптастыру.Еңіс 

тақта бойымен 2-30 

см жүру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолмен жоғары 

бастан асыра 

лақтыра қағып алу. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Мақтақыз бен 

мысық» 

Мақсаты: 

Мақта қыз бен 

мысық ертегіні 

сахналау 

барысында 

кейіпкерлер рөлін 

орындауды үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы"Табақ

тағы күлшелер"  

Мақсаты: 

түрлі тәсілдерді 

қолданып мүсіндеу 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру жел, 

жаңбыр, бұлт. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:Балаларға күз 

әндерін 

жаттатқызу.Күзде пісетін 

бақша өнімдері жайлы 

әндерді,музыкаларды 

үйрету.Музыкаға 

үйлесімді қимыл жасай 

білуге дағдыландыру. 

Орыс тілі                  

Тема: «Витамины» 

Цель: 

Закрепить 

лексические 

единицы по темам 

«Фрукты 

овощи»,Разъяснить о 

необходимости 

употреблять в пищу 

овощи фрукты для 

поддержки здоровья 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Күз 

байлығы» 

Мақсаты:Балаларға 

күз әндерін 

жаттатқызу.Күзде 

пісетін бақша 

өнімдері жайлы 

әндерді,музыкалард

ы үйрету.Музыкаға 

үйлесімді қимыл 

жасай білуге 

дағдыландыру. 



жидектер» 

Мақсаты: Дәруменді 

жидектерді салу 

әдістерін пысықтау 

қол қимылын 

дамыту. 

 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Балабақшаның 

ауласындағы  

гүлдерді бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  

Кім шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке 

шапшаңдыққа  

тәрбиелеу.. 

Балабақшаның ауласына 

ұшып келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды тануға, 

дене бөліктерін атауға 

үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің 

көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға 

күннің қай мезгілде 

шығатынын түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн 

дегенде тұрамыз. Жаңбыр 

дегенде отырамыз. 

Құстарды бақылау 

(қараторғай, қара 

қарға, қаратамақ, 

қаз, үйректің ұшып 

кетуі) 

Бақылау: Балалар 

бойында құстардың 

күз айында өмір 

сүру мәндерін 

өзгертетіні туралы 

ой қалыптастыру, 

ауа-райындағы 

өзгерістермен 

байланыстыру, 

балаларды 

өсімдіктер мен 

құстардың тіршілік 

ету әрекетіндегі 

өзгерістерді 

бақылауға үйрету, 

жәндіктердің 

болмауы, олар 

қоректенетін 

құстардың ұшып 

кетуі жайында 

әңгімелеу, балалар 

Аспанды бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын ашық, ашық 

сұр аспанға аударту, 

ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр 

бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың 

ұғымдарын кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын белсенді 

ету және байыту. 

Шықты бақылау 

Бақылау: Күзде 

шықтың жиі түсетінін, 

оның барлық 

жерлерде күмістей 

болып жарқырап 

жататынын атап айту. 

Күзде неліктен таңғы 

мезгілде шық мол 

түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей кезде 

күні бойы 

сақталатынын 

балалармен бірге еске 

түсіру. Табиғат 

құбылыстарының 

өзара байланысын 

көрсету: күн шықты – 

шық жоғалды. 

Балалардың 

эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 



бойында құстарды 

өз қамқорлығына 

алу жайлы түсінік 

қалыптастыру. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату.  

«Бесік жыры» тақпағын 

айтып балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

«Әлди,әлди»әні  «Қуыр,қуырмаш» 

әніне балаларды 

баяу ұйықтату. 

«Ертегілер еліне саяхат» 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

«Жақсы әдет» 

«Жаман әдет» 

Мақсаты:Балаларды 

«жақсы» «жаман» 

сөздерінің мағынасы 

мен оларды орынды 

қолдануға үйрету. 

Бала бойына 

мейірімділік, 

қайырымдылық, 

адамгершілік 

орнығуына және де 

басқа жақсы 

әдеттердің барынша 

мүмкіндік жасау. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Үйдегі жиһаздар» 

Мақсаты:Үй ішіне 

қажетті жиһаздардың 

жеке бөліктерін  

сөзбен дұрыс айтуға 

(дөңгелек үстел, түсі 

көк , төрт аяғы бар) 

үйрету, 

бөлменің ішіндегі 

жиһаздар туралы айта 

білуді жаттықтыру. 

Жиһаздары күтуге 

тәрбиелеу. 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

 

 

«Менің тұлғам» 

Адамның дене 

мүшелерін  

(қол, аяқ, бас), 

тұрмыстық және  

ойын әрекетін 

(қыдыру, 

тамақтану), әртүрлі 

өлшемді (үлкен, 

кіші)  

білдіретін сөздерді 

түсіну 

«Шалқан» 

ертегісі  

Мақсаты: 

жақсы таныс ертегілердің  

үзінділерін бірнеше 

сөздермен  

әңгімелеп беру  

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның 

ауласына ұшып 

келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене 

бөліктерін атауға 

үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды 

Балабақшаның 

ауласындағы  гүлдерді 

бақылау.  

Мақсаты: гүлдерді 

баптап күтуге 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды ойын:  Кім 

шапшаң. 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке 

шапшаңдыққа  

Құстарды бақылау 

(қараторғай, қара 

қарға, қаратамақ, 

қаз, үйректің ұшып 

кетуі) 

Бақылау: Балалар 

бойында құстардың 

күз айында өмір 

сүру мәндерін 

өзгертетіні туралы 

ой қалыптастыру, 

ауа-райындағы 

өзгерістермен 

байланыстыру, 

балаларды 

өсімдіктер мен 

Аспанды бақылау 

Бақылау: Балалар 

назарын ашық, ашық 

сұр аспанға аударту, 

ол аспанды жиі 

бұлыңғыр, сұр 

бұлттар басып, жиі 

суық жаңбыр 

құятынын айту. 

Табиғаттың күзгі 

құбылыстары жайлы 

балалардың 

ұғымдарын кеңейту. 

Байқағыштығын, 

аңғарымпаздығын, 

салыстыра алуын 

Шықты бақылау 

Бақылау: Күзде шықтың 

жиі түсетінін, оның 

барлық жерлерде 

күмістей болып 

жарқырап жататынын 

атап айту. Күзде неліктен 

таңғы мезгілде шық мол 

түсетінін және 

ақырындап жоғалып 

кететінін, ал кей кезде 

күні бойы сақталатынын 

балалармен бірге еске 

түсіру. Табиғат 

құбылыстарының өзара 

байланысын көрсету: күн 



ойын:Күннің көзі 

мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға 

күннің қай мезгілде 

шығатынын 

түсіндіру.  

Шеңберге тұрып күн 

дегенде тұрамыз. 

Жаңбыр дегенде 

отырамыз. 

тәрбиелеу.. құстардың тіршілік 

ету әрекетіндегі 

өзгерістерді 

бақылауға үйрету, 

жәндіктердің 

болмауы, олар 

қоректенетін 

құстардың ұшып 

кетуі жайында 

әңгімелеу, балалар 

бойында құстарды 

өз қамқорлығына 

алу жайлы түсінік 

қалыптастыру. 

дамыту. Балалардың 

сөздік қорын белсенді 

ету және байыту. 

шықты – шық жоғалды. 

Балалардың эстетикалық 

қабылдауын дамыту, 

табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қараша айы  ІІІ-апта  

Күні: 15.11.2021-19.11.2021ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Жануарлар және олардын төлдері» 

Мақсаты:Балаларға жануарлар әлемін түсіндіру.Олардың тыныс-тіршілігі жайлы әңгімелеу.Олардың төлдерінің атауларымен 

таныстыру.Жан-жануарларға қамқорлық көрсетуге,оларға мейірімді болуға тәрбиелеу. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

15.11.2021 

 

Сейсенбі 

16.11.2021 

 

Сәрсенбі 

17.11.2021 

 

Бейсенбі 

18.11.2021 

 

Жұма 

19.11.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидакти

калық,сауса

қ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық  ойын: 

«Қандай жануар?»  

Мақсаты:үй жануары мен 

дала жануарын ажырату. 

«Жануарлар»  

(суретпен жұмыс) 

Дид-қ ойын: 

«Күшті аңдарды 

сомдаймыз» 

Шарты: Күшті 

аңдардың қимылын, 

дауыс ырғағын 

салып көрсету. 

«Үй 

жануарларының 

пайдасы» 

 Суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып    

айтып  беруге  

үйрету. 

«Мақал мәтелдер» 

Мақсаты: Айтылған  

мақал- мәтелді  

қайталап  айтып  

беруге   

дағдыландыру. 

Ойын: «Секіргіштер» 

Мақсаты: жеңіл секіру 

дағдыларын жетілдіру.  

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

«Әдемі кілемшелер»  

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; қабылдау, 

«Таныс пішіндер 

доминосы»  

Ойынның мақсаты: 
геометриялық пішіндер 

«Жануарлардың 

апанын тап»  

Ойынның 

мақсаты:Суреттер

«Зейінді бол»  

Мақсаты: Күрделі 

геометриялық суреттен 

үшбұрышты, 

«Мынау қай 

пішін?»  

Мақсаты: 
Геометриялық 



дайындық ес, зейін процесстерін 

дамыту; ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу.  

жайлы білімдерін 

бекіту; көп заттың 

ішінен біреуін таңдауға 

жаттықтыру.  

ге қарап аңдарды 

апанына 

орналастыру. 

төртбұрышты, шеңберді 

көрсете білу.  

 

пішінді сипалап 

анықтау арқылы айта 

білу.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру, жүгіру әдістерін 

қайталап, пысықтау, 

Скамейка үстімен жүру, 

секіріп түсуді үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жануарлармен және 

олардың төлдері»  

Мақсаты: Жануарлар және 

олардың төлдерінің 

атауларын білдіретін 

сөздерді, сөздердің түрлі 

тәсілдер мен жасауын, зат 

есімдерді жекеше және 

көпше түрде қолдану 

дағдыларын дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Жүру,жүгіру әдістерін 

қайталап,екі аяқпен алға 

қарай жылжи отырып 

секіру.аяқты алшақ 

ұстаған қалпында 

домалату 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «1-3  дейін 

сану.Биік аласа»  

Мақсаты: Сандарды 

тәртібі бойынша атауға 

және қорытынды санды 

атауға, «Барлығы 

қанша?» сұрағына 

жауап беруге үйрету  

Жапсыру 

Тақырыбы: «Балапан» 

Мақсаты: Дөңгелек 

және сопақша 

пішіндерді қиып 

жапсыруды 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3. Негізгі қимылдар 

бір аяқтап секіру. 

Допты нысаға 

лақтыру, бөрене 

үстінен аттауды 

меңгерту 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Ауа 

райын бақылау» 

Мақсаты: 
Табиғаттағы ауа 

райының жағдайын 

бақылауға және 

бақылаудың 

нәтижелерін 

табиғат күн 

тізбесінде 

белгілеуге үйрету. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Әдемі телпек» 

Мақсаты: 
шығармашылық 

танытуға 

ынталандыру. 

Өзінің жұмысын 

және баска 

балалардың 

жұмыстырын 

бағалауды үйрету. 

 

Музыка 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі және 

көшедегі қпуіпсіздікке 

үйрету. Музыкалық 

ырғақты қимылдарды 

орындауда жеңіл 

секірулер, жұптаса билеу 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 
Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: 
«Табиғат бұрышындағы 
өсімдіктерге және 
жануарлар» 
Мақсаты: 
Табиғат бұрышындағы 

өсімдіктерге және 

жануарларға қамқорлық 

жасау дағдыларын 

жетілдіру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Түлкі 

мен қоян»  

Мақсаты: «Түлкімен 

қоян» ертегісін 

таныстыру оны 

айтып беру 

дағдыларын 

қалыптастыру   

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге және 

жануарлар»  

Мақсаты: 

қалдықтардан түрлі 

заттар жасауды 

менгеру. 

 



Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын атату.Соның 

ішінде бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай 

білуге 

үйрету.Байқампаздыққа, 

кеңістікті бағдарлауға 

үйрету. 

 

Балабақшаның ауласына 

ұшып келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене бөліктерін 

атауға үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің 

көзі мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға 

күннің қай мезгілде 

шығатынын түсіндіру. 

Жаңбырды бақылау 

Бақылау: Балаларға 

жаңбырдың неден 

болатынын 

түсіндіру, 

жаңбырдың қандай 

түрлері болатыны 

туралы түсіндіру 

(жылы, суық). 

Жаңбырдан кейін 

күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап 

айту. Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістерді есте 

сақтауға үйрету. 

Бұлтты бақылау 

Бақылау: Балаларға 

бұлттар деген не екенін, 

олардың неліктен 

аспанда бірде ақырын, 

бірде тез жылжитынын 

түсіндіру. Ерте күзде 

аспан көбінесе көгілдір, 

таза болып аспанда 

бұлттар ақырын 

жүйткиді. Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен байланысын 

айтуға үйрету. 

Желді бақылау 

БақылауБалаларға 

желдің неліктен 

соғатынын түсіндіру. 

Жел – бұл ауа 

қозғалысы. Желдің 

күшін өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз 

жел жапырақты 

ақырын тербетеді, 

түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті 

жел – ірі бұтақтарды 

шайқалтады, 

ағаштардың 

жапырақтарын 

жұлады). Өлі табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын 

тәрбиелеу, 

балалардың ақыл - 

ой, тіл белсенділігін 

дамыту 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы  Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын айтып 

балаларды тәтті ұқыға 

«Әжем айтқан 

ертегі» 

«Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

«Хан мен уәзір»ертегісі 



жаттқызу. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,

ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Дидактикалық ойын 

«Қуыршақты ұйықтатамыз» 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

« Суретте қай аң 

бейнеленген» 

Мақсаты:Балалардың  

сурет бойынша 

әңгімелеуге және 

суреттегі аңды 

сипаттап, ажырата 

білуге үйрету. 

 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары 

бойынша) 

 

Д\ойын «Лото» 

Мақсаты: 

Балалардың жеміс-

жидек, көкөніс, 

гүлдер жайлы 

білімдерін дамыту 

және олардың өсіп-

өнетін орындарын 

дұрыс атату. 

Дидактиаклық 

ойын:«Мен кіммін?» 

Мақсаты: Балаларға жеке 

өздерінің кім екенін 

ажыратуға,достарының кім 

екенін білуге 

дағдыландыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Балабақшаның ауласына 

ұшып келген құстарды 

бақылау.  

Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

Жаңбырды бақылау 

Бақылау: Балаларға 

жаңбырдың неден 

Бұлтты бақылау 

Бақылау: 

Балаларға бұлттар 

Желді бақылау 

БақылауБалаларға желдің 

неліктен соғатынын 



Мақсаты:құстарды тануға, 

дене бөліктерін атауға 

үйрету, құстарға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу.  

Ересектердің көмегімен 

ойын алаңдарындағы 

гулдерді суаруға үйрету.  

Қимылды ойын:Күннің көзі 

мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға күннің 

қай мезгілде шығатынын 

түсіндіру. 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: 

Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Мақсаты: Рөлдерде 

ойнай білуге 

үйрету.Байқампаздыққ

а, кеңістікті 

бағдарлауға үйрету. 

болатынын 

түсіндіру, 

жаңбырдың қандай 

түрлері болатыны 

туралы түсіндіру 

(жылы, суық). 

Жаңбырдан кейін 

күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап 

айту. Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістерді есте 

сақтауға үйрету. 

деген не екенін, 

олардың неліктен 

аспанда бірде 

ақырын, бірде тез 

жылжитынын 

түсіндіру. Ерте 

күзде аспан 

көбінесе көгілдір, 

таза болып 

аспанда бұлттар 

ақырын жүйткиді. 

Бұлттар 

қозғалысының жел 

күшімен 

байланысын 

айтуға үйрету. 

түсіндіру. Жел – бұл ауа 

қозғалысы. Желдің күшін 

өсімдіктердің қозғалысына 

қарап анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз жел 

жапырақты ақырын 

тербетеді, түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті жел – ірі 

бұтақтарды шайқалтады, 

ағаштардың жапырақтарын 

жұлады). Өлі табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын тәрбиелеу, 

балалардың ақыл - ой, тіл 

белсенділігін дамыту 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қараша айы  ІV-апта  

Күні:22.11.2021-26.11.2021ж 

«Құлыншақ» ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Дені саудың жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Жақсы көрем өзімді» 

Мақсаты:Балалардың бойына тәрбиелік мәні бар жақсы әңгімелерді сіңіру арқылы болашақта алдымен өзін құрметтей білетін саналы 

азамат тәрбиелеу.Өз-өзіне деген сенімділік қасиеттерін дамыту.Ортамен тіл табысуға баулу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

22.11.2021 

 

Сейсенбі 

23.11.2021 

 

Сәрсенбі 

24.11.2021 

 

Бейсенбі 

25.11.2021 

 

Жұма 

26.11.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын. 

«Мен кіммін». 

Мақсаты:Балаларды

ң балалардың 

ойынға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Үстел-үсті ойыны. 

«Мен өскенде кім 

болам» 

Мақсаты:Балаларды

ң ойынға деген 

қызығушылығын 

дамыту. 

Тіл  

жаттықтыру.           

Ер-ер – дөңгелек  

жер. 

У-У-У- мөлдір  су. 

Уа – уа – уа таза   

ауа. 

 

Құрылыс 

ойындары.«Менің 

үйім»Мақсаты:Балала

рдың құрылыс 

ойынын ойнауға 

қызығушылығын 

дамыту. 

Жұмбақ жасыру 

 Қыста шыны боп қатады,  

 Жылыда су боп жатады.. 

(Мұз). 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 

ойын«Мен 

қандаймын»Мақсаты

:Балаларға өзіне баға 

беруді үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Мен қандаймын» 

Мақсаты:Балаларға 

өзіне баға беруді үйрету. 

Қимылды ойын. 

«Кім мықты» 

Мақсаты: Балалардың 

шапшаңдығын 

молайту. 

Жұмбақ жасыру 

Көтеріліп теңізден, 

аспанға биік 

барамын.  

Биіктен қайта 

түскенде, өңі кірер 

даланың. (жаңбыр) 

Тіл  

жаттықтыру.           

Ер-ер – дөңгелек  

жер. 

У-У-У- мөлдір  су. 

Уа – уа – уа таза   

ауа. 



4.Қыста ғана болады,  

Ұстасан қолын 

тоңады. (Қар) 

 

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып, бағытты 

өзгертіп, шеңбер 

бойлап, тоқтай 

қалып, «Жыланша», 

заттарды айналып 

өтіп, алаңның бір 

жағынан екінші 

жағына және т.с.с. 

жүгіру еңіс тақта 

бойымен (20-30см) 

жүру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Жақсы 

бала»  

Мақсаты: Сөзді 

дыбыстау мәдениетін 

тәрбиелеуге арналған 

«Жақсы бала қандай 

бала?» «Не деу 

керек» дидактикалық 

ойындарды үйрету 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Құмырадағы 

гүлдер» 

Мақсаты: Гүл 

элементтерінің 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар 

Негізгі қимылдар: 

2.Еркін жүру және 

жүгіру дағдыларын 

қалыптасытру.Еңіс 

тақтай бойымен 20-30 

см жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары бастан 

асыра лақтыру. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: : «3-4 

санын  

салыстыру.Теңдік 

және теңсіздік»  

Мақсаты:Теңдік және 

теңсіздік туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Салыстырылатын 

топтар: бір көп, бір және 

екі, екі және үш және 

төрт, төрт және бес. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 
Негізгі қимылдар: 

3.Негізгі қимылдар 

жүру,жүгіру 

дағыдыларын 

қалыптастыру. Еңіс 

тақтай бойымен 20-30 

см жүру дағдыларын 

қалыптастыру.Екі 

қолымен жоғары 

бастан асыра лақтыру. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Қоян мен 

түлкі» 

Мақсаты: 

Достық қарым-

қатынас және өзара 

көмек көрсету 

қабілетін «Қоян мен 

түлкі» ертегісін 

сахналау арқылы 

дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Үйрек 

балапандарымен» 

Мақсаты:Оларға тән 

ерекшеліктерін 

ескерте отырып, үлгі 

бойынша көлемін 

жасауды үйрету. 

 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістер» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер 

бақылауларының 

нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілеу 

дағдыларын 

жетілдіруді 

қалыптастыру.  

 

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

  

Орыс тілі                  

Тема:"Чистота 

залог здоровья" 

Цель: Формировать 

представление детей 

о своем теле и 

здоровье бережное 

отношение к своему 

организму и 

здоровью 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

 



пішінін, реттілігін, 

олардың арасындағы 

қашықтықты ескере 

отырып ұжыммен 

салуды 

қалыптастыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық 

және тұманды 

күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: 

Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балалармен жеке 

жұмыс: Танысқан 

дыбыстар бойынша 

сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: 

«Кетіп қалған кім?», 

«Қояндар мен 

қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде 

ойнай білуге 

үйрету.Байқампазды

ққа, кеңістікті 

бағдарлауға үйрету. 

Желді бақылау 

Балаларға желдің 

неліктен соғатынын 

түсіндіру. Жел – бұл ауа 

қозғалысы. Желдің күшін 

өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз жел 

жапырақты ақырын 

тербетеді, түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті жел – 

ірі бұтақтарды 

шайқалтады, ағаштардың 

жапырақтарын жұлады). 

Өлі табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын 

тәрбиелеу, балалардың 

ақыл - ой, тіл 

белсенділігін дамыту 

Жаңбырды бақылау 

Балаларға 

жаңбырдың неден 

болатынын түсіндіру, 

жаңбырдың қандай 

түрлері болатыны 

туралы түсіндіру 

(жылы, суық). 

Жаңбырдан кейін күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап 

айту. Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістерді есте 

сақтауға үйрету. 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау. 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы 

көрпемен жауып 

жатқанына аударту. 

Жапырақтардың 

түсу себебін 

түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде 

немесе аз мөлшерде 

түсетінін, бұл 

көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. 

Табиғаттың бір 

құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау. 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы көрпемен 

жауып жатқанына 

аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе 

аз мөлшерде түсетінін, 

бұл көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. Табиғаттың 

бір құбылысының 

екінші бір 

құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; 



Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балаларға түскі 

ұйқының пайдасын 

түсіндіру. 

«Ертегілер еліне саяхат» «Әлди,әлди әні» «Қошақаным»әні «Әжем мені жақсы 

көреді» әні 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Торғайлар мен 

автокөлік  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

дұрыс дыбыстауға 

үйрету; ауызша 

берілген белгіге 

әрекет ету. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Осылай бола ма?  

 Логикалық ойлау 

қабілеттерін дамытуға, 

айнымалы пікірді 

байқауға тәрбиелеу.  

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Кезқұйрық  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

диалог арқылы 

сөйлесугежаттықтыр

у; ауызша белгіге 

жылдам әрекет етуге 

үйрету.  

 

Әткеншек  

Дидактикалық 

міндет. Балаларды 

жылдам әрі асықпай 

сөйлеуге, өлең 

жолдарының 

мазмұнына 

сәйкестендіріп 

қимылдар жасауға, 

ауызша белгіге әрекет 

етуге үйрету.  

 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның 

ауласына ұшып 

келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене 

бөліктерін атауға 

үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды 

ойын:Күннің көзі 

мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға 

күннің қай мезгілде 

шығатынын 

түсіндіру.  

Желді бақылау 

Балаларға желдің 
неліктен соғатынын 

түсіндіру. Жел – бұл 

ауа қозғалысы. Желдің 

күшін өсімдіктердің 

қозғалысына қарап 

анықтауды үйрету 

(күшті, әлсіз; әлсіз жел 

жапырақты ақырын 

тербетеді, түсіп жатқан 

жапырақты сәл ғана 

жылжытады; күшті жел 

– ірі бұтақтарды 

шайқалтады, 

ағаштардың 

жапырақтарын 

жұлады). Өлі табиғат 

құбылыстарына 

қызығушылығын 

тәрбиелеу, балалардың 

ақыл - ой, тіл 

Күнді бақылау 

Балалар назарын күзгі 

күн көзінің қалай 

шығатынына, қалай 

қыздыратынына 

аудару. Күннің қай 

уақытында күн көзі 

қатты қыздырады 

және неліктен? Күннің 

орны мен күздегі күн 

ұзақтығының 

арасындағы өзара 

байланысты айту (күн 

жоғары көтерілмейді, 

күндер қысқарып 

барады). Табиғатқа 

деген байқағыштығын, 

білуге құштарлығын, 

сүйіспеншілігін 

дамыту. 

Жаңбырды бақылау 

Балаларға 

жаңбырдың неден 

болатынын түсіндіру, 

жаңбырдың қандай 

түрлері болатыны 

туралы түсіндіру 

(жылы, суық). 

Жаңбырдан кейін күн 

салқындайтынын, 

шалшықтар ақырын 

кеуіп кетінін атап 

айту. Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістерді есте 

сақтауға үйрету. 

Жапырақтардың 

түсуін бақылау. 

Балалар назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы көрпемен 

жауып жатқанына 

аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету. Жапырақтар 

көп мөлшерде немесе 

аз мөлшерде түсетінін, 

бұл көрініс жел күшіне 

байланысты екенін 

атап айту. Табиғаттың 

бір құбылысының 

екінші бір 



Шеңберге тұрып 

күн дегенде 

тұрамыз. Жаңбыр 

дегенде отырамыз. 

белсенділігін дамыту құбылысымен өзара 

байланысын көруді 

үйрету; күзгі табиғат 

әсемдігін қабылдауға 

үйрету. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  І-апта  

Күні: 29.11.2021-03.12.2021ж. 

«Құлыншақ»  ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: «Қыс келді» 

Мақсаты:Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. Қыс мезгілі өзінің аппақ қарымен, сықырлаған 

аязымен, көк айдын мұзымен ерекше. Жаңа жыл туралы түсініктер беру, аяз ата мен ақша қардың келуі, жаңа жылдық сыйлықтармен 

мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

29.11.2021 

 

Сейсенбі 

30.11.2021 

 

Сәрсенбі 

01.12.2021 

 

Бейсенбі 

02.12.2021 

 

Жұма 

03.12.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Қимылды/ойын: 

«Кім тез» 
Мақсаты:берілген 

тапсырманы тез 

орындауға үйрету, 

шапшаңдыққа 

дағдыландыру.  

Дидак/қ ойын: 

«Шамдар» 

Мақсаты: 

қасиеттері бойынша 

заттарды 

топтастыруға, 

түстерді, 

өлшемдерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

зейіндерін дамыту. 

«Қарды тез жина» 

Мақсаты: Тез 

қимылдауға баулу  

Қимылды ойын: 

Сөздік ойын 

«Қимылын көрсет» 

Мақсаты: сөзді айту 

арқылы қимылын 

көрсетуге үйрету. 

Д/ойын: "Бұл не, ойлан 

тап!" Мақсаты: балаларға 

көрсетілген суреттегі 

бейнелерді тез естеріне 

сақтап қалуды 

үйрету.Ойлау қабілеттерін 

                                               Ертеңгілік жаттығу№1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, 

түстерді, өлшемдерді 

ажыратуға 

жаттықтыру; 

зейіндерін дамыту.  

Дидак/қ ойын: 

«Ақшақар» 

Мақсаты: 

Шашылған ұлпа 

қарларды жинап 

сурет құрастыру. 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 

үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүру алға, кері, 

тез,баяу,адымдап, 

жүгіру тез баяу, 

секіру1 аяқпен және 

2 аяқпен. Кедергілер 

арасымен еңбектеу. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Киіз үй 

сыры»  

Мақсаты: сурет 

бойынша заттар 

туралы әңгіме 

тыңдау, үлгі 

бойынша әңгіме 

құрастыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2. Негізгі қимылдар 

жүру, секіру, 

лақтыру 

жаттығуларын 

қалыптастыру. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Заттар тобын 

салыстыру, 

теңестіру»  

Мақсаты: Заттарды 

салыстыру ретімен 

бойына, түсіне , 

пішініне қарай 

қойып санауды 

дамыту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Ұлттық 

киіз өрнегі» 

Мақсаты: Ою-

өрнектін бірізділігін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Отырып допты бір-

біріне домалату, биіктігі 

40-45см жіптін астынан 

еңбектеп өту. Майда қар 

түйірлерін нысанға 

тигізіп лақтыруды 

үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Мүсіндер» 

Мақсаты: Бақша 

маңайындағы 

ескерткіштерді тану 

неден жасалғанын атау. 

Тас және ағаштан 

жасалған мүсіндерді 

сипаттау дасғдысын 

қалыптастыру. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Әсем 

көйлек» 

Мақсаты Көйлекті бояу 

және түстерін 

үйлестіруді үйрету 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:  Туыстарына 

деген сезімін әнмен 

жеткізуге баулу. 

Отбасы, ата-ана туралы 

әңгімелерін еркін 

жеткі-зуге мүмкіншілік 

жасау. Әнді таза 

дауыспен айтуға 

үйрету. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу  

Тақырыбы: 

«Қазақстаным» 

Мақсаты: 

Отансүйгіштік 

сезімдерін, еліміздің 

жетістігіне мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу 

ЭКСПО ғимараты мен 

ұлттық мұражай мен 

таныстыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Екі аяз» 

Мақсаты: «Екі аяз» 

ақыл-ойын дамыта 

отырып, 

сөйлемдердің 

түрлерін қолдануды 

үйрету, ертегі 

мазмұнын әңгімелеу. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Әмиян»  

Мақсаты:Саусақ 

қимылдарын дамыта 

отырып қағазды 

бүктеу арқылы 

амиян құрастырып 

үйрету. 

қызығушылығын 

арттыру. 

 



ескере отырып 

құрастыру 

дағдыларын 

қалыптастыру.Қазақ 

халықның сәндік-

қолданбалы 

өнерімен 

таныстыру. 

 

эстатикалық талғамы 

дамыту. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: 

Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балалармен жеке 

жұмыс: Танысқан 

дыбыстар бойынша 

сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: 

«Кетіп қалған кім?», 

«Қояндар мен 

қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде 

ойнай білуге 

үйрету.Байқампазды

ққа, кеңістікті 

Желді бақылау. 

Балаларға қыста 

желдің суық өткір 

екенін түсіндіру. 

Флюгер түтіннің 

бағыты ағаш 

бұтағының 

қозғалысы бойынша 

желдің күштілігін 

анықтауға 

болатынын үйрету. 

Қысқы желдің жазғы 

желден ерекше 

белгілерін ажырата 

білуге үйрету. 

Жұмбақ 

Бір нәрсе көрінбейді 

бар ғой өзі, 

Адамзат ол нәрсені 

көрмес көзі. 

Жансызды 

қимылдатып жанды 

қылар, 

Ызылдап, ызың 

қағар айтқан сөзі. 

 

Қар басуын бақылау 

Балаларға қар басуы 

жөнінде түсініктеме 

беру. Қар басуы кезінде 

бұлттардың пайда 

болатынын түсіндіру, 

айнала қараңғыланады 

және қар түсе бастайды; 

аспаннан жапалақтанған 

тасқыны ұшқандай 

сезіледі (ұлпа, ақ, 

жеңіл).Жан-жағымыз 

қозғалысқа толған және 

тыныштық .Қар, жүн 

көрпесі секілді, жерді 

қымтайды. 

Күннің көзін 

бақылау. 

Қысқы мерзімде 

күннің көзін 

бақылауды 

жалғастыру. 

Қыс басында күннің 

көзі сирек қонақ 

екенін атап өткен жөн 

(бұлыңғыр, бұлтпен 

жабылған, жоғары 

көтерілмейді, 

жылытпайды). 

Қыстың ортасында 

күннің көзі айқын, 

жоғары көтеріледі, 

бірақ жылытпайды. 

Қыстың аяғында 

күннің нұры жылулық 

шашады, күннің көзі 

жоғары,күн ұзарады. 

Қадағалауды, 

әуесқойлықты, көңіл 

бөлуді дамыту; 

жансыз табиғат 

құбылысы жөніндегі 

Тайғанақты 

бақылау. 

Тайғанақтың пайда 

болу жолдарын 

түсіндіру. Тез 

жылынғанда аяз 

соғады, одан кейін 

болатын құбылыс 

тайғанаққа айналады. 

Ауа температурасы 

мен судың агрегаттық 

жағдайы арасындағы 

байланысты түсіндіру. 

Тайғанақ- бұл мұздың 

қалың беті, жер 

қабатында құрылатын. 

Тайғанақпен қалай 

күресуді айту. 

Тайғанақ кезінде өзін 

дұрыс ұстай білуді 

үйрету. Көргені 

жөнінде айту және 

бақылауда ынтасын 

дамыту. 



бағдарлауға үйрету. 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

(жел) білімін нығайту.  

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 «Ханша» туралы 

ертегі 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату.  

«Әжетайым»әні «Жақсы көрем 

әжемді» 

Балаларға жылы 

тілектер айту. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 



Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 

«Кыс»(сурет 

қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Қай қолымда көп» 

Ойынның мақсаты: аз 

және көп заттарды 

ажыратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Әңгіме құрастыру 

«Менің елім 

Қазақстан» 

. 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді таяқшалар» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік 

қорын дамыта отырып, 

таным белсенділіктерін 

және саусақ бұлшық 

етін дамыту 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Балабақшаның 

ауласына ұшып 

келген құстарды 

бақылау.  

Мақсаты:құстарды 

тануға, дене 

бөліктерін атауға 

үйрету, құстарға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу.  

Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңдарындағы 

гулдерді суаруға 

үйрету.  

Қимылды 

ойын:Күннің көзі 

мен жаңбыр. 

Мақсаты: балаларға 

күннің қай мезгілде 

шығатынын 

түсіндіру.  

Шеңберге тұрып 

Желді бақылау. 

Балаларға қыста 

желдің суық өткір 

екенін түсіндіру. 

Флюгер түтіннің 

бағыты ағаш 

бұтағының қозғалысы 

бойынша желдің 

күштілігін анықтауға 

болатынын үйрету. 

Қысқы желдің жазғы 

желден ерекше 

белгілерін ажырата 

білуге үйрету. 

Жұмбақ 

Бір нәрсе көрінбейді 

бар ғой өзі, 

Адамзат ол нәрсені 

көрмес көзі. 

Жансызды қимылдатып 

жанды қылар, 

Ызылдап, ызың қағар 

айтқан сөзі. 

Қар басуын 

бақылау 

Балаларға қар басуы 

жөнінде түсініктеме 

беру. Қар басуы 

кезінде бұлттардың 

пайда болатынын 

түсіндіру, айнала 

қараңғыланады және 

қар түсе бастайды; 

аспаннан 

жапалақтанған 

тасқыны ұшқандай 

сезіледі (ұлпа, ақ, 

жеңіл).Жан-жағымыз 

қозғалысқа толған 

және тыныштық .Қар, 

жүн көрпесі секілді, 

жерді қымтайды. 

Күннің көзін 

бақылау. 

Қысқы мерзімде 

күннің көзін 

бақылауды 

жалғастыру. 

Қыс басында күннің 

көзі сирек қонақ 

екенін атап өткен жөн 

(бұлыңғыр, бұлтпен 

жабылған, жоғары 

көтерілмейді, 

жылытпайды). 

Қыстың ортасында 

күннің көзі айқын, 

жоғары көтеріледі, 

бірақ жылытпайды. 

Қыстың аяғында 

күннің нұры 

жылулық шашады, 

күннің көзі 

жоғары,күн ұзарады. 

Қадағалауды, 

Тайғанақты бақылау. 

Тайғанақтың пайда 

болу жолдарын 

түсіндіру. Тез 

жылынғанда аяз 

соғады, одан кейін 

болатын құбылыс 

тайғанаққа айналады. 

Ауа температурасы мен 

судың агрегаттық 

жағдайы арасындағы 

байланысты түсіндіру. 

Тайғанақ- бұл мұздың 

қалың беті, жер 

қабатында құрылатын. 

Тайғанақпен қалай 

күресуді айту. Тайғанақ 

кезінде өзін дұрыс 

ұстай білуді үйрету. 

Көргені жөнінде айту 

және бақылауда 

ынтасын дамыту. 



күн дегенде 

тұрамыз. Жаңбыр 

дегенде отырамыз. 

 

(жел) 

әуесқойлықты, көңіл 

бөлуді дамыту; 

жансыз табиғат 

құбылысы жөніндегі 

білімін нығайту. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІ-апта  

Күні: 06.12.2021-10.12.2021ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай,қыс келді » 

Апта тақырыбы: «Туған өлкем» 
Мақсаты:Балалардың туған жерге деген мақтаныштарын, қызығушылықтарын ояту; 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

06.12.2021 

 

Сейсенбі 

07.12.2021 

 

Сәрсенбі 

08.12.2021 

 

Бейсенбі 

09.12.2021 

 

Жұма 

10.12.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидакти

калық,сауса

қ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Үстел үсті ойыны 

 «Біз балабақшаға 

барамыз»  

«Туған жер» 

туралы әңгімелеу 
Дид/қ ойын: «Туды 

құрастыр» 

Мақсаты:Берілген 

сурет 

қиындыларынан 

тудың бейнесін 

құрастыру. 

 

Тақпақтар: «Отан»  
Отан, Отан сенде туып 
көктедім, 

Сен туралы айтарымда 

көп менің. 

Жерлерің бар таң-
тамаша көрікті, 

Көз тартады нулы орман 

бөктерің. 
Отан! Отан! Сені мәңгі 

сүйіп өтермін 

Сен аңсаған армандарға 
жетермін. 
Отан! Отан! Биік сенің 

тұғырың, 

Өзіңменен өтіп жатыр әр 
күнім 

Сен арқылы көріп-біліп 

тарихты, 
Туған елдің ыстығын 

мен ұғындым!!! 

Дидактикалық ойын 
«Суретті толықтыр» 
Мақсаты: балаларға берілген 

суреттерді толықтырып 

орналастыра білуге үйрету 
 

                                               Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 



Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

 

 

 

 

Үстел үсті ойыны 
«Бөліктерін тап» 
Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің бөлігін 

тауып орналастыра білуге 

үйрету. 
 
 

Дидактикалық ойын 
«Сыңарын тап» 

Мақсаты: Ұлттық 

үлгідегі киімдер 

жайында түсінік беру. 

жетілдіру. Зейінін 

тұрақтандырып, есте 

сақтау қабілетін дамыту 
 

Дидактикалық ойын 
«Суретті толықтыр» 
Мақсаты: балаларға 

берілген суреттерді 

толықтырып 

орналастыра білуге 

үйрету 
 

Суретпен 

жұмыс «Суретші қай 

жыл мезгілін салды?» 

Балалардың жыл 

мезгілдері туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру 

 
 

Суретпен әңгіме: 
«Менің Қазақстаным» 
Мақсаты: 
балалармен балабақша 

туралы әңгімелесу. 
 

Ұ.О.Қ  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Бір-бірінен қашық қойылған 

үрленген 5-6 доп арқылы 

кезекпен, қолдың түрлі 

қалыпмен аттап өту. Түрлі 

жағдайда тепе-теңдікті 

сақтауды үйрету. 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Туған 

өлкем» 

Мақсаты: «Туған өлкем» 

Ауыл қала сипатын 

әңгімелеуді 

үйрету.Ауылдың 

ерекшеліктерін айтып 

түсіндіру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шана»  

Мақсаты:«Шана» 

үлгі бойынша сурет салуды 

қалыптастыру.   

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Музыкалық 

сүйемелдеуге сәйкес 

түрлі қарқында әртүрлі 

таныс дене 

жаттығуларын 

орындату. Допты 

жоғары лақтыру, еденге 

ұру және оны екі 

қолымен қағып алуды 

үйрету. 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«4 

санымен цифрымен 

танысу.Уақытты 

бағдарлау» 

Мақсаты: 4 санымен 

цифрымен танысу. 

Тәуліктің қарама-қарсы 

бөліктерін анықтау және 

тану дағдыларын 

қалыптастыру. Беске 

дейін сана аз көп 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып, біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып, бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы «Сиқырлы 

тон» 

Мақсаты:Көркем 

шығармалар бойынша 

драмалық дағдыларды 

дамыту. «Сиқырлы 

тон» ертегі желісін 

ретімен орындау. 

Мүсіндеу          
Тақырыбы: 

«Орындық»  

Мақсаты:Түрлі 

пішіндегі 

аялдамадағы 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Менің 

өлкемнің  табиғаты» 

Мақсаты:Еліміздің 

қысқы табиғаты тірі 

табиғат пен өлі 

табиғатты тану 

сипаттауын дамыту. 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын 

және түстерді 

ажырата білу. 

 

Орыс тілі                  

Тема: «Мой город 

Атырау» 

Цел: 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Формировать чувства 

любви к родному 

городу. Воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к местам 

где они родились и 

живут. 

Музыка  

Тақырыбы: «Менің 

көшем» 

Мақсаты:  Көшеде 

жүру ережесін сақтау, 

қауіпсіздікке баулу. 

Әннің сергек, ширақ, 

сабырлы сипатын және 

түстерді ажырата білу. 

 



түсінігін үйрету. 

 

 

 

орындықтарды саз 

балшықтан жасауды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын атату.Соның 

ішінде бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: 

Танысқан дыбыстар 

бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп 

қалған кім?», «Қояндар мен 

қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай 

білуге 

үйрету.Байқампаздыққа, 

кеңістікті бағдарлауға 

үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 

Ағаштардағы 

қырауларды бақылау. 

Қыраудың пайда болу 

процесі туралы түсінік 

беру. Қар еріген кезде, 

күрт суық түскен және 

ауа-райы жылыған 

кезде айналаны қырау 

басқаны туралы 

балалардың назарын 

аудару, ағаштарға, 

орындықтарға және 

басқа заттарға. Қырау – 

бұл мығым шық. Түнде 

жердің үстіндегі ауасы 

салқындайды. Ауадағы 

сулы булар 

салқындаған заттармен 

өзара жанасып сулы 

тамшыларға айналып 

 

мұзды кесек болып 

қатады және қырау 

болады. Табиғаттың 

әртүрлі қысқы 

құбылыстарын көру, 

қысқы қардың 

сұлулығына тандануға 

балаларды үйрету. 

Шыныдағы қарды 

өрнектерін бақылау, 

қадағалау. 

Шыныдағы 

өрнектердің пайда 

болуы туралы түсінік 

беру. 

 

Жылы сулы булар 

салқын терезелер 

шыныларына отырып 

бір-бірімен 

біріктіріледі, мұзды 

кристалға айналады 

да керемет гүлдері 

бар мұзды бау-бақша 

пайда болады. 

Табиғаттың қысқы 

құбылыстарын 

байқауға және 

құбылыстарды атауға 

әрі қарай үйрету. 

Бұрқасынды 

бақылау. 

Бұрқасын туралы 

түсінікті 

қалыптастыру. 

Қатты жел, 

бұрқасын болған 

кезде аязды ауа 

соғады да, жүру 

қиындайды, бұлт 

күнді жауып әрбір 

жерде қарлы 

бұрқасын соғады. 

 

Егер қар құйындатса 

– бұл табиғат 

құбылысы бұрқасын 

болып аталады. 

Мақал. 

Бұрқасын мен қарлы 

боран ақпанға келіп 

қонды. 

Ырым. 

Қыста бұрқасын 

болса-жазда жауын-

шашын болады 

Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде бүгінгі 

ауа-райының өзгерісі 

тұманды бақылату.Ашық 

және тұманды күннің 

ерекшеліктерін салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балалармен жеке жұмыс: 

Танысқан дыбыстар 

бойынша сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: «Кетіп 

қалған кім?», «Қояндар 

мен қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде ойнай 

білуге 

үйрету.Байқампаздыққа, 

кеңістікті бағдарлауға 

үйрету. 

Балалардың өз еріктерімен 

жасалатын іс-әрекеттері 



Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балаларды түскі ұйқыға 

дайындау.Олардың ұйқысы 

қанық болуына жағымды 

жағдай жасау. 

«Ертегілер,ертегілер»әні «Әжемнің 

бауырсағы»әңгіме 

айту. 

«Ауылға»әні «Ертегілер әлеміне 

саяхат» 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,

ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар 

дербес 

әрекет 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жыл мезгілі туралы 

әңгімелесу 
«Кыс»(сурет қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап беруге 

үйрету. 

 

    

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

 «Менің елім 

Қазақстан» 

Мақсаты:Қазақстанны

ң көрікті жерлеріне 

саяхат жасау арқылы 

миларына шабуыл 

жасау. 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 

Жыл мезгілі 

туралы әңгімелесу 
Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 

 

Дидактикалық ойын: 
«Көңілді таяқшалар» 

Мақсаты: 

балалардың сөздік қорын 

дамыта отырып, таным 

белсенділіктерін және 

саусақ бұлшық етін 

дамыту 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 



Серуендеу Ағаштардағы 

қырауларды бақылау. 

Қыраудың пайда болу 

процесі туралы түсінік 

беру. Қар еріген кезде, күрт 

суық түскен және ауа-райы 

жылыған кезде айналаны 

қырау басқаны туралы 

балалардың назарын 

аудару, ағаштарға, 

орындықтарға және басқа 

заттарға. Қырау – бұл 

мығым шық. Түнде жердің 

үстіндегі ауасы 

салқындайды. Ауадағы 

сулы булар салқындаған 

заттармен өзара жанасып 

сулы тамшыларға айналып 

 

мұзды кесек болып қатады 

және қырау болады. 

Табиғаттың әртүрлі қысқы 

құбылыстарын көру, қысқы 

қардың сұлулығына 

тандануға балаларды 

үйрету. 

Шыныдағы қарды 

өрнектерін бақылау, 

қадағалау. 

Шыныдағы 

өрнектердің пайда 

болуы туралы түсінік 

беру. 

 

Жылы сулы булар 

салқын терезелер 

шыныларына отырып 

бір-бірімен 

біріктіріледі, мұзды 

кристалға айналады да 

керемет гүлдері бар 

мұзды бау-бақша 

пайда болады. 

Табиғаттың қысқы 

құбылыстарын 

байқауға және 

құбылыстарды атауға 

әрі қарай үйрету. 

Тұманды бақылау» 

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

атату.Соның ішінде 

бүгінгі ауа-райының 

өзгерісі тұманды 

бақылату.Ашық және 

тұманды күннің 

ерекшеліктерін 

салыстыру. 

Еңбек: Жапырақтардан 

әртүрлі бейнелер 

құрастырту. 

Балалармен жеке 

жұмыс: Танысқан 

дыбыстар бойынша 

сөздер ойлату. 

Қимылды ойындар: 

«Кетіп қалған кім?», 

«Қояндар мен 

қасқырлар» 

Мақсаты: Рөлдерде 

ойнай білуге 

үйрету.Байқампаздыққа, 

кеңістікті бағдарлауға 

үйрету. 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

Шыныдағы қарды 

өрнектерін 

бақылау, 

қадағалау. 

Шыныдағы 

өрнектердің пайда 

болуы туралы 

түсінік беру. 

 

Жылы сулы булар 

салқын терезелер 

шыныларына 

отырып бір-бірімен 

біріктіріледі, мұзды 

кристалға айналады 

да керемет гүлдері 

бар мұзды бау-

бақша пайда 

болады. Табиғаттың 

қысқы 

құбылыстарын 

байқауға және 

құбылыстарды 

атауға әрі қарай 

үйрету. 

Бұрқасынды бақылау. 

Бұрқасын туралы түсінікті 

қалыптастыру. Қатты жел, 

бұрқасын болған кезде 

аязды ауа соғады да, жүру 

қиындайды, бұлт күнді 

жауып әрбір жерде қарлы 

бұрқасын соғады. 

 

Егер қар құйындатса – бұл 

табиғат құбылысы 

бұрқасын болып аталады. 

Мақал. 

Бұрқасын мен қарлы боран 

ақпанға келіп қонды. 

Ырым. 

Қыста бұрқасын болса-

жазда жауын-шашын 

болады 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІІІ-апта  

Күні: 13.12.2021-17.12.2021ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Менің Астанам-Нұр-Сұлтан» 
Мақсаты:Астана қаласымен, мемлекеттік рәміздермен және еліміздің Тұңғыш Президентімен  таныстыру; 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

13.12.2021 

 

Сейсенбі 

14.12.2021 

 

Сәрсенбі 

15.12.2021 

 

Бейсенбі 

16.12.2021 

 

Жұма 

17.12.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикал

ық,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

«Астана туралы 

– Әңгіме құрастыру 

 «Астана-бас қалам!» 

 

 Бейнеролик көру 

«Нұр-Сұлтанның 

әдемі көшелері» 

 

  Үстел үсті ойыны – 

пазл: 

«тузу жолдарды 

құрастыр» 

Балалармен отан 

туралы әңгімелесу. 

 

                                               Ертеңгілік жаттығу: (Құралмен) 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылғ

ан оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дид ойын: 
«Үй құрылысының 

ретін көрсет»  

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға жаттықтыру; 

Дидактикалық 

ойын 
«Зейінді бол» 
Мақсаты: 
Сөздік қорын 

  Саусақ ойындары: 
«Отан от басынан 

басталады» 
Отан туралы 

түсініктерін 



ойлау қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту.  

 
 

молайту, 

байқампаздық 

қабілеттерін арттыру. 
 

қалыптастыру 
 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

1.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Менің 

астанама жаңа жыл 

келді» 

Мақсаты: Заттар тобын 

білдіретін сөздерді 

(шырша,мұз 

қалашығы,отшашу,түрлі

-түсті шамдар 

,мұзайдыны т 

б)балалардың сөздік 

қорына жалпылаушы 

сөздерді түсіну арқылы 

ендіру. 

 

Дене шынықтыру 

2. 50см жоғары 

көтерілген арқанның 

астынан оң және сол 

бүйірмен алға еңбектеп 

кіруді үйрету. 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «4 

санымен 

цифры.Логикалық 

есептер.Заттарды 

салыстыру»  

Мақсаты: ұзындығы 

және бойынша бірдей 

және екі түрлі заттарды 

салыстыру, биіктігі 

және жуандығы 

бойынша бірдей және 

екі түрлі заттарды 

салыстыру. 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Шырша» 

Мақсаты:Копазицияны 

құрастыру кезінде 

шамдарды көлемі 

бойынша арақатынасын 

ескерумен                    

орналастыру. Үшбұрыш 

пішіндерді қию 

дағдыларын жетілдіру. 

 

  Көркем әдебиет 

Тақырыбы 

«Астана» 

Мақсаты: Астана 

жайлы тақпақтар 

жаттауда өлеңдерді 

мағыналы, асықпай 

және дыбыстарды 

айырып атауға 

дағдыландыру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Зәулім үйлер» 

Мақсаты:Құрлыс 

материалдарынан 

зәулім үйлер 

құрастыру. 

 

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



дайындық 

Серуендеу Бақылау: Қарды 

бақылау. 

 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінің 

ерекшеліктерін айту. 

 

Қар-түсі ақ, ұстасаң 

қолың тоңады, жылыға 

ериді.Ойлау қабілетін 

дамыту. 

Тақпақ:Аппақ көше, бар 

дала, 

Аппақ ой мен қыраттар. 

Ақ шатырлы қар қала, 

Ақ жамылып тұр бақтар. 

Ойын: «Қардан түрлі 

бейнелер жасау». 

Бақылау: 

Бұршақты 

бақылау. 

 

Мақсаты: Бұршақ, 

домалақ ақ түсті 

болатыны туралы 

түсінік беру. 

 

Қимылдық ойын: 

«Торғайлар». 

  Бақылау: Көгершінді 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыстап қалған құстардың 

бірі –көгершіннің немен 

қоректенетіні, 

қайда мекендейтіні, 

тұмсығы дене пішіні түсі, 

қалай дыбыстайтынын 

үйретіп, оларға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Ауладағы құстарға 

жем беру. 

Мақсаты: Қыста құстарға 

тамақ тауып жеу қиын 

болатындығын түсіндіре 

отырып, 

оларға жем, нанның 

қиқымын сеуіп, қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Жылы жаққа 

ұшпайтын 

Біздің жақта қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта 

Жем шашуды ұмытпа! 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату.  

«Әжем айтқан 

ертегі» 

 «Ертегілер әлеміне 

саяхат» 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 



шаралары Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Достық 
көмек» ойыны 
Ойын 
барысында балаларды 

достық көмек жасаудың 

мәнін тереңіре 

тусініп,бір-біріне 
көмектесугеәрқашан әзі

р болуға тәрбиелеу 
 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

 «Сиқырлы сандық» 
Мақсаты: 
баланың сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 
Альбомдар, сюжетті 

картиналар қарастыру, 
 

  Қуыршақтың 

көйлектерін 

жуып,үтіктеу 
Киім жууға арналған 

заттармен 

таныстырып,тазалыққа 

баулу 
 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу      

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 



 
Циклограмма 

Желтоқсан айы  ІV-апта (20-24  аралығы) 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді!» 

Апта тақырыбы: ««Қыс қызықтары» 

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. Қыс мезгілі өзінің аппақ қарымен, 

сықырлаған аязымен, көк айдын мұзымен ерекше. Жаңа жыл туралы түсініктер беру, аяз ата мен ақша қардың келуі, жаңа 

жылдық сыйлықтармен мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

20.12.2021 

 

Сейсенбі 

21.12.2021 

 

Сәрсенбі 

22.12.2021 

 

Бейсенбі 

23.12.2021 

 

Жұма 

24.12.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық 

ойын «Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың 

сөздік 

қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Қыс мезгілі туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайы

м 

сұрақтарға жауап 

беруге 

үйрету. 

 

Суреттермен 

жұмыс жүргізу 
Мақсаты: 
Астана туралы не 

білетіндіктерін 

анықтау. 
 

Дидактикалық ойын 
«Дәл осындайды 

тауып ал» 
Мақсаты: 
Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 
 

Бейнеролик көрсету 

Тақырыбы: «Шет 

елдердегі жаңа жыл 

мерекелері»Балаларды шет 

елдерде тойланатын жаңа 

жылдық мерекелермен 

таныс болуға үйрету. 

Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Қимылдық 

ойын:«Тақияға  кім  

тез  жетеді» 

Мақсаты: 

Балалар  дөңгеленіп  

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

оң-сол жайлы 

Дид/қ ойын:« Ақ  

қоян»  

Мақсаты: Балаларды  

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

«Тапсырманы 

орында» Шырша 

ойыншықтары 

Ойынның 

мақсаты:. Балаларға 

Дид/қ ойын: 

«Күн  мен түн»  

Мақсаты: 

Балаларды  

ептілікке, 



тұрады.  Жүргізуші  

қолына  тақиясын  

алып  әуенмен  

жүреді.  Әуен 

тоқтаған  кезде,  

тоқтаған  жердегі  екі  

баланың  ортасына  

тақияны  тоса  

қояды.  Екі  бала  екі  

жаққа   шеңбер  

бойымен  жүреді. 

Кім  тақияға  тез  

қолын  жеткізсе  сол  

жетеді.  Жеткен  бала  

жеңімпаз  атанады. 

Осылайша  ойын  

жалғасады. 

білімдерін бекіту. 

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

 

Ойын  мазмұны: 

Балалар  шеңбер жасап  

тұрады  да, ал бір бала 

ортада  қоян болып  

отырады. Шеңбердегі  

балалар  қол  ұстасып 

қоянды айнала  жүріп  

тақпақ  айтады. 

шыршадағы әсем 

ойыншықтарды 

түсіндіру.Үлкен және 

кіші ойыншықтарды 

салыстыру. 

жылдамдыққа, 

ажыратуға баулу. 

Ойын  мазмұны:  

Балалар  бірі « Күн» 

, екіншісі     « Түн» 

тобы болып  екіге 

бөлінеді. Олардың  

бір-бірінен бөлек, өз  

үйлері  болады. 

Тәрбиешінің  

көрсетуі  бойынша  

екі  команда  да 

жаттығулар жасап 

тұрады. Тәрбиеші « 

Күн» деп белгі 

берген кезде,  сол  

топтың  балалары  

үйіне  жеткізбей  

қуып  жетулері  

керек. Қолға  түскен  

балалар  қуушылар  

қатарына  қосылады. 

Сөйтіп, ойын  

осылайша  алма-

кезек  жүріп  

отырады. Көп  бала  

ұстаған  команда  

жеңіске  жетеді. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы өз орнын 

тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға 

бір-бірден сапқа тұру. 

Кегль ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс 

Дене шынықтыру  

Негізгі қимылдар: 

3.8м дейінгі 

қашықтықта заттар 

арасымен тура бағыт 

бойынша төртағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары мен 

жабайы 

жануарлардың қысқы 

тіршлігі» 

 «Мақсаты: 

Қазақстанның жер 

Орыс тілі 

Тема:"Зимушка 

зима" 

 Цель:  

Продолжать ввести в 

словарь детей слова 

о зиме и зимних 

явлениях в природе. 

Развивать память, 



Тақырыбы: 

«Қысқы мерекелер»   

Мақсаты:мерекелер

дің атауын атау, 

айырмашылықтарын 

білу. Өзіне ұнайтын 

мерекенің 

ерекшеліктерін айта 

білу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қар 

жамылған ағаш» 

Мақсаты: Бояу мен 

түстерді тану мен 

ажыратуды 

қалыптастыру. 

 

тұрып, допты 

лақтыру. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

 

«Салыстыру.Геомет

риялық  пішіндер.» 

Мақсаты: 
Геометриялық 

пішіндерді шеңбер, 

шаршы, үшбұрыш 

тануға және атауға 

үйрету түйсінужәне 

көру арқылы 

заттарды салыстырып 

санау. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ата мен 

әжемнің ауылына 

саяхат»        

Мақсаты:Ата әжемнің 

ҚР Тұңғыш Президенті 

Н.А.Назарбаев жайлы  

әңгімесін тыңдау мен 

адамдардың сезімі мен 

қарым-қатынасын 

көріп, қайталап 

көрсетуді 

қалыптастыру. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Бақша 

өнімдері мерекелік 

дастарханымызда.» 

Мақсаты:Пропорцияла

рды сақтап, саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері қызанақ 

пен сәбізді, қиярды 

жасату. 

 

аумағында тіршілік 

ететін үй жануарлары 

мен аңдар туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Қызықты қыс» 

Мақсаты:  
Қысбейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын ажырата 

білу.  

 

 

внимание. 

Воспитывать 

интерес к 

изменениям в 

природе. 

 

Музыка  

Тақырыбы: 

Қызықты қыс» 

Мақсаты:  
Қысбейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 

ажырата білу.  

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Суық 

торғайды бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінде барлық 

құстардың жылы 

жаққа ұшып 

кететінін, ал 

суықторғайдың 

бізде мекендеп 

Бақылау: Аязды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі күннің 

суықтығы-аяз. Аяздан 

бетіміз бен 

қолымыздың 

тоңатынын, үсіріп 

жіберуі де мүмкін 

Бақылау: 

Көгершінді 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыстап қалған 

құстардың бірі –

көгершіннің немен 

қоректенетіні, 

қайда мекендейтіні, 

Бақылау: 

Көгершінді бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыстап қалған 

құстардың бірі –

көгершіннің немен 

қоректенетіні, 

қайда мекендейтіні, 

тұмсығы дене пішіні 

Бақылау: Аязды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі күннің 

суықтығы-аяз. Аяздан 

бетіміз бен 

қолымыздың тоңатынын, 

үсіріп жіберуі де мүмкін 

екенін, сол үшін де 



қалатынын, ол 

қандай аяз болса да 

тоңбайтынын, 

сол себепті 

суықторғай деп 

атағанын түсіндіріп 

көрсету. 

Еңбек: Қар күреу. 

Мақсаты: Қардың 

жерге қалың 

түскенін айтып, 

қарды күрекпен 

күреу арқылы 

жол жасап, күректі 

калай ұстау 

керектігін үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Торғай,торғай,тоқы

лдақ 

екенін, сол үшін де 

колғап, 

мойын орауыш 

тағатынымызды 

түсіндіру. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды күреу. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбек сүйгіштікке, 

бірлесіп жұмыс 

жасауға үлкенге 

көмек беруді үйрету. 

Күректі дұрыс 

ұстауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Сырғанақ тебу». 

тұмсығы дене пішіні 

түсі, қалай 

дыбыстайтынын 

үйретіп, оларға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Ауладағы 

құстарға жем беру. 

Мақсаты: Қыста 

құстарға тамақ 

тауып жеу қиын 

болатындығын 

түсіндіре отырып, 

оларға жем, нанның 

қиқымын сеуіп, 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Жылы 

жаққа ұшпайтын 

Біздің жақта 

қыстайтын 

Құстар жүрсе 

жуықта 

Жем шашуды 

ұмытпа! 

түсі, қалай 

дыбыстайтынын 

үйретіп, оларға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Ауладағы 

құстарға жем беру. 

Мақсаты: Қыста 

құстарға тамақ тауып 

жеу қиын 

болатындығын 

түсіндіре отырып, 

оларға жем, нанның 

қиқымын сеуіп, 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Жылы 

жаққа ұшпайтын 

Біздің жақта 

қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта 

Жем шашуды ұмытпа! 

колғап, 

мойын орауыш 

тағатынымызды 

түсіндіру. 

Еңбек: Ауладағы қарды 

күреу. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбек сүйгіштікке, 

бірлесіп жұмыс 

жасауға үлкенге көмек 

беруді үйрету. Күректі 

дұрыс 

ұстауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Сырғанақ тебу». 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

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

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 



«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Қыс айы жайлы 

білімдерін 

тиянақтау пысықтау 

тиісті белгілерін 

атату, тілдерін 

жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтар 

ын дамыту 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Логикалық есептер 

1. — Дүкеннен анам 

дөңгелек 2 допты алып 
келді, оның біреуін ініме 

бердім. Менде неше доп 

қалды? (1) 

2. — Қоянда неше құлақ 
бар. (қоянның суретін 

көрсету) 

3. — Қолда қанша саусақ 
бар? (саусақтардың 

суретін көрсету)» 

Мақсаты: әсемдік туралы 

түсінігін  дамыту 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 

Ойын: 

Кімнің заттары?»  

Мақсаты: 

сөйлеуге  үйрету 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу Бақылау: Суық 

торғайды бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінде барлық 

құстардың жылы 

жаққа ұшып 

кететінін, ал 

Бақылау: Аязды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі күннің 

суықтығы-аяз. Аяздан 

бетіміз бен 

қолымыздың 

Бақылау: 

Көгершінді бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыстап қалған 

құстардың бірі –

көгершіннің немен 

қоректенетіні, 

Бақылау: Аязды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыс 

мезгіліндегі күннің 

суықтығы-аяз. Аяздан 

бетіміз бен 

қолымыздың 

Бақылау: Көгершінді 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыстап қалған 

құстардың бірі –

көгершіннің немен 

қоректенетіні, 



суықторғайдың бізде 

мекендеп қалатынын, 

ол қандай аяз болса 

да тоңбайтынын, 

сол себепті 

суықторғай деп 

атағанын түсіндіріп 

көрсету. 

Еңбек: Қар күреу. 

Мақсаты: Қардың 

жерге қалың 

түскенін айтып, 

қарды күрекпен 

күреу арқылы 

жол жасап, күректі 

калай ұстау 

керектігін үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Торғай,торғай,тоқыл

дақ 

тоңатынын, үсіріп 

жіберуі де мүмкін 

екенін, сол үшін де 

колғап, 

мойын орауыш 

тағатынымызды 

түсіндіру. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды күреу. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбек сүйгіштікке, 

бірлесіп жұмыс 

жасауға үлкенге көмек 

беруді үйрету. Күректі 

дұрыс 

ұстауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Сырғанақ тебу». 

қайда мекендейтіні, 

тұмсығы дене пішіні 

түсі, қалай 

дыбыстайтынын 

үйретіп, оларға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Ауладағы 

құстарға жем беру. 

Мақсаты: Қыста 

құстарға тамақ тауып 

жеу қиын 

болатындығын 

түсіндіре отырып, 

оларға жем, нанның 

қиқымын сеуіп, 

қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Жылы 

жаққа ұшпайтын 

Біздің жақта 

қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта 

Жем шашуды ұмытпа! 

тоңатынын, үсіріп 

жіберуі де мүмкін 

екенін, сол үшін де 

колғап, 

мойын орауыш 

тағатынымызды 

түсіндіру. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды күреу. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбек сүйгіштікке, 

бірлесіп жұмыс 

жасауға үлкенге 

көмек беруді үйрету. 

Күректі дұрыс 

ұстауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Сырғанақ тебу». 

қайда мекендейтіні, 

тұмсығы дене пішіні 

түсі, қалай 

дыбыстайтынын 

үйретіп, оларға 

қамқорлық жасауға 

тәрбиелеу. 

Еңбек:Ауладағы 

құстарға жем беру. 

Мақсаты: Қыста 

құстарға тамақ тауып 

жеу қиын 

болатындығын 

түсіндіре отырып, 

оларға жем, нанның 

қиқымын сеуіп, қамқор 

болуға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Жылы 

жаққа ұшпайтын 

Біздің жақта 

қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта 

Жем шашуды ұмытпа! 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Желтоқсан айы Қайталау V-апта  

Күні: 27.12.2021-31.12.2021ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Алақай қыс келді!» 

 Апта тақырыбы: ««Қыс қызықтары» 

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі және оның ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. Қыс мезгілі өзінің аппақ қарымен, сықырлаған 

аязымен, көк айдын мұзымен ерекше. Жаңа жыл туралы түсініктер беру, аяз ата мен ақша қардың келуі, жаңа жылдық сыйлықтармен 

мерекелік көңіл күй туралытүсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

27.12.2021 

 

Сейсенбі 

28.12.2021 

 

Сәрсенбі 

29.12.2021 

 

Бейсенбі 

30.12.2021 

 

Жұма 

31.12.2021 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,дидактика

лық,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып 

қапшық» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

 

Қыс қызықтары 

туралы әңгімелеу. 

Мақсаты:қарапайы

м 

сұрақтарға жауап 

беруге 

үйрету. 

 

Суреттермен 

жұмыс жүргізу 
Мақсаты: 
Астана туралы не 

білетіндіктерін 

анықтау. 
 

Дидактикалық ойын 
«Дәл осындайды 

тауып ал» 
Мақсаты: 
Балалардың дүние 

танымын кеңейту, 

тілдік қарым-

қатынасты қолдана 

білуге жаттықтыру 
 

Бейнеролик көрсету 

Тақырыбы: «Шет 

елдердегі жаңа жыл 

мерекелері»Балаларды шет 

елдерде тойланатын жаңа 

жылдық мерекелермен 

таныс болуға үйрету. 

Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 



Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Шамдар»  

Мақсаты: қасиеттері 

бойынша заттарды 

топтастыруға, түстерді, 

өлшемдерді ажыратуға 

жаттықтыру; зейіндерін 

дамыту.  

«Қолымда не бар?  

Ойынның мақсаты: 
ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке , үлкен-кіші, 

оң-сол жайлы 

білімдерін бекіту. 

Түйсіну сезімдерін 

дамыту.  

 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда»  

Ойынның мақсаты: 

ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы 

бірдей деген өлшемдерді 

салыстыруға 

жаттықтыру.  

«Тапсырманы 

орында»  

Ойынның мақсаты: 

үлкен және аз заттарды 

ажыратуға 

жаттықтыру.  

«Қай қолымда 

көп»  

Ойынның 

мақсаты: аз және 

көп заттарды 

ажиратуға, 

салыстыруға 

жаттықтыру; ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.  

 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде сигнал 

бойынша саптағы өз 

орнын тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Қысқы 

мерекелер»   

Мақсаты:мерекелердің 

атауын атау, 

айырмашылықтарын 

білу. Өзіне ұнайтын 

мерекенің 

ерекшеліктерін айта 

білу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Қар 

жамылған ағаш» 

Мақсаты: Бояу мен 

түстерді тану мен 

ажыратуды 

қалыптастыру 

 

Дене шынықтыру 
2.Сапқа тұру, сапқа 

құрылымын өзгертіп 

қайта тұру.Қатарға 

бір-бірден сапқа тұру. 

Кегль ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс тұрып, 

допты лақтыру. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Салыстыру.Геомет

риялық пішіндер.» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді шеңбер, 

шаршы, үшбұрыш 

тануға және атауға 

үйрету түйсінужәне 

көру арқылы заттарды 

салыстырып санау. 

 

 

Дене шынықтыру  
3.8м дейінгі қашықтықта 

заттар арасымен тура 

бағыт бойынша 

төртағандап еңбектеуді 

қалыптастыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ата мен 

әжемнің ауылына 

саяхвт»        

Мақсаты:Ата әжемнің 

ҚР Тұңғыш Президенті 

Н.А.Назарбаев жайлы  

әңгімесін тыңдау мен 

адамдардың сезімі мен 

қарым-қатынасын көріп, 

қайталап көрсетуді 

қалыптастыру. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Бақша 

өнімдері біздің 

мерекелік 

дастарханымызда» 

Мақсаты:Пропорциялар

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй 

жануарлары мен 

жабайы 

жануарлардың қысқы 

тіршлігі» 

Мақсаты: 

Қазақстанның жер 

аумағында тіршілік 

ететін үй жануарлары 

мен аңдар туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

 

 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Қызықты қыс» 

Мақсаты:  

Қысбейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

Орыс тілі 

Тема:"Зимушка 

зима" 

 Цель:  

Продолжать ввести в 

словарь детей слова 

о зиме и зимних 

явлениях в природе. 

Развивать память, 

внимание. 

Воспитывать 

интерес к 

изменениям в 

природе. 

 

Музыка  

Тақырыбы: 

«Қызықты қыс» 

Мақсаты:  
Қысбейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын 



ды сақтап, саусақ пен 

алақан қозғалыстарын 

пайдалана отырып бақша 

өнімдері қызанақ пен 

сәбізді, қиярды жасату. 

 

 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-

көңілсіз музыканың 

интонациясын ажырата 

білу.  

 

 

ажырата білу.  

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Бүгінгі ауа-

райын 

бақылау.Айналадағы 

адамның қысқы еңбегі. 

Мақсаты: Қысқы 

еңбекпен таныстыру 

барысында үлкендердің 

еңбегін 

түсіндіру, еңбекке 

ынтасын тудыру  

Тақпақ: Қыстыгүні 

таңертең, 

Ерте оянып жас бала. 

«Қар» деп сыртқа 

қарайды, 

Көңіл бөлмей асқаға. 

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян». 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, ептілікке 

баулу. 

Еңбек: Ауладағы қарды 

тазалау. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбекке ынтасын 

арттыру. 

Бақылау: Қыстап 

қалатын құстарды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыстап 

қалатын құстардың 

түрлерімен 

таныстыру, қыстап 

қалатын құстар 

туралы мағлұмат 

беру, «олар үшін қыс 

та, аяз да қатер 

емес,аштық 

қатер»деген ұғымды 

қалыптастырып,қамқо

рлықпен қарауға 

үйрету. 

Қимылды ойын: «Кім 

жылдам?» 

 

Мақсаты: Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

Балалардың 

бойындағы зейінділік, 

сезімталдық 

қабілеттерін дамыту. 

Еңбек: Құстарға жем 

Бақылау: Аязды 

күнді бақылау. 

Мақсаты: Аяз 

туралы түсінік бере 

отырып, оның адам 

денсаулығы үшін 

пайдасын түсіндіру. 

Жұқпалы 

аурулардың 

микробтарын 

өлтіруге аяздың 

қосар 

үлесі зор екендігін 

айту. 

Аққу мамық ұлпа 

қар, 

Жамылады 

қырқалар. 

Шымшып аяз 

бетіңді, 

Ширатады етіңді 

Қимылды ойын: 

«Қар лақтыру». 

Мақсаты: 

Балалардың ойынға 

ынтасын арттыру. 

Бақылау: Шыршаны 

бақылау. 

Мақсаты: 

Шыршаның тікенекті, 

оның қысы-жазы бір 

түсте болтынын 

көрсете түсіндіру. 

Тікен-тікен тік піст 

Қысы-жазы бір түсте. 

(Шырша) 

Қимылдық ойын: 

«Қуып жет». 

Мақсаты: 

Жылдамдыққа,бірлесі

п ойнауға үйрету. 

 

Еңбек :Ауладағы 

шырша түптеріне қар 

үю. 

Мақсаты: Үйілген 

қардың көктемде еріп, 

суға айналатындығын, 

шыршаның ылғалды 

жағдайда жақсы 

өсетіндігі туралы 

айтып, түсіндіру. 

Бақылау: Аязды күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Аяз туралы 

түсінік бере отырып, 

оның адам денсаулығы 

үшін 

пайдасын түсіндіру. 

Жұқпалы аурулардың 

микробтарын өлтіруге 

аяздың қосар 

үлесі зор екендігін айту. 

Аққу мамық ұлпа қар, 

Жамылады қырқалар. 

Шымшып аяз бетіңді, 

Ширатады етіңді 

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру». 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға ынтасын арттыру. 

Еңбек: Ауладағы қарды 

жинау. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің 

еңбегін бағалауға, 

құрметпен қарауға 



Тазалыққа, ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

шашу. 

Мақсаты: Қыста 

құстарға аштықтың 

қатерлігін түсіндіре 

отырып, оларға 

қамқорлықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Қыс 

келгенде торғайым 

Үй алдына қон дәйім. 

Ойна,жүгір желкілде, 

Тисем саған 

оңбаймын. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды жинау. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің 

еңбегін бағалауға, 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Аяз 

туралы жұмбақ 

жаттату. 

Қолы жоқ,сурет 

салады. 

Тісі жоқ,тістеп 

алады. (Аяз). 

 

 

Жеке жұмыс: Дана 

нұр,қала нұр. 

Құтты болсын Жаңа 

жыл! 

Жасыл шырша 

жанында, 

Билеп барлық бала 

жүр. 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Аяз туралы 

жұмбақ жаттату. 

Қолы жоқ,сурет салады. 

Тісі жоқ,тістеп алады. 

(Аяз). 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

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

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 



Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар 

дербес әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Қыс айы жайлы 

білімдерін тиянақтау 

пысықтау тиісті белгілерін 

атату, тілдерін жетілдіру, 

танымдылықтарын, 

ұстамдылықтар 

ын дамыту 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Логикалық есептер» 

1. — Дүкеннен анам 
дөңгелек 2 допты алып 

келді, оның біреуін ініме 

бердім. Менде неше доп 

қалды? (1) 
2. — Қоянда неше құлақ 

бар. (қоянның суретін 

көрсету) 
3. — Қолда қанша саусақ 

бар? (саусақтардың 

суретін көрсету) 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 
 

Ойын: 
Кімнің заттары?»  

Мақсаты: 

сөйлеуге  үйрету 

Қимылды/ойын: 

«Жанды 

ойыншықтар»Мақсаты: 

балаларды аңдардың 

жүрісін келтіріп жүруге 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Бақылау: Аязды күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Аяз туралы 

түсінік бере отырып, оның 

адам денсаулығы үшін 

пайдасын түсіндіру. 

Жұқпалы аурулардың 

микробтарын өлтіруге 

аяздың қосар 

үлесі зор екендігін айту. 

Аққу мамық ұлпа қар, 

Жамылады қырқалар. 

Шымшып аяз бетіңді, 

Ширатады етіңді 

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру». 

Бақылау: Шыршаны 

бақылау. 

Мақсаты: Шыршаның 

тікенекті, оның қысы-

жазы бір түсте 

болтынын көрсете 

түсіндіру. 

Тікен-тікен тік піст 

Қысы-жазы бір түсте. 

(Шырша) 

Қимылдық ойын: 

«Қуып жет». 

Мақсаты: 

Жылдамдыққа,бірлесі

п ойнауға үйрету. 

 

Бақылау: Бүгінгі ауа-

райын 

бақылау.Айналадағы 

адамның қысқы 

еңбегі. 

Мақсаты: Қысқы 

еңбекпен таныстыру 

барысында 

үлкендердің еңбегін 

түсіндіру, еңбекке 

ынтасын тудыру  

Тақпақ: Қыстыгүні 

таңертең, 

Ерте оянып жас бала. 

«Қар» деп сыртқа 

қарайды, 

Бақылау: Шыршаны 

бақылау. 

Мақсаты: Шыршаның 

тікенекті, оның қысы-

жазы бір түсте 

болтынын көрсете 

түсіндіру. 

Тікен-тікен тік піст 

Қысы-жазы бір түсте. 

(Шырша) 

Қимылдық ойын: 

«Қуып жет». 

Мақсаты: 

Жылдамдыққа,бірлесі

п ойнауға үйрету. 

 

Бақылау: Аязды күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Аяз туралы 

түсінік бере отырып, 

оның адам денсаулығы 

үшін 

пайдасын түсіндіру. 

Жұқпалы аурулардың 

микробтарын өлтіруге 

аяздың қосар 

үлесі зор екендігін 

айту. 

Аққу мамық ұлпа қар, 

Жамылады қырқалар. 

Шымшып аяз бетіңді, 

Ширатады етіңді 



Мақсаты: Балалардың 

ойынға ынтасын арттыру. 

Еңбек: Ауладағы қарды 

жинау. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің 

еңбегін бағалауға, 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Аяз туралы 

жұмбақ жаттату. 

Қолы жоқ,сурет салады. 

Тісі жоқ,тістеп алады. 

(Аяз). 

Еңбек :Ауладағы 

шырша түптеріне қар 

үю. 

Мақсаты: Үйілген 

қардың көктемде еріп, 

суға айналатындығын, 

шыршаның ылғалды 

жағдайда жақсы 

өсетіндігі туралы 

айтып, түсіндіру. 

Жеке жұмыс: Дана 

нұр,қала нұр. 

Құтты болсын Жаңа 

жыл! 

Жасыл шырша 

жанында, 

Билеп барлық бала 

жүр. 

Көңіл бөлмей асқаға. 

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян». 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа, 

ептілікке баулу. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды тазалау. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбекке ынтасын 

арттыру. 

Тазалыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Еңбек :Ауладағы 

шырша түптеріне қар 

үю. 

Мақсаты: Үйілген 

қардың көктемде 

еріп, суға 

айналатындығын, 

шыршаның ылғалды 

жағдайда жақсы 

өсетіндігі туралы 

айтып, түсіндіру. 

Жеке жұмыс: Дана 

нұр,қала нұр. 

Құтты болсын Жаңа 

жыл! 

Жасыл шырша 

жанында, 

Билеп барлық бала 

жүр. 

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру». 

Мақсаты: Балалардың 

ойынға ынтасын 

арттыру. 

Еңбек: Ауладағы 

қарды жинау. 

Мақсаты: 

Еңбексүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің 

еңбегін бағалауға, 

құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Аяз 

туралы жұмбақ 

жаттату. 

Қолы жоқ,сурет 

салады. 

Тісі жоқ,тістеп алады. 

(Аяз). 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Қаңтар айы  І-апта   

Күні: 03.01.2022-07.01.2022ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Қысқы табиғат әлемі» 

Апталық тақырып: «Қысқы табиғат» 

Мақсаты: Тірі және өлі табиғат заттары мен құбылыстары, маусымдық өзгерістер, өсімдіктер туралы білімдерін кеңейтуге; жануарлар, 

жәндіктер мен өсімдіктердің барлық түрлерін сақтаудың қажеттілігі туралы түсініктерін қалыптастыруға, табиғатпен тікелей байланысты 

тәжірибені игеруге, қоршаған ортаға ұқыпты қарауды жіне тіршілік ету ортасының маңызын түсіну. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

03.01.2022 

 

Сейсенбі 

04.01.2022 

 

Сәрсенбі 

05.01.2022 

 

Бейсенбі 

06.01.2022 

 

Жұма 

07.01.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

  Қимылдық ойын: «Қарды 

жинаймыз» 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа,ептілікке 

баулу. 

Дид/қ ойын: «Қысқы киімдер»  

Мақсаты: Қысқы киімдер туралы 

түсінік беру.Ұл мен қызды қысқы 

серуенге дайындау.  

 

Ертеңгілік жаттығу №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

  Саусақ ойыны «Әжемнің 

ертегілері». 

 

Фотосуреттер қарастыру 

«Өсімдіктер». 

Фотосуретте бейнеленген 

өсімдіктерді атау. 

 

 

Ұ.О.Қ    Дене шынықтыру 
Негізгі қимылдар: 

3.Қимыл-қозғалыс 

Музыка 

Тақырыбы: «Менің отбасым» 

Мақсаты:  Туыстарына деген 

 



бұршық ет моторикасын 

дамыту. Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша саптағы 

өз орнын тауып алу. 

Допты жерге лақтыру 

және оны екі қолмен 

қағып алу ептілікке 

үйрету. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қысқы 

орман» 

Мақсаты: Қысқы орман 

жағдайымен таныстыру. 

Қар мұз қасиеттерін 

тәжірибие арқылы танып 

білуін жетілдіру. 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Алмалар» 

Мақсаты: Алма 

ағашындаға піскен 

алмалар бейнесін салу 

дағдысын қалыптастыру. 

 

 

 

сезімін әнмен жеткізуге баулу. 

Отбасы, ата-ана туралы 

әңгімелерін еркін жеткі-зуге 

мүмкіншілік жасау. Әнді таза 

дауыспен айтуға үйрету. 

Ойын ойнау: «Киіз үйлер» 

Музыкалық қимылды ойын 

 

Қоршаған ортамен танысу  

Тақырыбы: «Бақташының 

қысқы еңбегі» 

Мақсаты: Бақташының қысқы 

еңбегімен таныстыру. Қар 

қасиетімен таныстыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу   Бақылау: Боранды 

бақылау. 

Мақсаты: Боран ұйтқып 

соққан желдің 

салдарынан, қыс 

мезгілінде болаты 

құбылыс екендігін көрсете 

түсіндіру. 

Бақылау: Мұзды бақылау. 

Мақсаты: Мұзды көрсете 

отыра сипаттау. Қыс 

мезгілінде өзендер мен 

көлдердің бетін мұз 

басатындығы жөнінде түсінік 

беру. 

Еңбек: Тайғанақ жерге құм 

 



Жұмбақ: Қанаты жоқ 

ұшады, 

Аяғы жоқ желеді, 

Ауызы жоқ ұлиды. 

(Боран). 

 

Қимылдық ойын: «Байқап 

қал». 

Мақсаты: 

Байқампаздыққа, 

тапқырлыққа тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: «Мен 

сыпайы баламын». 

Мақсаты: Айналаңдағы 

адамдарға ілтипатпен 

қарау. 

Қиналған кезде көмектес, 

сөйлескенде сыпайы бол. 

Айғайлама, сөзді бұзба, 

басқаларды тыңдай біл, 

қоғамдық 

орындарда даурықпа! Осы 

ережелерді сақтай отырып 

балаларды 

сыпайыгершілікке, 

адамгершілікке баулу. 

 

 

себу. 

Мақсаты: Балаларды бірлесіп 

жұмыс жасауға баулу. 

Өздеріне берілген 

тапсырманы 

тиянақты орындауларын 

қадағалау. 

Жеке жұмыс: Жаңа жыл 

туралы тақпақ жаттату. 

Жаңа жыл,жаңа жыл, 

Жаңа жылда-жаңа нұр. 

Жасыл шырша жанында 

Жадырап бар бала жүр. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

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

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 



шаралары Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

  Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

 Дидактикалық ойын: 

«Бақ-бақ гүлдер» 

Мақсаты: 

Балалардың қол 

моторикасын дамыту. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

 

Серуендеу   Бақылау: Боранды 

бақылау. 

Мақсаты: Боран 

ұйтқып соққан желдің 

салдарынан, қыс 

мезгілінде болаты 

құбылыс екендігін 

көрсете түсіндіру. 

Жұмбақ: Қанаты жоқ 

Бақылау: Мұзды бақылау. 

Мақсаты: Мұзды көрсете 

отыра сипаттау. Қыс 

мезгілінде өзендер мен 

көлдердің бетін мұз 

басатындығы жөнінде түсінік 

беру. 

Еңбек: Тайғанақ жерге құм 

себу. 

 



ұшады, 

Аяғы жоқ желеді, 

Ауызы жоқ ұлиды. 

(Боран). 

 

Қимылдық ойын: 

«Байқап қал». 

Мақсаты: 

Байқампаздыққа, 

тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: «Мен 

сыпайы баламын». 

Мақсаты: Айналаңдағы 

адамдарға ілтипатпен 

қарау. 

Қиналған кезде 

көмектес, сөйлескенде 

сыпайы бол. 

Айғайлама, сөзді бұзба, 

басқаларды тыңдай біл, 

қоғамдық 

орындарда даурықпа! 

Осы ережелерді сақтай 

отырып 

балаларды 

сыпайыгершілікке, 

адамгершілікке баулу. 

 

Мақсаты: Балаларды бірлесіп 

жұмыс жасауға баулу. 

Өздеріне берілген 

тапсырманы 

тиянақты орындауларын 

қадағалау. 

Жеке жұмыс: Жаңа жыл 

туралы тақпақ жаттату. 

Жаңа жыл,жаңа жыл, 

Жаңа жылда-жаңа нұр. 

Жасыл шырша жанында 

Жадырап бар бала жүр. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қаңтар айы  ІІ-апта   

Күні:10.01.2021-14.01.2022ж 

 «Құлыншақ» ересек тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Қысқы табиғат  әлемі» 

Апта тақырыбы: « Жануарлар әлемі» 

Мақсаты:Жануарлар туралы білімдерін кеңейту.Үй және жабайы жануарларының атын дұрыс атай білуге,ажыратуға үйрету.Үй 

жануарларымен жабайы жануарлар туралы білімдерін толықтыру.Жабайы жануарлардың тіршілігі туралы,үй жануарларының адам өміріне 

пайдасын,тұрмысқа қажеттілігін түсіндіру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

10.01.2022 

 

Сейсенбі 

11.01.2022 

Сәрсенбі 

12.01.2022 

 

Бейсенбі 

13.01.2022 

 

Жұма 

14.01.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Жұмбақ жасыру. 
Басында екі таяғы 
бар, 
Төрт аяғы бар, 
Сегіз тұяғы бар 
Иегінде сақалы 
бар. 
(Ешкі) 

Дидактикалық ойын: 
«Үй жануарлары 
мен жабайы 
жануарларды 
ажырат» 
Ойын 
шарты:Тақтаға екі 
бала шығып үстел 
үстінен 
жануарлардың 
суретін алып, үй 
жануарларын үйдің, 
ал жабайы 
жануарларды 
орманның астына 
екі топқа бөліп 
орналастырады. 

«Ненің дауысы» 
дидактикалық 
ойыны. 
Балалар мұқият 
үй 
жануарларының 
дауыстарын 
тыңдап қай үй 
жануарының 
дауысы екенін 
айтады. 

Өзі ширақ,өзі қу 
Жүрген жері айқай 
шу 
(Түлкі) 

Дидактикалық ойын: «Үй 
жануарларының 
төлдерін тап!» 

                                               Ертеңгілік жаттығу: №1 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 



Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық 
ойын: «Өз 
қорегінді тап» 

Ойын шарты: 
Ортаға бес бала 
шығады жабайы 
жануарлардың 
бет-пердесін 
тағып.Әр жануар 
өзінің сүйікті 
тағамын тауып алу 
керек. 

Фотосуреттер 

қарастыру 

«Жануарлар әлеміне 

саяхат». 

Фотосуретте 

бейнеленген 

Жануарларды  атау. 

 

«Үй жануарлары мен 
жабай жануарларды 
ата»  

Мақсаты:Үй жануарл
ары мен жабайы 
жануарлар туралы 
білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейіні
ң тәрбиелеу,белсенді
лігін артыру.  
 

1. «Үй 
жануарлары»  

Мақсаты: Балаларды 
үй жануарлары мен 
төлдерді ажыратуға,о
лардың қимылын,қал
ай дыбыстайтынын 
және дене 
мүшелерін суреттер,о
ларды қорғауға 
қамқоршы болуға 
тәрбиелеу. 
 

«Жануарларды 
қалай күту 
қажет?»  

Мақсаты:  Балала
рды жануарларға 
қайырымдылықпен 
қарауға 
тәрбиелеу.  
 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Бір-бірінен қашық 

қойылған үрленген 

5-6 доп арқылы 

кезекпен, қолдың 

түрлі қалыпмен 

аттап өту. Түрлі 

жағдайда тепе-

теңдікті сақтауды 

үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жануарлар әлемі» 

Мақсаты: әдеби 

тілде сөйлеу мен 

эстетикалық 

талғамға тәрбиелеу. 

 

Сурет салу 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Музыкалық 

сүйемелдеуге сәйкес 

түрлі қарқында 

әртүрлі таныс дене 

жаттығуларын 

орындату. Допты 

жоғары лақтыру, 

еденге ұру және оны 

екі қолымен қағып 

алуды үйрету. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«5 саны және 

цифрымен танысу.Оң 

және сол жағын 

айыру.» 

Мақсаты:  5 саны 

және цифрымен 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып, біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып, бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы «Қасқыр 

мен жеті лақ» 

Мақсаты: «Қасқыр 

мен жеті лақ» ертегі 

сюжеттері бойынша 

ертегіні драмалау. 

Ертегі желісін ретімен 

орындау. 

 

Мүсіндеу    

Тақырыбы: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жануарлар және 

олардың төлдері» 

Мақсаты:Жануарлар 

және олардың төлдері 

жайлы бейне жазба 

көрсетіп, олар жайлы 

білімін дамыту. 

 

Музыка  

. 

Орыс тілі 

Тема: Мир 

животных 

Цель:Сформировать 

представления детей 

о домашних 

животных и 

особенностях ухода 

за ними, учить 

называть на русском 

языке. 

 

Музыка 

Тақырыбы:  
 



Тақырыбы: 

«Қонжық»  

Мақсаты : Қонжық 

суретін салып бояу 

машығын 

қалыптастыру. 

 

танысу,заттарды 

санауғ салыстыру. 

Кеңістікті ажырату 

бағытын үйрету 

 

 

«Құлыншақ»  

Мақсаты:Құлын 

мүсінін жасаудың 

әртүрлі тәсілдерін 

жасау. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: 

Қырауды бақылау. 

Мақсаты: Қырау 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Талға, сымға тұрған 

қырауды көрсете 

таныстыру. 

Жұмбақ: Терезеге 

қонады, 

Әсем ою ояды. 

(Қырау). 

Еңбк: «Таза алаң». 

Мақсаты: Ойын 

алаңындағы қарды 

тазалау. Тазалыққа 

баулу. 

Еңбексүйгіштікке 

үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Аппақ, аппақ қар 

аппақ, 

Қар жамылған дала 

аппақ. 

Қырау, қырау тал 

аппақ, 

Айналаның бәрі 

аппақ. 

Бақылау: Күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Тірі табиғат 

үшін күннің маңызы, 

пайдасы, қажеттілігі. 

Қыста күннің қызуы 

төмендейтіні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс қызығы». 

Мақсаты: Балалар мен 

ата-аналар 

бірігеотырып, ойын 

алаңын әшекейлеу, 

қардан сырғанақ жасау. 

Бірлесіп еңбек етуге 

үйрету, үлкендердің 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Ақ 

сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды.(Күн) 

Мақсаты: Балаларға 

жұмбақтарды жаттата 

отырып, 

тіл байлықтарын 

дамыту, ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Бақылау: Торғайды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыста 

құстардың көпшілігі 

жылы жаққа ұшып 

кетеді,торғай қыстап 

қалатын 

құс,оның қысқы 

тіршілігі туралы 

түсінік 

қалыптастыру, 

құстарға қамқор 

болуға баулу. 

Еңбек: Құстарға жем 

шашу. 

Мақсаты:Қыста 

құстарға аяз 

қорқынышты емес, 

аштық қорқынышты 

болатынын 

түсіндіру. Оларға 

қамқор болу, 

аяушылықпен 

қарауға баулу. 

Жеке жұмыс: 

«Торғай» тақпағын 

жаттату. 

Торғай,торғай 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау. 

 

Мақсаты: Қыста 

аспанды сұрғылт 

бұлт басады, 

бұлттың салдарынан 

қар 

 

жауады т.б. 

түсіндіру. Зәулімде 

тұрағы 

 

Тіреусіз 

тұрады.(Бұлт). 

 

Еңбек: Көшедегі қар 

жинаушы 

машиналардың 

жұмысын бақылау. 

 

Мақсаты: Қар 

тазалаушы 

машиналардың адам 

үшін пайдасының 

зор екендігін 

айту.Еңбекті 

дәріптей білуге 

Бақылау: Қырауды 

бақылау. 

Мақсаты: Қырау туралы 

түсінік қалыптастыру. 

Талға, сымға тұрған 

қырауды көрсете 

таныстыру. 

Жұмбақ: Терезеге 

қонады, 

Әсем ою ояды. (Қырау). 

Еңбек: «Таза алаң». 

Мақсаты: Ойын 

алаңындағы қарды 

тазалау. Тазалыққа 

баулу. Еңбексүйгіштікке 

үйрету. 

Жеке жұмыс: Аппақ, 

аппақ қар аппақ, 

Қар жамылған дала 

аппақ. 

Қырау, қырау тал аппақ, 

Айналаның бәрі аппақ. 

Мақсаты: Қыс мезгілінің 

бейнесін сипаттай білуге 

үйрете отырып, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп». 



Мақсаты: Қыс 

мезгілінің бейнесін 

сипаттай білуге 

үйрете отырып, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп». 

Қимылды ойын: 

«Айгөлек». 

тоқылдақ 

Жерден дәнді 

шоқып-ап, 

Бөтекесі бұлтыйып, 

Шиқ-шиқ етіп 

отырмақ.. 

 

Мақсаты: Балаларға 

тақпақ жаттата 

отырып, сөздік 

қорларын молайту, 

есте сақтау 

қабілеттерін арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Аттамақ». 

үйрету. 

Жеке жұмыс: Бір 

халық аспанда 

ұшқан, аяғы жоқ, 

Ұстаған қолдарында 

таяғы жоқ. 

Күніне талай жерге 

кетер кезіп, 

Нәрсенің бұл секілді 

саяғы жоқ. (Бұлт 

Мақсаты: Балаларға 

бұлт туралы түсінік 

қалыптастыра 

 

отырып, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Мені қуып жет». 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

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

жаттқызу.  

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  



Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Қандай жануар» 

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету,қандай 

жануар екенін табу. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Орманда не 

мекендейді» 

Мақсаты: 

балаларға орманда 

мекендеуші 

жануарлар туралы 

түсінік беру. 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының 

жоспары бойынша) 

Дидактикалық ойын 

«Кімнің құйрығы» 

Мақсаты: 

балалар бөлме 

ішіндегі заттардың 

қандай пішінге 

ұқсайтынын 

ажыратып айта білуге 

үйрету. 

 

Ойын: «Даусынан таны» 

Ойын шарты: 

Балаларды шеңбер 

бойымен тұрғызып, бір 

баланың көзін байлайды. 

Көзі байланған баланың 

қасына бір бала жануар 

дыбысын салады. Бала 

қандай жануардың 

дауысы және оны салған 

кім екенін табады 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

Серуендеу Бақылау: Қырауды 

бақылау. 

Мақсаты:Қырау 

туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Талға, сымға тұрған 

қырауды көрсете 

таныстыру. 

Жұмбақ: Терезеге 

қонады, 

Әсем ою ояды. 

(Қырау). 

Еңбк: «Таза алаң». 

Мақсаты: Ойын 

алаңындағы қарды 

тазалау. Тазалыққа 

баулу. 

Еңбексүйгіштікке 

үйрету. 

Жеке жұмыс: Аппақ, 

аппақ қар аппақ, 

Бақылау: Күнді 

бақылау. 

Мақсаты:Тірі 

табиғат үшін күннің 

маңызы, пайдасы, 

қажеттілігі. 

Қыста күннің қызуы 

төмендейтіні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс 

қызығы». 

Мақсаты: Балалар 

мен ата-аналар 

біріге отырып, ойын 

алаңын әшекейлеу, 

қардан сырғанақ 

жасау. Бірлесіп 

еңбек етуге үйрету, 

үлкендердің 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Бақылау: Бұлтты 

бақылау. 

Мақсаты:Қыста 

аспанды сұрғылт 

бұлт басады, 

бұлттың салдарынан 

қар 

 

жауады т.б. 

түсіндіру. Зәулімде 

тұрағы 

 

Тіреусіз 

тұрады.(Бұлт). 

 

Еңбек: Көшедегі қар 

жинаушы 

машиналардың 

жұмысын бақылау. 

 

Мақсаты: Қар 

Бақылау: Қырауды 

бақылау. 

Мақсаты:Қырау 

туралы түсінік 

қалыптастыру. Талға, 

сымға тұрған 

қырауды көрсете 

таныстыру. 

Жұмбақ: Терезеге 

қонады, 

Әсем ою ояды. 

(Қырау). 

Еңбек: «Таза алаң». 

Мақсаты: Ойын 

алаңындағы қарды 

тазалау. Тазалыққа 

баулу. 

Еңбексүйгіштікке 

үйрету. 

Жеке жұмыс: Аппақ, 

аппақ қар аппақ, 

Бақылау: Күнді бақылау. 

Мақсаты:Тірі табиғат 

үшін күннің маңызы, 

пайдасы, қажеттілігі. 

Қыста күннің қызуы 

төмендейтіні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс қызығы». 

Мақсаты: Балалар мен ата-

аналар біріге отырып, 

ойын алаңын әшекейлеу, 

қардан сырғанақ жасау. 

Бірлесіп еңбек етуге 

үйрету, үлкендердің 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Ақ 

сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды.(Күн) 

Мақсаты: Балаларға 



Қар жамылған дала 

аппақ. 

Қырау, қырау тал 

аппақ, 

Айналаның бәрі 

аппақ. 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінің бейнесін 

сипаттай білуге 

үйрете отырып, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп». 

Жеке жұмыс: Ақ 

сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды.(Күн) 

Мақсаты: Балаларға 

жұмбақтарды 

жаттата отырып, 

тіл байлықтарын 

дамыту, ойлау 

қабілеттерін 

арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Айгөлек». 

тазалаушы 

машиналардың адам 

үшін пайдасының 

зор екендігін 

айту.Еңбекті 

дәріптей білуге 

үйрету. 

Жеке жұмыс: Бір 

халық аспанда 

ұшқан, аяғы жоқ, 

Ұстаған қолдарында 

таяғы жоқ. 

Күніне талай жерге 

кетер кезіп, 

Нәрсенің бұл секілді 

саяғы жоқ. (Бұлт 

Мақсаты: Балаларға 

бұлт туралы түсінік 

қалыптастыра 

 

отырып, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Мені қуып жет». 

Қар жамылған дала 

аппақ. 

Қырау, қырау тал 

аппақ, 

Айналаның бәрі 

аппақ. 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінің бейнесін 

сипаттай білуге 

үйрете отырып, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп 

жұмбақтарды жаттата 

отырып, 

тіл байлықтарын дамыту, 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Айгөлек». 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Қаңтар айы  ІІІ-апта  (17-21 аралығы) 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Құстар» 

Мақсаты:Балаларға құстар туралы түсінік бере отырып,олардың тіршілігімен,өмірімен таныстыру.Құстарға  қамқор болуға 

тәрбиелеу. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

17.01.2022 

 

Сейсенбі 

18.01.2022 

 

Сәрсенбі 

19.01.2022 

 

Бейсенбі 

20.01.2022 

 

Жұма 

21.01.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалы

қ,саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Дид/қ ойын: 

«Жоғарда,төменде?» 

Мақсаты:Балаларға 

құстардың ұшуы 

арқылы кеңістікті 

бағдарлайтын 

материалдарды 

тарату. 

Дидактикалық 

ойын: «Жартысын 

тап» 

Мақсаты:Балалар 

қолына берілген 

карточкадан 

құстың жарты 

суреті кімде екенін 

тауып,жанына 

барып тұрады. 

 

«Менің тобымдағы 

өсімдіктер»картина

лар 

топтамасынан 

суреттер 

қарастыру 

Жаңылтпаштар: 

1.Құс ұшты 

Қайда ұшты, 

Қайта ұшты, 

Құс қайта ұшты. 
 

Жыл құстары,соның 

ішінде жылдап қалатын 

құстар туралы 

әңгімелеу. 
 

            Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылға

н оқу қызметіне 

дайындық 

«Ненің дауысы»  

Мақсаты: Құстардың 

дауысын айыра білуге 

үйрету. 

Фотосуреттер 

қарастыру 

«Құстар әлемі». 

Фотосуретте 

бейнеленген 

өсімдіктерді атау. 

 

Саусақ ойыны 

«Әжемнің 

ертегілері». 

Балаларға кітаптан 

оқып беру. 

Қимылды/ойын: 

«Құс болып 

ұшамыз» 

Мақсаты: балаларды 

құстардың ұшуына 

келтіріп жүруге 

Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдері» 



үйрету. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар:  

1.Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін-

алға, екіншісін-артқа 

қойып,бір орында 

тұрып секіру. Допты 

бір-біріне төменнен 

лақтыруды үйрету. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Құстар» 

Мақсаты: Жыл 

құстары мен қыстап 

қалған құстар жайлы 

әңгіме.Сөйлеу 

барысында қабылдау 

процесін, тілдік ойлау 

элементтерін дамыту. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2. 50см жоғары 

көтерілген 

арқанның астынан 

оң және сол 

бүйірмен алға 

еңбектеп кіруді 

үйрету. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «5 

санымен танысу. 

Тәулік мезгілдері»  

Мақсаты: 

Балапандарды 

санау салыстыру 

қанша деген 

сұраққа жауап 

беруді 

үйрету.Тәулік 

мезгілдерін 

ажырату. 

 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Қарлығаш » 

Мақсаты: Үш 

бұрышты 

қиындыларды 

сопақша мен 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.Қырлы тақтаймен 

жүру. Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны қолымен 

қағып алуды үйрету. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қыстағы 

құстардың 

тіршілігі» 

Мақсаты: Қыс 

мезгілінде табиғатты 

бақылау және құстар 

өмірін танып 

сипаттау. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Балапан»  

Мақсаты:Балапанда

р суретін салуда түсі, 

пішіні көлемін 

түсініп, қолдануды 

қалыптастыру.  

 

Музыка 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты:  Үйдегі 

және көшедегі 

қпуіпсіздікке үйрету. 

Музыкалық ырғақты 

қимылдарды 

орындауда жеңіл 

секірулер, жұптаса 

билеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы:«Бөлме 

құстары мен аула 

құстарына күтім 

жасау» 

Мақсаты: Бөлме 

құстары мен аула 

құстарына күтім 

жасау себебтері мен 

ғажабын түсіндіру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы «Торғай, 

торғай тоқылдақ» 

Мақсаты: «Торғай, торғай 

торғайсың!» тақпақ жаттау 

мен «Торғай мен 

қарлығаш» әңгімесін 

тыңдай білу қабілетін 

дамыту. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы 

"Құс ұясы"Құстарға 

арналған үйшіктерді 

құрастыру әдістерін 

меңгерту. 

 



доңгелекке қосып 

құра    стырып 

желімдеу. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Тірі 

табиғат үшін күннің 

маңызы, пайдасы, 

қажеттілігі. 

Қыста күннің қызуы 

төмендейтіні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс 

қызығы». 

Мақсаты: Балалар 

мен ата-аналар біріге 

отырып, ойын 

Бақылау: 

Өсімдіктердің қысқы 

тіршілігін бақылау. 

 

Мақсаты: Қыста 

өсімдіктердің өсуінің 

тоқталатынын, ағаш 

қабығы 

оларды суықтан 

сақтайтыны жөнінде 

түсінік беру. 

Еңбек: Ағаштардың 

түбіне қар үю. 

Мақсаты:Үйілген 

Бақылау: Қар аралас 

жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Қыста қар 

аралас жаңбыр да 

жауатыны туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс 

қызығы». 

Мақсаты: Ойын 

алаңын ата-

аналармен бірлесе 

отырып 

безендіру,сырғанақ 

жасау, аққала соғу. 

Бақылау:Күнді 

бақылау. 

Мақсаты:Күн көзінің 

жарығы,оның бүкіл 

табиғат үшін пайдасы, 

қажеттілігі. Қыста 

күннің қызуы 

төмендейтіндігі 

туралы түсіндіру. 

Еңбек: «Таза жолдар». 

Мақсаты:Ойын 

алаңына барар 

жолдарды тазалау. 

Тазалыққа, топ болып 

Бақылау: Мұздақты 

бақылау. 

Мақсаты: Мұздақтың 

пайда болу жолын 

түсіндіру, мұздақтан абай 

болып жүруге 

үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

 

Мақсаты: Еңбекқорлыққа 

үйрету. Жалқаулықтан 

аулақ болуға шақыру. 

 



алаңын әшекейлеу, 

қардан сырғанақ 

жасау. Бірлесіп еңбек 

етуге үйрету, 

үлкендердің 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Ақ 

сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды.(Күн) 

Мақсаты: Балаларға 

жұмбақтарды жаттата 

отырып, 

тіл байлықтарын 

дамыту, ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Айгөлек». 

қардың пайдасын 

түсіндіру.Көктемде 

қар еріп суға 

айналатындығын, 

су өсімдіктерге қорек 

болатындығын айту. 

Жеке жұмыс: 

Т.Елеусізұлы. 

«Қысқы қарағай». 

 

Қысқы аязға қарамай, 

 

Көгеріп тұр қарағай. 

 

Сол секілді төзімді 

 

Болсам деймін өзімді. 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 

қорын молайту. 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Тасымалдау 

ойыны». 

Жеке жұмыс: Ән: 

«Көрікті 

шыршамыз». 

Мақсаты: Өлеңді 

жаттату. Әнімен 

айтқызу. 

Қимылды ойын: 

«Егер…» 

еңбек етуге үйрету. 

Жеке жұмыс:Жұмбақ: 

Ақ сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды. (Күн). 

 

Мақсаты:Жұмбақ 

үйрету арқылы сөздік 

қорларын молайту. 

 

Ойлау қабілетін 

арттыру. Тілдік 

шығармашылыққа 

тұрақты 

Қызығушылығын 

қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: 

.«Түйілген орамал» 

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жатттату 

 

“Отқа жанбас, 

 

Суға батпас” (мұз) 

 

Мақсаты: Мұз туралы 

түсінік беру. Жұмбақ 

жаттату 

 

арқылы сөздік қорын 

молату. 

 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

 

Қимылдық ойын: 

«Қазан». 

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 «Әжем менің...» 

 

 

«Ауылым» әні 

 

«Әлди» әні 

 

«Атам мен әжеме» 

балалармен сұрақ 

жауап  

 

«Бауырсақ» ертегісі 

 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 



Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Кім не істейді?  

Дидактикалық міндет. 

Балалардың ауыл 

шаруашылығы жайлы 

білімдерін тереңдету; 

ойлау, сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен 

ойнауға деген 

қызығушылығын 

арттыру.  

 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Құстар»  
Мақсаты: Балаларға 

құстар туралы түсінік 

бере отырып, жыл 

құстары мен үй 

құстарының түрлерін 

ажырата білуге баулу. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән 

маманының 

жоспары 

бойынша) 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және 

қағып алуға жаттығу. 

Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

«Кім тапқыр? 

Мақсаты:Ым-ишара 

арқылы жан- 

жануарларды тану. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Күнді 

бақылау. 

Мақсаты: Тірі табиғат 

үшін күннің маңызы, 

пайдасы, қажеттілігі. 

Бақылау: Өсімдіктердің 

қысқы тіршілігін 

бақылау. 

 

Мақсаты: Қыста 

Бақылау:Күнді 

бақылау. 

Мақсаты:Күн 

көзінің 

жарығы,оның 

Бақылау: Қар аралас 

жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Қыста қар 

аралас жаңбыр да 

жауатыны туралы түсінік 

Бақылау: Мұздақты 

бақылау. 

Мақсаты: Мұздақтың 

пайда болу жолын 

түсіндіру, мұздақтан 



Қыста күннің қызуы 

төмендейтіні туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс қызығы». 

Мақсаты: Балалар мен 

ата-аналар біріге 

отырып, ойын алаңын 

әшекейлеу, 

қардан сырғанақ 

жасау. Бірлесіп еңбек 

етуге үйрету, 

үлкендердің 

еңбегіне құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: Ақ 

сандығым ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды.(Күн) 

Мақсаты: Балаларға 

жұмбақтарды жаттата 

отырып, 

тіл байлықтарын 

дамыту, ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Қимылды ойын: 

«Айгөлек». 

өсімдіктердің өсуінің 

тоқталатынын, ағаш 

қабығы 

оларды суықтан 

сақтайтыны жөнінде 

түсінік беру. 

Еңбек: Ағаштардың 

түбіне қар үю. 

Мақсаты:Үйілген 

қардың пайдасын 

түсіндіру.Көктемде қар 

еріп суға 

айналатындығын, 

су өсімдіктерге қорек 

болатындығын айту. 

Жеке жұмыс: 

Т.Елеусізұлы. «Қысқы 

қарағай». 

 

Қысқы аязға қарамай, 

 

Көгеріп тұр қарағай. 

 

Сол секілді төзімді 

 

Болсам деймін өзімді. 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Тасымалдау ойыны». 

бүкіл табиғат 

үшін пайдасы, 

қажеттілігі. 

Қыста 

күннің қызуы 

төмендейтіндігі 

туралы түсіндіру. 

Еңбек: «Таза 

жолдар». 

Мақсаты:Ойын 

алаңына барар 

жолдарды 

тазалау. 

Тазалыққа, топ 

болып 

еңбек етуге 

үйрету. 

Жеке 

жұмыс:Жұмбақ: 

Ақ сандығым 

ашылды, 

Ішінен жібек 

шашылды. (Күн). 

 

Мақсаты:Жұмбақ 

үйрету арқылы 

сөздік қорларын 

молайту. 

 

Ойлау қабілетін 

арттыру. Тілдік 

шығармашылыққ

а тұрақты 

Қызығушылығын 

қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: 

.«Түйілген 

беру. 

Еңбек: «Қыс қызығы». 

Мақсаты: Ойын алаңын 

ата-аналармен бірлесе 

отырып 

безендіру,сырғанақ 

жасау, аққала соғу. 

Жеке жұмыс: Ән: 

«Көрікті шыршамыз». 

Мақсаты: Өлеңді 

жаттату. Әнімен айтқызу. 

Қимылды ойын: 

«Егер…» 

абай болып жүруге 

үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

 

Мақсаты: 

Еңбекқорлыққа үйрету. 

Жалқаулықтан аулақ 

болуға шақыру. 

 

Жеке жұмыс: Жұмбақ 

жатттату 

 

“Отқа жанбас, 

 

Суға батпас” (мұз) 

 

Мақсаты: Мұз туралы 

түсінік беру. Жұмбақ 

жаттату 

 

арқылы сөздік қорын 

молату. 

 

Есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

 

Қимылдық ойын: 

«Қазан». 



орамал» 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 
Қаңтар айы  ІV-апта   

Күні:24.01.2022-28.01.2022ж. 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қысқы мерекелер» 

Мақсаты:Балаларға қыс мезгіліндегі мерекелермен,қысқы апталық шаралармен таныстыру.Мерекелік шаралардың 

мақсатын,мазмұнын түсіндіру. 
Күн тәртібі Дүйсенбі: 

24.01.2022 

 

Сейсенбі 

25.01.2022 

 

Сәрсенбі 

26.01.2022 

 

Бейсенбі 

27.01.2022 

 

Жұма 

28.01.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Жаңылтпаш 

қайталату: 

Пеш үстінде бес 

мысық, 

Пеш ішінде бес 

мысық, 

Бес күзетші-бес 

пысық. 

Мақсаты:Балаларды

ң сөздерді анық 

айтуға үйрету,есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

 Саусақ  ойындары 

Қазым, қазым 

қаңқылда,                                        

Көлде жүзіп 

салқында.                               

Жем шашайын 

жейсің бе?                                       

Кәмпит берші 

дейсің бе?                                         

Жоқ, жоқ, жоқ                                                       

Кәмпит тәтті 

болмайды ас,                          

Арпаменен бидай 

шаш 

Шығармашылық 

орталығы: 

Тақырыбы 

«Жаңбырлы күн» 

Мақсаты: Балаларды 

табиғат 

құбылыстарын 

бақылай отырып, өз 

сезімдерін бейнелей 

білуге үйрету. 

2. Тіл орталығы: 

Жұмбақ жаттау:  

« Қуы екен аңдардың 

,бір сәтте алдандым » 

(Түлкі) 

Мақсаты: Балалардың 

тілін жаттықтыру, есте 

сақтау                 

қабілеттерін дамыту. 

 

Қысқы спорттық шаралар 

жайлы әңгімелеу. 

 

            Ертеңгілік жаттығу №2 

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

Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 



Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау. 

Жұмбақ жасыру: 

Өзі жап-жас,мұрты 

бар, 

Ет пен сүтке 

ұмтылар. 

Тастамайды жылы 

үйде, 

Түкті тонын шұп-

шұбар. 

Мақсаты: 

балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Таны да ата»                        

Мақсаты: Балаларды 

сурет бойынша 

жабайы 

жануарларды танып, 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Балаларды көңілді 

бейне әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңіл-күйлерін 

көтеру. 

Тақпақ оқып беру 

«Қасқыр» 

Қаңғырамын үйім жоқ, 

Ауылдардың иті жоқ. 

Ұрлық,зорлық кәсібім, 

Тамақтанар несібім. 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жүгіру кезінде 

сигнал бойынша 

саптағы өз орнын 

тауып алу. Допты 

жерге лақтыру. 

 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Қысқы 

мерекелер»   

Мақсаты:мерекеле

рдің атауын атау, 

айырмашылықтар

ын білу. Өзіне 

ұнайтын мерекенің 

ерекшеліктерін 

айта білу. 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Қазақстан туы» 

Мақсаты: Бояу мен 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

2.Сапқа тұру, 

сапқа 

құрылымын 

өзгертіп қайта 

тұру.Қатарға бір-

бірден сапқа тұру. 

Кегль 

ойындарына 

үйрету. Бастапқы 

қалыпта дұрыс 

тұрып, допты 

лақтыру. 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

 «Реттік санау.Оң 

және сол жақ» 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

3.8м дейінгі 

қашықтықта 

заттар арасымен 

тура бағыт 

бойынша 

төртағандап 

еңбектеуді 

қалыптастыру. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ата мен 

әжемнің ауылына 

саяхвт»        

Мақсаты:Ата 

әжемнің ҚР Тұңғыш 

Президенті 

Н.А.Назарбаев 

жайлы  әңгімесін 

тыңдау мен 

адамдардың сезімі 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Тәуелсіз 

Қазақстан» 

Мақсаты: 

Қазақстанның жер 

аумағында тіршілік 

ететін үй жануарлары 

мен аңдар туралы 

ұғымдарды 

қалыптастыру. 

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын 

күз» 

Мақсаты:  Күз 

бейнесін музыка, 

сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете 

білу. Музыкаға 

әсерленуді байыту. 

Көңілді-көңілсіз 

Орыс тілі 

Тема:"Птицы наши 

друзья". Цель:дать 

представление о 

разнообразии 

птицах,обогатеть 

словарный 

запас,развивать 

мышление.Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Музыка  

Тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты:  Күз бейнесін 

музыка, сюжетті бейнелер 

арқылы көрсете білу. 

Музыкаға әсерленуді 

байыту. Көңілді-көңілсіз 

музыканың 

интонациясын ажырата 

білу. 

 

 



түстерді тану мен 

ажыратуды 

қалыптастыру. 

 

Мақсаты: 

Үйренген 

сандарын реттік 

санауға 

жаттықтыру. 

Кеңістік 

бағыттарын 

ажырату. 

 

 

 

мен қарым-

қатынасын көріп, 

қайталап көрсетуді 

қалыптастыру. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы:Бақша 

өнімдері» 

Мақсаты:Пропорция

ларды сақтап, саусақ 

пен алақан 

қозғалыстарын 

пайдалана отырып 

бақша өнімдері 

қызанақ пен сәбізді, 

қиярды жасату. 

  

музыканың 

интонациясын 

ажырата білу. 

 

 

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: Аяздың 

терезеге салған 

суретін бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыста, аязды 

күндері терезеге аяз 

қысымымен 

қырау сурет түрінде 

түсетінін айтып 

түсіндіру. 

Еңбек: Біздің аула 

Мақсаты: Ауладағы 

қарды 

тазалау.Тазалыққа, 

Бақылау: 

Адамдардың қысқы 

киімін бақылау. 

Мақсаты: Қысқы 

киім үлгісімен 

таныстыру. 

Атауларын дұрыс 

айтуға үйрету. 

Еңбек: Қар 

тазалаушы 

машинаның еңбегін 

бақылау. 

Мақсаты: Жұмыстың 

бәрі жақсы екендігін 

Бақылау: Қарғаны 

бақылау. 

Мақсаты: Қарғаның 

дене пішіні, түсі 

және қалай 

дыбыстайтынын 

бақылай отырып, 

барлық құстарға 

ортақ қасиеттерді 

айырып, оларға 

қамқор болуға 

үйрету. 

Еңбек: Ағаш 

түптеріне қар үю. 

қар үстіндегі іздерді 

бақылау 

 

Мақсаты: балаларды 

қар үстіндегі 

адамдардың, 

жануарлардың, 

құстардың ізін 

айырып, білуге үйрету. 

Балаларды байқағыш, 

ойлау қаситтерін 

қалыптастырып, 

толықтыра түсу. 

 

қар үстіндегі іздерді 

бақылау 

 

Мақсаты: балаларды қар 

үстіндегі адамдардың, 

жануарлардың, 

құстардың ізін айырып, 

білуге үйрету. Балаларды 

байқағыш, ойлау 

қаситтерін 

қалыптастырып, 

толықтыра түсу. 

 

Қар үстіндегі іздерге 



үлкеннің еңбегін 

қадірлеуге үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Терезеге қонады, 

Әсем ою ояды. 

(Қырау). 

Мақсаты: Балаларға 

қыста, аязды 

күндері терезеге аяз 

қысымымен қырау 

сурет түрінде 

түсетінін айтып 

түсіндіру 

арқылы есте сақтау 

қабілетін арттыру, 

тілдік қорын 

молайту. 

Қимылдық ойын: 

«Белбеусоқ». 

айту. «Еңбек түбі-

береке»сөзінің 

мағынасын түсіндіру, 

еңбексүйгіштікке 

баулу. 

Жеке жұмыс:Тамаша, 

тамаша, 

Шыршамыз тұр 

жараса. 

Баснда әсем 

жұлдызы, 

Көз тоймайды қараса. 

Мақсаты: Өлеңді 

жаттату арқылы 

сөздік қорын 

молайту. 

Есте сақтау қабілетін 

арттыру. 

Қимылдық ойын: 

«Ұстаушы,лентаны 

ал». 

Мақсаты: Балаларды 

еңбекқорлыққа,ұқып

тылыққа баулу. 

Үйілген қардың 

маңызын 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс: Мынау 

қарға, қарғалар. 

Жерде жүріп 

жорғалар. 

Тамақ тапса 

қарқылдап, 

Таппаса ұшар 

жалпылдап. 

Мақсаты: Тақпақ 

жаттату арқылы 

балалардың сөздік 

қорларын байытып, 

есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Ойын: «Қыстап 

қалған құстар». 

Қар үстіндегі іздерге 

назар аударып, оны 

анықтай білуге көңіл 

қою. Ауа райының қай 

кезінде іздер жақсы 

көрінеді? 

 

Көркем сөз: 

 

Ақ киімді денелі, ақ 

сақалды, 

 

Соқыр, мылқау 

танымас тірі жанды, 

 

Үсті – басы ақ қырау 

түсі суық, 

 

Басқан жері сықырлап 

келіп қалды. (Абай) 

назар аударып, оны 

анықтай білуге көңіл 

қою. Ауа райының қай 

кезінде іздер жақсы 

көрінеді? 

 

Көркем сөз: 

 

Ақ киімді денелі, ақ 

сақалды, 

 

Соқыр, мылқау танымас 

тірі жанды, 

 

Үсті – басы ақ қырау түсі 

суық, 

 

Басқан жері сықырлап 

келіп қалды. (Абай) 

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  «Үш аю»ертегісі «әлди»әні «Ертегілер елінде» «аю»әні Балалардың тәтті 

ұйқысы үшін жағымды 

жағдай орнату. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 

Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 



Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Кім не істейді?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен 

ойнауға деген 

қызығушылығын 

арттыру.  

 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Кішкентай, тілмаш 

Тақырыбы: «Әй-әй 

бөпем,әй бөпем» 

Мақсаты: Дыбыстарды 

дұрыс айтуды 

жаттықтыру . 

Шілдехана, бесіктой 

туралы түсінік беріп, 

бесік жырын жаттату. 

Есте сақтау қабілеттерін 

арттыру. Балалардың өз 

халқының сал-дәстүрін 

білуге тәрбиелеу. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән 

маманының 

жоспары 

бойынша)  

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және 

қағып алуға жаттығу. 

Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

«Кім тапқыр? 

Мақсаты:Ым-ишара 

арқылы жан- 

жануарларды тану. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

Серуендеу қар үстіндегі іздерді 

бақылау 

 

Мақсаты: балаларды 

қар үстіндегі 

адамдардың, 

жануарлардың, 

құстардың ізін 

айырып, білуге 

үйрету. Балаларды 

Бақылау: Қарғаны 

бақылау. 

Мақсаты: Қарғаның 

дене пішіні, түсі және 

қалай дыбыстайтынын 

бақылай отырып, 

барлық құстарға ортақ 

қасиеттерді айырып, 

оларға қамқор болуға 

үйрету. 

Бақылау: Аяздың 

терезеге салған 

суретін бақылау. 

Мақсаты: 

Балаларға қыста, 

аязды күндері 

терезеге аяз 

қысымымен 

қырау сурет 

түрінде түсетінін 

қар ұлпаларын бақылау 

 

Мақсаты: балаларды қар 

ұшқындарының қалай 

пайда болатынын, 

олардың құрлысымен 

таныстыру, сонымен 

бірге балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

қар жауып тұрған 

көріністі бақылау 

 

Мақсаты: қардың 

жауып тұрғанын 

бақылау, ауа райына 

байланысты 

құбылыстарды 

түсіндіру, аязды күнде 

қар жеңіл болады, олар 



байқағыш, ойлау 

қаситтерін 

қалыптастырып, 

толықтыра түсу. 

 

Қар үстіндегі іздерге 

назар аударып, оны 

анықтай білуге көңіл 

қою. Ауа райының 

қай кезінде іздер 

жақсы көрінеді? 

 

Көркем сөз: 

 

Ақ киімді денелі, ақ 

сақалды, 

 

Соқыр, мылқау 

танымас тірі жанды, 

 

Үсті – басы ақ қырау 

түсі суық, 

 

Басқан жері 

сықырлап келіп 

қалды. (Абай) 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

Мақсаты: Балаларды 

еңбекқорлыққа,ұқыпты

лыққа баулу. Үйілген 

қардың маңызын 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс: Мынау 

қарға, қарғалар. 

Жерде жүріп жорғалар. 

Тамақ тапса қарқылдап, 

Таппаса ұшар 

жалпылдап. 

Мақсаты: Тақпақ 

жаттату арқылы 

балалардың сөздік 

қорларын байытып, 

есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Ойын: «Қыстап қалған 

құстар». 

айтып түсіндіру. 

Еңбек: Біздің 

аула 

Мақсаты: 

Ауладағы қарды 

тазалау.Тазалыққ

а, үлкеннің 

еңбегін 

қадірлеуге 

үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Терезеге қонады, 

Әсем ою ояды. 

(Қырау). 

Мақсаты: 

Балаларға қыста, 

аязды күндері 

терезеге аяз 

қысымымен 

қырау сурет 

түрінде түсетінін 

айтып түсіндіру 

арқылы есте 

сақтау қабілетін 

арттыру, тілдік 

қорын молайту. 

Қимылдық ойын: 

«Белбеусоқ». 

 

Балаларға қар ұлпасын 

қағып алып, зейін қойып, 

анықтауғаұсыну. Қар 

ұшқыны алты қанаттан 

тұрады, олар бір—біріне 

өте ұқсас келеді. 

 

Қар ұшқыны жаңбыр 

сияқты, бұлтта 

жаратылады. Су буы өте 

жоғары көтеріледі: сол 

жоғарыда ауаның 

температурасы өте төмен 

болғандықтан, сол су 

буларынан кішкентай 

ғана мұз қиыршықтары 

пайда болады. Алты 

қырлы мұз түйіршіктері 

өсіп кішкентай 

жұлдызшаларға 

айналады, сөйтіп қар 

ұшқындары жерге түседі. 

 

Көркем сөз: 

 

Жазда көлге мұз қатты, 

 

Табанымды мұздатты. 

 

Мұз ойылып кетті тез, 

 

Күліп едік, біз қатты. 

 

Қимылды ойын «Ортаға 

түспек» 

ауада би билегендей, 

жылырақ күнде қар 

ауырлау тартады,- 

қалықтап жерге түседі, 

суық күнде қар 

ұшқындары жеделдеп 

жауады. 

 

Тапсырма: «Қыс» 

тақырыбына символдар 

арқылы суреттер 

салуды ұсыну. 

 

Көркем сөз: 

 

Тазалашы мұз болған, 

 

Есік алды тайғанақ 

жата берсін. 

 

Біз оған теуіп жүрміз 

сырғанақ, 

 

Шыға беріп жалтақтай, 

 

Ұшып түсті қалпақтай. 

 

Қимылды ойын: 

«Аңшы мен қояндар» 



Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Ақпан айы  І-апта   

Күні:31.01.2022-04.02.2022ж. 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Ғажайыптар әлемі» 

Мақсаты:Қоршаған ортамен  өзара әрекет етуге қажетті танымдық әрекеттерің қарапайым дағдыларын менгерген баланын 

тұлғасын  дамытуға ,адамгершілік нормаларын сезінуге ,төзімділікті және әртүрлі адамдарға құрмет танытуды қалыптастыруға 

ықпал етеді. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 

31.01.2022 

 

Сейсенбі 

01.02.2022 

 

Сәрсенбі 

02.02.2022 

 

Бейсенбі 

03.02.2022 

 

Жұма 

04.02.2022 

 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ойындар (үстел 

ұсті,дидактикалық,

саусақ т.б) 

 

 

 

Ертеңгілік жаттығу 

 

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

көңіл күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды жағдай орнату 

Қимылды ойын: 

«Ине мен жіп» 

Мақсаты:Балаларды 

достыққа үйрету 

Жүргізуші: 

Балалар мен ине 

боламын ал сендер 

жіп боласыңдар. 

Сендер менің 

артымнан бір – 

бірлеріңнің 

белдеріңнен  

ұстап тұрыңдар. 

Қазір бәріміз 

алдымызда тұрған 

кедергілер арасынан 

үзілмей жүгіреміз. 

Кім жіпті үзсе, 

солойыннан 

шығады. 

Бейнеролик 

«Қазақстан 

Республикасы»                       

Мақсаты: 

Балаларды 

бейнеролик арқылы  

ҚР –ның рәміздері 

мен әдемі жерлерін 

білуге үйрету. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: 

балалардың  ойлау  

қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

 

«Ненің баласы?» 

Мақсаты: 
Балалардың «үлкен», 

«кіші» ұғымдары 

туралы түсініктерін 

бекіту; жабайы және 

үй жануарлары туралы 

білімдерін кеңейту. 

 

Сюжетті ойын: «Зообақ» 

Мақсаты: Балалар ата-

аналарымен зообаққа 

келеді, әртүрлі 

жануарларды көреді, 

әйткеншекте тебеді. 

            Ертеңгілік жаттығу №2 

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



Асың асың асыңа 

 Берекет берсін басыңа 

Аман болып әрқашан 

Ата анаң жүрсін жаныңда 

Ойындар, 

ұйымдастырылған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Сюжетті ойын: 

«Құрылысшы» 
Мақсаты: Балаларды 

құрылысшының 
қызметімен 

таныстыру. Қаншама 

үйлер, мектеп, 
балабақшаны 

құрылысшылар 

салатынын түсіндіру. 

Ойын арқылы үйлерді 
қалай салатынын 

көрсету. Құрылысшы 

маманының еңбегі зор 
екенін саналарына 

сіңіру. Еңбекті сүйе 

білуге тәрбиелеу. 

 

«Ненің жұбы 

болады» 

Мақсаты:Балаларға 

қандай заттардың 

жұпсыз болуы 

мүмкін емес 

екендігін көрсету, 

«жұп» ұғымын 

бекіту. 

Тәрбиеші киімдер 

мен аяқ киімдер 

бейнеленген 

суреттерді 

көрсетеді. 

 

Жаңылтпаштар: 

1.Хан баласы ханзада 

 Болды ғашық 

ханшаға.  
Алып ханнан хабар, 

Ханшайымды табар. 

2.Бір қыз кесте тікті, 
Кестесін түсте тікті, 

Кеште тікті. 

3 

Дидактикалық 

ойыны 

«Өз орныңды тап» 

Мақсаты: 

Цифрлардың сандар 

қатарындағы орны, 

көрші сандар туралы 

білімдерін нақтылау. 

Тәрбиеші балаларға 0-

ден 10-ға дейінгі 

цифрларды таратып 

береді. (балалар 

цифрлар болады). 

«Цифрлар» музыка 

ырғағымен билеп 

жүреді. Музыка 

тоқтасымен балалар 

тез бір қатарға тұра 

қалады. Қалған 

балалар 

«цифрлардың» 

орындарын дұрыс 

тапқандықтарын 

тексереді. 

Сюжетті ойын: «Дәрігер» 
Мақсаты: Балалардың білім 

деңгейін, ойындарды ойната 

отырып, әрі қарай жан - жақты 

дамыту, тіл байлығын 
жетілдіру, сөздік қорын 

молайту. Үлкендер еңбегін 

құрметтеуге, сыйлауға, 
адамгершілікке тәрбиелеу. 

Балаларды ұйымшылдыққа, 

жауапкершілікке, адалдыққа, 

кішіпейілділікке тәрбиелеу. 

 



Ұ.О.Қ Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. 

Доптарды 

домалату,Қағып 

алу,лақтыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Бізді 

қоршаған әлем»  

Мақсаты: Заттар 

тобын білдіретін 

сөздерді балалардың 

сөздік қорына 

жалпыалуыш 

сөздерді түсіну 

арқылы ендіру  

(ойыншықтар,қысқы 

киім,аяқ киім,жиһаз) 

 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар таяқтың 

астынан оң және 

сол бүйірмен алға 

еңбектеп кіру. 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Реттік 

санау.Санды 

затпен 

сәйкестендіру.» 

Мақсаты: Реттік 

санауды 

жалғастыру.Нешін

ші  деген сұраққа 

жауап таба білуге 

үйрету. Заттардың 

сыңарларын қою 

негізінде 

салыстырып 

,тендігін немесе 

тенсіздігін  

анықтау іскерліне 

жаттықтыру. 

 

 Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы  

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары –төмен 

кезектескен  

қадаммен өрмелеу. 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Теңіз 

әлемі». 

Мақсаты:Балықтар, 

малюскалар мен 

қаралдар туралы 

түсінік беру,олардың 

өсу,тамақтану 

қимылдауы жайлы 

бақылау жасау. 

  

 

 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Ғажайы

п қыс» 

Мақсаты Әуен 

сазына ілесіп қыс 

көріністерін қимыл-

қозғалыспен бейнелей 

білуге баулу,әнді 

әсерлі етіп айтуға 

үйрету 

«Қыс қызығы» әні 

 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: 

«Компьютер,теледид

ердың қолданысы.» 

Мақсаты:Туралы 

білімдерін  

қалыптастыру және 

оларды пайдаланудың 

кейбір қарапайым 

ережелерімен 

таныстыру. 

  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Таныс 

ертегі.» Ертегіні баяндау 

ерекшелігін байқауды 

жетілдіру. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Пойыз» 

Мақсаты:Құрылыс 

материалдарынан поезд 

құрастыруды үйрету. 

 



Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Аквариумдағы 

балықтар» 

Мақсаты:Ұжымды

қ  мазмұнды 

кампозициясыны 

құрастыру.Дөңгеле

ктер мен 

сопақтарды 

қию,төртбұрышты  

екі бөлікке 

қию,жіңішке 

жолақтарды 

көлденеңінен қию 

дағдыларын 

қалыптастыру.Желі

ммен жұмыс жасау 

дағдыларын 

жетілдіру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Бақылау: 

Ақпанда күшті жел 

соғады, боран 

болады: ақпан 

айының соңында 

күннің қосылғаны 

байқалады, ең 

алғашқы мұздар 

пайда болады, 

күннің көзі жан-

Қар басуын бақылау 

Балаларға қар басуы 

жөнінде түсініктеме 

беру. Қар басуы 

кезінде бұлттардың 

пайда болатынын 

түсіндіру, айнала 

қараңғыланады және 

қар түсе бастайды; 

аспаннан 

Желді бақылау. 

Балаларға қыста 

желдің суық өткір 

екенін түсіндіру. 

Флюгер түтіннің 

бағыты ағаш 

бұтағының 

қозғалысы бойынша 

желдің күштілігін 

анықтауға 

Аспанды бақылау: 

Балалардың көк аспан 

жөніндегі ой-

пікірлерін байыту 

(таза, тұтастай 

бұлттармен 

жамылған). Аспан қыс 

басында тұтастай 

бұлттармен 

жамылғанын атап өту. 

Күннің көзін бақылау: 

Қысқы мерзімде күннің 

көзін бақылауды 

жалғастыру. 

Қыс басында күннің көзі 

сирек қонақ екенін атап 

өткен жөн (бұлыңғыр, 

бұлтпен жабылған, 

жоғары көтерілмейді, 

жылытпайды). Қыстың 



жағына шуағын 

шашады. 

Қыс табиғатының 

әсемдігіне, 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеуге 

талаптандыру. 

жапалақтанған 

тасқыны ұшқандай 

сезіледі (ұлпа, ақ, 

жеңіл).Жан-жағымыз 

қозғалысқа толған 

және тыныштық .Қар, 

жүн көрпесі секілді, 

жерді қымтайды. 

болатынын үйрету. 

Қысқы желдің жазғы 

желден ерекше 

белгілерін ажырата 

білуге үйрету. 

Қыс аяғында айқын-

көк, өте әдемі болады. 

 

Балалардың жансыз 

табиғат жөніндегі 

пікірлерін ұлғайту. 

ортасында күннің көзі 

айқын, жоғары 

көтеріледі, бірақ 

жылытпайды. Қыстың 

аяғында күннің нұры 

жылулық шашады, 

күннің көзі жоғары,күн 

ұзарады. Қадағалауды, 

әуесқойлықты, көңіл 

бөлуді дамыту; жансыз 

табиғат құбылысы 

жөніндегі білімін 

нығайту. Таңертең,күндіз 

және кеш бейімделуі 

бойынша күннің көзі 

жолдарын ажырата білу. 

Күннің жоғары 

тұрғанына көңіл бөлу 

керек. 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. 

Тәтті ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «әлди» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «әжем айтқан 

ертегі» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  

жағымды жағдай 

орнату. «ертегі»  

айтып балаларды тәтті 

ұқыға жаттқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына  жағымды 

жағдай орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын айтып 

балаларды тәтті ұқыға 

жаттқызу. 

Біртіндеп 

тұру.Ауа,су,ем 

шаралары 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында  ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Төсекте жатып қолды екі жаққа созу. 

Қолдарын алға созып айқастыру. 

Қолдарын бастарына қойып,кезекпен сол аяқтарын,оң аяқтарын көтеру,екеуін бірге ұстап жайлап түсіру 

Кеуделерін жоғары  көтеріп басты тік ұстау. 

Мысық бірде жақсы,бірде жаман 

«Төрт аяқтап» тұру 



Арқасын бірде бүгіп,бірде түзеу. 

Білімді кеңейту  және  мәдени-гигеналық дағдыларды  орындау. 

Жалпақ табандылықтың алдын алу мақсатында ортопедиялық жол бойымен  жүру. 

Бесін ас 

 

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

Бата беру 

Асың асың асыңа  

Берекет берсін басыңа 

Аман болып әр қашан 

Ата анаң жүрсін қасында. 

Ойындар дербес 

әрекет 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс. 

Кім не істейді?  

Дидактикалық 

міндет. Балалардың 

ауыл шаруашылығы 

жайлы білімдерін 

тереңдету; ойлау, 

сергектік пен 

ептілікке тәрбиелеу, 

құрбыларымен 

ойнауға деген 

қызығушылығын 

арттыру.  

 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Математика орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 
 

Вариативтік 

компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән 

маманының 

жоспары 

бойынша) 

Ойын: «Епті бол!» 

Мақсаты: зейінді дамыту, 

допты лақтыруға және 

қағып алуға жаттығу. 

Санамақ айту» 

Бөрік тіктім 

Он ойланып 

Тоғыз толғанып, 

Сегіз рет сызып, 

Жеті рет бұзып. 

Алты рет қарап, 

Бес рет санап, 

Төрт рет қадап. 

Үш тал үкі тағып, 

Екі қолым талып. 

Бір бөрік тіктім, 

Әзер деп біттім. 

«Кім тапқыр? 

Мақсаты:Ым-ишара 

арқылы жан- 

жануарларды тану. 

Серуенге 

дайындық 

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

шығу. 

Серуендеу Бақылау: 

Ақпанда күшті жел 

соғады, боран 

болады: ақпан 

айының соңында 

күннің қосылғаны 

байқалады, ең 

алғашқы мұздар 

пайда болады, 

Қар басуын бақылау: 

Балаларға қар басуы 

жөнінде түсініктеме 

беру. Қар басуы кезінде 

бұлттардың пайда 

болатынын түсіндіру, 

айнала қараңғыланады 

және қар түсе 

бастайды; аспаннан 

Желді бақылау: 

Балаларға қыста 

желдің суық 

өткір екенін 

түсіндіру. 

Флюгер түтіннің 

бағыты ағаш 

бұтағының 

қозғалысы 

Аспанды бақылау. 

Балалардың көк аспан 

жөніндегі ой-пікірлерін 

байыту (таза, тұтастай 

бұлттармен жамылған). 

Аспан қыс басында 

тұтастай бұлттармен 

жамылғанын атап өту. 

Қыс аяғында айқын-көк, 

Күннің көзін бақылау: 

Қысқы мерзімде күннің 

көзін бақылауды 

жалғастыру. 

Қыс басында күннің 

көзі сирек қонақ екенін 

атап өткен жөн 

(бұлыңғыр, бұлтпен 

жабылған, жоғары 



күннің көзі жан-

жағына шуағын 

шашады. 

Қыс табиғатының 

әсемдігіне, 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеуге 

талаптандыру. 

жапалақтанған 

тасқыны ұшқандай 

сезіледі (ұлпа, ақ, 

жеңіл).Жан-жағымыз 

қозғалысқа толған және 

тыныштық .Қар, жүн 

көрпесі секілді, жерді 

қымтайды. 

бойынша желдің 

күштілігін 

анықтауға 

болатынын 

үйрету. 

Қысқы желдің 

жазғы желден 

ерекше 

белгілерін 

ажырата білуге 

үйрету. 

өте әдемі болады. 

 

Балалардың жансыз 

табиғат жөніндегі 

пікірлерін ұлғайту. 

көтерілмейді, 

жылытпайды). Қыстың 

ортасында күннің көзі 

айқын, жоғары 

көтеріледі, бірақ 

жылытпайды. Қыстың 

аяғында күннің нұры 

жылулық шашады, 

күннің көзі жоғары,күн 

ұзарады. Қадағалауды, 

әуесқойлықты, көңіл 

бөлуді дамыту; жансыз 

табиғат құбылысы 

жөніндегі білімін 

нығайту. 

Таңертең,күндіз және 

кеш бейімделуі 

бойынша күннің көзі 

жолдарын ажырата 

білу. Күннің жоғары 

тұрғанына көңіл бөлу 

керек. 

Балалардың үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата –аналарға кеңес: «Баланы балабақшаға бейімдеу» 

Балалардың бүгінгі күнгі көңіл-күйі жайында әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма 

Ақпан айы  ІI-апта  (07-11 аралығы) 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Көліктер» 

Мақсаты:Көліктердің түрлерімен таныстыру. Автобус, трамвай, жедел жәрдем, өрт сөндіруші, ұшақ, зымыран, кеме, т.б көліктердің қызметі 

жөнінде түсінік беру.Адам өмірі мен еңбегінің жеңілдететін көліктің маңызын білуге үйрету. 

Көшеде жүру ережелерімен таныстыруды жалғастыру. Көлік жүргізушісінің еңбегін бағалауға тәрбиелеу. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 07.02.2022 ж Сейсенбі:08.02.2022 Сәрсенбі 09.02.2022 Бейсенбі :10.02.2022 Жұма: 11.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

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. ) 

Дидактикалық ойын: 

«Пойызды құрастыр» 
Мақсаты: Балаларға пойыз 

туралы түсінік беру.Әр түрлі 

геометриялық пішіндерден 

пойыз құрастыру. 

Тактак айтайық: 

Біздерде бар қуыршақ, 
Бұзау қозы құлыншақ, 

Ойыншықтар тыңдайды, 

Әмір беріп бұйырсақ. 

Қуыршақтар ұйықтайды 
Айтқаныңнан шықпайды, 

Дидактикалық ойын: 

«Сәлемдесу» 
Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр 

түрлі елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 
көрсетеді. 

 «Көліктер айтысы» 

Мақсаты:Театр 
арқылы  

көліктердің 

айырмашылықтары

н,маңызын  үйрету. 
 

 Дид/қ ойын: «Өз гаражыңды 

тап» 
Мақсаты:Балаларға көліктер 

туралы әңгімелеу.Әр көлікті 

өз гаражына орналастыру. 

 

Таңертеңгілік 

гимнастика  

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Ертегі кейіпкерлерін 

тауып, олардың жүрісін 
сал» 

Ойын шарты: ертегі 

кейіпкерлерінің жүрісін 

салады. 

Дидактикалық ойын: 

«Менің көлігім» суретін 

үлгісі бойынша 
құрастыру,әңгіме айтып 

беру 

«Балабақшаға қандай 

көлікпен келесің» 

Балалардың бір-біріне 
дұрыс қарым-қатынас 

жасауына ықпал жасау. 

Ойыншықтар 

Ойыншықтар қандай әдемі, 

Қызыл, сары, қоңір, көк. 
Түрлі-түрлі түстері, 

Көз тартады өздері. 

Іші толған бөлменің, 

Ойыншығым мол менің. 
Босқа тізіп қоймаймын, 

Достарыммен ойнаймын. 

Әңгімелесу 

«Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 
Мақсаты: 

Балалардың сөздік 

қорын 

ойыншықтардың 
атауларымен 

байыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Таза ауа» 

Мақсаты:Ауа туралы түсінік 

беру оны денсаулыққа әсерін 

Орыс тілі. 

Тема:"Транспо

рт  

Цель: Учить 

называть 



комплексі.Негізгі 

қимылдар.Доптарды 

домалату қағып 

алу,лақтыру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Сөздік қорын 

көліктерді сипаттайтын 

атаулары мен 

қасиеттерін білдіретін 

зат  есімдерімен байыту. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Шана» 

Мақсаты:Үлгі бойынша 

ерекшелігін,пішінін  

ескере отырып сурет 

салуға үйрету. 

 

 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Түрлі 

бағытта жүгіру,затты 

қағып алып жүгіру. 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: «Сан мен 

цифрды 

сәйкестендіру.Кең 

тар» 

 Мақсаты:Санды 

цифрмен сәйкестендіре 

білуге, цифрды тани 

білуге үйрету. Көлемді 

бағдарлауды үйрену, 

кең тар ұғымдарын 

меңгерту. 

 

 

 

комплексі.Негізгі 

қимылдар. (2-2,5 м 

арақашықтықта оң, сол 

қолмен лақтыру.) 

 

Көркем әдебиет: 

Тақырыбы: «Төрт  

дос» 

Мақсаты:Шығарма 

кейіпкерлерінің 

әрекеттерін орындау 

адамгершілік 

қасиеттерді бағалауға 

үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

"Құмыралар" 

Мақсаты:Домалақтау 

және шымшыл 

созу,сылау әдістерімен 

құмыраны жасау 

дағдысын дамыту. 

 

 

таныстыру.Көліктер ауаға 

қандай зиян келтіреді жіне 

ауаны тазарту жолдарын 

көрсету. 

 

Музыка  

Тақырыбы 

«Калинка»,«Валенки»Мақса

ты: Музыканы тыңдап 

,ырғақты сезіне білуге 

баулу.Қыс көріністерін қимыл 

–қозғалыспен бейнелей беруге 

үйрету. «Вальс» биінің әуенін 

тыңдау«Вальс» биінің әуенін 

тыңдау .Орыс биі «Калинка» 

транспорт и 

части 

автомобиля на 

русском языке, 

Уметь 

группировать 

транспорт по 

назначению 

(пассажирский, 

грузовой, 

специальный), 

способам 

передвижения 

(воздушный, 

водный, 

наземный). 

 

Музыка  

Тақырыбы 

«Калинка»,«Вале

нки»Мақсаты: 

Музыканы 

тыңдап ,ырғақты 

сезіне білуге 

баулу.Қыс 

көріністерін 

қимыл –

қозғалыспен 

бейнелей беруге 

үйрету. «Вальс» 

биінің әуенін 

тыңдау«Вальс» 

биінің әуенін 

тыңдау .Орыс 

биі «Калинка» 

Серуенге 

дайындық 

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

келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Терең қар Тайғанақты бақылау. Ағаштардағы Шыныдағы қарды Торғайларды бақылау. 



жамылғысының 

тереңдігін бақылау. 
Балалардың көңілін 

бөлімшенің қай жерлерінде 

қалың қар жатқанына 
бөлу.Балаларға 

қаншалықты терең екенін 

білуін ұсыну.Ұзындығының 

шартты өлшемімен адамдар 
метрді орнатқанын 

түсіндіру.Балаларға метрді 

көрсету және әр жерде қар 
жамылғысының тереңдігін 

өлшеу; қалың қарды 

күрекпен кесу, қардың 
қалыңдығымен бөлігіне 

көңіл бөлу. 

 

Тайғанақтың пайда болу 

жолдарын түсіндіру. Тез 
жылынғанда аяз соғады, 

одан кейін болатын 

құбылыс тайғанаққа 
айналады. Ауа 

температурасы мен 

судың агрегаттық 

жағдайы арасындағы 
байланысты түсіндіру. 

Тайғанақ- бұл мұздың 

қалың беті, жер 
қабатында құрылатын. 

Тайғанақпен қалай 

күресуді айту. Тайғанақ 
кезінде өзін дұрыс ұстай 

білуді үйрету. Көргені 

жөнінде айту және 

бақылауда ынтасын 
дамыту. 

қырауларды бақылау. 

Қыраудың пайда болу 
процесі туралы түсінік 

беру. Қар еріген кезде, 

күрт суық түскен және 
ауа-райы жылыған кезде 

айналаны қырау басқаны 

туралы балалардың 

назарын аудару, 
ағаштарға, орындықтарға 

және басқа заттарға. 

Қырау – бұл мығым шық. 
Түнде жердің үстіндегі 

ауасы салқындайды. 

Ауадағы сулы булар 
салқындаған заттармен 

өзара жанасып сулы 

тамшыларға айналып 

 
мұзды кесек болып 

қатады және қырау 

болады. Табиғаттың 
әртүрлі қысқы 

құбылыстарын көру, 

қысқы қардың 

сұлулығына тандануға 
балаларды үйрету. 

 

өрнектерін бақылау, 

қадағалау. 
Шыныдағы өрнектердің 

пайда болуы туралы түсінік 

беру. 
Жылы сулы булар салқын 

терезелер шыныларына 

отырып бір-бірімен 

біріктіріледі, мұзды 
кристалға айналады да 

керемет гүлдері бар мұзды 

бау-бақша пайда болады. 
Табиғаттың қысқы 

құбылыстарын байқауға 

және құбылыстарды атауға 
әрі қарай үйрету. 

Мақсаты:Балалардың 

торғай туралы 
білімдерін бекіту. Сұрақ 

–жауап арқылы сөздік 

қорларын молайту. 
Құстарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Қимылды  ойын:Аттар 
Мақсаты:нұсқаушы-ның 

белгісі бойынша 

қозғалыстар орындау. 
Еңбек:Ойыншықтарды 

өз орнына жинау. 

Мақсаты:тазалыққа 
баулу. 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дастарханның басында,    

Әдептен біз озбаймыз. 

Үлкендердің қасында,          
Қолды бұрын созбаймыз. 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды үгітпей, 

қоқымдарды шашпауға 

тәрбиелеу 

Астан кейін 

«Рахмет» сөзін айта 

білу 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Тамақ үстінде жан жағына 

қарамай дұрыс және 

сөйлемей отыруғызуға 

үйрету. 

Түскі ұйқы 

 

«Әлди,әлди» әні «Қошақаным»әні «Әжем айтқан 

ертегі» 

Балаларға жағымды 

тыныш ұйқы сыйлау 

«Ертегілер әлеміне саяхат» 



Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені«Тартылу» 
Бастапқы қалып: арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 
Бастапқы қалыпқа келу 

Массажды кілемдер Түймелі жолмен жүреміз Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Доп» 
Бастапқы қалып: 

аяқ бірге 

1.Допты секірте 
отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа 

келу 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүру 

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

Ойындар дербес, 

әрекет 

«Төртінші артық» 

Мақсаты:Ойыншықтарды  

ажырата білуге үйрету. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 
әлемі" 

«Қыс қызықтары» 

Мақсаты:Балаларға 
қысқы қызықтар 

туралы әңгімелеу. 

Вариативтік компанент:                    

«Алтын асық»             

(Пән маманы жоспары 
бойынша) 

 

Мазмұнды  -  

рольді    ойын ; 

«Ойыншықтар   
дүкені  ». 

Мақсаты: 

Сөйлемді  толық  
құрауға  үйрету, 

ойлау  қабілеттерін  

дамыту . 
Мамандыққа  

баулу, яғни  

дүкенші  болуға  

ынталандыру  
және  сыпайы  

сөйлеуге  үйрету . 

Дидактикалық ойын 

«Қуыршақ қонаққа 

дайындалуда» 
Мақсат:ұзын-қысқа, жуан-

жіңішке, ұзындығы бірдей 

деген өлшемдерді 
салыстыруға жаттықтыру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   
Ерсұлтанға балабақша  туралы 

тақпақ үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету арқылы 

балалардың  есте сақтау қабілетін 
дамыту, тілдегі дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге үйрету.. 

Жеке баламен жұмыс:  
Айару мен Ернұрға 

Мақсаты:Көкөністер 

мен жемістер  туралы 

білімдерін бекіту. 

Жеке баламен жұмыс: 
Музыкалық -ырғақтық 

жаттығулар. 

Ахат , Мадинаға 

музыкалық сүйемелдеуге 
сәйкес түрлі қарқынды 

таныс дене жаттығуларын 

орындату. 

Жеке баламен 
жұмыс:Мақсаты: 

Аққу 

құрастырудан 

балабақша 
ғимаратын 

берілген үлгі 

бойынша дұрыс 
құрастыруды 

үйрету.  

Жеке баламен жұмыс:   
Мақсаты: Психологтың 

жұмысы: 

 

Асемаймен өзін ортада 
қалай ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

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 Ата-анамен баланың «Денсаулық»  жолы немен Ата –аналармен  Ата-аналармен Ата-анаға төлем ақының 



қайтуы тамақтануы жайында кеңесу пайдалы. балалардың 

тазалықтары жайлы 
әнгімелесу 

әңгімелесу.                   

Балаларының жақсы 
қасиеттерін айту.                   

Балаларды көңілді 

шығарып салу. 

жарнасын еске салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Ақпан айы  ІII-апта   

Күні:14.02.2022-18.02.2022ж 

 «Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Электроника әлемі» 

Мақсаты:Теледидар,телефон, компьютердің ақпараттық құралдар түріне жататындығы туралы түсініктерін кеңейту. Электрониканың біз үшін 
маңыздылығын айту. Тәжірибе жасау. 

 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 14.02.2022 ж Сейсенбі:15.02.2022 Сәрсенбі 16.02.2022 Бейсенбі :17.02.2022 Жұма: 18.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

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. ) 

Дидактикалық ойын: 
«Телефон» 

Мақсаты:Қатты қағаздан 

жасалған телефон пішініне 
реттік сандарын әр түспен 

жапсыру. Түстерді атау, 

пішіндерін ажырату, сөздік 

қорын байыту. 
Балалар келесі тұрған не 

екен? 

Теледидар, өте дұрыс. 
 Теледидарды 

тамашалағанды сендер 

жақсы көресіңдер ме? 

Дид/қ ойын: «Бөлшегін тап» 
Мақсаты:Балаларға 

телефонның жарты бөлігін 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 
«Сәлемдесу» 

Балалар екі - үш жұптан 

бір - біріне қарап, әр 
түрлі елдің, адамдардың 

сәлемдесу рәсімін 

көрсетеді. 

 «Ойыншықтар 
айтысы» әңгімесін 

оқу. 

 
Мақсаты:Ойыншық

- 

тарды күтіп ұқыпты 

ұстауға тәрбиелеу. 

Тіл орталығы: 
Жағылтпаш жаттату. 

Ұшқыш жақсы ма? 

Үш құс жақсыма? 
Ұшқұш та жақсы. 

Үш құс та жақсы. 

Таңертеңгілік 

гимнастика  

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

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

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Ертегі кейіпкерлерін 
тауып, олардың жүрісін 

сал» 

Ойын шарты: ертегі 
кейіпкерлерінің жүрісін 

салады. 

Жылулық шеңбері: 

-Армысың,асыл күн! 
(қолдарын күнге 

созады).Армысың асыл 

жер!(қолдарын 
жаяды).Армысың, 

көк аспан!(қолдарын 

аспанға 
көтереді).Армысың, жан 

Жұмбақ 

Ән салады чемодан 

Ішінде тұр көп адам, 

Естімейді сөзіңді, 

Сөйлемейді сөзіңді. 

Ой қозғау-орталығы. 

Жұмбақ жасыру. 
1.Ән салады чемодан, 

Ішінде тұр көп адам. 

Сөйлемейді сөзіңді, 
Шешуі не екен, 

балалар?(теледидар 

2.Шыр –шыр етеді, 
Құлағыңнан өтеді. 

Әңгімелесу 

«Менің сүйікті 
ойыншықтарым» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 
қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен 
байыту. 



досым! (бір-

біріменқұшақтасады)Жыл
уыма жылу қос.Міне, 

менің қолым (қолдарын 

ұстайды) 

Шешуі не екен, балалар? 

                (Теледидар) 

  

 

Ұстай алсаң, 

Өзі сөйлеп кетеді. Бұл 
не?(телефон) 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 
жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Тізесін бүгіп 

тұрып  аяқтарды кезекпен 
көтеру,өкшемен таяқтың 

арқанның ұстіне ,аяқтың 

ұшымен еденге сүйене 
отырып,қырындап 

жүру,аяқтың 

саусақтарымен жіпті 
жинау. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Электроника.» 

Мақсаты: Сөздік қорын 

тұрмыстық электротехника 
заттардың атауларымен 

байыту,олардың 

тауларын,заттардың 

қолданысын түсіндіру. 
 

 

 
 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Жалпы дамытушы  
жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 
қимылдар Жүруді  

жүгірумен,секірумен 

кезектестіріп ,бағытты 

қарқынды өзгертіп 
жүру.Допты екі қолымен 

басынан асыра және бір 

қолымен кедергі арқылы 
лақтыру  (2 м 

арақашықтықта) 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

«Шар,текше,цилиндр» 

Мақсаты:Беске дейін 
санауды жалғастыру. 

Шар,текше,цилиндр 

сияқты геометриялық 
денелермен танысу, 

бөлме ішінен ұқсас 

заттарды табу. 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Тефаль» 

Мақсаты:Шайнек 
қиып,жапсыру,қағаз 

бетінде екі бөліктен 

құрасытру,одан кейін 
оларды желімдеу. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Жалпы дамытушы  
жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 
қимылдар Бөрене 

гимнастикалық орындық 

арқылы еңбектеп өту. 

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: 

 «Күн қуаты мен электр 

шамын салыстыру.»  

Мақсаты:Жарық түнде 

адамдар еңбегінің 
нәтежесінде болатынын 

меңгерту. 

 

Сурет салу 
Тақырыбы:«Телефон» 

Мақсаты: Үлгі бойынша 
ерекшелігін, 

пішініні,ескере отырып 

сурет салуға үйрету. 

 

Музыка  
Тақырыбы: 

«Қыс қызығы» 

Мақсаты: 
Музыкаға қызығушылықтарын 

арттыру. «Қыс» концертін 

үнтаспадан тыңдау. 
Марш пен полька билері. 

 

Қоршаған ортамен танысу. 
Тақырыбы: «Табиғат 

аясындағы ережелер.» 

Мақсаты:Адамдардың іс-
әрекетіне зейіндерін аудару 

дағдыларын дамыту. 

 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: 

«Электр 

құралдары.» 
Мақсаты:Жайлы 

әңгімелерді 

тыңдап 
,мазмұндап бере 

алуды жетілдіру. 

 

Құрастыру 
Тақырыбы:"Қағ

аз әмиян" 
Мақсаты:Қағазды 

бүктеу арқылы 

әмиян жасауды 
үйрету. 

 



 

Серуенге 

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды бақылау, киіміндегі олқылықтарды ретке 
келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Терең қар 

жамылғысының 

тереңдігін бақылау. 
Балалардың көңілін 

бөлімшенің қай жерлерінде 

қалың қар жатқанына 
бөлу.Балаларға 

қаншалықты терең екенін 

білуін ұсыну.Ұзындығының 

шартты өлшемімен адамдар 
метрді орнатқанын 

түсіндіру.Балаларға метрді 

көрсету және әр жерде қар 
жамылғысының тереңдігін 

өлшеу; қалың қарды 

күрекпен кесу, қардың 
қалыңдығымен бөлігіне 

көңіл бөлу. 

 

Тайғанақты бақылау. 

Тайғанақтың пайда болу 

жолдарын түсіндіру. Тез 
жылынғанда аяз соғады, 

одан кейін болатын 

құбылыс тайғанаққа 
айналады. Ауа 

температурасы мен 

судың агрегаттық 

жағдайы арасындағы 
байланысты түсіндіру. 

Тайғанақ- бұл мұздың 

қалың беті, жер 
қабатында құрылатын. 

Тайғанақпен қалай 

күресуді айту. Тайғанақ 
кезінде өзін дұрыс ұстай 

білуді үйрету. Көргені 

жөнінде айту және 

бақылауда ынтасын 
дамыту. 

Ағаштардағы 

қырауларды бақылау. 

Қыраудың пайда болу 
процесі туралы түсінік 

беру. Қар еріген кезде, 

күрт суық түскен және 
ауа-райы жылыған кезде 

айналаны қырау басқаны 

туралы балалардың 

назарын аудару, 
ағаштарға, орындықтарға 

және басқа заттарға. 

Қырау – бұл мығым шық. 
Түнде жердің үстіндегі 

ауасы салқындайды. 

Ауадағы сулы булар 
салқындаған заттармен 

өзара жанасып сулы 

тамшыларға айналып 

 
мұзды кесек болып 

қатады және қырау 

болады. Табиғаттың 
әртүрлі қысқы 

құбылыстарын көру, 

қысқы қардың 
сұлулығына тандануға 

балаларды үйрету. 

 

Шыныдағы қарды 

өрнектерін бақылау, 

қадағалау. 
Шыныдағы өрнектердің 

пайда болуы туралы түсінік 

беру. 
Жылы сулы булар салқын 

терезелер шыныларына 

отырып бір-бірімен 

біріктіріледі, мұзды 
кристалға айналады да 

керемет гүлдері бар мұзды 

бау-бақша пайда болады. 
Табиғаттың қысқы 

құбылыстарын байқауға 

және құбылыстарды атауға 
әрі қарай үйрету. 

Торғайларды бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 

торғай туралы 
білімдерін бекіту. Сұрақ 

–жауап арқылы сөздік 

қорларын молайту. 
Құстарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Қимылды  ойын:Аттар 
Мақсаты:нұсқаушы-ның 

белгісі бойынша 

қозғалыстар орындау. 
Еңбек:Ойыншықтарды 

өз орнына жинау. 

Мақсаты:тазалыққа 
баулу. 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дастарханның басында,    

Әдептен біз озбаймыз. 

Үлкендердің қасында,          
Қолды бұрын созбаймыз. 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды үгітпей, 

қоқымдарды шашпауға 

Астан кейін 

«Рахмет» сөзін айта 

білу 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Тамақ үстінде жан жағына 

қарамай дұрыс және 

сөйлемей отыруғызуға 



тәрбиелеу үйрету. 

Түскі ұйқы 

 

«Әншіболғым келеді» әні «Ертегілер еліне саяхат» «Балаларға әдемі 
тілек» 

«Біз бақытты 
баламыз»әні 

«Ақ әжем»әні 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу 
кешені«Тартылу» 

Бастапқы қалып: арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 
Бастапқы қалыпқа келу 

Массажды кілемдер Түймелі жолмен жүреміз Ұйқы ашар жаттығу 
кешені «Доп» 

Бастапқы қалып: 

аяқ бірге 

1.Допты секірте 
отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа 
келу 

Ортопедиялық жол 
бойымен жүру 

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

Ойындар дербес, 

әрекет 

1. Фонематикалық есту қабілетін 

дамыту. 
Ша-шо-шу-шы. 

Шо-шу-шы-ша 

Шу-шы-шо-ша 
Шы-ша-шу-шо 

Мақсаты: Буйындарды естіп анық 

ретімен қайталау. 

Вариативтік 

компанент: 
«Қызықты логика 

әлемі» 

Логикалық  ойын:       
 «Пішіндерді 

құрастыр»                               

Мақсаты:                 

Балалардың ойлау 
қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  
орналастыруғаүйрету 

Вариативтік компанент:                    

«Алтын асық»             
(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Мазмұнды  -  

рольді    ойын ; 
«Ойыншықтар   

дүкені  ». 

Мақсаты: 
Сөйлемді  толық  

құрауға  үйрету, 

ойлау  қабілеттерін  

дамыту . 
Мамандыққа  

баулу, яғни  

дүкенші  болуға  
ынталандыру  

және  сыпайы  

сөйлеуге  үйрету . 

Дидактикалық ойын 

«Қуыршақ қонаққа 
дайындалуда» 

 

Мақсат:ұзын-қысқа, жуан-
жіңішке, ұзындығы бірдей 

деген өлшемдерді 

салыстыруға жаттықтыру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   
Алинаға  балабақша  туралы 

тақпақ үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету арқылы 
балалардың  есте сақтау қабілетін 

дамыту, тілдегі дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге үйрету.. 

Жеке баламен жұмыс:  
Ясмина мен Исмаилға 

Мақсаты:Көкөністер 

мен жемістер  туралы 
білімдерін бекіту. 

Жеке баламен жұмыс: 
Музыкалық -ырғақтық 

жаттығулар. 

Әсем, Раянамен 
музыкалық сүйемелдеуге 

сәйкес түрлі қарқынды 

таныс дене жаттығуларын 

орындату. 

Жеке баламен 
жұмыс:Мақсаты: 

Ясминаға 

құрастырудан 
балабақша 

ғимаратын 

берілген үлгі 

бойынша дұрыс 
құрастыруды 

үйрету.  

Жеке баламен жұмыс:   
Мақсаты: Психологтың 

жұмысы: 

 
Айлинмен өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

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-анамен баланың 

тамақтануы жайында кеңесу 

«Денсаулық»  жолы немен 

пайдалы. 

Ата –аналармен  

балалардың 

тазалықтары жайлы 
әнгімелесу 

Ата-аналармен 

әңгімелесу.                   

Балаларының жақсы 
қасиеттерін айту.                   

Балаларды көңілді 

шығарып салу. 

Ата-анаға төлем ақының 

жарнасын еске салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма 

Ақпан айы  ІV-апта  (21-25 аралығы) 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып «Бізді қоршаған әлем» 

Апталық тақырып: «Мамандықтың бәрі жақсы» 

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

арттыру.Мамандық түрлері туралы түсініктерін кеңейту. Мамандық иелері және олардың құралдарымын таныстыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 21.02.2022 ж Сейсенбі:22.02.2022 Сәрсенбі 23.02.2022 Бейсенбі :24.02.2022 Жұма: 25.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

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. ) 

Дидактикалық ойын 

.Тақырыбы: Кім не 

істейді? 

Мақсаты: мамандық 

туралы түсінік беру. 

Ойын арқылы 

түсініктерін кеңейту. 

Ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Шарты: Дәрігердің 

киімін киіп аңдарды 

емдеу. 

 

. 

Жұмбақтар шешу. 

1) Мектептің жүрегі , 
білімнің тірегі. ( Мұғалім) 

2) Сауықтырар сырқатты , 
жылы үнмен тіл қатты. 
(Дәрігер) 
 
3) Тікті әсем киімді, 
Дүкенге әкеп 
ілінді.(Тігінші) 

Дидактикалық ойын: 
«Кім жылдам» 
Үстел үстіне түрлі 
мамандық иелеріне 
қажетті құралдарды 
қойып, төрт баланы 
шығарамын, төрт 
баланы төрт түрлі 
мамандық иесіне 
бөлемін, ойын 
шартын түсіндіремін. 
Төрт бала өзіне 
қажетті құралдарды 
тез – тез кескін 
суреттерді 
құрастырып алады. 
Алған құралдарымен 
не істеуге 
болтындығын айтады 
және өскенде сол 
маман иесі болғысы 
келетіндігін айтады. 

ТАҚПАҚТАР 
Көкке ұшамын — 
Ұшқыш болар 
баламын. 
Соңына ерем 
Ер ғарышкер ағаның 

 
Сән үлгісін қиятын 
Шаштараз болам 
жолына 
Түрлі — түсті шаш 
қиып 
Қызмет етем 
халқыма. 

Қолда темір қалағым 
Саздан сарай 
саламын. 
Астанадан аумайтын 
Әсем қала саламын. 
Мен құрылысшы 
боламын 

 

. 

 Дидактикалық ойын: «Не 

артық» 

Шарты: Суреттер ішінен 

артық суретті табу. 

Мақсаты: Баланың зейінін, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

 

 

Таңертеңгілік 

гимнастика  

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 



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

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 
«Ертегі кейіпкерлерін 

тауып, олардың жүрісін 

сал» 

Ойын шарты: ертегі 
кейіпкерлерінің жүрісін 

салады. 

Жаттығуды жасаймыз 

Бір дегенде – тік 

тұрамыз. 

Екі дегенде – екі рет 

айналамыз, 

Үш дегенде – үш рет 

секіреміз 

Төрт дегенде – 

отырамыз. 
 

 

«Балабақшадағы 
ойыншықтарым» 

Балалардың бір-біріне 

дұрыс қарым-қатынас 

жасауына ықпал. 

Сергіту сәті: 

Орнымыздан тұрайық 

Шеңбер жасап құрайық. 

Бір отырып, бір тұрып. 

Біздемалып алайық. 

Құстай қанат қағайық, 

Иіліп оңға бір, иіліп солға бір. 

Алға қарай бір қадам, артқа 

қарай бір қадам. 

Жоғары төмен қарайық, 

Орнымызды табайық. 

 

Әңгімелесу 
«Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: 

Балалардың сөздік 
қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен 
байыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 
жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар Бір-бірінен  
қашық қойылған үрлеген 5-

6 доп арқылы 

кезекпен,қолдың түрлі 
қалпымен аттап өту. 

 

Сөйлеуді дамыту 
Тақырыбы:«Мамандықт

ар»  

Мақсаты:Әңгімеге қатысу 

және тілді түсіну, тыңдау 
біліктерін,көлемі шағын 

мамандықтар жайлы 

тақпақтарды жатқа айтуын 
қалыптастыру. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 
қимылдар 

футбол.Берілген бағытта 

допты домалату.Допты 
қақпаға домалату. 

 

Математика негіздері: 

Тақырыбы:«Есептік , 

реттік санау, 

Сан мен цифрды 

салыстыру.»  
Мақсаты:Заттар тобын 

есептік санау,реттік 

санауды 
жалғастыру.Тәуліктің 

қарама-қарсы бөліктерін 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 
Жалпы дамытушы  

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 
қимылдар .Қатарға бір-

бірден сапқа,шеңберге 

тұру.Қатар 
екеуден,үшеуден тұрып 

сапты қайтадан құру. 

Бағдар бойынша 
теңелу,оңға солға айналу, 

бұрлыстар ,ажырату және 

жақындату. 

 

Көркем әдебиет: 

Тақырыбы: «Емхана мен 

кіші меркет.» 
Мақсаты:Емдеу  

орталығы мен кіші 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: 

«Аспазшы.» 
Мақсаты: Мамандықпен 

таныстыру, бақша асхнасына 

саяхат жасау. 
 

Музыка 

Тақырыбы 

«Көктем жаршысы-

құстар»Мақсаты: 
Вокалдық және аспаптық 

музыкаға қызығушылықтарын 
арттыру. Күйші-компазитор 

Н.Тілендиев туралы түсінік 

беру.Әсерлі реңдерді 

ажырату.Құстар туралы 
білімдерін молайту. 

«Көктем»әнін үйрену«Құстар» 

би жаттығуы 

Орыс тілі 

Тема: 

Все профессии 

важны 

Цель: 

Учить 

правильно, 

называть на 

русском языке 

профессии: 

продавец, 

строитель, 

парикмахер, 

врач, повар. 

Закрепить в речи 

правильное 

произношение 

согласного звука 

«ч». Развивать 



 

Сурет салу 
Тақырыбы: «Қалпақты 

сәндеу.» Мақсаты: 

Ербаланың ұлттық бас 
киімімен таныстырып 

отырып ,оған өрнек салуды 

үйрету. 
 

анықтау және  тану 

дағдыларын 
қалыптастыру. 

 

 

 

маркет  орталығындағы 

мамандықтар қызметін 
ойын түрінде драммалау. 

 

Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Көлік.» 

Мақсаты:Бірнеше 

бөліктерден  құралатын 

көлік түрін 
мүсіндеу,оның 

пропорцияларын  

сақтау,бөліктерді 
біріктіруді меңгерту. 

 

 

связную речь. 

 

Музыка 

Тақырыбы 

«Көктем 

жаршысы-

құстар»Мақсат

ы:  

Вокалдық және 

аспаптық 

музыкаға 

қызығушылықта

рын арттыру. 

Күйші-

компазитор 

Н.Тілендиев 

туралы түсінік 

беру.Әсерлі 

реңдерді 

ажырату.Құстар 

туралы 

білімдерін 

молайту. 

«Көктем»әнін 

үйрену«Құстар» 

би жаттығуы 
 

Серуенге 

дайындық 

Балалардың киіну реттілігін бақылау, киінгенде түймелерін қадап, аяқ киімінің бауын байлауды бақылау, киіміндегі олқылықтарды ретке 
келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Терең қар 

жамылғысының 

тереңдігін бақылау. 

Балалардың көңілін 

бөлімшенің қай жерлерінде 

қалың қар жатқанына 
бөлу.Балаларға 

қаншалықты терең екенін 

білуін ұсыну.Ұзындығының 

Тайғанақты бақылау. 

Тайғанақтың пайда болу 
жолдарын түсіндіру. Тез 

жылынғанда аяз соғады, 

одан кейін болатын 

құбылыс тайғанаққа 
айналады. Ауа 

температурасы мен 

судың агрегаттық 

Ағаштардағы 

қырауларды бақылау. 
Қыраудың пайда болу 

процесі туралы түсінік 

беру. Қар еріген кезде, 

күрт суық түскен және 
ауа-райы жылыған кезде 

айналаны қырау басқаны 

туралы балалардың 

Шыныдағы қарды 

өрнектерін бақылау, 

қадағалау. 

Шыныдағы өрнектердің 

пайда болуы туралы түсінік 

беру. 
Жылы сулы булар салқын 

терезелер шыныларына 

отырып бір-бірімен 

Торғайларды бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 
торғай туралы 

білімдерін бекіту. Сұрақ 

–жауап арқылы сөздік 

қорларын молайту. 
Құстарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 



шартты өлшемімен адамдар 

метрді орнатқанын 
түсіндіру.Балаларға метрді 

көрсету және әр жерде қар 

жамылғысының тереңдігін 
өлшеу; қалың қарды 

күрекпен кесу, қардың 

қалыңдығымен бөлігіне 

көңіл бөлу. 
 

жағдайы арасындағы 

байланысты түсіндіру. 
Тайғанақ- бұл мұздың 

қалың беті, жер 

қабатында құрылатын. 
Тайғанақпен қалай 

күресуді айту. Тайғанақ 

кезінде өзін дұрыс ұстай 

білуді үйрету. Көргені 
жөнінде айту және 

бақылауда ынтасын 

дамыту. 

назарын аудару, 

ағаштарға, орындықтарға 
және басқа заттарға. 

Қырау – бұл мығым шық. 

Түнде жердің үстіндегі 
ауасы салқындайды. 

Ауадағы сулы булар 

салқындаған заттармен 

өзара жанасып сулы 
тамшыларға айналып 

 

мұзды кесек болып 
қатады және қырау 

болады. Табиғаттың 

әртүрлі қысқы 
құбылыстарын көру, 

қысқы қардың 

сұлулығына тандануға 

балаларды үйрету. 
 

біріктіріледі, мұзды 

кристалға айналады да 
керемет гүлдері бар мұзды 

бау-бақша пайда болады. 

Табиғаттың қысқы 
құбылыстарын байқауға 

және құбылыстарды атауға 

әрі қарай үйрету. 

Қимылды  ойын:Аттар 

Мақсаты:нұсқаушы-ның 
белгісі бойынша 

қозғалыстар орындау. 

Еңбек:Ойыншықтарды 
өз орнына жинау. 

Мақсаты:тазалыққа 

баулу. 

 

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  
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Дастарханның басында,    
Әдептен біз озбаймыз. 

Үлкендердің қасында,          

Қолды бұрын созбаймыз. 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды үгітпей, 

қоқымдарды шашпауға 

тәрбиелеу 

Астан кейін 
«Рахмет» сөзін айта 

білу 

Тамақты төкпей жеуге 
үйрету 

Тамақ үстінде жан жағына 

қарамай дұрыс және 

сөйлемей отыруғызуға 

үйрету. 

Түскі ұйқы 

 

«Менің анам»әні «Ертегілер әлеміне саяхат» «Үш аю» ертегісі «Тақпақтар жаттату» Балаларға жағымды ұйқы 
тілеу. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені«Тартылу» 
Бастапқы қалып: арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 
Бастапқы қалыпқа келу 

Массажды кілемдер Түймелі жолмен жүреміз Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Доп» 
Бастапқы қалып: 

аяқ бірге 

1.Допты секірте 
отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүру 



келу 

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

Ойындар дербес, 

әрекет 

Шығармашылық орта: 

Сиқырлы суреттер» 

Ойынның мақсаты: 
балалардың логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 Ойынның кұрал-жабдықтары: 
әр түрлі сурет бөлінділері. 

 Ойынның 

шарты: Балалар алдарындағы үлгі 
бойынша бөлінділерден сурет 

құрайды. 

Сурет бойынша әңгіме құрауды 
ұсыну. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 
әлемі» 
Дидактикалық 
ойын: « Қай пішінге 
ұқсайды?» 
Сергіту 
сәті. Балаларға 
жәшіктен әр түрлі 
геометриялық 
пішіндерді таңдап алу 
ұсынылады, балалар 
әуенге қосылып 
билейді де, әуен 
тоқтағанда 
қолдарындағы 
геометриялық пішін 
бойынша үшбұрыш, 
төртбұрыш, шеңбер 
жасап тұрады. 

Вариативтік компанент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманының жоспары 
бойынша) 

2. Фонематикалық 

есту қабілетін 

дамыту. 
«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 

Фонематикалық 

есту,тыбыстық 
талдау жасалуы 

және логикалық 

ойлау қабілеттерін 
дамыту. Шан 

сорғыш сөзіндегі 

бірінші 
дыбысынан 

басталатын сөз 

ойлап тап. 

Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 
көмегімен су 

құйып,топырағын қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға бөлме 

гүлдерін күтіп баптауға 
үйрету 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

Арайға  балабақша  туралы тақпақ 

үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету арқылы 
балалардың  есте сақтау қабілетін 

дамыту, тілдегі дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге үйрету.. 

Жеке баламен жұмыс:  

Алихан мен 

Ибрахимге 

Мақсаты:Көкөністер 
мен жемістер  туралы 

білімдерін бекіту. 

Жеке баламен жұмыс: 

Музыкалық -ырғақтық 

жаттығулар. 

Нұрсұлтанға музыкалық 
сүйемелдеуге сәйкес түрлі 

қарқынды таныс дене 

жаттығуларын орындату. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мақсаты: 

Аянаға 

құрастырудан 
балабақша 

ғимаратын 

берілген үлгі 
бойынша дұрыс 

құрастыруды 

үйрету.  

Жеке баламен жұмыс:   

Мақсаты: Психологтың 

жұмысы: 

 
Ернұрға өзін ортада қалай 

ұстау жөнінде жұмыс 

жүргізу. 

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-анамен баланың 

тамақтануы жайында кеңесу 

«Денсаулық»  жолы 

немен пайдалы. 

Ата –аналармен  

балалардың 

Ата-аналармен 

әңгімелесу.                   

Ата-анаға төлем ақының 

жарнасын еске салу. 



тазалықтары жайлы 

әнгімелесу 

Балаларының жақсы 

қасиеттерін айту.                   
Балаларды көңілді 

шығарып салу. 

 

 

Циклограмма  

І апта  28.02.2022-4 .03. 2022ж 

 «Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып:«Қазақстан халқының салттарымен дәстүрлері» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 28.02.2022 Сейсенбі 01.03.2022 Сәрсенбі 02.03.2022 Бейсенбі 03.03.2022 Жұма 04.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Ата-аналарды, балаларды  жақсы көңіл-күймен қарсы алу. 

Бала денсаулығын сақтау туралы ата-аналармен әңгімелесу. Балалардың көңіл-күйін көтеретін балабақшадағы бұрыштарды 

көрсету. Жағымды жағдай орнату. 

 

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Тәрбиешінің балалармен 

қарым-қатынасы:  

«Көктем мезгіліндегі 

өзгерістер» туралы жеке 

әңгімелесу 

Аналарды сүйеміз, 

Ақылын ойға түйеміз 

Әжені де ардақтап  

Әдеппен бас иеміз 

Аялап алақан,  

Әлпештеп өсірген. 

Аяулы жан анам,  

Қатемді кешірген.  

Ел жатқанда жатпаған,  

Мен деп тыным 

таппаған 

Бақыты үшін балаңның,  

Аман сау бол, ақ 

мамам! 

Дидактикалық 

ойын:  

«Гүл беру» 

Мақсаты: Әр 

түрлі гүлдердің 

түсін пішінін 

атауын 

ажыратуға 

тәрбиелеу 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

Балалардың дене бітімін шынықтыру, дене сымбаттылығын қалыптастыру мен денсаулығын нығайтуға арналған 

жаттығулар жасау. 

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

 



Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдер әлемі» 

Мақсаты: Бірлесе 

құрастыру барысында 

сыйластық қарым-

қатынас орнату. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Әжемнің оюы» 

Мақсаты: «Қошқар» 

мүйіз оюын тану, ою 

құрастыруды үйрету  

Дидактикалық ойын:  

«Әдемі өрнектер» 

Мақсаты: Балалардың 

геометриялық пішіндер 

мен түстер жайлы 

білімдерін бекіту  

Дидактикалық ойын:  

«Суретші» 

Мақсаты: Есте сақтау 

қабілетін дамыту 

Дидактикалық 

ойын:  

«Өрнекті ата» 

Мақсаты: 

Оюдағы 

өрнектерді атау, 

орнына қоя білу 

іскерлігін бекіту  

     

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Көлденең 

және көлбеу орындықта 

төрттағандап еңбектеу. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көктем.» 

Мақсаты:Мағынас 

қарама-қарсы антоним 

сөздерді балалардың 

сөздік  қорына 

ендіру,сөзге 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Орта 

жылдамдықпен жүруді 

кезектестіре отырып 

,40-50 метрге 

жүгіру.Табан мен 

алақанға сүйеніп төрт 

тағандап еңбектеу. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:«Сандарды 

салыстыру,сол 

жағында, оң жағында » 

Мақсаты:Цифрды тани 

білуге үйрету,оң және 

сол жағын ажыратуға 

үйрету, пішіндер 

туралы туралы 

түсініктерін жетілдіру. 

 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Ұлттық 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Жүру, 

алға,кері,тез 

,баяу,адымдап,жүгіру 

тез баяу,секіру 1 аяқпен 

және 2 аяқпен.Кедерге 

арасымен еңбектеу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер.» 

Мақсаты:Кесерткінің 

сыртқы түрімен және 

қозғалу әдістерімен 

таныстыру.(денесі 

ұзын,құйрығы да ұзын 

ол оны тастап кете 

алады  және ол тез 

қимылдайды.) 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:«Көктемгі 

бақ.» 

Музыка 

Тақырыбы:.«Анашым,м

ерекеңмен» 

Мақсаты: Тақпақтар 

мен әндерден үзінді  

айту,көктемді қонаққа 

шақыру. «Анашым,ана 

жаным» «Ақ мамам» 

Аспапта ойнау 

 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: «Ұлттық 

киімдер.» 

Мақсаты:Ұлт 

тық киімді,тұрмысты 

заттар мен әшекейлерді 

даярлаумен  

таныстыруды 

жалғастыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Бесікке салу.» 

Мақсаты:Салтын 

түсіне білуге 

.Таныс 

шығармаларды 

суреттерден 

танып,мазмұны 

бойынша  

сұрақтарға жауап 

беру біліктерін 

бекіту. 

. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы:"Кейіп

кер" 

Мақсаты:Табиғи 

заттарды ертегі 

кейіпкерін жасау. 

 



ыдысты безендіру.» 

Мақсаты:Ұлттық ою-

өрнекті қию 

,арасындағы 

арақашықтықты 

сақтауды,пішінін 

ескере отырып 

жапсыру. 

 

Мақсаты: Ағаштар мен 

гүлдерді 

ерекшеліктеріне ескере 

отырып,салуға үйрету. 

 

Серуенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Ауа райын бақылау 

жасау. Көктем 

мезгіліндегі 

ерекшеліктерді 

бақылайды. Топырақты 

тұқым салуға 

дайындайды 

Қимылды ойын:  

«Қасқыр мен лақтар» 

 

Күнге бақылау жасау 

Күннің маңыздылығын 

түсіндіру. Күн көзінің 

көктем кезіндегі 

белсенді өзгерісін 

көруге үйрету. Гүл 

тұқымын топыраққа 

егу  

Қимылды ойын:  

«Күн мен бұлт» 

 

Желге бақылау жасау  

Көктемгі жел 

құбылмалы.Желдің 

аспандағы бұлттарға 

олардың қозғалысына 

әсерін тигізетінін айту 

Қимылды ойын:  

«Қақпақ пен таяқ» 

 

Аспанға бақылау 

жасау. Балалардың 

көктемгі аспанға назар 

аударуларын талап 

ету.Ерекшеліктерін 

айту  

Ойын алаңын тазалау  

Қимылды ойын:  

«Қазым, Қазым 

қаңқылда!» 

Қардың алғашқы 

еруіне бақылау 

жасау. 

Балалардың 

назарын қардың 

алғашқы еріген 

тұстарына пудару 

.Күн сәулесімен 

жарық жердің 

тұстары тез 

еритіндігі туралы 

балалардың 

түйсігіне түю.  

Ойын 

алаңындағы ұсақ 

тастарды жинау 

Қимылды ойын:  

«Жүгір-отыр-

жүгір!» 

Серуеннен 

оралу 
Балалардың реттілікпен киімдерін шешуі. Гигиеналық шаралар. Ойын- жаттығу 

Сырттан келіп үнемі, 

Сабынмен қол жуамыз, 

Таза болды мұнтаздай, 

Тағамға қол созамыз. 



 
Түскі ас Мәдениетті тамақтануға баулу. Келген асты алдыңа 

                                                      Таусып іш қалдырма  

                                                       Астарың дәмді болсын балалар. «Рахмет» сөздерін үнемі айтуға дағдыландыру. 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. «Ана 

жыры» тақпағын айтып 

балаларды тәтті ұйқыға 

жатқызу 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

«әлди,әлди» әнін 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

«саржайлау» әнін 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. «ақ 

әжем» әнін айтып 

балаларды тәтті ұйқыға 

жатқызу 

Балалардың 

тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

орнату. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұйқыға 

жатқызу 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Басымызға арналған 

жаттығуларды орындау  

Барлық дене мүшемізге 

арналған 

жаттығуларды орындау 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу, 

жалпақ табандылықты 

болдырмау  

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттығуларды орындау  

Түйіршікті және 

жұмсақ 

жолақшалармен 

жүру  

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

дербес әрекет 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам» 

Мақсаты: балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Тірі және өлі 

табиғат» 

Мақсаты: Тірі және 

өлі табиғатты 

ажырата білуге 

үйрету  

Вариативтік компанент  

«Алтын асық» 

(Пән  маман жоспары 

бойынша)  

Ертегі бұрышына 

қызығушылық 

танытады; 

«Мақта қыз 

«ертегісінтыңдайды. 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жүмыс:  

Ернұр мен Нұрсұлтанға 

көктем туралы өлең 

жаттатқызу 

Жеке баламен жұмыс: 

Инкар пен Айару ана 

туралы өлең жаттату  

Жеке баламен жұмыс: 

Асемайға гүлдердің 

атауын атауға үйрету 

Аянаға көктем туралы 

тақпақ жаттатқызу 

 

Ерсұлтанға сурет 

бойынша 

әңгімелету 

Серуенге 

дайындық 
Киіну: Серуенге шығу. Серуенге қызығушылығын туғызу. 

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



ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

үйге қайтуы 
Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру, кеңес 

беру. 

 

Циклограмма 

Наурыз айы  ІІ-апта  07.03.2022-11.03.2022ж 

«Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Ертегілер елінде» 

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

табиғат құндылығы және табиғатта өзін ұстай білу ережелері туралы дамыту, табиғатты қорғауға тәрбиелеу.Ертегілер әлеміне саяхаттау. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 07.03.2022 Сейсенбі 08.03.2022 Сәрсенбі 09.03.2022 Бейсенбі 10.03.2022 Жұма 11.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

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.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

    Дидактикалық ойын: 

«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата» 

Мақсат: Қасиетіне 

қарай қар мен 

жаңбырды ажырата 

білу, табиғат 

құбылыстары жөніндегі 

білімдерін бекіту  

 

Дидактикалық ойын:  

«Бұл қай кезде киеді» 

Мақсаты:Әр жыл 

мезгілінде қандай 

киімдер киетінін 

баяндату арқылы сөздік 

қорларын молайтып, 

ауыз екі сөйлеуге баулу 

Дидактикалық 

ойын  

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты: 

Балалардың жыл 

мезгілдері туралы 

білімдерін бекіту, 

мезгілдердің 

атауларын үйрету  

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

Балалардың дене бітімін шынықтыру, дене сымбаттылығын қалыптастыру мен денсаулығын нығайтуға арналған 

жаттығулар жасау. 

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



 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

  Дидактикалық ойын:  

«Немен қоректенеді» 

Мақсаты: Заттарды 

көріп сипаттау арқылы 

балалардың 

сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы 

танымдарын кеңейту, 

сөздік қорын дамыту 

Дидактикалық ойын:  

«Рет-ретімен 

орналастыр» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту 

ойынға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

Дидактикалық 

ойын:  

«Төлін тап» 

Мақсаты:  

Үй жануарлары 

мен ажыратуға, 

оларға қамқоршы 

болуға тәрбелеу. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 

 Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Заттардың 

арасымен оарға тиіп 

кетпей жүру және 

жүгіру.Команда 

бойынша сапқа  

тұру.Кшкене қапшықты 

төбесіне қойып,ұзын 

тақтаймен жүру. 

 

Көркем әдебиет  

Тақырыбы: 

«Ертегі үйшік» 

Мақсаты:  

Мазмұнда  сахналық 

қойылымдарға кейіпкер 

бейнесін 

(қасқыр,аю,түлкі 

,қоян,түйе) сомдауды 

үйрету 

 

Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Жәндіктер 

әлемі.» 

Мақсаты: Бақылау   

(қоңыз,көбелек,шыбын) 

бекіту ,кейбір 

жәндіктер туралы 

(құмырсқа) қарапайм 

түсінік беру. 

Әдіс-тәсілдері: 

1. Психологиялық сәт. 

2.Таңғажайып сәт: 

Күлдіргіш кіреді. 

3. Сергіту сәті: «Не 

келе жатыр?». 

4. Билингвалды 

компонент: күлдіргіш – 

клоун, актер – актер. 

5. Қимылды ойын: 

«Мұрынмен». 

6. Қорытынды 

 

Музыка  

Тақырыбы.«Әжемді 

жақсы көремін,ертегі 

айтып беретін» 

Орыс тілі 

Тема. В гостях у 

сказки, мир 

театра 

Цель 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

творчеству, 

развивать 

спасобность к 

восприятию 

произведений 

различного 

жанра. Обогатить 

словарный запас 

детей новыми 

словами. 

 

Музыка  

Тақырыбы.«Әже

мді жақсы 

көремін,ертегі 

айтып беретін» 

Мақсаты 

Ертегілерді 



Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Қу түлкі.» 

Мақсаты:Мүсіндеудің  

таныс тәсілдерін 

пайдалана отырып 

мүсіндеуді дамыту 

 

Мақсаты Ертегілерді 

тыңдап ондағы 

сиқырлы дыбыстарды 

еске 

сақтауды,жануарларды

ң би қимылдарын 

ұқсатуға «Бауырсақ» 

әнін тыңдату. 

«Ертегілер» әні. 

тыңдап ондағы 

сиқырлы 

дыбыстарды еске 

сақтауды,жануар

лардың би 

қимылдарын 

ұқсатуға 

«Бауырсақ» әнін 

тыңдату. 

«Ертегілер» әні. 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен    

 

 

 

 

 

 

 

 

Теректерді бақылау  

Мақсаты: Теректің 

құрылысы-тамыры, діңі, 

бұтағы жапырақтарын 

көрсете сипаттау. 

Еңбек: Теректердің 

түптерін қопсытып, 

оларға су құю. 

Қимылды ойын:  

«Доппен ұрып алу» 

Ұшып келген құстарды 

бақылау  

Мақсаты: Көктем 

құстары жайлы 

білімдерін бекіту. 

Құстарға деген 

қамқорлыққа тәрбиелеу  

Еңбек: Құстарға ұя 

жасау 

Дидактикалық ойын:  

«Құстарды топқа бөл» 

Ауладағы 

бұталар мен 

өсімдіктерді 

бақылау  

Мақсаты: 

Бұталар мен кез 

келген 

ағаштардың 

тіршілік иелері 

екендігі туралы 

түсініктерін 

тиянақтау  

Еңбек: Ауладағы 

сынған ағаш 

бұталарын 

жинау, бұталар 

түбін тазалау 

Қимылды ойын:  

«Кім аталған 

ағашқа тез 

жетеді» 

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.  
 

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

 
Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

  Аяқ қолға арналған 

жаттығулар 

Табанға арналған 

жаттығулар 

Арқаға арналған 

жаттығулар 

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

әңгімелесу.  
Ойындар, 

дербес әрекет 
  Вариативтік компанент  

«Алтын асық» 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Ойын: 
Кімнің заттары?» 

(Балабақша заттарын 

анықтау); 

 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

   Жеке баламен жұмыс:  

Айзереге Ертегілер 

өлеңін жаттатқызу  

Жеке баламен жұмыс:  

Аққу мен Инкарға 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен 

жұмыс: Мадинаға 

табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 

жасауды үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

үйге қайтуы 
Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру, кеңес 

беру 



 

 

 

Циклограмма  

Наурыз айы ІІІ апта   

Күні:14.03.2022-18.03.2022ж 

 «Құлыншақ» ересек  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы.  

Өтпелі тақырып: «Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Өнер көзі халықта» 

Мақсаты: Балаларға қазақ халқының ұлттық құндылықтарын түсіндіру.Қазақтың ұлттық аспаптарымен таныстыру.Өнер көзі халықта 

сөзінің мағынасын ұғындыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 14.03.2022 Сейсенбі 15.03.2022 Сәрсенбі 16.03.2022 Бейсенбі 17.03.2022 Жұма 18.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және 

көтеріңкі көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

Үстел үсті ойыны: Бұл 

кімге керек? Мақсаты: әр 

түрлі заттарды көрсетіп, 

аттарын ататып, олардың 

еңбекте қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

Дидактикалық ойын:  
«Иә немесе жоқ» 3 

Мақсаты: Балаларды 

жақсы мен жаманды, 

болады мен болмайдыны 

айыра білуге тәрбиелеу. 

Қажетті құралдар: 

құралсыз 

Ойынның 
барысы: Тәрбиеші 

сөйлемдерін айтады, 

балалар келісітіндерін не 

келіспейтіндерін «иә», 

«жоқ» деген жауаптармен 

білдіреді. 

Ұзақ дос боламызба (иә) 

Достықты біз 

бағалаймызба (иә) 

Дидак ойын: «Шулы 

оркестр» 8 

Мақсаты: Балалардың 

зейіндерін, есту 

қабілеттерін дамыту 

Қажетті 

құралдар: құралсыз 

Ойынның 

барысы: Балалар үстел 

үстел бойынша бөлініп. 

Тәрбиешінің нұсқауы 

бойынша көрсеткен үстел 

күннің күркіреуін, 

жаңбырдың, найзағайды 

түрлі дауыспен келтіреді. 

 

«Басбармақтай 

балақай» Мақсаты: 
Балалардың саусақ 

икемділігін жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

Саусақ ойыны 

Дидактикалық 

ойын: Кім 

болам? Мақсаты: 

әр түрлі заттарды 

көрсетіп, аттарын 

ататып, олардың 

еңбекте 

қолданылуы 

туралы түсіндіру, 

мамандықтармен 

танысты 



Бір – бірімізге көмек 

көрсетеміз (иә) 

Достарды ренжітемізбе. 

(жоқ)т,б 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

Балалардың дене бітімін шынықтыру, дене сымбаттылығын қалыптастыру мен денсаулығын нығайтуға арналған 

жаттығулар жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Суретшілер» 

Мақсаты: Әр түрлі 

түстерді ажырата білуге 

тәрбиелеу 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не артық» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау қабілетін 

дамыту. Сөздік 

қорларын молайту 

Қимылдық ойын:  

«Бұл кім» 

Мақсаты: Көру сипап 

сезу мүшелерін дамыту 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              
Шарты:Екі қоян 

отырады. 3м 

қашықтықта екі 

баланың көзін 

орамалмен байлап, 

қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар 

сәбізді қоянның аузына 

апарып салу керек. Көзі 

байланған балалар 

қоянның аузын таба 

алмай күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

«Жаңылтпашта

р» 

Мақсаты: балала

р 

жаңылтпаштарды   

дұрыс әр 

жылдамайтуға 

үйрету. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар 

оны дұрыс әрі 

жылдам қайталап 

айтуы керек. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Гимнастикалы

қ қабырға  бойынша 

жоғарғы-төмен 

кезектескен қадаммен 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Заттарды 

алысқа лақтыру (3,5-

6,5 метрден кем емес) 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Өз беінше 

сапқа тұру,шеңбердегі 

өз орын табу  (бағдары 

бойынша) дағдыларын 

Музыка 

Тақырыбы:  

«Наурыз  мерекесі» 

Мақсаты:  

Балаларға наурыз 

мерекесі туралы 

мәлімет беру,салт-

дәстүрмен таныстыру. 

Мерекені 

музыкамен,саз 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Көктемгі 

мерекелер.»  

Мақсаты:Көркем 

шығармаларда 

түрлік өмірлік 

жағдаяттар 

;мереке, әзіл 

мазмұнын түсініп 



өрмелеу,оң аралықтан 

сол арлыққа ауысу. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Наурыз.» 

Мақсаты:Тілде 

сөйлемдердің әртүрлі 

түрлерін,қосымшаларды 

қолдануды дамыту. 

 

 

 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

«Заттардың кеңстікте 

орналасуының 

тәуелсіздігі.Заттарды 

көлемі бойынша 

салыстыру» 

Мақсаты: Заттарды     

кеңістіктің әртүрлі 

бағытта орналасуын 

ажырату, 

пысықтау.Заттарды 

кккөлемі бойынша 

салыстыру, үлкен кіші  

екенін ажырату. 

 

Жапсыру. 

Тақырыбы: «Әсем 

кілем сәндік.» 

Мақсаты:Компазициял

арды өз ойынша 

орындау дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

қалыптастыру.Допты 

екі қолымен 

арқаннан,тордан өткізе 

лақытру дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Ою өрнектер.» 

Мақсаты:Қазақ 

халқының қол өнердегі 

өсімдіктер жануарлар 

бейнесін  (құс 

қанаты,қызалдақ,қос 

мүйіз,түйе табан.) 

 

Сурет салу 

Тақырыбы:  

«Наурыз дастарханы.» 

Мақсаты: Өрнекті 

түсіндіре 

отырып,дастархан 

ортасына  гүл 

салу,шеттеріне 

симметриялық өрнек 

қос мүйізді салуды 

үйрету. 

 

 

аспаптарында ойнаумен 

байланыстыру. 

«Әлди-әлди» халық 

әуені«Қара  жорға» биі 

Аспапта ойнау 

 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы:  

«Көктемдегі табиғат 

құбылыстары.» 

Мақсаты:Таныстыру,та

биғатты аялау 

жолдарын меңгеру. 

 

айтып беруін 

дамыту. 

 

Құрастыру. 

Тақырыбы: 

«Қызғалдақ.» 

Мақсаты:Қағазда

н бүктеу арқылы 

қызғалдақ 

жасауды үйрету. 

 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен      

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.  

Түскі ұйқы  
Жәй әуен балаларды  

ұйқыға жатқызу  

Бесік жырын айту  

 

«Бауырсақ» ертегісін 

оқып беру 

«Мақта қыз» ертегісін 

оқып беру  

 

«Шалқан»ертегісін 

оқып беру 

 

Балалардың 

қалаумен ертегі 

айтып беру  

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Қолдың және аяқ бұлшық 

еттеріне арналған 

жаттыгуларды орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат болайық!. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

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 

Апта тақырыбына сәйкес 

тақпақтар үйрету. 

 

1.Вариативтік         

компонент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

«Үй жануарлар»                     

Мақсаты: Балаларға 

луллия шеңбер арқылы 
сәйкестігін табу қажет. 

Шеңберді айналдырып 

түскен комбинация 

бойынша әңгіме 
құрастырып, оның 

пайдасын айтады. 

Вариативтік компанент: 

«Алтын асық» 

(Маман жоспары 

бойынша)  

Дид-Ойын: 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

   Жеке баламен жұмыс:  

Еркеназ бен Ерасылға 

«Шалқан» ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен 

жұмыс: Азат пен 

Аруға табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 



жасауды үйрету  

 

Серуенге 

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

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

үйге қайтуы 
Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру, кеңес 

беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Циклограмма  

ІV апта  (21-25 наурыз, 2022ж) 

Ересек топ «Құлыншақ»  

Өтпелі тақырып: «Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Нұр төккен, гүл көктем» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 21.03.2022 Сейсенбі 22.03.2022 Сәрсенбі 23.02.2022 Бейсенбі 24.03.2022 Жұма 25.03.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және 

көтеріңкі көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 

 

 

 

   «Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 
Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

 

Сенде не бар? 

Мақсаты: 

Сұрақты түсініп 

затты дұрыс атап, 

жауап беруге 

үйрету. Шарты: 

Мұғалім 

заттарды 

балаларға 

таратып беріп, 

сенде не бар? 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Балалардың дене бітімін шынықтыру, дене сымбаттылығын қалыптастыру мен денсаулығын нығайтуға арналған 

жаттығулар жасау. 



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

 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

   Дидактикалық 

ойын«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыр

а сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Өз 

жұбыңды тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және 

дұрыс қабылдау 

қабілеттерін, 

ойлау 

вариативтілігі 

сияқты танымдық 

үдерістерін 

дамыту. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 
 

 

 Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Пияздың және шөптің 

бөлме жағдайында 

өсуі» 

Мақсаты: Туралы 

тәжірбие жасап 

бақылау. 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Табиғатты

ң гүлденуіі» 

Мақсаты. Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. «Гүлдермен 

»б«Гүлдер» әнін 

тыңдау  

Орыс тілі. 

Тема: Весна 

красна 

Цель: Уточнить 

познание детей о 

праздниках, 

рассказать о 

пробуждении 

природы весной. 

Учить слова и 

выражение, 

обозначающие 

весенние 

праздники . 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Таби

ғаттың гүлденуіі» 

Мақсаты. Көктем  

табиғатының 

әсерін музыкада 



ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен 

орындау. 

«Гүлдермен 

»б«Гүлдер» әнін 

тыңдау и 

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен    Еңбек:              

Қажеттілік бойынша 

жұмыс Балаларға 

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту 

барысында 

тыңғылықты жұмыс 

Бақылау 

барысы: Желге 

бақылау жасау. 

Бақылау: 

Көктемгі жел 

құбылмалы. Егер 

Шоғырланған 

бұлтқа бақылау 

жасау. 

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.  

Түскі ұйқы  
   «Үш аю»ертегісін оқып 

беру 

 

Балалардың 

қалаумен ертегі 

айтып беру  

 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

   Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

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 
   Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

«Гүлдерді баспа» 

10 

Мақсаты: табиғатт

ы қорғауға 

тәрбиелеу, 

ептіліктерін дамыту 

Қажетті 

құралдар: қағаздан 

жасалған гүлдер 

Ойынның 
барысы: Тәрбиеші 

еденге қағаздан 

гүлдерді жайып 

тастайды. Балалар 

гүлдерді баспай 

араларынан өтуі 

керек. 

 
Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

   Жеке баламен жұмыс:  

Аянаға «Шалқан» 

ертегісіндегі 

киіпкерлерді айтқызу 

және рөлді сомдау 

Жеке баламен 

жұмыс: Мадинаға 

табиғат 

бұрышындағы 

гүлдерге күтім 

жасауды үйрету  

 



Серуенге 

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

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

үйге қайтуы 
Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру, кеңес 

беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма  

V апта қайталау (28-01 наурыз,сәуір2022ж) 

Ересек топ «Құлыншақ» 

 Өтпелі тақырып: «Табиғаттың гүлденуі» 

Апталық тақырып: «Нұр төккен, гүл көктем» 

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

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

Күн тәртібі Дүйсенбі 28.03.2022 Сейсенбі 29.03.2022 Сәрсенбі 30.03.2022 Бейсенбі 31.03.2022 Жұма 01.04.2022 
Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасы: балабақша туралы жеке әңгімелесу, қарым-қатынас және 

көтеріңкі көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру.  

Ойындар 

(үстел 

үсті,саусақ 

және т.б ) 
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Мақсаты: ойлау 

қабілеттерін, сөздік 

қорларын дамыту 

Қажетті 
құралдар: құралсыз 

Ойынның 
барысы: Тәрбиеші бір 

ойдың басын айтады балалар 

аяқтайды. 

Мен шалғын гүлдерді жақсы 

көремін, өйткені .... (мен 

оларды жұлмаймын. 

Біздің бақта үнемі әсем 

гүлдер болуы үшін, мен 

оларды .... (баспаймын) 

Аулам әдемі болсын деп, 

мен .... (анаммен гүл 

отырғызамын) 

Гүлдер аулаға әдемі көрік 

береді және .... (ауаны 

тазартады) 

 

Сергіту сәті «Отбасы» 

Бас бармақ – ата, 
балан үйрек – әже 
Ортан терек – әке, 
шылдыр шүмек – ана, 
кішкентай бөбек – мен 
Міне менің барлық 
отбасым 
«Үй жануарлар» 
Быстро скачет ат – 
лошадка 
Ит – собакка сторожит 
Кот – мысық сидит на 
солнце 
Глазки щурит да 
молчит 

«Санамақ» 

Бақшаға жақсы аға 
Көп ойыншық әкелді 
Бір қоян, екі доп, үш 
мысық 
Төрт машина, бес 
қуыршақ, алты түйе, 
жеті піл 
Сегіз ат, тоғыз аю, он ит 
Жаттап алуға үйрету. 

«Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 
Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

 

Сенде не бар? 

Мақсаты: 

Сұрақты түсініп 

затты дұрыс атап, 

жауап беруге 

үйрету. Шарты: 

Мұғалім 

заттарды 

балаларға 

таратып беріп, 

сенде не бар? 



Таңертеңгі 

жаттығу 

 

Балалардың дене бітімін шынықтыру, дене сымбаттылығын қалыптастыру мен денсаулығын нығайтуға арналған 

жаттығулар жасау. 

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

 
Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қап». 
Мақсаты:Балаларға 

дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, заттарды 

тануға баулу. 

«Дидактикалық 

ойын: «Танып ал да, 

атын ата». Мақсаты: 

заттың түр-түсін, 

пішінін, атын атауға 

жаттықтыру; сөздік 

қорын молайту; ойлау 

қабілетін дамыту. 

Құрал-жабдықтары: әр 

түрлі ойыншықтар 

және суреттер. 

Дидактикалық ойын 
«Бауда әлде бақшада?» 
Мақсаты: балаларға 
көкөністер мен 
жемістердің қайда 
өсетінін атап айтқызу, 
ажырата білуге үйрету. 
 

Дидактикалық 

ойын«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыр

а сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

 

Дидактикалық 

ойын: «Өз 

жұбыңды тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және 

дұрыс қабылдау 

қабілеттерін, 

ойлау 

вариативтілігі 

сияқты танымдық 

үдерістерін 

дамыту. 

     

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар 

таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Сызықтар 

арсымен  (15см 

арақашықтық)ирек 

сызықпен жүру.Бір 

орында оңға ,солға 

бұрылып секіру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.Табан мен 

алақанға сүйеніп төрт 

тағандап еңбктеу.50см 

жоғарғы көтерілген 

арқанның астынан. 

 

Математика негіздері. 

Тақырыбы: 

 «Реттік санау» 

Мақсаты:  Өзіне 

қатысты кеңістікте 

заттардың орналасуын 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар таңертенгі 

жаттығулар 

комплексі.Негізгі 

қимылдар.20-25 см 

биіктіктен секіру;бір 

орында 

тұрып,ұзындыққа 4-6 

сызықтың үстінен 

секіру (сызықтардың 

арақашықтығы 40-50см  

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  

Тақырыбы: «Адасқан 

құмырсқа.»  

Мақсаты:Ертегісін 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Пияздың және шөптің 

бөлме жағдайында 

өсуі» 

Мақсаты: Туралы 

тәжірбие жасап 

бақылау. 

Музыка 

Тақырыбы.«Табиғатты

ң гүлденуіі» 

Мақсаты. Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. «Гүлдермен 

»б«Гүлдер» әнін 

тыңдау 

Орыс тілі. 

Тема: Весна 

красна 

Цель: Уточнить 

познание детей о 

праздниках, 

рассказать о 

пробуждении 

природы весной. 

Учить слова и 

выражение, 

обозначающие 

весенние 

праздники . 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Таби

ғаттың гүлденуіі» 

Мақсаты. Көктем  



Тақырыбы: 

«Көктем.» 

Мақсаты:Сөздік 

қорын көктемді 

сипаттайтын атаулар 

мен  қасиеттерін зат 

есімдермен  байыту. 

 

ажырату. Заттарды 

топтастыругүлдерді 

санап жиындықтар 

құрастыру үш 

түймедақ гүлі ,екі 

қызғалдақ,бір раушан 

гүл. 

 

 

 

саханалауда 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Саңырауқұлақтар.» 

Мақсаты: Бірнеше 

бөліктерден мүсіндеу 

,оларды 

орналастыру,пропорция

ларын сақтау,бөліктерді 

біріктіруді пысықтау. 

 

табиғатыныңәсер

ін музыкада 

ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен 

орындау. 

«Гүлдермен 

«Гүлдер» әнін 

тыңдау  

ҰҚСеруенге 

дайындық 

 

 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

 

Серуен Бақылау барысы: 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

Балалармен жеке 

жұмыс: Көктем  

туралы тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын 

өлеңді жатқа айтқызу 

арқылы тілдерін 

дамыту. 

 

Бақылау 

Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемнің 

алғашқы айы мен соңғы 

айын салыстыра білуге 

үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті 

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

 

Еңбек:              

Қажеттілік бойынша 

жұмыс Балаларға 

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту 

барысында 

тыңғылықты жұмыс 

Бақылау 

барысы: Желге 

бақылау жасау. 

Бақылау: 

Көктемгі жел 

құбылмалы. Егер 

Шоғырланған 

бұлтқа бақылау 

жасау. 

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



оралу гигиеналық шаралардың орындалуын бақылау  
Түскі ас Балалардың Мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін қалыптастыру. Үлкендер еңбегін бағалауға 

үйрету. Өз-өзіне қызмет ету дағдыларын жетілдіру.  

Түскі ұйқы Балалардың тыныш ұйықтауына  жағымды жағдай орнату. 
   «Үш аю»ертегісін оқып 

беру 

 

Балалардың 

қалаумен ертегі 

айтып беру  

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

   Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

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 

Мазмұнды ойын: 

«»Қуыршақ  қонаққа 

келді» 

Балалардың икемділігін 

артыру , сөздік қорын 

жетілдіру. 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» «Менің 

алғашқы кітабім» 
Ойын «Сен не жедің, 
не іштің?» 
бекіту. Тіл мәдениетін 
жетілдіру, есте 
сақтау. Сөйлем 
құрастыру. Қазақ 
тіліндегі дыбыстарды 
дұрыс айтқызып, 
жаттықтыру. 
Мысалы: Мынау нан. 
Мен нан жедім. Мен 
дәмді нан жедім. 
 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық»  

(Пән маманы жоспары 
бойынша) 

Шығармашылық 

орталық. 

Бояусыз суреттерді 

бояу.   

Мақсаты:Балаларды  

бояусыз суреттерді 

ұқыпты бояуға үйрету, 

ұсақ қол моторикасын 

жаттықтыру 

«Қызықты логика 

әлемі» 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Құрылыс материалдармен 

ойындар ұйымдастыру. 

Мақсаты: Балаларға 

қалауы бойынша түрлі 

құрылыстар құрастыруға 

үйрету. 

Желілі рольді ойын: 

«Аспазшы» 

Мақсаты: 

Ыдыстардың аттарын 

атай отырып,аспазшы 

жұмысымен 

таныстыру 

Тіл орталығы: 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша бұлт. 

Барады ұшып тырналар, 

Зеңгір көкке «із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

Табиғат бұрышы: 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерді тәрбиеші 

көмегімен су 

құйып,топырағын 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларға 

бөлме гүлдерін күтіп 

баптауға үйрету. 

« Түлкі туралы 

ертегілер» 

мульфильмін 

көрсету    

Мақсаты: 

Балалардың  

ертегі мазмұнын 

түсіне білуін 

арттыру, 

зейінін 

тұрақтандыру 

Серуенге 

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

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

ойындар ұйымдастыру 

 
Балалардың 

үйге қайтуы 
Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру, кеңес 

беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сәуір  айының  04.04.22 ж - 08.04.22 ж I апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Мақсаты:Балаларды туған жерінің табиғатына қызығушылығын арттыру, өсімдіктер әлемін зерттеуге тәрбиелеу,білуге құмарлықтарын, 

байқампаздықтарын дамыту, көктемнің келуімен табиғаттағы өзгерістер туралы балалардың түсініктерін кеңейту, өз бетінше бейтаныс 

құбылыстарды ашуға баулу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 04.04.22ж.  Сейсенбі 05.04.22ж. Сәрсенбі 06.04.22ж. Бейсенбі 07.04.22ж. Жұма 08.04.22ж. 

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. 

) 

 

 

 

Балаларды өз еріктерімен 
ойнату. 

«Жұбын тап»   

Балалардың ақыл-ойын, 

тілін дамыту, зейінді 

болуға тәрбиелеу. 

Оқиғалар 
Тиісті сөздерді тауып 
құрастыру, буынға бөлу. 
Баланың ой-өрісін, 
зейінін дамыту. 

Үй жануарлары менің 

достарым 
«Қуыршақты оятпа» 

Мақсаты: Ақырын 

дауысты қолдана білуді 

дамыту. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид. ойын. «Көктемгі 

гүлдер» Шарты: 

Себеттегі гүлдердің 

ішінен көктемде 

гүлдейтін гүлдерді 

шығарып алып, сол гүлі 

сипаттайды 

«Бұл қай кезде болады?» 

дидактикалық ойыны. 

Шарты:жыл 

мезгілдерінің суреттерін 

көрсету,оның ішінде 

көктемнің суреттерін 

таңдап тақтаға іліп қою. 

Дидактикалық ойын 

«Бауда әлде бақшада?» 

Мақсаты: балаларға 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап айтқызу, 

ажырата білуге үйрету. 

 

«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыра 

сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін дамыту. 

 

Санамақ 

Мына саусақ-анашым! 

Мына саусақ-әкешім! 

Мына саусақ-әжем ғой! 

Мына саусақ-атам ғой. 

Мына саусақ-мен өзім! 

Осы менің отбасым 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №15 

таңертеңгі жаттығулар 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Еденнен 20-25 см 

көтерілген баспалдақ 

Дене шынықтыру 

 

Негізгі қимылдар 

Тепе теңдікті сақтау: 

Музыка 

Тақырыбы.«Аялайық 

гүлдерді» 

Мақсаты: Көктем  

Көркем әдебиет 

Тақырыбы:  



комплексі. 

 

Сөйлеуді дамыту 

«Гүлдер».    

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын гүлдерді 

сипаттайтын атаулары 

мен, қасиеттерін 

білдіретін зат есімдермен 

байыту.  

Дид.ойын:  «Гүлді тап» 

 

 

тақтайдан аттап өту.  

Жалпы дамытушы 

жаттығулар №15 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы:-1-5 сандарын 

қайталау.«Уақыт пен 

кеңістіктікті бағдарлау» 

Мақсаты: Жыл 

мезгілдері, ай, апта 

күндері қайталанып 

келуі туралы білімдерін 

дамыту.   

 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

«Құмырадағы гүлдер»                                     

Мақсаты: Геометриялық 

пішіндерден гүлдерді 

құрастырады қағаз 

бетінде, оларды 

кезектестіріп  ретімен 

желімдейді.            

Әдіс-тәсілі: 

Жапсырудың негізгі 

техникаларын үйрете 

отырып,қол 

маторикаларын дамыту. 

 

қолын жоғары көтеріп, 

аяқтың ұшымен  тұру, 

екі жаққа айналу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  

«Өсімдіктер әлемі» 

Мақсаты: Өсімдіктер 

әлемі олардың өсуі мен 

көректену жағдайымен 

танысу. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Әдемі көйлек» 

Мақсаты: Балалардың 

эстетикалық талғамын 

дамыту, бояуды таңдау 

және сурет салу 

әдістерін пысықтау. 

 

 

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді мәнерлілікпен 

орындау. 

 

Қоршаған ортамен 

танысу. 

Тақырыбы: «Ауыл 

шаруашылығындағы 

ересектер еңбегі» 

Мақсаты: Балаларға 

ересектердің еңбегі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Ауыл 

шаруашылығы 

жұмысшылары еңбегінің 

мәнін түсіну (қала мен 

ауылдың байланысы) 

 

«Гүлдер» (Гүлдер 

таласы) ертегі 

Мақсаты: Гүлдер 

жайлы өлеңдерді жатқа 

эмоционалды, мәнерлі 

айта білуге, сөздерді 

анық айтуға, логикалық 

екпіндерді сақтауға, 

өлеңнің ұйқасын, 

ырғағын,қуанышты, 

сүйсінуді бере білуге 

үйрету. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы: «Үстел мен 

орындықтар» 

Мақсаты:Құрастыру 

материалдардан үстел 

мен орындықтар 

құрастыруды үйрету. 

 

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 барысы: 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

Қимылды ойын: Кім 

жылдам. Допты қағып 

алу. 

Мақсаты: Балаларды 

Бақылау 
Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

  Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Тастарды теріп 

жинау. Ауланы қоқыс 

Еркін ойын: Балаларды 

серуенге алып шыққан 

ойыншықтарман ойнату.  

  Мақсаты: 



бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

 

 

 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағыттап, дәл көздеп 

лақтыруға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

таныту. 

 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемні

ң алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білуге үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті 
Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 
 

қалдықтанынан тазарту. 

  Балалармен жеке 

жұмыс. «Көктем мезгілі 

туралы әнгімелесу» 

  Мақсаты: Балалардан 

көктем мезгілінің 

ерекшеліктері туралы 

сұрау арқылы 

балалардың тілдерін 

дамыту. 

 

Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастармен 

қарым-қатынас 

қалыптастыру. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тамақ ішер кезде енді, 
Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 
Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 
Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 
Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы «Әжем»әні «Ертегілер елі» Балаларға жағымды 

ұйқы тілеу. 

Балаларға арналған 

әндерден үзінді 

«Көктем әндері» 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

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 

 

Апта тақырыбына сәйкес 

тақпақтар үйрету. 

 

1.Вариативтік         

компонент:«Үй 

жануарлар»                     

Мақсаты: Балаларға 
луллия шеңбер арқылы 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 
бойынша) 

Дид-Ойын: 

 

«Үй жануарларының 

төлдері ата» 

1 Ойын орталығы. 

Дидактикалық ойынйын: 

«Сиқырлы қалта» 

Мақсаты: Баланың 

білімін кеңейту. Сөздік 



сәйкестігін табу қажет. 

Шеңберді айналдырып 
түскен комбинация 

бойынша әңгіме 

құрастырып, оның 
пайдасын айтады. 

қорын молайту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Алиханмен жеке сөйлесу 

сұрақтар қою тілін 

жаттықтыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ибрахимгесәлемдесу, 

сұрануды үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Түстерды ажырату 

үйрету    

Жеке баламен жұмыс: 
Аянаға көктем 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Инкар мен Ерсұлтаннан 

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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  кеңес беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір  айының  11.04.22 ж - 15.04.22 ж ІI апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Ас атасы-нан» 
Мақсаты: Табиғаттың әсемдігін, сұлулығын, көре, сезе білуге тәрбиелеу.Балалардың байланыстарын сөйлеуін, тілін, сөздік қорын 

дамыту.Табиғаттағы тіршілік, көктемгі ағаштар туралы білімдерін кеңейту 

 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 

11.04.22ж.  

Сейсенбі 12.04.22ж. Сәрсенбі 13.04.22ж. Бейсенбі 14.04.22ж. Жұма 15.04.22ж. 

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. 

) 

 

 

 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын 

мен тазалығын 

тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. 

Жағымды жағдай 

орнату. 

Балалардың көңіл 

-күйлеріне назар 

аударып, қызуын 

өлшеп қабылдау 

. Өлең жаттау: 

«Табиғат» 

Табиғат біздің анамыз, 

Жер-Ана біздің 

панамыз 

Таза болса табиғат 

Біз де аман боламыз. 

Бұтақтарды сындырмай 

Тазалықты сақтайық 

Гүл өсіріп,су құйып, 

Табиғатты қорғайық. 

Авторы:(Мұқағали 

Мақатаев). 

           « Көктем»    

Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала жайнаған. 

Жұмбақ   жасыру: 

Суға толы жылғалар, 

Желбіреді тұмша 

бұлт Барады ұшып 

тырналар, 

Зеңгір 

көкк«із»салып. 

(көктем). 

Көзі жасты,  

Тұра қашты.(Бұлт). 

Таппақ жаттату: 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі мен дәмі бар, 

Нанда адамның еңбегі мен ары бар. 

Нан- өмірдің ана сүті, арқауы. 

Нансыз жерде қай өмірдің сәні бар. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Балаларды 

көңілді әуенмен 

билету. 

Мақсаты: 
Балалардың 

қимыл қозғалыс 

арқылы көңілді 

Саусақ жаттығуы:                                     

Бас бармағым-әкем                                                        

Балан үйрек-анам                                    

Ортан терек-ағам                                                                                 

Шылдыр шүмек-сен                 

Кішкене бөбек-мен                          

Әңгімелесу: «Құстарды 

аялайық» 

Мақсаты:Балалардың 

қыстап қалатын құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту және оларды 

ажыратуға үйрету. 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балалар 

жаңылтпаштарды   

дұрыс әр 

жылдамайтуға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қоянға сәбіз бер»                                              
Шарты:Екі қоян отырады. 3м 

қашықтықта екі баланың көзін 

орамалмен байлап, қолдарына сәбіз 

ұстатады. Балалар сәбізді қоянның 

аузына апарып салу керек. Көзі 



әуенді тыңдай, 

билей отырып, 

көңілдерін 

көтеруге үйрету 

Бір үйде біз нешеуміз?                                           

Бір үйде біз бесеуміз. 

. 

шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы 

керек. 

байланған балалар қоянның аузын 

таба алмай күлкілі жағдайға 

ұшырайды. 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене 

шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №15 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Тізесін бүгіп 

тұрып, аяқтарды 

кезекпен 

көтеру,өкшемен 

таяқтың, 

арқанның үстіне, 

аяқтың ұшымен 

еденге отырып, 

қырындап жүру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Жалпылауыш 

сөздер» 

Мақсаты:Мағынас

ын түсіну арқылы 

ыдыстар мен 

тағамдар жайлы 

сөйлем құрап айту 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

    Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №15 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Алысқа дәлдеп 

лақтыру. 

 

Математика негіздері: 

Тақырыбы: « 5-ке дейін 

тура және кері санауды 

жетілдіру»  

Мақсаты: Жыл, тәулік 

мезгілдерін  атауын 

қалыптастыру. 

 

 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №15 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Жүгіру кезінде сигнал 
бойынша саптағы өз орнын 

тауып алу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Кіші 

маркетке саяхат» 

Мақсаты: Саяхат жасау 

аясында нандар 

сөресіндегі түрлерін 

сипаттау мен суреттер 

арқылы нан жасауда 

қандай қызмет жасалады 

сипаттап әңгімелеуді 

қалыптастыру. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Түрлі дәмді 

күлшелер» 

Мақсаты: Мүсіндеу 

әдістерді еркін 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Бидай» 

Мақсаты: Бидай 

жайлы түсінік беріп 

оның дастарханға 

нан болып келетінін 

саяхат жасау 

негізінде түсінік 

қалыптастыру. 

 

Музыка 

Тақырыбы:.«Ас 

атасы-нан» 

Мақсаты : Ұлттық 

рә сім туралы түсінік 

беру,сыйластық 

сезімін тәрбиелеу 

 

«Қараторғай» әні, 

 «Дастархан»  

биі 

 

Орыс тілі. 

Тема: Хлеб - всему голова 

Цель: Продолжать обогащать 

словарь детей лексическим 

материалом по теме, учить отвечать 

на вопросы полным предложение. 

Развивать воображение, связную 

речь, интонационную 

выразительность речи. Воспитовать 

у детей бережное отношение к 

продуктам питания 

 

Музыка  

Тақырыбы:.«Ас атасы-нан» 

Мақсаты : Ұлттық рә сім туралы 

түсінік беру,сыйластық сезімін 

тәрбиелеу 

 

«Қараторғай» әні, 

 «Дастархан»  биі 



Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Жеміс артқан 

машина» 

Мақсаты: 

Орналасу ретін 

сақтай білуді, 

алма,лимон 

бейнесін дәл 

бейнелеуге 

үйрету,әр бояу 

түстін қызыл, 

сарыны 

араластырмай 

қолдануды 

үйрету. 

 

қолданып, 

шығармашылық 

танытуын қолдау. 

 

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: 
Бұлтты,Қардың 

еруін,Ағаштарды,

Ағаштың бүршк 

атуын,Жапырақта

рды бақылау. 

Мақсаты:Балала

рға көктемгі 

бұлтты бақылату, 

көктемде бұлттың 

қандай 

болатынын 

түсіндңру 

 

Қимылды ойын: Кім 

жылдам. Допты қағып 

алу. 

Мақсаты: Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету, 

бағыттап, дәл көздеп 

лақтыруға үйрету. 

Ойынға белсенділік 

таныту. 

 

Еңбек: 

Ойын алаңындағы ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды 

ұжыммен бірге еңбек 

етуге үйрету. 

 

  Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын 

алаңын тазарту. 

Тастарды теріп 

жинау. Ауланы 

қоқыс 

қалдықтанынан 

тазарту.Балалармен 

жеке жұмыс.Көктем  

туралы тақпақ 

жаттату.  

Мақсаты:Шағын 

өлеңді жатқа 

айтқызу арқылы 

тілдерін дамыту. 

 

Еркін ойын: Тәрбиешінің 

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

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

енді, 
Сөйлемейміз 

күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, 
білмейміз. 

Қолдарын сабынды 

сумен жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс жууға 

үйрету. 

Киімдерін  шешіп, өз 

шкафтарына салғызу 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы болсын. 
Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 
Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 
Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы «Бала,бала,балапа

н»әні 

 

 

«Мен ғарышкер 

боламын» 

«Көктем келді»әні 

 

«Ертегілер елінде» 

 

«Қошақаным»әні 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

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 

 

1.Тіл орталығы. 

 Тақпақ жаттату. 

Апта түгіл ай өтті 

Ол ғарышқа 

ұшқалы. 

Сонша неткен 

сай, епті. 

Сонша неткен 

күшті әрі. 

Мақсаты: 

Балаларға  ғарыш, 

ғарыштық 

ұшулар,Байқоңыр 

ғарыш айлағы 

туралы  түсінік 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» Математика 

орталығы. 

Видиеорольик арқылы 

санамақ айту. 

Мақсаты: Балалардың 

санау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 
(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Ас атасы – нан 

Нан қоқымын 

шашпаңдар, 

Жерде жатса 

баспаңдар. 

Теріп алып 

қастерлеп, 

Торғайларға 

тастаңдар. 

Нанда өмірдің иісі 

мен дәмі бар, 

Нанда адамның 

еңбегі мен ары бар. 

Нан- өмірдің ана 

сүті, арқауы. 

Дид. Ойын: «Дауысынан ажырат» 

Ойын мақсаты: Көзін жұмып ортаға 

бір бала шығады мен кіммін 

дегенде дауысынан ажырату керек. 

Аңғарымпаздыққа ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 



беру. 

Қазақстанның 

тұңғыш 

ғарышкерлері 

туралы түсінік 

бере 

отырып,балалард

ың ғарыш әлеміне 

 қызығушылығын 

арттыру. 

Нансыз жерде қай 

өмірдің сәні бар. 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Айсултан 

мен Аишаға 

жұмбақтар 

жасыру: 

Таңмен көзін 

ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Күндіз бәрі 

қашады, 

Түнде аспанды 

басады. (Жұлдыз) 

 

Логикалық 

сұрақтар:Абылайға 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейін,қаб

ылдау порцестерін 

дамыту.    

Жеке баламен жұмыс: 

Шерхан мен 

Айқынтүстерды 

ажыратуүйрету    

Өнер орталығы. 

Балаларға 

«Жайлауда атты 

тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балаларды

ң сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігі

н  дамыту.  

 

Жеке баламен жұмыс: Ақпейіл 

мен Азизадан 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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  кеңес беру 

 

 

 

 

 

 



 

Сәуір  айының  18.04.22 ж - 22.04.22 ж IІІ апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Жәндіктер мен қос мекенділер» 

Мақсаты:Балаларды туған жерінің табиғатына қызығушылығын арттыру,бауырмен жорғалаушылар санатының өкілдерімен (кесіртке, 

тасбақа), олардың сыртқы түрімен және қозғалу әдістерімен таныстыру. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 18.04.22ж.  Сейсенбі 19.04.22ж. Сәрсенбі 20.04.22ж. Бейсенбі 21.04.22ж. Жұма 22.04.22ж. 

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. 

) 

 

 

 

Таппақ жаттату: 

Ата салтым – асыл мұрам, 

ардағым, 

Бабалардың жалғастырар 
арманын. 

Сан ғасырда қалпын бұзбас 

қадірім, 
Өткенімді бүгінменен 

жалғадым. 

           « Көктем»    
Күн шуағын шашады. 

Жауын да жауып алады 

Көктем келіп жеткенде 

Ағаштар бүршік жарады 

Көлде аққу,көкте қаз 

Орманда бұлбұл 

сайраған 

Көптен күткен көктем 

келіп 

Құлпырып дала 

жайнаған. 

Оқиғалар 
Тиісті сөздерді тауып 

құрастыру, буынға бөлу. 
Баланың ой-өрісін, 

зейінін дамыту. 

Жұмбақ жасыру: 

Мақсаты: Балалардың  

ойлау  қабілеттерін, есте 

сақтауын  дамыту. 

Таңмен көзін ашады, 

Әлемге нұрын 

шашады.(Күн) 

Сәлемдесу. 

Дене қызуларын мен 

тазалығын тексеру 

Дене шынықтыру 

шаралары. Жағымды 

жағдай орнату. 

Балалардың көңіл -

күйлеріне назар аударып, 

қызуын өлшеп қабылдау. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айына арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид.ойындар: «Араларға 

көмектес» 
Мақсаты:Араны бояу 

кезыіндетүстердің 

қабаттасуы кезінде 
олардың біркелкі немесе 

біртексіздігіне назар аудара 

отырып, оларды ажырата 

Дид.ойындар: 

«Жәндіктерді боя» 
Мақсаты:көрнекі 

қабылдауды дамыту, 

балаларды әлемдегі 
заттардың пішінін, 

өлшемін және кеңістіктегі 

орнын түсінуге үйрету. 

Ойын: «Көбелектер»                         

Мақсаты:Гүлдің түсіне 
қарай көбелектерді 

орналастыру. 

Үстел үсті 

ойыны:«Жәндіктер » 

Мақсаты:Суретке қарап 

жәндіктердіңПазылын 

құрастыру(ара, құрт, маса) 

Ойын: «Аралар» 

Мақсаты:Үлкен, кіші 
араларды өз ұяларына 

сызық арқылы 

орналастыру. 



білуге үйрету 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 
жаттығулар: №15 
таңертеңгі жаттығулар 
комплексі. 
Негізгі қимылдар 
 
Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 
«Жәндіктер мен 
қосмекенділер» 
Мақсаты: Сурет 
бойынша жәндіктер мен 
қосмекенділер  туралы 
әңгімені, үлгі бойынша 
құрастыруды дамыту. 
 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №16 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Кішкене қапшықты 

төбесіне қойып,ұзын 

тақтаймен жүру. 

 

Математика негіздері: 

Тақырыбы: «Заттарды 

санау. Заттың санын 

цифрмен 

сәйкестендіру.» 

Мақсаты: Заттарды 

санау,көп, аз. Биік,аласа, 

бірдей деген түсініктерді 

қолдануды дамыту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: «Ғажап 

көбелектер» 

Мақсаты: Ұсақ 

элементтерді 

ересектердің көмегімен 

желімдеу, алдымен қағаз 

бетіне заттың бейнелерін 

құрастырып, содан кейін 

оны желімдеу. 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №15 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Аяқты бірге сосын 

алшақ қойып,біреуін 

алға, біреуін артқа 

қойып алшақ тұрып 

секіру. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышы» 

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы тірі 

нысандар мен 

өсімдіктерге күтім 

жасау дағдыларын 

жетілдіру. 

 Құрастыру 

Тақырыбы: «Телпек»             

Мақсаты: Қағаздан 

телпек жасауды үйрету. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Тасбақа» 

Мақсаты: Тасбақа 

пішінін бейнелей білуге 

баулу, сурет салудың 

техникалық 

дағдыларын жетілдіру. 

 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Төрт 

түлігім» Мақсаты: 

Музыканы тыңдап 

,ырғақты сезіне білуге 

баулу.Әнді бірдей 

бастап,бірге аяқтауды 

үйрету.Мәтінді бұзбай 

айтуға тәрбиелеу. 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру 

Тақырыбы«Жәндіктер

» 

Мақсаты: Кейбір 

жәндіктердің түрлері 

туралы білімін 

толықтырып, 

табиғаттағы өзін өзі 

ұстау ережелерін таныту. 

 

 

 

 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы: «Ертегілер»  
Мақсаты: Таныс ертегіні 
мазмұндап бере алуды 
дамыту.Соларды 
бейнелеп,мазмұндау. 
 
Құрастыру 
Тақырыбы: «Телпек»             
Мақсаты: Қағаздан 
телпек жасауды 
үйрету.Қол 
моторикаларын 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 барысы: 

Көктемгі табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының еңбегін 

бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын бақылау. 

Табиғаттың жыл 

мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы өзгерістерді 

байқауды үйрету 

 

Балалармен жеке 

жұмыс:Көктем  туралы 

тақпақ жаттату.  

Мақсаты:Шағын өлеңді 

жатқа айтқызу арқылы 

тілдерін дамыту. 

 

Бақылау 
Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ 

күннен-күнге күн 

жылына бастайды. 

Ашық күндер көп 

болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемні

ң алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білуге үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті 
Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 
 

  Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Тастарды теріп 

жинау. Ауланы қоқыс 

қалдықтанынан тазарту. 

  Балалармен жеке 

жұмыс. «Көктем мезгілі 

туралы әнгімелесу» 

  Мақсаты: Балалардан 

көктем мезгілінің 

ерекшеліктері туралы 

сұрау арқылы 

балалардың тілдерін 

дамыту. 

 

Еркін ойын: Балаларды 

серуенге алып шыққан 

ойыншықтарман ойнату.  

  Мақсаты: 
Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастармен 

қарым-қатынас 

қалыптастыру. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тамақ ішер кезде енді, 
Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 
Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 
Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 
Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы Балаларға тыныш 

ұйықтауы үшін жағымды 

жағдай жасау. 

«Әлди,әлди»тақпағын 

жаттатқызу 

«Ертегілер әлеміне 

саяхат» 

«Қарға мен түлкі»  

ертегісі 

«Қошақаным»әні 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 



шынықтыру 

шаралары 

 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

табандарын жаттықтыру. Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

табандарын жаттықтыру. 

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

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске дейін 

санатып үйрету. 

Мақсаты: Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты:                 
Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

 

1.Вариативтік         

компонент:«Жәндіктер»                     
Мақсаты: Балаларға 

луллия шеңбер арқылы 

сәйкестігін табу қажет. 

Шеңберді айналдырып 
түскен комбинация 

бойынша әңгіме 

құрастырып, оның 
пайдасын айтады. 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 
асық» (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Дид-Ойын: 

«Жалғасын тап» 

ойыны 

Шарты: Аталған 

құстардың, 

жануарлардың қалай 

қозғалатындарын 

жалғастарып айту. 

Құс-… (ұшады) 

Балық-… (жүзеді) 

Бақа-… (секіреді) 

Жылқы-… (жүгіреді) 

 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Али мен Айдын жеке 

сөйлесу сұрақтар қою 

тілін жаттықтыру. 

Фонематикалық есту 

қабілетін дамыту. 

«Асықпай ойлан» 

Мақсаты: 

Фонематикалық 

есту,тыбыстық талдау 

жасалуы және логикалық 

ойлау қабілеттерін 

дамыту. Шансорғыш 

сөзіндегі бірінші 

дыбысынан басталатын 

сөзойлап тап. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрисламға түстерды 

ажыратуүйрету    

Тіл орталығы: 

«Жаңылтпаштар» 

Мақсаты: балаларды 

жаңылтпаштарды дұрыс 

әрі жылдам айтуға 

үйрету. 

Шарты: тәрбиеші 

балаларға 

жаңылтпаштарды 

айтады. Балалар оны 

дұрыс әрі жылдам 

қайталап айтуы керек. 

 

Жеке баламен 

жұмыс:Сабина мен 

Ерсұлтан 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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  кеңес беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір  айының  25.04.22 ж - 29.04.22 ж ІV апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Көктемгі ағаштар» 

Апталық тақырып: «Еңбек бәрін жеңбек» 
Мақсаты:Балаларды туған жерінің табиғатына қызығушылығын арттыру, өсімдіктер әлемін зерттеуге тәрбиелеу,білуге құмарлықтарын, 

байқампаздықтарын дамыту, көктемнің келуімен табиғаттағы өзгерістер туралы балалардың түсініктерін кеңейту, өз бетінше бейтаныс 

құбылыстарды ашуға баулу. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 25.04.22ж.  Сейсенбі 26.04.22ж. Сәрсенбі 27.04.22ж. Бейсенбі 28.04.22ж. Жұма 29.04.22ж. 

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. 

) 

 

 

 

Ойын «Не арттық» 
Мақсаты: Балаларды не 
арттық? сұраққа жауап 

беруге үйрету. 

Қазақ тіліндегі 
дыбыстарды дұрыс 

айтқызып, 

Жаттықтыру. 

. Сергіту сәті «Біздің 

үйдін жаңында» 

Біздің үйдің жаңыңда 

Қалын орман шулайды 

Біздің үйдің жаңыңда 

Ұзын өзен тулайды. 

«Ненің 

дауысы?»Мақсаты: 
Жануарлар туралы 

білімдерін бекіту, 

жануарлардың дауысын 

ажыратуға үйрету. 

Шарты: Бір бала 

шығып бір жануардың 

дауысын келтіреді, 

қалған балалар қай 

жануардың 

дауысыекенін ажырата 

«Дәрігер» Мақсаты: 

Адамның дене 

мүшелерін дұрыс атауға 

үйрету. Мынау не? 

сұрағына жауап беру. 

Шарты: Қуыршақ — 

дәрігер немесе бала — 

дәрігер балалармен 

амандасады да өолын, 

басын, 

Сенде не бар? 

Мақсаты: Сұрақты 

түсініп затты дұрыс атап, 

жауап беруге үйрету. 

Шарты: Мұғалім 

заттарды балаларға 

таратып беріп, сенде не 

бар? 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айына арналған жаттығулар кешені. 

 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Сиқырлы қап». 
Мақсаты:Балаларға 

дыбыстарды дұрыс 

айтуға үйрету, заттарды 

тануға баулу. 

«Дидактикалық ойын: 

«Танып ал да, атын 

ата». Мақсаты: заттың 

түр-түсін, пішінін, атын 

атауға жаттықтыру; 

сөздік қорын молайту; 

ойлау қабілетін дамыту. 

Құрал-жабдықтары: әр 

Дидактикалық 

ойын«Бауда әлде 

бақшада?» 

Мақсаты: балаларға 

көкөністер мен 

жемістердің қайда 

өсетінін атап айтқызу, 

ажырата білуге үйрету. 

Дидактикалық 

ойын«Көпір» 

Мақсаты: Байланыстыра 

сөйлеуге үйрету, 

етістіктерді белсендіру, 

ойлау қабілетін дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Өз жұбыңды тап » 

Мақсаты:Санды 

көру,есту және дұрыс 

қабылдау қабілеттерін, 

ойлау вариативтілігі 

сияқты танымдық 

үдерістерін дамыту. 



түрлі ойыншықтар және 

суреттер. 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №16 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

Негізгі қимылдар 

Бөрене, гимнастикалық 

орындық арқылы 

еңбектеп өту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: «Көктемгі 

ағаштар» 

Мақсаты: Тілдік 

ойындар мен 

жаттығуларды қолдана 

отырып, балалардың 

сөздік қорларын дамыту 

және байыту. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Көктемгі табиғат» 

Мақсаты: Көктемгі 

табиғат ағаштар мен 

жануарларды олардың 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, салуға үйрету. 

 

Дене шынықтыру 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №16 

таңертеңгі жаттығулар 

комплексі. 

 

Математика негіздері 

Тақырыбы: «5-ке дейін 

реттік санау» 

Мақсаты: Беске дейін 

реттік санау дағдыларын 

дамыту, сандарды тәртібі 

бойынша санау 

дағдысын қалыптастыру. 

 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар 

Допты жерге 

лақтыружәне оны екі 

қолмен алу ептілікке 

үйрету. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Ауылға 

саяхат» 

Мақсаты: Ауылға 

саяхат аясында 

шаруашылық еңбекпен 

танысу, сахналық 

қойылымға қатысу 

белсенділігін дамыту. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Билеп 

тұрған қыз» 

Мақсаты: Үлкен 

бөліктен шымшу созу 

әдістерімен мүсіндеуді 

қалыптастыру.      

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Балабақша 

ауласындағы және 

маңайдаңғы 

өсімдіктер» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы және 

маңайдағы өсімдіктер 

туралы білімдерін 

бекіту, оларды 

ажыратып, атауға 

үйрету. Ағаштар мен 

бұталарды танып, атай 

білу дағдыларын бекіту. 

Ағаштың және гүлдің 

бөліктерін атай білуге 

үйрету. 

 

Музыка 

Тақырыбы.«Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты Әуеннің түрлі 

бөлімдерін ажырата 

білуге,Дыбыс биіктігі 

мен тембрін ажыратуға 

үйрету.Күйді тыңдап 

сезіне білуге тәрбиелеу.  

Күй «Айжанқыз» 

 

Орыс тілі. 

Тема Труд 

Цель:Продолжать 

обогащать словарный 

запас детей новыми 

словами. Отвечать 

полным предложением, 

развивать связную и 

выразительную  речь. 

Прививать интерес детей 

помогать взрослым. 

Уважать и ценить  труд 

взрослых. 

 

Музыка  

Тақырыбы «Еңбек 

бәрін жеңбек» 

Мақсаты:Әуеннің түрлі 

бөлімдерін ажырата 

білуге,Дыбыс биіктігі 

мен тембрін ажыратуға 

үйрету.Күйді тыңдап 

сезіне білуге тәрбиелеу.  

Күй «Айжанқыз» 

 

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 барысы: 

Желге бақылау жасау. 

Бақылау: Көктемгі жел 

Еңбек:Қажеттілік 

бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су 

Бақылау:               Сәуір 

айының Жылғалар мен 

шалшықтарды бақылау. 

  Еңбек: Ересектердің 

көмегімен ойын алаңын 

тазарту. Тастарды теріп 

Еркін ойын: Балаларды 

серуенге алып шыққан 

ойыншықтармен ойнату. 



құбылмалы. Егер 

Шоғырланған бұлтқа 

бақылау жасау.  

құю барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. Өсімдікті 

күту барысында 

тыңғылықты жұмыс 

атқара білуге тәрбиелеу. 

 

Желге бақылау жасау. 

Еңбек іс-әрекеті 
Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 
 

жинау. Ауланы қоқыс 

қалдықтанынан 

тазарту.Балалармен 

жеке жұмыс. «Көктем 

мезгілі туралы 

әнгімелесу» 

  Мақсаты: Балалардан 

көктем мезгілінің 

ерекшеліктері туралы 

сұрау арқылы 

балалардың тілдерін 

дамыту. 

 

Мақсаты: 

Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және құрдастармен 

қарым-қатынас 

қалыптастыру. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тамақ ішер кезде енді, 
Сөйлемейміз күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, білмейміз. 

Нан бар жерде ән бар. Дастарханың майлы, 
Көңілің жайлы болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл болсын. 

Нан қиқымын шашпаңдар 
Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 
Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы Балалардың жақсы 

ұйықтауына қолайлы 

жағдай орнату. 

Тыныш ұйықтаулары 

үшін жақсы тілектер 

тілеу. 

 

«Бөпешім»әнімен 

ұйқыға жатқызу. 

 

«Балама тілек» әні 

 

«Ертегілер әлеміндегі 

ханзада мен ханшайым» 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған жаттыгуларды 

орындау. 

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 

 

Апта тақырыбына 

«Еңбек бәрін жеңбек» 
сәйкес тақпақтар үйрету. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Тақырыбы: «Құстың 

ұясы» Мақсаты: 

Заттардың үлгі бойынша 

пішінін, түсін ескере 

отырып сал 

1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Дид-Ойын: 

«Әдемі гүлдер» 

Мақсаты:түрлі түсті 

гүлдерден қолдарындағы 

көбелектің түсіне 

сәйкесін тауып 

орналастыру. 

 

Вариативтік 

компонент: 
«Бүлдіршіндердің 

шығармашылығын 

дамыту» 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: 

Ерасылға «Пияз 

отырғызу» Мақсаты: 

табиғат бұрышындағы 

өсімдіктерге қамқорлық 

жасау дағдыларын 

жетілдіру 

Жеке баламен жұмыс: 

Ибрахимге сәлемдесу, 

сұрануды үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Мадина мен 

Амираға «Пияз бен 

шөп» Мақсаты: 

Пияздың және шөптің 

бөлме жағдайында өсуі 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Арам 

шөптерді жұлу арқылы 

оларға күтім жасау 

дағдыларын жетілдіру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Азаматқа көктем 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс: 
Айқын мен Азизадан 

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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  кеңес беру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мамыр  айының  02.05.22 ж - 06.05.22 ж I апта  аралығындағы «_Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: ««Достық-біздің тірегіміз» (Халықтар достығы)» 

Мақсаты:Балаларға достық ұғымдарын түсіндіру.Үлкенге – ізет,кішіге-қызмет етуге, адамгершілікке 

тәрбиелеу. Балалардың ақыл-ойын, қиялын,тілін, сөз байлықтарын дамыту. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 02.05.22ж.  Сейсенбі 03.05.22ж. Сәрсенбі 04.05.22ж. Бейсенбі 05.05.22ж. Жұма 06.05.22ж. 

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. ) 

 

 

 

 Дид/о: «Қай 

мезгілдің киімі»  

Мақсаты: Люлю 

шеңберінде берілген 

суреттерге 

байланысты 

суреттерін жапсыру. 

Дид/о: 

«Кім шапшаң?» 

Мақсаты:Балаларды

ң қолдарына 

карточка беріп, 

шеңбер бойымен 

айнала 

жүргізу.Әуен 

біткенде балалар өз 

орындарына тұра 

қалуы керек.  

Дид/о: 

«Неге ұқсайды?» 

Мақсаты:Балаларға 

суреттердің неге 

ұқсайтынын айтып 

сәйкестендіру. 

Дид/о: «Жазғы 

киімдер?» 

Мақсаты:Балаларға 

жаз мезгілінде 

қандай киім кию 

керектігін үйрету. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Сәуір айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған 

оқу 

 

 

Дид/о: «Дәл 

осындайды тауып 

ал» 

Мақсаты: 

Дид/о: «Бұл кімге 

керек?» 

Мақсаты: 

Әр түрлі заттарды 

Дид/о:Саусақ 

ойыны 

«Басбармақтай 

балақай» 

Дид/о: «Қай 

мезгіл?» 

Мақсаты: 

Балаларды 



қызметіне 

дайындық 

Балалардың 

дүниетнымын 

кеңейту, тілдік 

қарым-қатынасты 

қолдана білуге 

жаттық 

 

 

көрсетіп, аттарын 

ататаып, олардың 

еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

икемділігін 

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыр 

 

 

 

жылмезгілдері 

туралы білімдерін 

жетілдіру 

 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

 

 Дене шынықтыру 
2.Негізгі кимылдар:үш 

дөңгелекті велосипед 

және самокат 

тебу.Оңға,солға 

бұрылыстарды орнату. 

 

Математика 

негіздері 
Тақырыбы: 

«Санау артық кем 

екенін салыстыру»  

Мақсаты: 

Геометриялық 

пішіндерді салыстыру. 

 

Жапсыру 
Тақырыбы: «Қайық» 

Мақсаты: Шағын қайық 

жолақтарды 

көлденеңінен қию 

дағдыларын 

қалыптастыру арқылы 

желімдеуді жетілдіру. 

 

Дене шынықтыру 
3.Негізгі кимылдар:үш 

дөңгелекті велосипед 

және самокат 

тебу.Оңға,солға 

бұрылыстарды орнату. 

 

Жаратылыстану 
Тақырыбы: «Күн, су, 

жер, ауа» 

Мақсаты: Күн, жер, 

су, ауа туралы 

білімдерін кеңейту. 

 

Сурет салу 
Тақырыбы:  

«Сәнді табақ» 

Мақсаты: Дөңгелек 

және сопақша пішіндегі 

ою өрнекті құрастыру, 

ұлттық ою өрнектерді, 

қазақы ою өрнектердің 

элементтердің 

пайдалану дағдыларын 

жетілдіру. 

 

Музыка 
«Пән маманының 

жоспары бойынша» 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру: 
Тақырыбы: «Тату 

ұлттар» 

Мақсаты: ҚР және онда 

тұратын әртүрлі ұлт 

өкілдері  туралы 

түсініктерін 

қалыптастыру. 

 

 

Көркем әдебиет 
Тақырыбы:  

«Достық»  
Мақсаты: Достық 

жайлы өлең жаттауда 

өзінің қатынасын 

эмоцияналды түрде 

білдіруді қалыптастыру.  

 

Құрастыру 
Тақырыбы «Арман 

қала достар қаласы» 

Мақсаты: Ірі құрылыс 

материалдарымен 

құрастыру. 

  



 

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: 

Бұлтты,Ағаштарды,А

ғаштың бүршік 

атауын,Жапырақтард

ы бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

көктемгі бұлтты 

бақылату, көктемде 

бұлттың қандай 

болатынын 

түсіндңру.Қысқы 

қарлардың еруін 

бақылай отырып 

көктемнің келгенін 

түсіндіру 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды 

ұжыммен бірге 

еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды 

тез 

бейімдеуге,жылдам

дыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 

Қ.о: «Тышқан мен 

мысық»               

Мақсаты: 

Балалардың қимыл-

қозғалыстарын 

дамыту, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

Еркін ойын: 

Балаларды серуенге 

алып шыққан 

ойыншықтарман 

ойнату.  

  Мақсаты: 

Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастармен қарым-

қатынас 

қалыптастыру. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Нан бар жерде ән 

бар. 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы 

болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл 

болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып, 

қастерлеп 

Торғайларға 

тастаңдар 

Нан – тамақтың 

атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы 

Тістем нанның 

қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы  Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 



жағымды жағдай 

жасау. «Қошақаным» 

әнін айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұйқыға 

жатқызу. 

 

жағымды жағдай 

жасау. «Ертегілер 

әлеміне саяхат» 

ертегі айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

 Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып 

тұрайық, 

Шеңберді біз 

құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат 

болайық!. 

 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

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 

 

 «Қызықты логика 

әлемі» 

1.Ойын орталығы 

Дидактикалық 

ойын: Әдемі 

кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 

1.Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

1.Шығармашылық 

орта: 

Сиқырлы суреттер» 

Ойынның мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

1.Ребустар әлеміне 

саяхат: 

Балалардың 

логикалық ойлау 

қабілеттерін 

дамыту.Тез және 

жылдам 



бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

Ойынныңқұрал-

жабдықтары: қағазд

ан жасалған 

кілемшелер, 

геометриялық 

пішіндер. Ойынның 

шарты: Балалар 

геометриялық 

пішіндерді берілген 

кілемшелердің үстіне 

қойып, құрақ 

құрайды. 

қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 Ойынның кұрал-

жабдықтары: 

әр түрлі сурет 

бөлінділері. 

 Ойынның 

шарты: Балалар 

алдарындағы үлгі 

бойынша 

бөлінділерден сурет 

құрайды. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрауды 

ұсыну. 

қимылдауға 

дағдыландыру. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 Жеке баламен 

жұмыс:Инкар 

түстерды 

ажыратуүйрету    

 

Жеке баламен 

жұмыс: Асемайға 

жаңылтпаштар 

жаттату. 

 

Жеке баламен 

жұмыс: Жүрсін мен 

Алиханға оң мен 

солды ажыратып 

үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ару мен 

Аққуға 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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  

кеңес беру 
 
 



 

Мамыр айының  09.05.22 ж -13.05.22 ж ІІапта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: ««Отан қорғаушылыр»  (ҚР әскері, Ұлы Отан соғысының ардагерлері)» 

Мақсаты: Балаларға 7 мамыр Отан қорғаушылар күні туралы түсінік беру. 

Балаларды адамгершілікке, отанын сүюге, оны қорғауға баулу. Отанға деген сүйіспеншілігін арттыру. Оларға 

патриоттық тәрбие беру. 

 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 09.05.22ж.  Сейсенбі 

10.05.22ж. 

Сәрсенбі 11.05.22ж. Бейсенбі 12.05.22ж. Жұма 13.05.22ж. 

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. ) 

 

 

 

  Дид/о: «Кім жоқ?» 

Отбасы мүшелерінің 

суретін жасыру 

арқылы баланың есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Үстел үсті ойыны 

пазл: 

«Үйшік құрастыр» 

Балалармен отбасы 

туралы әңгімелесу 

Дид/о: «Анам, әкем» 

Балаларға ұл және 

қыздардың киімдерін 

ажыратуға үйрету. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Мамыр айынна арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған 

оқу қызметіне 

дайындық 

  Дид/о «Сәуленің 

күні» 

Мақсаты: Балалардан 

күн тәртібін сұрау 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген 

сезімге тәрбиелеу. 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 



 

 

 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

  Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №16 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Отырып допты бір 

біріне 

домалату.биіктігі 40-

45 см жіптің 

астынанеібектеп өту 

майда қар түйірлерін 

нысанға тигізіп 

лақтыру. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Отан қорғаушылар» 

Мақсаты: Ұлы отан 

соғысының 

ардагерлерінің 

ерлігін танып, 

көрсете білуге 

үйрету. 

 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Батырлар таққан 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Туған 

жер, ауыл қала» 

Мақсаты: Туған жер 

жайлы ақпаратты 

түсіну, табиғатында 

кездесетін өсімдіктер 

мен өнімдерді атап, 

тануын қалыптастыру. 

Музыка 

Тақырыбы.«Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты Балалардың 

патриоттық сезімін 

ояту,музыканың түрлі 

сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді 

таза айтуға, би 

қимылдарын сезіне 

білуге тәрбиелеу.Ән 

«Жеңіс күні» 

«Ел қорғауға 

әзірміз»әні 

 

Орыс тілі   

Тема:Наши защитники 

ЦельРасширать и 

обогащать знания 

детей о праздниках. 

Продолжать развивать 

у детей устную речь, 

учить называть 

весенние месяцы и их 

последовательность на 

русском языке, 

расширать активный 

словарь по новой теме. 

 

Музыка  

Тақырыбы.«Отан 

қорғаушылар» 

Мақсаты Балалардың 

патриоттық сезімін 

ояту,музыканың түрлі 

сипаттарын ажырата 

білуге үйрету.Әнді 

таза айтуға, би 

қимылдарын сезіне 

білуге тәрбиелеу.Ән 

«Жеңіс күні» 

«Ел қорғауға 

әзірміз»әні 



жұлдыз» 

Мақсаты: Шаршы саз 

балшықтан 

таяқшамен жұлдыз 

пішінін бөліп алу 

әдісін меңгерту. 

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: Желді 

бақылау Мақсаты : 

Желдің түрлерімен 

таныстыру;салқын 

жел, жылы жел, 

ұйытқып соққан 

жел.Желдің күштілігі 

ауа-райының 

салқындығын 

үдететіндігін 

түсіндіру. 

Бақылау: Көшедегі 

машиналарды бақылау 

Мақсаты: Көшедегі 

машина түрлерімен 

таныстыру.Машина 

адам үшін , уақытын 

үнемдейтіндігімен 

түсіндіру.Машинаға 

қарсы жүгірмеу, көше 

тәртібін құрыс сақтап 

жүруге үйрету. 

Бақылау:Ауа-райын 

бақылау. Мақсаты: 

Ауа-райын бақылай 

отырып, күз мезгілінің 

өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы 

болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл 

болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы   Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай жасау. «Бесік 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай жасау. «Бесік 



жасау. «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

  Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

 

Арнайы 

жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

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

туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

  1.Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы 

жоспары бойынша). 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген 

сезімге тәрбиелеу. 

 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

 

 

 Жеке баламен 

жұмыс: Ернур мен 

инкарга түстерды 

ажыратуүйрету    

Жеке баламен 

жұмыс:Мадинаға оң 

мен солды үйрету. 

Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  



 

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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап 

беру,  кеңес беру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мамыр  айының  16.05.22 ж - 20.05.22 ж IІІ апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: «Көңілді жаз» 

Мақсаты:Балаларға жаз мезгілі туралы түсінік беру.Жаздың ерекшеліктерімен таныстыру. 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 16.05.22ж.  Сейсенбі 17.05.22ж. Сәрсенбі 18.05.22ж. Бейсенбі 19.05.22ж. Жұма 20.05.22ж. 

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. ) 

 

 

 

Үстел үсті ойыны: 

«Асық аулау» 

Мақсаты:Асықты 

қармаққа ілу арқылы 

балаларды 

төзімділікке,шыдамд

ылыққа баулу. 

Дид/о: 

«Ұшады,ұшпайды?»  

Мақсаты: 

Жәндіктерді екі 

топқа бөліп 

жапсыру.Ұшатынын 

бір 

бөлек,ұшпайтынын 

бір бөлек жапсыру.. 

Дид/о: 

«Дабыл қағу» 

Мақсаты:Балаларға 

қауіпсіздік 

ережелерін еске 

түсіру 

Дид/о: 

«Бұл қай кезде 

болады?» 

Мақсаты:Балаларға 

көктем мезгілінде 

болатын табиғат 

құбылыстарын 

түсіндіру. 

Дид/о: «Қалай 

жорғалайды?» 

Мақсаты:Көктем 

мезгілінде пайда 

болатын 

қосмекенділер мен 

жәндіктерді бөліп 

жинау. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Мамыр айына арналған жаттығулар кешені. 

 

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

қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған 

оқу 

қызметіне 

Дид/о:Саусақ ойыны 

«Басбармақтай 

балақай» 

Мақсаты:Балалардың 

саусақ икемділігін 

Дид/о: «Дәл 

осындайды тауып ал» 

Мақсаты: 

Балалардың 

дүниетнымын 

Дид/о: «Бұл кімге 

керек?» 

Мақсаты: 

Әр түрлі заттарды 

көрсетіп, аттарын 

Дид/о:Саусақ ойыны 

«Басбармақтай 

балақай» 

Мақсаты: 

Балалардың саусақ 

Дид/о: «Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балаларды 

жылмезгілдері 

туралы білімдерін 

жетілдіру 



дайындық жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыру 

 

 

кеңейту, тілдік 

қарым-қатынасты 

қолдана білуге 

жаттық 

 

 

ататаып, олардың 

еңбекте 

қолданылуы туралы 

түсіндіру, 

мамандықтармен 

таныстыру. 

икемділігін 

жетілдіру, 

қызығушылық 

сезімдерін арттыр 

 

 

 

 

 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

50 см жоғары 

көтерілген 

арқанның,доғаның,та

яқтың астынан оң 

жіне сол бүйірмен 

алға еңбектеп кіру. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Көңілді жаз келеді» 

Мақсаты: 

Балалардың жеке  

тәжірибесінен 

суреттің мазмұны 

бойынша  жаз туралы 

шағын әңгімелер 

құрастыруды 

дамыту. 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Тізесін бүгіп тұрып, 

аяқтарды кезекпен 

көтеру 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Заттар 

тобын 

салыстыру.Олардың 

артық кем екенін 

атау» 

Мақсаты: Екі қарама 

қарсы және бірдей 

заттарды салыстыру 

дағдысын бекіту. 

 

Жапсыру 

Тақырыбы: 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Допты жоғары 

лақтыру, еденге ұру 

және оны екі 

қолымен қағып алу. 

 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:  «Үй 

және жабайы 

жануарлар»  

Мақсаты: 

Жануарлардың 

сыртқы келбеті, 

қозғалу және 

көректену тәсілдері 

туралы түсініктерін 

кеңейту. 

 

Сурет салу 

Музыка 

Тақырыбы.«Көңілді 

жаз»  

Мақсаты Музыканы 

тыңдап, сипатын 

ажырату.Ән мәтінін 

дұрыс айтуға 

жаттықтыру.Ойында

рда эмоциясын 

көрсету«Біз тәртіпті 

баламыз»әніҚосарла

нып билеу 

 

Қоршаған ортамен 

таныстыру: 

Тақырыбы:   

« Өсімдіктер 

әлеміне 

қамқорлық» 

Мақсаты: 

Қамқорлық жасау 

туралы білімін 

пысықтау. 

 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Жаз»  

Мақсаты: Жаз жайлы 

өлең жаттауда жазды 

суреттерден танып, 

мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап 

беру біліктерін 

бекіту. 

 

Құрастыру 

Тақырыбы «Үй 

жиhаздары» 

Мақсаты: 

Геометриялық 

денелерден түйістіру 

әдістерімен өз 

беттерінше  үй 

жиhаздарын жасауға 

үйрету. 

  



 «Гүлденген тоғай» 

Мақсаты:Ұшбұрыш,

төртбұрыш 

қиындыларды 

құрастыру және 

дөңгелекті қиып, гүл 

бейнесін құрастырып 

желімдеу. 

 

Тақырыбы: 

«Тауық 

балапандары»  

Мақсаты:Құстарды 

бейнелегенде 

көркемдігін шағын 

қимыл сюжетіне 

келтіріп салуды 

үйрету. 

Қылқаламды бояуға 

ұқыпты малуын 

пысықтау, қағаз 

бетіне құстар 

бейнелерін көлеміне 

қарай салуды 

үйрету. 

 

 

 

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 барысы: 

Жаз табиғатты 

бақалау. Аула 

сыпырушының 

еңбегін бақылау.  

Мақсаты: Табиғат 

құбылыстарын 

бақылау. Табиғаттың 

жыл мезгіліне сәйкес 

өзгерістерді нақты 

мәлемет беру. Тәулік 

бойындағы 

өзгерістерді 

Бақылау:Ағаштарды

,Ағаштың бүршік 

атыуын,Жапырақтар

ды бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

көктемгі бұлтты 

бақылату, көктемде 

бұлттың қандай 

болатынын 

түсіндңру.Қысқы 

қарлардың еруін 

бақылай отырып 

көктемнің келгенін 

Еңбек:Ойын 

алаңындағы ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты:Балаларды 

ұжыммен бірге 

еңбек етуге үйрету. 

Мақсаты:Балаларды 

тез 

бейімдеуге,жылдам

дыққа,бірлесіп 

ойнауға үйрету. 

 

Қ.о: «Тышқан мен 

мысық»               

Мақсаты: 

Балалардың қимыл-

қозғалыстарын 

дамыту, 

шапшаңдыққа баулу. 

 

Еркін ойын: 

Балаларды серуенге 

алып шыққан 

ойыншықтарман 

ойнату.  

  Мақсаты: 

Қызығушылықтары 

бойынша ойындарды 

таңдауды қамтамасыз 

ету және 

құрдастармен қарым-

қатынас 

қалыптастыру. 



байқауды үйрету 

 

түсіндіру 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тамақ ішер кезде 

енді, 

Сөйлемейміз 

күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, 

білмейміз. 

Нан бар жерде ән 

бар. 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы 

болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл 

болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып, 

қастерлеп 

Торғайларға 

тастаңдар 

Нан – тамақтың 

атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы 

Тістем нанның 

қадірін  

Тарыққанда білерсің 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Әлди» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Қошақаным» 

әнін айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұйқыға 

жатқызу. 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Ертегілер 

әлеміне саяхат» 

ертегі айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып 

тұрайық, 

Шеңберді біз 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

Арнайы жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 



құрайық, 

Көріскенше күн 

жақсы 

Сау саламат 

болайық!. 

 

 

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

туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

1.Математика 

орталығы. 

Балаларды беске 

дейін санатып 

үйрету. 

Мақсаты: 

Балалардың 

санау,есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Логикалық  ойын:       

 «Пішіндерді 

құрастыр»Мақсаты

:                 

Балалардың ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

Қиық суреттерді 

қиюластырып,  

орналастыруғаүйрету 

 

«Қызықты логика 

әлемі» 

Әдемі кілемшелер» 

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту; 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

Ойынның құрал-

жабдықтары: қағазд

ан жасалған 

кілемшелер, 

геометриялық 

пішіндер. Ойынның 

шарты: Балалар 

геометриялық 

пішіндерді берілген 

кілемшелердің үстіне 

қойып, құрақ 

құрайды. 

1.Вариативтік 

компонент: 

«Алтын асық» 

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

1.Шығармашылық 

орта: 

Сиқырлы суреттер» 

Ойынның мақсаты: 

балалардың 

логикалық ойлау 

қабілетін, ес, зейін, 

қабылдау 

процесстерін дамыту. 

 Ойынның кұрал-

жабдықтары: 

әр түрлі сурет 

бөлінділері. 

 Ойынның 

шарты: Балалар 

алдарындағы үлгі 

бойынша 

бөлінділерден сурет 

құрайды. 

Сурет бойынша 

әңгіме құрауды 

ұсыну. 

Жеті ұл 

Сәл демалып, тынып 

ал. 

Тақпақ тыңдап, ұғып 

ал. 

Апта деген ағайдың 

Жеті бірдей ұлы бар: 

Біріншісі – Дүйсенбі, 

Екіншісі – Сейсенбі, 

Үшіншісі – Сәрсенбі, 

Төртіншісі – 

Бейсенбі, 

Жұма деген – 

Бесінші ұл, 

Алтыншы ұл - Сенбі, 

Жетіншісі –

Жексенбі. 

Баланың Жеке баламен Жеке баламен Жеке баламен Жеке баламен Жеке баламен 



жеке даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

жұмыс: 

Арай мен Аққудың 

жаз мезгілі туралы 

тақпақ жаттату. 

жұмыс: 

Ерсұлтан түстерды 

ажыратуүйрету    

 

жұмыс: Мадина 

мен Сабина 

жаңылтпаштар 

жаттату. 

 

жұмыс: Инкар мен 

Еркенұрға оң мен 

солды ажыратып 

үйрету. 

жұмыс:Нұрсұлтан 

мен Айарудан 

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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап беру,  

кеңес беру 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мамыр айының  23.05.22 ж - 27.05.22 ж ІV апта  аралығындағы «Құлыншақ» ересек тобының ұйымдастырылған оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апталық тақырып: «Мен жасай аламын» 

Мақсаты: Балаларға көктемгі табиғатты түсіндіріп,аула жұмысымен таныстыру. 

 

Күн тәртібі 

Балаларды 

қабылдау 

Ата – 

аналармен 

әңгімелесу 

 

Дүйсенбі 23.05.22ж.  Сейсенбі 

24.05.22ж. 

Сәрсенбі 25.05.22ж. Бейсенбі 26.05.22ж. Жұма 27.05.22ж. 

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. ) 

 

 

 

Тілек тілеу: 

Балаларға бір-біріне 

жағымды көңіл-күй 

сыйлауға үйрету. 

Жаңылтпаштар: 

1.Шеше,шеше,неш

е кесе сынды кеше 

 

Дид/о: «Кім жоқ?» 

Отбасы мүшелерінің 

суретін жасыру 

арқылы баланың есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Үстел үсті ойыны 

пазл: 

«Көктемгі табиғат» 

Балалармен көктем 

мезгілі туралы 

әңгімелесу 

Дид/о: «Бұл қай кезде 

болады?» 

Балаларға әртүрлі 

суреттер көрсету 

арқылы қай мезгілге 

жататын айтқызу. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

Мамыр айына арналған жаттыгулар кешені. 

 

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

қайтару» дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған 

оқу қызметіне 

дайындық 

Дид/о:«Қай мезгілде 

киеміз?» 

Мақсаты:Балаларда

н мезгілдерді сұрау 

арқылы киімдерді 

айтқызу. 

Дид/о: «Бұл қай 

мезгілде болады?» 

Мақсаты: 

Балаларға жыл 

мезгілдерінің 

ерекшеліктерін 

айтқызу 

Дид/о «Сәуленің 

күні» 

Мақсаты: Балалардан 

күн тәртібін сұрау 

 

 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген 

сезімге тәрбиелеу. 

 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 



Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Еденнен 20-25 см 

көтерілген 

баспалдақ тақтайдан 

аттап өту. 

 

Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы: 

«Балаларды қорғау 

мерекесі» 

Мақсаты: Тілдік 

ойындар мен 

жаттығуларды 

қолдана отырып, 

балалардың сөздік 

қорларын дамыту 

және байыту. 

 

Сурет салу 

Тақырыбы: «Әжеме 

сиға тартқан 

орамал»  

Мақсаты: Бояуды 

өрнек салуда 

қолдану әдістерін 

меңгерту. 

Дене шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Отырып допты бір 

біріне домалату. 

 

Математика 

негіздері 

Тақырыбы:  

«Үлкен, кіші, өте 

үлкен,өте 

кішкентай» 

Мақсаты:Заттард

ы көлеміне қарай 

салыстыру.Өте 

үлкен,өте 

кішкентай 

ұғымдарын  

түсіндіру.. 5 

көлемінде санау, 

заттардың үлгісі 

бойынша санау 

дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Жалпы дамытушы 

жаттығулар: №18 

таңертеңгі 

жаттығулар 

комплексі. 

Гимнастикалық 

қабырға бойынша 

жоғары 

төменкезектескен 

қадаммен өрмелеу, 

оң аралықтан сол 

аралыққа ауысу. 

 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: 

«Ертегілер елінде» 

Мақсаты: Таныс 

ертегілер мен 

сахналық 

қойылымдар 

кейіпкерлерінің 

рөлдерін орындауды 

үйрету. 

 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: «Шай 

ыдыстары» 

Мақсаты: Таныс 

мүсіндеу амалдарды 

қолданып ыдыстарды 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Табиғаттағы 

маусымдық 

өзгерістер»  

Мақсаты: Өзгерістерді 

қарапайым 

байланыстарын 

орнату. «Қызыл 

кітапқа» енгізілген 

және жойылып кету 

қаупі төнген 

жануарларды танып 

білуін қалыптастыру. 

 

МузыкаТақырыбы:.«

Мен жасай аламын» 

Мақсаты:   Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына қатысу. 

«Жас дәуірдің 

түлегіміз»әнін үйрену 

. «Тату жұптар» биі 

 

Орыс тілі   

Тема: " Мы умеем" 

Цель : Научить детей 

понимать слова 

связанные с 

действиями, 

выполнять различные 

действия с 

предметами. Учить  

образование слов 

вежливого тона. 

Упражнять и 

закрепить в 

произношении звуков. 

Обратить внимание 

детей на окончание 

слов.   

 

Музыка 

Тақырыбы:.«Мен 

жасай аламын» 

Мақсаты:   

Музыкаға 

қызығушылығын 

дамыту.Ырғақты 

сезіну,әуенді 

динамикалық есту 

қаблеттерін 

дамыту,Ойын,би 

қимылдарына 

қатысу. «Жас 

дәуірдің 



 жасау. 

 

 

түлегіміз»әнін 

үйрену . «Тату 

жұптар» биі 

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:Жаңбырд

ы бақылау. 

Мақсаты:Жаңбырды 

бақылай отырып , 

оның бұлттан 

жауатындығы және 

түрлерін айтып 

түсіндіру.Мысалы;

Жай жаңбыр, 

өткінші жаңбыр, 

нөсер жаңбыр. 

Көркем сөз Ақ 

киімді біреуі Сары 

киімді біреуі Көк 

киімді біреуі Әлем 

,жәлем біреуі (төрт 

мезгіл) 

Бақылау:Бұлтты 

бақылау. Мақсаты: 

Бұлттың түзілуі 

және олардың 

түрлерін :шарпы, 

будақ,қабатты 

бұлииарды 

ажырату. 

Бақылау: Желді 

бақылау Мақсаты : 

Желдің түрлерімен 

таныстыру;салқын 

жел, жылы жел, 

ұйытқып соққан 

жел.Желдің күштілігі 

ауа-райының 

салқындығын 

үдететіндігін 

түсіндіру. 

Бақылау: Көшедегі 

машиналарды бақылау 

Мақсаты: Көшедегі 

машина түрлерімен 

таныстыру.Машина 

адам үшін , уақытын 

үнемдейтіндігімен 

түсіндіру.Машинаға 

қарсы жүгірмеу, көше 

тәртібін құрыс сақтап 

жүруге үйрету. 

Бақылау:Ауа-райын 

бақылау. Мақсаты: 

Ауа-райын бақылай 

отырып, күз мезгілінің 

өзіне тән 

ерекшеліктерін 

көрсете сипаттау. 

 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тамақ ішер кезде 

енді, 

Сөйлемейміз 

күлмейміз. 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз, 

Қолдарын 

сабынды сумен 

жуғанннан кейін  

таза сумен дұрыс 

жууға үйрету. 

Киімдерін  шешіп, 

Дастарханың майлы, 

Көңілің жайлы 

болсын. 

Өміріңе не тілесең, 

Тілегің қабыл 

болсын. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы 

Тістем нанның қадірін  

Тарыққанда білерсің 



білмейміз. өз шкафтарына 

салғызу 

Түскі ұйқы Балалардың тыныш 
ұйықтауына жағымды 
жағдай жасау. «Бесік 
жыры» тақпағын айтып 
балаларды тәтті ұйқыға 
жатқызу. 
 

 

Балалардың 

тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды 

тәтті ұйқыға 

жатқызу. 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына 

жағымды жағдай 

жасау. «Бесік жыры» 

тақпағын айтып 

балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

Балалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай жасау. «Бесік 

жыры» тақпағын 

айтып балаларды тәтті 

ұйқыға жатқызу. 

 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 

Арнайы 

жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттеріне 

арналған 

жаттыгуларды 

орындау. 

суық тоңамыз, жаз 

дегенде керілеміз. 

 

Арнайы 

жасақталған 

жолдармен жүріп 

табандарын 

жаттықтыру. 

Демалуды қалыпқа 

келтіру 

Демді қалыпқа 

келтіру. 

Қол ұстасып тұрайық, 

Шеңберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық!. 

 

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

туралы әңгімелесу 

Ойындар, 

дербес әрекет 

 

Дид/о:«Қай мезгілде 

киеміз?» 

Мақсаты:Балаларда

н мезгілдерді сұрау 

арқылы киімдерді 

айтқызу. 

 

Вариативтік 

компанент: 

«Қызықты 

логика әлемі» 

 «Бұл қай 

мезгілде 

болады?» 

Мақсаты: 

Балаларға жыл 

Вариативтік 

компонент: «Алтын 

асық» 

(Пән маманы 

жоспары бойынша). 

 

Дид/о: «Менің досым» 

Мақсаты: Балалардың 

бойында достықты 

құрметтеуге деген 

сезімге тәрбиелеу. 

 

Дид/о:«Қай мезгіл?» 

Мақсаты: Балалардың 

жыл мезгілдері туралы 

білімдерін жетілдіру. 

 



мезгілдерінің 

ерекшеліктерін 

айтқызу 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес  жеке 

жұмыс 

Жеке баламен 

жұмыс: Ерсұлтанға 

көктем мезгілі 

туралы айтқызу 

 

 

Логикалық 

сұрақтар:Азат 

 «Сен өскенде кім 

боласың?»  

Мақсаты: 

Балаларды 

логикалық ойлау 

қабілетін,есту,зейі

н,қабылдау 

порцестерін 

дамыту.    

Жеке баламен 

жұмыс: Сабина мен 

Еркенұрға түстерды 

ажыратуды үйрету    

Жеке баламен 

жұмыс:Балаларға 

көктем мезгілінің 

ерекшеліктерін 

түсіндіру. 

Өнер орталығы. 

Балаларға «Жайлауда 

атты тақырыпта сурет 

арқылы әңгімелеу.» 

Мақсаты:Балалардың 

сөйлеу мәнерін,ой 

қиялын,түсінушілігін  

дамыту.  

 

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 

Балалардың жетістіктері туралы әңгімелесу, балаларды тәрбиелеу мен дамытуда ата-ана сұрақтарына жауап 

беру,  кеңес беру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


