


2021-2022 оқу  жылының  Қыркүйек айының 1апта 30.08.-03.09.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Менің  тобым» 

Мақсаты: Балаларға балабақша жайлы түсінік беру. Ой-өрісін, сөйлеу қабілетін, тілін дамыту,сөйлем құрастыра білуге үйрету. 

Сүйіспеншілікке,  қамқорлыққа,ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 30.08.2021 ж Сейсенбі:31.08.2021ж Сәрсенбі 01.09.2021ж Бейсенбі 02. 09.2021ж Жұма 03.09.2021ж 

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. ) 

  

 

Саусақ жаттығуы. 

    «Доп»                       

Айналдыған добыңды,  

Қытықтасын қолыңды.                             

Енді көтер партадан,         

Жаса солай қайтадын. 

Дидактикалық ойын: 

 «Мен айтамын, 

досым жасайды» 

 

Мақсаты: балалардың 

ептілігін, 

аңғарымпаздығын 

жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Досыңды тап». 

Балалар екі топқа 

бөлінеді. Бір топтың 

балалары көздерін 

таңып, өз достарын 

табуы керек. 

Олар өз досын 

қолын, шашын, 

киімдерін қолмен 

ұстап, сипау арқылы 

табады. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Менің балалаық 

шағым»  

Ойын шарты:Үлгі 

бойынша орыналастыру 

тәртібіен қолдана 

отырып, суреттерді 

құрастыру 

Таңертеңгі  

гимнастика 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

 «Менің тобым»суретін 

үлгісі бойынша 

құрастыру,әңгіме айтып 

беру 

«Балабақшадағы 

ойыншықтарым» 

Балалрдың бір-біріне 

дұрыс қарым-қатынас 

жасауына ықпал 

Мен бақшаға 

барамын, 

Ойнаймын, ән 

саламын. 

Тәрбиеші апайлар. 

Досы барлық 

баланың. 

 

Ойын: «Таныс  

болайық»  . 

 

Мақсаты:Жаңадан 

келген балалармен 

танысу. 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша  

Ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

 1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Көп», 

«Біреу» 

Мақсаты:«Көп», «Біреу» 

ұғымдарымен таныстыру, 

топтағы заттардан бір 

немесе  көп заттарды тауы 

көрсетуге , топтағы 

біртекті заттардан топтар 

құрастыруға  одан біреуін  

бөліп көрсетуге үйрету. 

 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Орыс  тілі  

Тема: «Моя группа  

Цель:Продолжать 

знакомить детей с детским 

садом,ввести в словарь 

новые слова.Рассказать о 

работниках детскогог 

сада.Воспитывать 

уважение к старшим ,к 

труду работников 

детского сада. 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу. 

Тақырыбы:«Доптар»  

Мақсаты: Ермексаз 

және сазбалшыктың  

қасиеттерімен  танысу 

дағдыларын 

жетілдіру, олардың 

кесектерін 

домалату,ширату, созу 

тәсілдерін  

үйрету.Тазалыққа, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыруНегізгі 

қимылдар: 

Сапта бір-біреуден 

жүру және 

жүгіру.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты 

домалатуды,4-6 м 

арақашықтыққа 

еңбектеуді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Поезд». 

  

1.Б.Б.С : « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Балабақша ауласы» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы және 

маңайындағы 

өсімдіктерді, 

ағаштарды,гүлдерді 

бақылау 

жасау,олардың 

өздеріне тән 

белгілерін 

байқап,сипаттай 

білуге үйрету.  

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Балабақша  

жолдары» 

Мақсаты:Түрлі 

бағыттағы 

сызықтарды  олардың 

қиылысуын  жүргізе  

білуге 

үйрету,балабақша 

ауласындағы жолды 

ондағы гулзардың 

суретін салу. 

 

Вариативтік 

компанент «Асық 

терапиясы» 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Орындықтар» 

Мақсаты:Әртүрлі 

құрылыс 

материалдарымен 

таныстыру, әр түстегі 

бөлшектерден 

орындыктың 

құрлысын  

құрастыруға  үйрету. 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру       

Негізгі қимылдар: 

Сапта бір-біреуден 

жүру және жүгіру.4-6 

м арақашықтықта 

еңбектеу. Қос аяқпен 

басты затқа тигізіп 

секіруді қайталап 

пысықтау. 

Қимылды ойын: 

«Поезд». 

( 

 

 

 

 



 

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 бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

ұқсайтынын қай бағытқа 

көшіп жатқанын 

бақылатып әңгімелеу. 

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған ағаш 

бұтақтарын жинату. 

Қимылды ойындар: «Ақ 

қоян», «Күзгі тіршілік» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

 

 

 

Бақылау: Жәндіктерді 

бақылау 

Мақсаты: Күзде жылы 

жаққа ұшқан құстарды 

бақылату. 

Еңбек Шашылған 

жапырақтарды жинау. 

Қимылды ойындар: «Құс 

болып ұшамыз» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын іс-

әрекеттері 

 

 

 

 

Бақылау:Күз 

мезгілінде желді 

бақылау 

Мақсаты: Күз 

мезгіліндегі желдің 

салқын болатынын 

айту. Балалардың 

тілін дамыту, 

әңгімелеу арқылы. 

Еңбек: Учаскедегі 

шашылған қағаздарды 

жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Күн мен түн» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

Бақылау: Құмдағы 

іздерді бақылау. 

Мақсаты: 

Учаскелердегі 

құмдағы іздердің 

кімнің ізі екенін 

айыра білуге 

үйрету. 

Өз іздерін бір-

бірімен салыстыру. 

Еңбек: Құм 

салғыштағы құмды 

күрекшелерімен 

көтеру. 

Қимылды ойындар: 

«Тышқан мен 

мысық» 

Балалардың өз 

еріктерімен 

жасалатын іс-

әрекеттері 

 

Бақылау: Ағаштардан 

желмен ұшып түсіп 

жатқан жапырақтарды 

бақылау 

Мақсаты: 

Жапырақтардың 

ағаштардан қалай 

түскенін бақылап, әдемі 

жапырақтардың айналаға 

қалай сән беріп тұрғанын 

әңгімелету. 

Еңбек: Шашылған 

жапырақтарды ұшып 

келген қағаз 

қалдықтарын жинау. 

Қимылды ойындар: 

«Тақия тастамақ» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

 

 

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  

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

«Құйыршық» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату Жағымды 

музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату 

«Құйыршық» 

ертегісн оқып беріп, 

балаларды ұйықтату 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Ертегі айтып беру. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар ( 

2-3 минут) 

Созылу. Б.қ. арқада 

жатып қолымызды 

жоғары көтеріп 

басымыздан асырап 

төсекке түсіреміз, 

көзімізді ашып 

жұмамыз 

Ойын «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде суық 

тонамыз , жаз дегенде 

керілеміз 

( 2- 4 рет) 

 

2.Өзімізді уқалау. 

Күзде күн суыды , 

молдас құрып отырып 

алақанымызды уқалап 

жылытамыз, жылы 

алақанымызбен 

бетімізді жуамыз ( 3-

4рет) 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды 

алдыға созып 

башпайларымызды 

бүгу, босату (4-5 рет) 

 

3.Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

 

Арнай жолдармен 

жүру, дымқыл жолмен 

жүру. 

 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Дидактикалық ойын 

«Ұшады, ұшпайды» 

Мақсаты:Есте сақтау, 

шапшаң болуға 

тәрбиелеу. 

Әңгімелесу 

«Күз бізге не әкелді?»-  

көкөністер мен жемістер 

жайлы әңгімелесу. 

«Үстел ойындары» 

«Көңілді кубиктер » 

 

Мақсаты:Кубиктерді 

пайдаланып, 

құрастыруға үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    
«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Дидактикалық ойын                           

«Сақина салу» 

Мақсаты: Балалардың 

шығармашылық, ойлап 

табу, ой-қиялын 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

Арайлымға  

«Қай кезде болады?» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

күз белгілерін анықтай 

білу білімдерін бекіту. 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақал-мәтелдер: 

Мақсаты:Айтылған мақал-

мәтелдердің жалғасын 

айтып беруге 

дағдыландыру 

Жеке баламен 

жұмыс:«Менің тобым»  

Мақсаты:Үлгі 

бойынша 

орыналастыру 

тәртібіен қолдана 

отырып суреттерді  

құрастыру. 

Жеке баламен 

жұмыс: «Менің бала 

бақшам» 

Бейбарыс,Сұлтанмен

. Мақсаты: суретті 

үлгі бойынша 

бояп,эстетикалық 

талғамын дамыту. 

 

Жеке баламен жұмыс:  

Исламға  Фатимаға “р” 

дыбысын дұрыс 

айтқызу жұмыстар 

жаңылтпаштар 

айтқызу. 

 

 

 

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 

денсаулығы жайлы 

әнгімелесу 

Балалардың 

тәрбиешіден сұранып 

үйге қайтуы 

Ата –аналармен 

балалардың тазалықтары 

жайлы әнгімелесу 

 

 

Ата аналармен 

балалардың бүгінгі іс-

әрекеттері туралы 

әңгімелесу. 

 

 

Ата-аналарға 

балалардың жеке бас 

гигиенасына назар 

аудару керектігін 

ескерту 

 

 

Ертеңгілік жаттығуға 

балаларды үлгертіп 

әкелулерін ата-аналарға 

түсіндіру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021-2022 оқу  жылының  Қыркүйек айының II апта 06.09.-10.09.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Менің   ойыншықтарым» 

Максаты: Балаларды ойыншықтар туралы әңгіме құрастыруға, ойыншықтардың аттарын атай білуге, оларды сипаттап айтуға 

үйрету.Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ұстауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 06.09.2021 ж Сейсенбі:07.09.2021ж Сәрсенбі 08.09.2021ж Бейсенбі :09.09.2021ж Жұма: 10.09.2021ж 

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: 

«Ойыншықтар дүкені» 

Мақсаты: 

Ойыншықтармен ойнау 

барысында балалар 

салыстыруды үйренеді. 

Заттардың ұқсастығы 

мен айырмашылығын 

белгілейді. 

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. 

 «Ойыншықтар 

айтысы» 

әңгімесін оқу. 

 

Мақсаты:Ойынш

ық- 

тарды күтіп 

ұқыпты ұстауға 

тәрбиелеу. 

 «Қуыршақ»өлеңін оқу. 

Сөйлемейсің сен неге? 

Тілің жоқ па, қуыршақ? 

Жуынбайсың сен неге. 

Кірің жоқпа, қуыршақ? 

Аяғың бар, сен неге. 

Жүре алмайсың сен неге? 

Жұмсағанда сен неге, 

Тіл алмайсың, қуыршақ? 

Аңқаусың ба,қуыршақ? 

Бізбен бірге жүрмейсің, 

Жалқаусың ба, қуыршақ? 

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 

ойыншықтарым» 

суретін үлгісі 

бойынша 

құрастыру,әңгіме 

айтып беру 

«Балабақшадағы 

ойыншықтарым» 

Балалардың бір-біріне 

дұрыс қарым-қатынас 

жасауына ықпал. 

Ойыншықтар 

Ойыншықтар қандай 

әдемі, 

Қызыл, сары, қоңір, 

көк. 

Түрлі-түрлі түстері, 

Көз тартады өздері. 

Әңгімелесу 

«Менің сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен байыту. 



Іші толған бөлменің, 

Ойыншығым мол 

менің. 

Босқа тізіп қоймаймын, 

Достарыммен 

ойнаймын. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы : 

«Ойыншықтар» 

Мақсаты:Ойыншықтар 

туралы түсініктерін 

кеңейту,.Балалардың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларымен байыту.  

Ұқыптылыққа, 

жинақылыққа тәрбиелеу. 

 

2. Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіруді 

дамыту.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты домалатуды 

қайталау.Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

бірінен 10 см 

қашықтықта орналасқан 

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Шенбер 

мен шаршы» 

Мақсаты: Балаларды 

геометриялық 

пішіндер мен және 

шаршы мен 

таныстыру,олардың 

пішінін қолмен ұстап 

көру аркылы 

зерттеуге үйрету.    

 

 

2.Б.Б.С: 

«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру          

Тізені жоғары көтеріп 

ж.ру және аяқтың 

ұшымен жүгіру.Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 

10см қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүруді 

қалыптастыру.2-3 м 

қашықтыққа алға 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыс-

тану 

Тақырыбы: 

«Көкөністер, жемістер 

мен саңырауқұлақтар» 

Мақсаты:Көкөністер, 

жемістер мен саңырау-

құлақтарды жинау 

туралы түсінік 

беру,олармен 

ойыншықтарды 

қоректендіруді 

үйрету.(қуыршакты 

жемістермен, қоянды 

сәбізбен). 

 

2. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка   

 Тақырыбы: «Менің 

сүйікті 

ойыншықтарым» 

Мақсаты:Музыкалық 

ойыншық аспаптардың 

үнімен 

таныстыру,оларды 

ажыратуға музыка 

сипатына қимылмен 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: «Сүйікті 

ойыншығым» 

Мақсаты:Түзу 

сызыктарды  түрлі 

бағытта салуды 

жетілдіру,сүйікті 

ойыншығының суретін 

салу 

 

2.Б.Б.С: «Әлеумет» 

 Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 
Тақырыбы: «Тәрбиеші» 

Мақсаты:Балабақша 

мен 

Балабақша 

қызметкерлерімен 

туралы ұғымын 

кеңейту,балабақшаға 

жағымды 

көзқарастарын 

қалыптастыру. 

 

Вариативтік 

компанент «Асық 

терапияыс» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашы-лық»  

Ұ.О.Қ:  Музыка     

Тақырыбы: «Музыка 

сөйлейді» 

Мақсаты: Ән арқылы 

балалардың көңіл-күйін 

жеткізе білуге 

тәрбиелеу.Ән 

мазмұнына көңіл 

бөліп,әнді түсінікті етіп 

айтуға 

тәрбиелеу.Көңілді 

әуенге ілесіп би 

қимылдарын меңгерту. 

Музыкалық қимылды 

ойын: «Көңілді 

балалар» 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: 

М.Әлімбаев«Менің 

ойыншықтарым» 



тақтай бойымен жүруді 

үйрету. 

Қимылды ойын: «Қоян 

мен қасқыр» 

  

 

 

 

 

жылжи отырып 

секіруді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

 

жауап беруге 

үйрету.Ойыншықтар 

туралы әннің мәтінін 

дұрыс айтуға 

тәрбиелеу. 

Дид-қ ойын: «Бала 

жұбату»ойыны 

 

Мақсаты:Балаларға 

ойыншықтар туралы 

өлең оқып беру, оларды 

топтастыра білуге 

үйрету. 

Ойыншықтарын күтіп 

ұстауға 

тәрбиелеу.Достарымен 

бөлісіп бірге ойнауға 

үйрету 

 

3.Б.Б.С:«Денсау-лық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіруді.2-3 м 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіруді.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты 

домалатуды дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 
    

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Бақылау.                               

Күзгі ауа-райындағы 

өзгерістерді бақылау. 

Мақсаты:Балаларға күз 

Бақылау.                               

Бұлтты бақылау 

Мақсаты: Балаларға 

бұлттың неге 

Бақылау.                               

Түскен жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты:Балалар 

Бақылау.                               

Жаңбырды бақылау. 

Мақсаты: Жаңбыр жауып 

тұрған күні жаңбырдың 

Бақылау.                               

Торғайларды бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 

торғай туралы 



мезгілі туралы 

әңгімелеу. Күзгі ауа-

райын жазғы ауа-

райымен 

салыстыру,күздегі 

өзгерістерді айтқызу. 

 

Қимылды 

ойын:«Поезд»                     

Мақсаты:балалардың 

бірінің артына бірі 

тіркеліп тұрып поезд 

сияқты жүруге үйрету. 

 

Еңбек: Өз-өзіне қызмет. 

Мақсаты: Аяқ 

киімдерін оң киіп 

шешуге үйрету. 

ұқсайтынын қай 

бағытқа көшіп 

жатқанын бақылатып 

әңгімелеу.Қимылды 

ойын: «Ақ 

қоян»Мақсаты:балалар

ды ойынның шартын 

бұзбай ойнауға, белгі 

бойынша қимыл-

қозғалыс жасауға 

дағдыландыру, 

зейіндерін, 

байқағыштықтарын, 

жүгіру дағдыларын 

дамыту. 

Еңбек: Тәрбиешімен 

бірге құрғақ 

жапырақтарды жинау 

Мақсаты:Тазалыққа 

бейімдеу, жұмыстарды 

бірге істеуге баулу. 

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. 

Қимылды ойын: 

«Көжектер» 

Мақсаты:балаларды әр 

түрлі бағытқа қарай 

секіруді үйрету. 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне көмектесу,   

жапырақтарды жинау 

Мақсаты: Тазалыққа 

бейімдеу, жұмыстарды 

бірге істеуге баулу. 

тамшылары жерге түсіп 

жатқандығын терезеден 

бақылау. 

Қимылды 

ойын:«Бір,екі,үш жүгір!» 

Мақсаты:Белгі бойынша 

әрекет етуге 

үйрету.Жүгірудің 

шапшаңдығын арттыру 

 

Еңбек:Топ бөлмесіндегі 

гүлдерге су құю. 

Мақсаты:гүлдерді күте 

білуге үйрету. 

 

білімдерін бекіту. 

Сұрақ –жауап арқылы 

сөздік қорларын 

молайту. Құстарға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

 

Қимылды  

ойын:Аттар 

Мақсаты:нұсқаушы-

ның белгісі бойынша 

қозғалыстар орындау. 

 

Еңбек:Ойыншықтар-

ды 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 Ұқыпты тамақтану дағдыларын, ас 

құралдарын қолдануды жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін сақтап, асты аз -аздан алып, шусыз 

жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау.. 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 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау. 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату. 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Құйыршық» ертегісн 

оқып беріп, балаларды 

ұйықтату 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жаңдай жасау 

Бесік жыры 

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. 

Әңгімелесу 

«Күз бізге не әкелді?»-  

көкөністер мен 

жемістер жайлы 

әңгімелесу. 

Мазмұнды  -  рольді    

ойын ; «Ойыншықтар   

дүкені  ». 

Мақсаты: Сөйлемді  

толық  құрауға  

үйрету, ойлау  

қабілеттерін  дамыту . 

Мамандыққа  баулу, 

яғни  дүкенші  болуға  

ынталандыру  және  

сыпайы  сөйлеуге  

үйрету . 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



2021-2022 оқу  жылының  Қыркүйек айының 3 апта 13.09.-17.09.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Достарым» 

Мақсаты: Балаларға «Дос», «Достық» құндылығы туралы түсінік беру. Баланың айналаны өзі танып -білуіне жағдай жасау. Қоршаған ортада, 

достарының арасында, мәдени орындарда, үйде өзін ұстауды, өзара сыйластыққа, бір-біріне көмек көрсетуге, бір-бірін қолдауға, қамқорлық 

жасауға баулу. Достаса білуге, татулыққа, мейірімділікке тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 13.09.2021 ж Сейсенбі:14.09.2021ж Сәрсенбі 15.09.2021ж Бейсенбі 16.09.2021ж Жұма 18.09.2021ж 

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. ) 

Саусаққа арналған 

жаттығу: 

Достық 

Қыздар менен ұлдар 

Дос қой біздің топта. 

Ұсынса біреу қолын, 

Ешқашан бас тартпа. 

«Досың туралы айт» 

жаттығуы 

Сенің досың ұл ма, әлде 

қыз бала ма? 

Досың ызақор ма, әлде 

мейірімді ме? 

«Саусақ ойыны» 

Саусағыңды сана. 

Санап көрсету. 1,2,3. 

Демалайық бойға жинап 

күш. 

Дидактикалық ойын: 

 «Мен айтамын, 

досым жасайды» 

 

Мақсаты: балалардың 

ептілігін, 

аңғарымпаздығын 

жетілдіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Досыңды тап». 

Балалар екі топқа 

бөлінеді. Бір топтың 

балалары көздерін 

таңып, өз достарын 

табуы керек. 

Олар өз досын 

қолын, шашын, 

киімдерін қолмен 

ұстап, сипау арқылы 

табады. 

Үстел-үсті ойыны: 

Мақсаты: «Ойық 

пішінді заттарды 

орыналас тыру» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

«Менің достарым» 

 

Мақсаты: Дара мен 

оның достары туралы 

ағылшын тілінде 

мағлұматтар беру. 

«Менің достарым» 

суретін үлгісі бойынша 

құрастыру,әңгіме 

айтып беру 

«Балабақшадағы 

ойыншықтарым» 

Балалрдың бір-біріне 

дұрыс қарым-қатынас 

жасауына ықпал 

«Өлеңді жаттау» 

Балабақша» 

 Балбақша есігін 

 үшке толып ашқанбыз.  

Балалрды өсіріп 

мәпелейді бақшамыз. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Менің балалаық 

шағым» :Үлгі 

бойынша 

орыналастыру 

тәртібіен қолдана 

отырып, суреттерді 



құрастыру 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойыншаұйымдас

тырыл- 

ған оқу 

қызметтері  

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: «Достық» 

Мақсаты: Достық 

туралы түсінік беру, 

зат есімдердің жекеше 

қолдануға,ересектердің 

сөзін зейінін қойып 

тыңдауға, түсінуге 

үйрету.  

.Дидактикалық ойын:  

«Мен айтамын, досым 

жасайды 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бірінің 

артынан бірі жүру және 

жүгіруді.Қос аяқпен 

басты затқа тигізіп 

секіруді.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты 

домалатуды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

3.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

2.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Көп», 

«Біреу» ұғымдарын 

бекіту,  заттардыбір 

катарға реттілікпен  

солдан оңға қарай 

орналастыруды үйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Пішінді ата» 

 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ:  Орыс  тілі 

Тема: «Мои друзья» 

Цель: 

Цель:развитиедоброже

лательных отношений 

между детьми навыков 

общениядруг с 

другом.Расширить 

представление о 

дружбе.Формировать 

умения угадывать 

чувства и настроение 

другого человека. 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру            

Сапта бірінің артынан 

бірі жүру және 

жүгіру.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты 

домалатуды қайталап. 

«Жыланша» арасы 

алшақ тұрған заттар 

арасымен еңбектеуді 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Жапсыру. 

Тақырыбы:«Шкаф» 

Мақсаты: Дайын 

пішіндерден шкафтың 

бейнесін 

жапсыруғадағдыланды

ру. 

Дидактикалық ойын: 

«Досыңа көмектес» 

 

 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Көкөніс-тер 

мен жемістер» 

Мақсаты:Сипап сезу 

және дәмін тату арқылы 

көкөністер мен 

жемістерді  

ажыратып,атай білуге  

сөйлегенде ; шикі,піскен, 

тұзды т.б сөздерді 

қолдануғаүйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Ғажайып қапшық» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Көкөністер» 

Мақсаты: Балабақша 

ауласындағы жолдарды 

көрсету.Ұзын жолдар 

салу.Қыл қаламмен 

қоңыр бояумен парак 

бетіне солдан оңға карай 

сызуды үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Ғажайып қапшық» 

 

 

Вариативтік 

компанент 

«Асық терапиясы» 

(Пән маманы жоспары 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру    

Сапта бірінің артынан 

бірі жүру және жүгіру. 

«Жыланша» арасы 

алшақ тұрған заттар 

арасымен 

еңбектеу.Қарама-

қарсы отырып,аяқты 

алшақ ұстап допты 

домалату 

жаттығуларын 

орындауды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Үйшік» 

Мақсаты:Кірпіштерді 

қалау арқылы  

ойыншық үйдің 

құрылысын 

құрастыруды үйрету. 

.Дидактикалық ойын:  

«Досыңа көмектес» 

 



Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы: «Музыка 

қалай әңгімелейді?» 

Мақсаты:Ән арқылы 

балалардың көңіл-

күйін жеткізе білуге 

тәрбиелеу.Ән 

мазмұнына көңіл 

бөліп,әнді түсінікті етіп 

айтуға 

тәрбиелеу.Көңілді 

әуенге ілесіп би 

қимылдарын меңгерту. 

Дид-қ ойын: "Ән 

салған кім»ойыны 

  

 

бойынша) 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Ағаштарды бақылау. 

Мақсаты:Ағаштардың 

жапырақтарының қандай 

түске оранғанын бақылау 

Еңбек:Аула тазалаушы 

ағаға көмектесу. 

Мақсаты:Үлкендердің 

еңбегін бағалау. 

Ойын:”Бұл қай мезгіл 

болады?”. 

Мақсаты:Жыл мезгілін 

ажырата білу. 

 

Құстарды бақылау. 

Мақсаты:Құстардың 

жылы жаққа ұшуын 

бақылау. 

Еңбек:Аула тазалаушы 

ағаға көмектесу . 

 

Мақсаты:Еңбек сүйгішке 

тәрбиелеу. Ойын:”Кім 

жылдам?” 

Мақсаты:Ептілікке, 

шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

 

Серуен кезінде 

ағаштарға бақылау 

жасау. 

Мақсаты:Ағаштардың 

жәй күйлерін бақылау. 

 

Еңбек:Ағаш 

сынықтарын тазалау. 

Мақсаты:Еңбекке,  

тазалыққа,тәрбиелеу. 

Ойын:”Ұшты,ұшты”. 

 

Мақсаты:Балаларды 

Балаларды киіндіріп 

серуенге шығару. 

Серуен кезінде 

машинаға бақылау 

жасау. 

 

Мақсаты:Көліктердің 

түрлерін айту. 

Еңбек:Аула 

сыпырушы ағаға 

ойын алаңын 

қоқыстан тазартуға 

көмектесу. 

Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты:Ауа райының 

нөсерлі,салқын,желді 

екендігін анықтау. 

 

 

Еңбек:Ауланы тазалау.      

Мақсаты:Еңбекке,тазал

ыққа тәрбиелеу. 

 

Ойын:”Көпір ойыны”. 

 

 



 

 

жылдам қимылдауға 

үйрету. 

 

 

 

Ойын:”Көжектер”. 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаң болуға 

үйрету. 

 

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 

 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Бесік жырын айту 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 
Ертегі оқу 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Бесік жырын айту 

Балалалардың 

тыныш ұйықтауына 

жағымды жағдай 

орнату. 

Ән айту. 

 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Музыка тыңдату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені«Тартылу» 

Бастапқы қалып: 

арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Доп» 

Бастапқы қалып: аяқ 

бірге 

1.Допты секірте 

отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені Сырғанақ 

Бастапқы қалып: 

отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, 

қолымызды артымызға 

қоямыз 

2.Қолымызға күш түсіре 

отырып,аяғымыздың 

ұшымен тірей отырып, 

3.беліңді көтеру 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені  Доп 

Бастапқы қалып: аяқ 

бірге 

1.Допты секірте 

отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа 

келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Бұрыштар» 

1 жатып, қолды аяққа 

созып,аяқты тіке 

жоғары көтеру. 

2.  «Қанқыз» тізерлеп 

отырып,жоғары 

тұру.Қайта отыру,алға 

еңкею, қол артта 

созулы. 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

Әңгімелесу 

«Күз бізге не 

Дидактикалық 

ойын: 

Вариативтік 

компанент:                    

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    



 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

әкелді?»-  көкөністер 

мен жемістер жайлы 

әңгімелесу. 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге 

дағдыландыру. 

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Мақсаты:  Қабылдау, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

 

Радмирге денсаулық 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:Үй 

жануарлары мен 

жабайы жануарлар 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ибраһимге 

 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру 

арқылы ойлау 

қабілетін арттыру. 

Жеке баламен 

жұмыс: Ясминаға 

«Еңбекпен  ел 

көгерер,                         

Жаңбырмен жер 

көгерер».                

Мақсаты:  Мақал 

үйрету  арқылы 

балаларға  

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Жеке баламен жұмыс:  

Исламға  «Менің 

Отаным» өлеңін жаттату. 

 Отан –менің ата-анам, 

Отан-досым , бауырым. 

Отан-өлкем, астанам, 

Отан-туған ауылым.                    

Мақсаты: Отанын сүюге, 

құрметтеуге тәрбиелеу. 

Патриоттық сезімдерін 

арттыру. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес; «Отан 

отбасынан басталады» 

баланы отбасыдағы 

адамдаврға мейірімді қарым-

қатынас жасауға баулу. 

Психолог кеңесі: 

(жеке балаларға) 

Балалар отбасында 

не істей алатындары 

туралы әңгімелесу. 

Кеңес; Бала 

өміріндегі 

ойыншықтың 

маңызы. 

Алтын күзге балалардың 

қол үйірмесін 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  Қыркүйек айының 4апта 27.09.-01.10.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Балабақша» 

Апта тақырыбы: «Жиһаздар» 

Максаты: Балаларды Үй ішіне қажетті жиһаздардың жеке бөліктерін сөзбен дұрыс айтуға үйрету. Бөлменің ішіндегі жиһаздар туралы  айта 

білуді үйрету. Баланың зейінін, логикалық ойлауын, тілін дамыту.  Жиһаздарды күтуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 27.09.2021 ж Сейсенбі:28.09.2021ж Сәрсенбі 29.09.2021ж Бейсенбі 30.09.2021ж Жұма: 01.10.2021ж 

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: 

«Топ жиһаздары» 

Мақсаты: Топ 

бөлмелеріндегі 

жиһаздарды дұрыс 

атауды үйрету, оларға 

ұқыптылықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаз неден жасалған?» 

Мақсаты:Жиһаздың 

жасалу технологиясымен 

таныстыру. 

Мыс: шкаф-ағаштан, 

орындық-

пластмассадан.... 

 «Мақал-мәтелдер» 

 

Мақсаты: достық 

туралы мақал-

мәтелдер үйрету, 

айтқызу, тілдерін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Доппен ойын» 

Мақсаты:Жиһаз 

атауларына қарама-

қарсы сөздерді 

айтуға үйрету. 

 

Мыс: үлкен 

орындық-кішкентай 

орындық; Жұмсақ 

диван-қатты диван... 

Санамақ 

Бақшаға жақсы аға, 

Көп-көп ойыншық 

әкелді. 

Бір балық, бір аю, бір 

үйрек. 

Бір түлкі, бір бүркіт, 

Шатасып қалма бірақта, 

Бақшаға жақсы аға, 

Қанша ойыншық 

әкелді? 

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 

Қимылды ойын: 

«Орындыққа кім бірінші 

жетеді?». 

 

Дидактикалық ойын: 

« Жиһаз атауына 

сөйлем құрау». 

 

Мақсаты: түстерді 

ажырата білу, әр түрлі 

суреттер арқылы 

тілдерін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Не жетпейді?» 

 

Мақсаты: жиһаздың бір 

бөлшегі жетпейтін  

суреттерді көрсететіп, 

себебін, қалай күту 

керектігін түсіндіру. 

Дидактикалық ойын: 

 «Жиһаздарды құрастыр» 

 

Мақсаты:2-3 бөліктен 

құрастыруға үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Қай жиһаз 

жасырулы тұр» . 

Мақсаты: балалардың 

зейінін, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

Ұйымдастырыл-

ған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы : 

«Жиһаздар».  

Мақсаты:Жиһаздар 

туралы түсініктерін  

кеңейту, сөздік 

қорларын дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық 

ойын:«Жиһаз атауына 

сөйлем құрайық» 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру          

Негізгі қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгіру.2-3 м 

қащықтыққа алға жылжи 

отырып секіру.Допты 

қақпадан асыра 

лақтыруды үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Тырналар-тырналар  

Дид-қ ойын: «Допқа 

кім тез жетеді?» 

ойыны. 

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Заттар- 

ды салыстыру» 

Мақсаты:Ұзындығы 

бойынша түрлі 

заттарды салыстыруға  

ұзын,қыска сөздерін 

қолдануға  үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһаздарды өз 

орындарына  

орналастыр» 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру           

Негізгі қимылдар: 

1. Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгіру.Допты 

қақпадан асыра 

лақтыру.Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

бірінен 10 см 

қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүруді 

қайталау. 

Қимылды 

ойын:«Тырналар-

тырналар» 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыс-

тану 

Тақырыбы: 

«Көкөністер мен 

жемістер» 

Мақсаты: көкөністер 

мен жемістерді  туралы 

түсініктерін кеңейту, 

көкөністер мен 

жемістерді топтастыра 

білуге үйрету(сәбіз, 

қияр, кызанак,алма, 

алмұрт, апельсин) 

қоршаған табиғатка 

қызығушылығын 

арттыру. 

 

 Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка      

 Тақырыбы: 

«Көңілді доптар» 

Мақсаты:Музыка 

сипатын айыруға 

тәрбиелеу.Музыкалық 

есту қабілеттерін 

дамыту,ойынышықтард

ы күтіп ұстауға,оларды 

әнге қосып айтуға 

үйрету. 

Дид-қ ойын: «Допқа 

кім тез жетеді?» 

1.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Шкаф» 

Мақсаты:Түзу 

сызыктарды киыстыру 

аркылы шкафтың суретін 

салуға үйрету. 

Балаларға жиһаздар 

туралы жұмбақтардың 

жауабын тауып, 

логикалық ойлануына 

мүмкіндік жасау жөнінде 

әңгімелесу. 

Үйлеріндегі 

жиһаздардың бөліктерін 

дұрыс үйрету жөнінде 

әңгімелесу. 

Дидактикалық ойын: 

«Жиһазды ата ?» 

 

Б.Б.С: «Әлеумет» 

 Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:«Көкөністер 

мен жемістер» 

Мақсаты:Өлі және тірі 

табиғат туралы 

білімдерін 

кеңейту,көкөністер мен 

жемістерді  туралы 

қарапайым 

түсініктерін,бөлме 

өсімдіктерінің түрлері 

мен ерекшеліктерімен 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашы-лық» 

 Ұ.О.Қ:  Музыка      

  Тақырыбы: 

«Көңілді доп 

қонақта» 

Мақсаты:Музыка 

сипатын айыруға 

тәрбиелеу.Музыкалық 

есту қабілеттерін 

дамыту,ойынышықтар

ды күтіп 

ұстауға,оларды әнге 

қосып айтуға үйрету. 

Б.Б.С:«Денсау-лық»     

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру     

Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгірулерді. Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 10 

см қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүруді.2-3 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіруді дамыту. 

Қимылды ойын: 



 Қимылды ойын: 

«Тырналар-

тырналар» 

 

ойыны. 

 

 «Тырналар-тырналар 

    

  Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 
Тақырыбы:«Жиһаз 

дүкенінде» (Оқып 

беру) 

Мақсаты: 

Балабақшағы 

жиһаздар  туралы 

түсініктерін кеңейту, 

тақырыпқа сәйкес 

әңгіме оқып беріп 

оқиғаны эмоцианалды 

қабылдауға 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарға құсқа бақылау 

Мақсаты: Балалардың 

қарға туралы білімдерін 

бекіту. Сұрақ –жауап 

арқылы сөздік қорларын 

молайту. Құстарға деген 

сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу .                       

2. Қимылды ойын:  

«Өз түсіңді тап» дабыл 

бойынша жүгіру 

 3.Еңбек әрекеті:Топ 

ауласындағы сынған 

ағаштарды жинауға 

көмектесу. 

 Мақсаты: Тазалыққа 

бейімдеу, жұмыстарды 

1.Ағаштарды бақылау. 

Мақсаты:Ағаштардың 

жапырақтарының 

қандай түске 

оранғанын бақылау. 

2.Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобильдер»                    

Мақсаты: 

Жылдам,епті ойнауға 

үйрету. 

3.Еңбек әрекеті:Аула 

тазалаушы ағаға 

көмектесу.      

Мақсаты:Үлкендердің 

еңбегін бағалау.                      

Ойын:”Бұл қай жерде 

1.Торғайға бақылау. 

Мақсаты: Балалардың 

торғай туралы 

білімдерін бекіту. 

Сұрақ –жауап арқылы 

сөздік қорларын 

молайту. Құстарға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.  

2.Қимылды ойын: 

«Машина мен 

торғайлар»              

Мақсаты:Шапшаңдық

қа,жылдамдыққа 

үйрету.                    

3.Еңбек әрекеті: 

Құмды ортаға үй, 

1.Ауа-райын бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

ауа – райының 

өзгергенің, күн 

суытып, жиі жел 

соғып, жиі жаңбыр 

жауатының түсіндіру. 

2.Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобильдер». 

Мақсаты:Жылдам,епті 

ойнауға үйрету. 

3.Еңбек әрекеті.Ойын 

алаңын қоқыстан 

тазалау. 

Мақсаты:Тазалыққа 

тәрбиелеу. 

1.Желге бақылау 

Мақсаты: Балалардың 

жел туралы білімдерін 

бекіту, табиғат 

құбылыстарын бақылай 

білуге үйрету, сөздік 

қорларын, ой-өрісін 

дамыту. 

2.Қимылды ойын: 

«Аттар» 

Мақсаты:Балаларды 

шапшаңдыққа үйрету. 

3.Еңбек әрекеті:      

Ойнаған ойыншықтарын 

жинау.                                  

Мақсаты:еңбексүйгіштік

ті тәрбиелеу. 



 

 

 

 

бірге істеуге баулу 

4. Балалардың өз 

еріктерімен жасалады. 

 

болады?”.                    

Мақсаты:Жыл 

мезгілін ажырата білу. 

айналасын сыпыру. 

Мақсаты:еңбексүйгіш 

тікті тәрбиелеу. 

 

4.Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

 4. Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері. 

 

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 Ұқыпты тамақтану дағдыларын, ас 

құралдарын қолдануды жетілдіру. тамақтану алдында мұқият жуынуды, тамақтану әдебін сақтап, асты аз -аздан алып, шусыз 

жеуді үйрету. Тамақтан соң аузын шаюды қадағалау.. 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 

 

 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

 

Бесік жырын айту. 

 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

 

Бесік жырын айту 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Ән айту. 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Ертегі оқу. 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Музыка тыңдату. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

“Мысықтар  ұйқыдан  

оянуда” 

Шалқадан  жатып, 

қолдарын  жанына  

қояды. Бірінші  оң  

қолдарын  одан кейін сол 

қолдарын  жоғары  

көтеріп  созылады.! 

Балаларды ұйқыдан 

оятып ұйқысын 

ашамыз. 

«Жаз бен күз». 

Мақсаты.Күз дегенде 

тіземізді құшақтап 

алу,күзде суық 

тоңамыз,жаз дегенде 

керілеміз. 

Табанды шынықтыру 

массажы 

Таяқтарды жылжытып, 

Массаж жасау білеміз. 

Он аяққа 1-2-3, 

Сол аяққа 1-2-3. 

«Денсаулық» жолымен 

жүру. 

Әдемі ирек жолдармен, 

Жалаң аяқ жүреміз. 

Табаңға біз нүктелі, 

Массаж жасау білеміз. 

«Денсаулығым керемет, 

жаттығуға рахмет!» 

Жалпақ 

табандылықтың алдын 

алу мақсатында 

ортопедиялық жол 

бойымен жүру. 

 

Білімді кеңейту және 

мәдени-гигеналық 

дағдыларды орындау. 

 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Бұрыштар» 

1 жатып, қолды аяққа 

созып,аяқты тіке 

жоғары көтеру. 

 

2.  «Қанқыз» тізерлеп 

отырып,жоғары 

тұру.Қайта отыру,алға 

еңкею, қол артта 

созулы. 



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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

 «Топ жиһаздары» 

Мақсаты: Топ бөлмелеріндегі 

жиһаздарды дұрыс атауды 

үйрету, оларға 

ұқыптылықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Көңілді қаламдар»  

Мақсаты: Балаларды 

бояулардың түстерін 

эмоциялы 

қабылдауға, 

қаламмен қағазға 

сурет салуға үйрету. 

«Пішіннің суретін 

сал» ойыны  

Мақсаты: көріп есте 

сақтауын, қолдың 

ұсақ моторикасын 

дамыту. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жетпейді?» 

 

Мақсаты: жиһаздың 

бір бөлшегі жетпейтін  

суреттерді көрсететіп, 

себебін, қалай күту 

керектігін түсіндіру. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

«Үйді жабдықтау» 

Дильназға 

Мақсаты: Сандарды тәртібі 

бойынша атауға 

және қорытынды санды атауға, 

«Барлығы қанша?» сұрағына 

жауап беруге 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: 

 «Топ жиһаздары» 

Бекзатқа 

Мақсаты: Топ 

бөлмелеріндегі 

жиһаздарды дұрыс 

атауды үйрету, оларға 

ұқыптылықпен қарауға 

тәрбиелеу. 

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 

Мамандар кеңесі. Мысалы: 

Психологтың кеңесі 

 

«Отбасындағы үлкендердің 

іс-әрекетінің бала тәрбиесіне 

ықпалы» 

Ата-анамен: 

 

«Балаңыздың қандай 

ерекше қасиеті барын 

білесіз бе?» 

Ата-аналарға кеңес: 

 

«Баланы өз-өзіне 

қызмет көрсетуге 

үйрету». 

Кеңес; Бала 

өміріндегі 

ойыншықтың 

маңызы. 

Отбасында баланың өсуі 

мен дамуы үшін жағдай 

жасалуы жөнінде 

әңгімелесу. 

Балаларды үлкендерді 

құрметтеуге тәрбиелеу 

жөнінде және басқаларға 

тәрбиелеу тәжірибесін 

үйрету жөніндде 

әңгімелесу. 

 



2021-2022 оқу  жылының  Қазан  айының 1апта 04.10.-08.10.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Менің отбасым» 

Мақсаты: Балаларға  отбасы мүшелерін дұрыс атауға, сәлемдесіп, қоштасуға, үлкенді сыйлап, құрметтеуге үйрету. Олардың қасиеттерін 

көруге, әрекеттерін бағалауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 04.10.2021 ж Сейсенбі:05.10.2021ж Сәрсенбі 06.10.2021ж Бейсенбі 07. 10.2021ж Жұма 08.10.2021ж 

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. ) 

 

 

 

 

 Жұмбақ  

 Онсыз қызық жоқ маған, 

Онсыз бақыт жоқ маған 

Ол әр баланың панасы, 

Ол не екен, балалар? -

Міне балалар, бұл 

жұмбақтың шешуі 

отбасы екен 

 

 

 

Саусақ жаттығуы. 

    «Доп»                       

Айналдыған добыңды,  

Қытықтасын қолыңды.                             

Енді көтер партадан,         

Жаса солай қайтадын. 

Такпақ жаттайық: 

Атамнан басталар, 

Әжемнен қосталар. 

Отбасым мыналар, 

Ең жақсы адамдар. 

Әкем мен анам бар, 

Бір туған ағам бар. 

Бір туған апам бар, 

Бәрін жақсы көремін, 

Еркелеймін ,еремін. 

 

Сергіту жаттығуы 

Бір үйде біз 

нешеуміз? 

Бір үйде біз 

бесеуміз. 

Бас бармақ - әкем 

Балан үйрек – анам 

Ортан терек – ағам 

Шылдыр шүмек – 

мен 

Кішкене бөбек – мен 

«Анашымның 

көмекшісімін» ойыны. 

Мақсаты: Ойын 

арқылы балалардың 

бойында қамқорлық 

сезімін қалыптастыру. 

Үстел үстінде 

шашылып жатқан 

заттар суретін орын – 

орнына топтастыру. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын                           

«Ойлан, тап» 

Мақсаты: Балалардың 

ойлау, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

«Менің отбасым» 

суретін үлгісі бойынша 

құрастыру,әңгіме 

айтып беру 

«Менің отбасым 

мүшелері» әңгімелеу. 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Сөздерден сөйлемді 

саптап дұрыс құрауға 

үйрету. Отбасы 

мүшелері арасындағы 

құрмет жайлы 

«Сүйікті отбасым» 

бейнеленген суретке 

қарап әңгіме 

құрастыру. 

 Мақсаты: Көз 

алдарына өз 

отбасыларын елестету 

арқылы суретке қарап 

сөйлету, ойлау 

Дидактикалық 

ойын. «Қай зат 

кімдікі» 

Мақсаты: ойын 

арқылы отбасы 

мүшелерін ажырата 

білуге, кімге қай 

зат тиесілі екенін 

табуға, балалардың 



саналарына сіңірту. қаблеттерін дамыту. 

 

есте сақтау 

қабілетін, зейінін, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: «Отбасы 

мүшелері» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелері туралы 

әңгімелесу,дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс айту 

дағдыларын 

бекіту.Сөздік қорын 

мағыналы сөздермен 

байыту.   

.Дидактикалық ойын: 

«Отбасы мүшелерін ата» 

 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

 1.Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Сапта бір-біреуден 

жүру және жүгіру.2-3 м 

қашықтыққа алға жылжи 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты домалатуды 

дамтыу. 

Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

 

2.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 
Тақырыбы: 

«Салыстыру» 

Мақсаты:Бір затты  

екіншісіне  беттестіру, 

жанына койып 

тұтастыру аркылы 

салыстыруға үйрету. 

.Дидактикалық ойын: 

«Салыстыр» 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 

Тема: «Моя 

семья,труд 

родителей» 

Цель: Расширать 

словарный запас 

детей,учить называть 

на русском языке 

членов 

семьи,применять 

обобщающее слово 

«семья».Развивать 

устойчивость 

внимания,воображение,

совершенствовать 

произношение гласных 

звуков: 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу. 

Тақырыбы: «Азық –

түлік» 

Мақсаты: дөңгелектеу, 

сопақшалау, шымшу 

тәсілдері арқылы азық-

түлік тағамдарын  

мүсінін жасауды үйрету. 

Ұқыпты жұмыс жасауға, 

үлкендер еңбегін 

құрметтеуге  тәрбиелеу. 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Не артық» 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру2. Дене 

шынықтыру 

Сапта бір-біреуден жүру 

және жүгіру.Қарама-

қарсы отырып,аяқты 

алшақ ұстап допты 

домалату.Қос аяқпен 

басты затқа тигізіп 

секіруді қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

  

1. Б.Б.С : « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Күз» 

Мақсаты:Күз мезгілінің 

ерекшеліктерін 

аспанның бұлтануы, 

жаңбыр,жапырактар-

дың түсуі, күннің 

суытуын бакылау. 

Күз мезгіліндегі 

Балабақша 

ауласындағы 

ағаштардың 

жапырақтардың 

айырмашылығын табу. 

.Дидактикалық ойын: 

 «Әкем егін жинады» 

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Үйшік» 

Мақсаты:Асфальтке 

түрлі –түсті борлармен  

үйдің суретін салуды 

үйрету 

Дидактикалық ойын: 

«Менің отбасым» 

 

Вариативтік 

компанент     «Алтын 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы:«Кереуе

т, үстел» 

Мақсаты;Пластина

ларды  тік және 

көлденең  

орналастыру 

тәсілімен 

құрастыру.Еңбексү

й-гіштікке, 

ұқыптылыққа 

тәрбиелеу. 

Сабақты 

ұйымдастыру:  

.Дидактикалық 

ойын: 

  «Не жасырдым»  

 

 

2.Б.Б.С:«Денсаул

ық»    Ұ.О.Қ:  

Дене шынықтыру        

   3.Дене 

шынықтыру 

Тапсырманы 

орындай 

отырып,сапты бір-

біреуден жүру және 

жүгіру.Қос аяқпен 

басты затқа тигізіп 

секіру.Тепе-

теңдікті сақтай 



3. Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы: «Менің 

отбасым» 

Мақсаты:Отбасы 

мүшелерін сыйлауға 

тәрбиелеу.оларға деген 

сүйіспеншіліктерін ән 

арқылы жеткізуге 

үйрету. 

Дидак-қ ойын: «Айна 

ойыны» 

  

я,у,ы,е,э.Воспитывать 

уважение к старшим и 

заботливое отношение 

к членам семьи. 

 

асық» 

 

отырып,бір-бірінен 

10 см қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүру 

дағдыларын 

дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

  

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Бақылау:  Күзгі 

жапырақтарды  бақылау. 

Мақсаты: Мезгілге 

байланысты  жапырақ 

түстерінің  өзгеруін  

қадағалау. 

Қимылдық ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобильдер». 

Ойын барысы: 

Балаларды 

шапшаңдыққа 

тәрбиелеу. Дене бұлшық 

етін дамыту.Ойын 

шартын бұзбай ойнауға 

үйрету. 

Еңбек:Жапырақтардан 

гүл шоғын   жасау 

Мақсаты: Қол 

Бақылау:Көшедегі 

машиналарды бақылау. 

Мақсаты: Көшедегі 

машиналардың жүрісін 

бақылау.Олардың 

түрлерімен 

таныстыру.Машина 

адам үшін , уақытын 

үнемдейтіндігімен 

түсіндіру.Машинаға 

қарсы жүгірмеу, көше 

тәртібін құрыс сақтап 

жүруге үйрету. 

Қимылдық ойын: « Ақ 

қояным» 

Мақсаты: Балаларға 

әртүрлі қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

Бақылау. Түскен 

жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты: 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. 

 

Қимылды ойындар: 

«Құстарды бақылау» 

Мақсаты:Балалармен 

қайтқан құстарды 

бақылау.Олардың атын 

ататқызып,дауыстарын 

тыңдату. Олардың топ 

болып ұшуына назар 

аударту. 

Құстар туралы 

жұмбақтар жасыру. 

1. Құйқылжытып дала 

күйін,                                                    

Үй ішіне салады үйін. 

(қарлығаш) 

2. Күндіз соқыр не 

деген 

Түнде қандай көреген. 

(үкі) 

Қимылды ойын:  

  Күзгі ауа-райындағы 

өзгерістерді бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

күз мезгілі туралы 

әңгімелеу. Күзгі ауа-

райын жазғы ауа-

райымен 

салыстыру,күздегі 

өзгерістерді айтқызу. 

 

Балалармен  жұмыс: 

 « Алтын күз » 

тақырыбына сурет 

бойынша әңгімелесу 

 

Мақсаты: Балаларды 

сурет бойынша әңгіме 

құрауға 

дағдыландыру; тілдің 



икемділігін дамыта 

отырып, әсемділікті, 

әдемілікті сезіне білуге 

талпындыру. 

 

Балалардың өз бетімен 

ойнауы. 

көңілдерін көтеру. 

 

Еңбек: Құм салғыштың 

ішіне түскен 

жапырақтардан тазалау. 

 

 

«Күн мен жаңбыр» 

 

Мақсаты:Шапшаң-

дыққа тәрбиелеу. 

Еңбек: Аула 

сыпырушы ағайдың 

еңбегіне 

көмектесу,жапырақта

рды жинау 

Мақсаты:Балаларды 

жұмысқа белсенді 

қатысуға үйрету, 

жапырақтарды бір 

жерге жинастыру. 

Еңбексүйгіштікке, өз 

бетінше жұмыс 

жасай алуға үйрету. 

«Құстар мен мысық» 

Мақсаты. Балаларды 

шапшаң, жылдам 

болуға тәрбиелеу. 

Еңбек .Ойнаған 

ойыншықтарын жинау. 

Мақсаты: Еңбек 

сүйгіштіке тәрбиелеу. 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

 

 

 

 

грамматикалық 

құралуын одан әрі 

дамыту және сөздік 

қорын молайту. 

 

Қимылды ойын: Сұр 

қоян жуынады. 

Мақсаты: Қимыл 

қозғалыс қабілеттерін 

арттыру, тілдерін 

дамыту, ептілікке 

тәрбиелеу. Еңбек: 

Топтағы гүлдерге су 

құю. 

Әр балаға оны 

қызықтыратын ісімен 

айналысуға 

мүмкіншілік беру. 

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 

 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

«Әлди, әлди бөпешім» 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

Музыка тыңдату. 

Балалалардың 

тыныш ұйықтауына 

жағымды жағдай 

орнату. 

Ертегі оқу 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

«Әлди, әлди 

бөпешім» 

Балалалардың тыныш 

ұйықтауына жағымды 

жағдай орнату. 

«Әлди, әлди бөпешім» 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

Жалпақ  табандылықтың 

алдын алу мақсатында  

ортопедиялық жол 

бойымен жүру.  

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар ( 

2-3 минут) 

 

2. Майтабанның 

алдын алу. ( 2 минут) 

 

Жалаңаяқ бір бірінің 

Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 

минут) 

Төсекте жатып жасайтын 

жаттығулар ( 2-3 минут) 

 

Көзімізді ашып арқаға 



Білімді кеңейту және 

мәдени-гигеналық 

дағдыларды орындау. 

Ойын- жаттығу: 

Тарсылдатпай едендi 

Орнымыздан тұрып ап 

Жүгiрейiк бiр уақ. 

Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш. 

Аяқты алға созайық 

Тiк көтерiп, қозғайық. 

Тым сылбыр да 

болмайық 

Алға қарай озбайық. 

Бiр, екi, үшi, бiр, екi, үш. 

Созылу. Б.қ. арқада 

жатып қолымызды 

денеміздің бойымен 

қойып иегімізді 

кеудемізге тигіземіз , 

аяқтын ұшын өзімізге 

қарай тартамыз ( 2- 4 

рет) 

 

Ішімізде жатып 

басымызды аяғымызды 

жоғары көтеру ( 2- 4 

рет) 

 

артынан жүру, аяқтын 

ұшымен жүру, 

өкшемен жүру, 

табанның ішкі 

жағымен жүру, 

сыртымен жүру. 

 

Арнайы жолдармен 

жүру. 

 

Орындықта отырып 

аяғымызды оңға солға 

тербету. ( 3- 4 рет) 

 

Қолымызды жоғары 

көтеріп оңға қарай , 

солға қарай жоғары 

созыламыз 

 

еденге тигіземіз ( 3- 4 

рет) 

 

 

жатып тырнағымен 

тырналанып жатыр. 

 

Төрт аяқтап тұрып 

мойынымызды жоғары 

созып мияулаймыз мяу 

мяу мяу. 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Қолғап театры.  

«Менің сүйікті отбасым» 

ойдан ертегі құрастыру. 

Сюжеттік –рөлдік ойын. 

«Саулетті үйшік» 

Балаларды рөлге бөліп 

ойнату. 

 «Көңілді кубиктер»  

ойын-жаттығуы 

Мақсаты:Кубиктер-

ді пайдаланып, 

құрастыруға үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Өз еркімен ойын. 

Балалар қалаған 

ойыншықтармен 

ойнайды. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

1 ден 10 ға дейін тура және 

кері санату. 

 

Мақсаты: Есте сақтау 

қабілетін арттыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақал-мәтелдер: 

Мақсаты:Айтылған 

мақал-мәтелдердің 

жалғасын айтып беруге 

дағдыландыру 

Жеке баламен 

жұмыс:Орыс 

тіліндегі қарапайым 

сөздерді жаттату. 

Мақсаты: 

Мағынасын ашу. 

Дұрыс айта білуге 

баулу. 

Жеке баламен 

жұмыс:  

Суретке қарап әңгіме 

құрастыру. 

«Мысығым» 

Мақсаты: Сүйікті 

жануары туралы 

әңгімелету. 

Жеке баламен жұмыс:   

Әңгіме құрастыру. Ата-

әже туралы айту. 

Олардың немерелерін 

қалай еркелететіні 

жайлы айту.  

Мақсаты: Отбасындағы 

қарым- қатынасты дәрі 

 

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-аналарға кеңес: Психологтің кеңесі: Балалар отбасында  «Алтын күз» жайлы Жобаны таныстыру. 



қайтуы «Үйде ойын бұрышын 

ұйымдастыру» 

мысалы: «Егер ата-

аналар дүкеннен баланың 

ұнатқан ойыншығын 

сатып әпермеген 

жағдайда, өзін қалай 

ұстау қажет. 

 

өздері не істей 

алатыны туралы 

әңгімелесу 

ата-аналармен әңгіме.  

«Менің отбасым 

тақырыбына көрме 

ұйымдастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылының қазан  айының   II-аптасы 11.10.-15.10.2021жыл  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Мен тұратын үй» 

Мақсаты:Балаларды отбасы ұғымымен таныстыру, отбасы мүшелерін атап үйрету, қабылдау, есте сақтау қабілетін жетілдіру, ойын арқылы 

қызығушылығын арттыру . Ұқыпты болуға тәрбиелеу 

Күн тәртібі Дүйсенбі:             

11.10.21 

Сейсенбі:  

12.10.21  

Сәрсенбі:  

13.10.21  

Бейсенбі:             

14.10.21 

Жұма:                         

15.10.21  

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. ) 

Құт береке атаң 

қымбат, 

Мейірімді әжең 

қымбат, 

Асқар тауың әкең 

қымбат, 

Аймалайтын анаң 

қымбат. 

Атамнан басталар 

Әжемнен қосталар 

Отбасым мынылар 

Ең жақын адамдар 

 

Анаң деген ақылшың, 

Анаң барда батырсың. 

Ұясында кім болса да, 

Тек анаңа жақынсың. 

Үнемі ақыл беретін, 

Мен үшін әкем бәйтерек. 

 Әкенің алып тәрбиесін,  

Азамат болып өсемін. 

 

Саусақ жаттығуы. 

Бас бармағым атам – 

үйдің данасы. 

Балан үйрек әжем – 

ошақ анасы 

Ортан терек әкем – 

ошақ панасы 

Шылдыр шүмек анам 

– шаңырақ ажары 

Кішкентай бөбек мен 

– үйдің базары.. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

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

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Менің отбасым 

мүшелері» әңгімелеу. 

Мақсаты: Балалардың 

сөздік қорын молайту. 

Сөздерден сөйлемді 

саптап дұрыс құрауға 

үйрету. Отбасы 

мүшелері арасындағы 

құрмет жайлы 

саналарына сіңірту. 

«Мені кім шақырды?» 

ойыны 

Мақсаты: өз құрбы-

құрдастарының дауысын 

тани білуді дамыту. 

«Менің отбасым» 

 Суреті бойынша, 

әңгіме құрастырып    

айтып  беруге  үйрету. 

 

 

 

 

 

Тақпақтар. 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз. 

Көкке қарап талпынып. 

Күнге қолды созамыз. 

Жаңылтпаш 

Бес түп алма, 

Бестік алғандікі. 

Төрт түп алма, 

Төрттік алғандікі. 

Бестік алған 

Төрт түп алмайды 

Төрттік алған 

 

Бес түп алмайды. 



(4-5 сандарын жіне 

алманы көрсету арқылы 

қайталау) 

Мектепке дейінгі 

ұйымкестесі 

бойынша  

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

1. Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: «Өз үйім» 

Мақсаты: Өзінің 

тұратын  көшесі 

туралы 

әңгімелесу,сөздік 

қорды заттардың 

сапасын білдіретін 

сөздермен  

толыктыруға, зат 

есімдерді 

жекеше,көпше 

колдануға үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Отбасы мүшелерін 

ата» 

2.Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыруНегізгі 

қимылдар: 

1.Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіруді 

дамыту.Қарама-қарсы 

отырып,аяқты алшақ 

ұстап допты 

домалатуды 

қайталау.Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

1. Б.Б.С «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:Геометрия-

лық пішіндер 

 Мақсаты: Геометриялық 

пішінін үшбұрышпен 

таныстыру, түйсіну және 

көру аркылы пішін 

түрлерін зерттеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Пішінді тап»» 

 

 

2.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру      

Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіруді.2-3 м 

қашықтыққа алға жылжи 

отырып секіруді.Қарама-

қарсы отырып,аяқты 

алшақ ұстап допты 

домалатуды дамыту.  

. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану  

Тақырыбы «Күн» 

Мақсаты:Күн туралы 

түсініктерін кеңейту, 

күннің көзінен жылу 

мен жарық 

тарайтындығын  

бақылау, талдау жасай 

білуге үйрету.Қоршаған 

орта туралы білімдерін 

кеңейту. 

Дидактикалық ойын: 

«Күннің шапағаты». 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка        

Тақырыбы: 

Тақырыбы: .«Жақсы 

көрем атамды» 

Мақсаты: Қазақтың 

киелі аспабы 

домбырамен 

таныстыру,күй жанры 

туралы мағұлмат 

беру.Отбасының 

үлкендерін сыйлауға 

тәрбиелеу. 

1.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы «Үйшік 

қабырғалары» 

Мақсаты: Бірнеше тік 

сызыктарды салу аркылы 

асфальтка түрлі-түсті 

борлармен дуалдың 

суретін салуды уйрету. 

Дид-қ ойын: «Менің 

көшем» (Воскобовичтің 

дамытушы ойындары) 

Дидактикалық ойын: 

«Менің отбасым»5. 

Сергіту сәті 

6.Сұрақ-жауап арқылы 

қорытындылау, 

мадақтау 

2.Б.Б.С: «Әлеумет.» 

Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен таныстыру 

Тақырыбы: 

«Күзгі табиғат» 

Мақсаты:Өлі табиғат 

обектілері-су, күннің көзі  

туралы білімдерін 

кеңейту. 

Дидактикалық ойын: «Өлі 

және тірі табиғат 

ерекшелігін ата» 

 

Вариативтік компонет: 

 «Асық терапиясы» 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы: 

Тақырыбы: .«Бұл қай 

кезде болады?» 

Мақсаты: Әуенді 

сергек  

айту,тыңдау,ойын – 

қимыл арқылы 

ырғақты сезіндіру. 

Дид-қ ойын: «Бала 

жұбату»ойыны 

2.Б.Б.С:«Денсау-

лық»     

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру .       

. Тізені жоғары 

көтеріп ж.ру және 

аяқтың ұшымен 

жүгіру.Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

бірінен 10см 

қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүруді 

қалыптастыру.2-3 м 



бірінен 10 см 

қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүруді 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

 

 

 

 

Музыкалық қимылды 

ойын: «Көңілді 

балалар» 

 

 

  қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіруді үйрету. 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: : 

Қоянның үйшігі 

Мақсаты: Ертегі 

мазмұнын  әдісі 

сұрақ жауап әдісі 

арқылы айтқызу.Тіл 

байлықтарын 

арттыру, сөздік 

қорларын молайту. 

Өздерінің үй 

мекендеріне 

сүйіспеншілік 

сезімдерін тәрбиелеу 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Серуен 

Бақылау: Өткінші 

адамдардың киім 

киістерін бақылау.  

Мақсаты: Ауа 

райына байланысты 

киіну ұғымын 

қалыптастыру. 

 Еңбек:Ұсақ 

тастарды жинау. 

Мақсаты: Бөбекжай 

Бақылау.                               

Күзгі ауа-райындағы 

өзгерістерді бақылау. 

Мақсаты:Балаларға 

күз мезгілі туралы 

әңгімелеу. Күзгі ауа-

райын жазғы ауа-

райымен 

салыстыру,күздегі 

өзгерістерді айтқызу. 

Қимылды 

Бақылау.                               

Түскен жапырақтарды 

бақылау. 

Мақсаты:Балалар 

назарын 

жапырақтардың 

қызыл, сары, алтын 

түсті, жасыл-сары 

болып жерге түсіп, 

жерді жылы көрпемен 

жауып жатқанына 

Бақылау:Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты:Жаңбырды 

бақылай отырып , оның 

бұлттан  жауатындығы 

және түрлерін айтып 

түсіндіру.Мысалы;Жай 

жаңбыр, өткінші жаңбыр, 

нөсер жаңбыр. 

Еңбек:Ағаш түптерін 

қопсыту. 

Бақылау:Жылы жаққа 

қайтқан тырналарды 

бақылау. 

Мақсаты:Күзде тырналардың 

жылы жаққа кететіндігін, 

қыс мезгілінде тамақтың 

тапшылығы, аяздың 

қаттылығы оларға қиынға  

соғатындығын түсіндіру. 

Еңбек:Құстарға жем сауыт 

жасау. 



ауласын таза 

ұстауға баулу.  

Қимыл-қозғалыс 

ойыны: «Ұшақтар» 

Мақсаты: Бір 

бағытта қозғала 

білуге үйрету. 

ойын:«Поезд»                     

Мақсаты:балалардың 

бірінің артына бірі 

тіркеліп тұрып поезд 

сияқты жүруге 

үйрету. 

Еңбек: Өз-өзіне 

қызмет. 

Мақсаты: Аяқ 

киімдерін оң киіп 

шешуге үйрету. 

аударту. 

Жапырақтардың түсу 

себебін түсінуге, 

жапырақтардың 

бөліктерін атауға 

үйрету.Қимылды 

ойын:«Көжектер»Мақс

аты:балаларды әр 

түрлі бағытқа қарай 

секіруді үйрету.Еңбек: 

Аула сыпырушы 

ағайдың еңбегіне 

көмектесу,   

жапырақтарды жинау 

Мақсаты: Тазалыққа 

бейімдеу, жұмыстар 

 

Мақсаты:Балаларды 

еңбек сүйгештікке 

тәрбиелеу, өздеріне 

берілген тапсырманы 

тиянақты орындауын 

қадағалау. 

Ойын: «Айгөлек-ау 

айгөлек». 

Мақсаты:Балаларды 

ептілікке, шапшаңдыққа 

баулу. 

Қимылдық ойын: «Сұр 

қоян». 

Ойын 

барысы:Ойыншылардың 

біреуі қоян 

болады.Барлық қалған 

балалар дөңгеленіп 

тұрады.Қоян дөңгелектің 

ортасынан орын алады. 

Ол бала қоянмен 

ауысқандаойын 

аяқталады. 

Балалардың өз бетімен 

ойнауы: 

1.Сазбалшықтан «қала» 

құрастырайық. 

2. «Тәтті тоқаштар» 

пісірейік. 

Тренинг: «Қолшатыр». 

Қимылдық ойын: «Аттамақ». 

Мақсаты:Денені 

шынықтыру, шапшаңдыққа , 

ептілікке 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 

Нан қиқымын шашпаңдар           

Жерде жатса баспаңдар  

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, 



біз озбаймыз. 

Үлкендердің 

қасында,          Қолды 

бұрын созбаймыз. 

 

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

батасы                   

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол 

болсын,  

Денсаулығың зор 

болсын 

қабылдап. 

Алдында ішер тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» ертегісін 

оқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар 

( 2-3 минут) 

С озылу. Б.қ. арқада 

жатып қолымызды 

денеміздің бойымен 

қойып иегімізді 

кеудемізге тигіземіз , 

аяқтын ұшын өзімізге 

қарай тартамыз ( 2- 4 

рет) 

Ішімізде жатып 

басымызды 

аяғымызды жоғары 

көтеру ( 2- 4 рет) 

Ойын «Жаз бен күз» 

оң жаққа қарап жатып 

күз дегенде тіземізді 

құшақтап алу, күзде 

суық тонамыз , жаз 

дегенде керілеміз 

( 3- 4 рет) 

Майтабанның алдын алу. 

 ( 2 минут) 

 

Арнай жолдармен жүру, 

дымқыл жолмен жүру. 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып 

башпайларымызды бүгу, 

босату 4-5 р 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды алдыға созып 

өзімізге қарай тарту (4-5 

рет) 

 

Орындыққа отырып екі 

аяғымызды жерге қойып 

башпайымызды жоғары 

көтеру,өкшеміз еденде ( 4-

5 рет) 

Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 минут) 

 

Ойын Тербеледе 

ағаштар екі қолымызды 

жоғары көтеріп оңға 

солға еңкею. 

 

Жаңбар жауды 

қолымызды жоғары 

көтеріп шапалақтау. 

Жапырақтар жерге 

түсті тіземізді бүкпей 

еденге қолымызды 

тигізу. 

4 Демалу жаттығулары 

Жел соқты уууу уууу 

уууу 

 

Музыка әуенімен 

әтеш бейнесіне еніп 

тәрбиеші кіреді.: Ку - 

ка - ри - ку, ку - ка - 

ри - ку, ку - ка - ри - 

ку. Балапандарым 

кәне ұйқыдан 

тұрайық. 

Жаттығулар жасайық. 

Жалпы жетілдіру 

жаттығуы:  

1. Балалар төсекте 

жатып, бастарын оңға, 

солға бұрады.  

2. Балалар төсекте 

жатып, қолды екі 

жаққа созу, 

жұдырықтап жұму 

3. Балалар төсекте 

жатып, велосипед 

тебу. 

 4. Қолтырауын 

болып, бір қырынан 

төсек үстінде аяқ - 

қолды созу.  

5. Балалар төсекте 

отырып, бір - біріне 

Белсенді нүктелерге 

массаж жасау. Тымау 

ауруларын алдын алу. 

 

«Ауырма» (Нүктелі 

массаж) - Тамақ қатты 

ауырмасын, жөтелмейік, 

түшкірмейік. Батылырақ 

уқала мұрын тұсын, 

маңдайды да уқалауға 

ерінбейік Алақанды 

маңдайға, Саусақтарды 

айырлап, Құлақтарды 

уқала сондайда. Суықтан 

біз қорықпаймыз, Ия, ия, 

ия. Суықтан біз 

қорықпаймыз, 

Қорықпаймыз, 

ауырмаймыз. Массажды 

балалар өз бетімен 

орындайды. 

 

3.Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

 

Анайы жолдармен жүру, 

дымқыл жолмен жүру. 



қарап сәлемдесу.  

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

әңгімелесу 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Балаларға пайдалы 

дәрумендер 

«Көкөністермен 

жемістер» таныстыру 

(түсіндірме жұмыс 

жүргізу) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Кім болам?»  

Мақсаты: Өскенде кім 

болғысы келетінін 

анықтау. Мамандық 

жөнінде мағұлмат беру. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге дағдыландыру. 

Вариативтік компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Дауысын ажырат.» 

Ойын мақсаты: Көзін 

жұмып ортаға бір бала 

шығады мен кіммін 

дегенде дауысынан 

ажырату керек. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Исламға 

карандаштарды дұрыс 

ұстауға үйрету.  

Жеке жұмыс:Алинаға  

«Анашым» әні 

Мақсаты:Анаға деген 

құрмет, сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу.                                     

Жеке баламен жұмыс 

Бейбарысқа табиғат 

құбылыстарды айтып 

түсіндіру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Илиясқа геометриялық 

пішіндерді дұрыс атап, 

ажырата білуге үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ясминаға 

Кеңестікті бағдарлауға 

тапсырма беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Балалардың ауа-

райына сәйкес 

киіндіру туралы 

әңгімелеу. 

Балалардың тәртібі 

жайлы әңгімелеу. 

Төлем ақыларын 

уақытымен төлеуін 

айту. 

Ата-аналармен әңгімелесу. 

Балалардың іс-әрекеті 

туралы мәлімет. 

Балалар отбасында 

өздері не істей 

алатыны туралы 

әңгімелесу 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылының   қазан  айының   III аптасы 13.10-17.10.2021жылы  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі  қауіпсіздіктер» 

Мақсаты: Көшедегі қауіпсіздік ережелері туралы алған білімдерін пысықтау ,балаларды өмірлік қауіпсіздік ережелеріне үйретуді 

жалғастыру.Үйдегі қауіпсіздік шаралары туралы түсіндіру,қауіпті заттармен,қауіпсіздік жағдайларымен таныстыру және олардан сақтана 

білуге үйрету 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 13.10.21ж Сейсенбі:14.10.21ж  Сәрсенбі: 15.10.21 ж Бейсенбі: 16.10.21ж Жұма: 17.10.21 ж 

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: 

«Қауіпті және қауіпсіз 

заттар» 

Мақсаты: қауіпті заттарды 

қауіпсіз заттардан ажырата 

білу. 

Дидактикалық ойын: 

«Тұрмыстық техниканың 

зияны» 

Мақсаты: Балаларды 

теледидар, үтік т.б. 

техникалық заттарға 

жоламауға үйрету. 

Сақтыққа тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Сақ бол!» ойын 

Мақсаты: 

бағдаршамның 

қызметімен 

таныстыру.Жол 

ережесін түсіндіру. 

Үйдегі және көшеде 

баланың өзін 

үстаудың қарапайым 

ережелерімен 

таныстыру. 

«Біз жолаушылармыз» 

Ойын сабақ: 

Мақсаты:  Көше 

көріністері,көшеде 

өздерін қалай ұстау 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Саусақ жаттығулар. 

 

Күнге ұқсаймыз. 

Қол ұстасып дөңгелеп. 

Тұра қалдық екеуміз. 

Өзімізде дөңгелеп, 

Күнге ұқсайды 

екенбіз. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыры

л- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Өрт сөндіргіш машина» 

Мақсаты: 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

құрастыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Көзіңді жұмып қолмен 

ұстап көр». 

Мақсаты:Балалар сипап 

сезу арқылы ұзын-

қысқалығын анықтау. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Төртінші артық». 

Мақсаты:Балалар 

ды суретке қарап, 

оларды топтастыруға 

үйрету. 

Әңгіме құрастыру «Өрт 

қауіпсіздігі» 

Мақсаты: баланы жеке бас 

қауісіздігіне тәрбиелеу. 

«Сіріңкемен және оттықпен 

ойнама.» 

Дидактикалық ойын:  

«Артығын тап». 

Мақсаты: 

Әр балаға әр түрлі 

суреттер, ішінде 

біреуі өзгешелігін 

табуы. 



 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыры

л- 

ған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: «Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік» 

Мақсаты: Үйдегі және 

көшедегі қауіпсіздік 

туралы қарапайым 

түсініктерін 

ережелермен 

таныстыру,заттардың  

бөлшектерін ажыратуға 

және атауға, дауыссыз 

дыбыстарды  дұрыс 

дыбыстауға  үйрету. 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Асханадағы қауіпсіздік 

ережесі» 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру         

Негізгі қимылдар: 

1. Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіру. 

«Жыланша» арасы алшақ 

тұрған заттар арасымен 

еңбектеу. Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

бірінен 10 см 

қашықтықта орналасқан 

тақтай бойымен жүруді 

үйрету. 

2.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы «Бір-

бірден», «бірде біреуі 

жоқ» 

Мақсаты: Бір-бірден», 

«бірде біреуі жоқ» 

ұғымдары туралы түсінік 

калыптастыру, заттарды 

бір катарға реті бойынша 

бір бағытта солдан оңға 

карай оң қолыңмен 

орналастыруды бекіту. 

 

.Дидактикалық ойын:  

«Кім үйіне тез жетеді?» 

 

2.Б.Б.С: 

«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі  

Тема: «Правила 

безопасности дома и на 

улице» 

Цель: Обогатить 

словарный запас детей 

новыми словами 

,упражнять в умений  

отвечать на вопросы 

«Это что?»учить мыть 

руки перед едой, 

нетрогать 

лекарства,неиграть на 

болконе, соблюдать 

правила движения на 

улице. 

1.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Тізені жоғары көтеріп 

жүру және аяқтың 

ұшымен жүгіру. Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 10 см 

қашықтықта орналасқан 

тақтай бойымен жүру.2-3 

м қашықтыққа алға 

жылжи отырып секіру. 

Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

 

2.Б.Б.С: «Шығармашы-

лық»  

Ұ.О.Қ:  Жапсыру 

Тақырыбы: 
Ағаштар» 

Мақсаты:Бейнелен-ген 

затттарға сәйкес түрлі 

түсті кағаздардан дайын 

пішіндерді таңдауды, 

желімді  қылқаламға 

ұқыпты түрде жағуды, 

күздегі ағаштың 

бейнесін жасауды 

үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі жемістер» 
 
 
 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Үй 

жануарлары» 

Мақсаты:Үй 

жануарларытуралы 

түсініктерін 

кенейту,олардың өздеріне 

тән ерекшеліктерімен 

немен қоректенеді,қалай 

қимылдайды,қандай 

дыбыстар 

шығарады,ересектердің  үй 

жануарларына  күтім 

жасауын бакылау 

жасау,және мысыктың  

тырнап алуынан,иттің 

тістеп алуынан сактануды 

үйрету. 

 

Дидактикалық ойын:  

«Қауіпті және қауіпсіз 

заттар» 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: «Пеш» 

Мақсаты: Дайын тамак 

пісіретін пештің суретін 

салу. 

Дидактикалық ойын: 

«Шатаскан суреттер» 

 

Вариативтік компанент: 

«Асық терапиясы» 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Көшелер» 

Мақсаты;Ірі құрлыс 

материалдарынан 

көшенің құрлысын 

жасауға үйрету 

 

.Қимылды ойын: 

«Орныңды тап» 

 2.Б.Б.С:«Денсау-

лық»    

 Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

Тізені жоғары 

көтеріп жүру және 

аяқтың ұшымен 

жүгіру.2-3 м 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіру. «Жыланша» 

арасы алшақ тұрған 

заттар арасымен 

еңбектеу дағдысын 

дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

 

 



Қимылды ойын: 

«Шыбыққа қалпақ 

кигізу» 

 

3.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка        

 Тақырыбы: «Бұл қай 

кезде болады?» 

Мақсаты:Әуенді сергек 

айту,тыңдау,ойын-

қимыл арқылы ырғақты 

сезіндіру. 

Дидак-қ 

ойын:Жау,жау,жаңбыр» 

ойыны 

 

 

 
 

 

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. 

Еңбек: «Әдемі гүлдер» 

Мақсаты:Гүлзардағы гүлдерді 

суару.Өсімдіктерге қамқор 

болу, аялау, күту. 

Қимылдық ойын: «Айгөлек-

ау, айгөлек». 

Мақсаты:Қандай жағдайда әр 

нәрсенің қажеттілігін білу 

мақсатында 

ойнату.Шапшаңдыққа баулу. 

Бақылау:   Күздегі 

өсімдіктердің  түсін 

бақылау. 

Мақсаты: Күзде  өлі  

табиғатта болатын 

құбылыс өсімдіктерге  

деәсер  ететіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Біздің ойын 

алаңы 

Мақсаты:  Ойын 

алаңындағы сарғайып 

түскен жапырақтарды 

жинау.Еңбекқорлыққа 

баулу. 

Қимылдық ойын:  

«Фигура жасап шық» 

Ойын барысы: 

Бақылау:   

Кемпірқосақты 

бақылау . 

Мақсаты:  Күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіре  отырып , 

жаңбырдан  кейін 

аспанда  әшкейленген 

кемпірқосақ 

шығатыны туралы 

түсінік беру. Түстерін 

ажыратып  айту. 

Еңбек:  Біздің аула  

Мақсаты:  Ауладағы 

ағаш бұтақтарын 

жинау .Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

баулу. 

Бақылау:   Күз 

мезгіліндегі 

адамдардың  киім 

киісін бақылау. 

Мақсаты:   

Адамдардың неліктен 

күз мезгілінде жылырақ  

киінетіндігін балаларға   

айтып түсіндіру. 

Еңбек:  Біздің ауламыз. 

Мақсаты: Ауладағы 

түскен жапырақтарды  

жинауға балаларды 

тазалыққа, 

еңбекқорлыққа баулу. 

Қимылдық ойын: « Күн 

мен түн». 

Мақсаты: Балаларды әр 

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. 

 Ойын: «Қасқыр мен 

қаздар». 

Мақсаты: Топ болып 



Ойнаушылардың 

арасынан бастаушы  

таңдалынып алынады. 

Балалардың өз бетімен 

ойын ұйымдастыру: 

Қуаласпақ. 

Тығылыспақ. 

Тренинг:  «Киіз үй». 

Қимылдық ойын: 

«Тышқан мен 

мысық».  

Мақсаты:  Балаларды 

ептілікке , 

шапшаңдыққа   

үйрету. 

Дербес ойындар: 

1.Әткеншек тебу. 

2.Ирек жолмен жүру. 

түрлі  қимыл-қозғалсын  

дамыту, шапшаңдыққа, 

ептілікке , 

ұйымшылдыққа  

тәрбиелеу. 

Тренинг: «Бір шаңырақ 

астында». 

 

 

 

ойнауға, рөлдерді бөліп 

ойнауға қалыптастыру. 

Балалардың өз бетімен 

ойнауы: 

1. Әткеншек тебу. 

2. Допты қуалау. 

Тренинг: «Біз біргеміз». 

 

 

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 

 

 

 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Ертегілер айтып 

жағымды үнмен 

балаларды ұйықтату. 

«Құйыршық» 

ертегісн оқып беріп, 

балаларды ұйықтату 

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

Ертегі оқып беріп 

балаларды ұйықтату 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

1.Төсекте жатып жасайтын 

жаттығулар ( 2-3 минут) 

Төсекте жатқан орнында 

көрпені аяғымен серпіп тастап 

оңға, солға домалау. Отырған 

жерде көзімізді ашып – 

жұмып көзімізге жаттығулар 

жасау . 

Бағдаршам . 

Бағдаршамда үш көз бар . 

Әр кез бағыт көрсетер . 

 Еденге жалаңаяқ 

тұрып. 

Қазақ үйін құрамыз . 

Дөңгеленіп тұрамыз 

(шеңбер болып тұрады) 

 

Керегені құрамыз 

(қолдарын бір – бірінің 

қолымен ұстасады ) 

Уықтар боп иіліп 

(қолдармен биік 

Балалар ұйқыдан 

оянады. 

Бойымызды жазайық,  

Қолымызды созайық. 

Жаттығулар жасайық.  

Ұйқымызды ашайық.  

1.Ояну жаттығу. 

Қайырлы күн, 

көздерім! (балалар 

қастарын, көздер 

сипайды) 

Саусақ жаттығу.  

1. Бас бармақ, 2.Балан 

үйрек  

3. Ортан терек 

4.Шылдыр шүмек 

5.Кішкентай бөбек 

3.Тыныс алу жаттығу. 

Қолға шарды аламыз, 

Қатты, қатты 

үрлейміз. Уф-ф-ф, 

Уф-ф-ф... Қатты 

Табанды шынықтыру 

массажы Таяқтарды 

жылжытып, Массаж 

жасау білеміз. Он аяққа 

1-2-3, Сол аяққа 1-2-3. 

5.«Денсаулық» жолымен 

жүру. Әдемі ирек 

жолдармен, Жалаң аяқ 

жүреміз. Табаңға біз 

нүктелі, Массаж жасау 

білеміз. 



Қызыл көзін ашқанда дәл 

орныңда тұра қал , қызыл 

көзін жұмып алып , 

Сары көзін ашқанда , 

Жүруге сен асықпа , 

Сары көзін жұмып алып 

Жасыл көзін ашқанда 

Алақтамай жолға бас 

Көзді ашып – жұмғанша өтіп 

кетер көлікте 

көтереді) 

Шаңыраққа киеліп 

(қолдарын биік ұстап, 

саусақ ұштарын иеді) 

Қазақ үйін құрамыз . 

(Барлығы қайтадан 

қолдарын ұстасады) 

 Қайырлы күн, 

құлақтарым!(құлақтар

ын сипау) 

 Қайырлы күн, 

беттеріміз! (беттерін 

сипау)  

Қайырлы күн, 

қолдарымыз! 

(қолдарын сипау) 

Қайырлы күн, 

аяқтарымыз! 

(аяқтарын сипау)  

үрленген шарым 

Жарылып қалды, пах. 

Орындыққа отырып, 

аяқ киімдерімізді 

шешеді 

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

Ойындар 

дербес, әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Әңгімелесу 

«Менің отбасым» 

Отбасы мүшелері жайлы 

әңгімелесу. 

Дидактикалық ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге дағдыландыру. 

Вариативтік компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты:  Қабылдау, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс. 

Тулеген Алиге  

Мақсаты:өлеңді мәнерлеп , 

оқуға үйрету. Дыбыстарды 

дұрыс айтуға үйрету. 

Жеке  баламен жұмыс: 

Бисенбай Исмаилға 

 Мақсаты: ертегі 

кейіпкерлерін дұрыс 

сомдауға үйрету.                                   

Жеке баламен 

жұмыс:Зейнұр 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не?» Мақсаты: 

балалардың тілін, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту.. 

Жеке баламен жұмыс: 

Сержан Бейбарысты 

 Мақсаты.Жемістер мен 

көкөністерді атауын 

атауға үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Уразова Айлинге 

Мақсаты: түстерді 

ажыратуға 

тапсырмалар беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға кеңес: 

«Өмірге қауіпті жағдайлар 

туралы үйде әңгімелесу. 

Еркін ойындар! 

Сау бол балабақша! 

Балалардың тәртібі 

туралы ата-аналарга 

айту 

Еркін ойындар! 

Сау бол балабақша! 

«Үйдегі және көшедегі 

қауіпсіздік» тақырыбына 

көрме ұйымдастыру. 

 

 



2021-2022 оқу жылының қазан  айының   4-аптасы 25.10.-29.10.2021жыл  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып «Менің отбасым» 

Апта тақырыбы: «Алтын күз» 

Мақсаты: Күз мезгілінің ерекшеліктерін ұғындыру. Күз өнімдерімен таныстыру, олардың ағзаға пайдасын түсіндіру  
Балаларды күз байлықтарымен, күзгі еңбекпен таныстыру. Балаларға көкөністер мен жеміс жидектердің адам денсаулығына пайдасы жайлы      

түсіндіру.Табиғатты сүю, қорғауға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:             

25.10.21 

Сейсенбі:  

26.10.21  

Сәрсенбі:  

27.10.21  

Бейсенбі:             

28.10.21 

Жұма:                         

29.10.21  

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. ) 

Жетті желмен алтын 

күз, 

Жеміс жинау 

салтымыз 

Жиып-теріп болған 

соң     

Той жасайды 

халқымыз, 

Мол өнімді жинаймыз 

Елге бәрін 

сыйлаймыз. 

Тоңазып атырап,  

Көп жеміс піседі.  

Сарғайып жапырақ,  

Саудырап түседі.  

Аспанды сұрғылт бұлт,  

Жан-жақтан жабады.  

Күнбірте суытып,  

 

Жауын көп жауады. 

Қуандырып біздерді 

Кел жемісті алтын күз 

Өлкемізге күз келді 

Кемелденсін халқымыз. 

 

Көптен күткен күз 

келді 

Жеміс жидек піседі 

Жапырақтар сарғайып 

Ағаштардан түседі 

Жұмбақ: 

Бұлттар төніп 

Жерге шөгіп 

Дымқыл тұман басады 

Өңі тайып 

Дала нұры қашады 

Айтыңдаршы балалар 

Бұл қай кезде болады? 

Жұмбақ:  

Жиып-теріп болатын, 

Қамбаға астық 

толатын. 

Қызыл қырман 

ойнайтын, 

Қаймезгілде 

ойлайсың? 

Таңертеңгі 

жаттығу 

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 

Ойын «Қолшатыр 

кімге тиеді?» 

Шарты: балалар 

шеңберде жатқан 

қолшатырдың жанына 

тұрады. Музыка 

ойналады балалар 

билеп жүреді, музыка 

тоқтағанда балалар 

Ойын.«Жемістер мен 

көкөністер». 

Ойын шарты: Балалар 

екіге бөлініп, себетке 

жемістер мен 

көкөністерді ажыратып 

екі себетке жинайды. 

«Күз»(сурет бойынша 

әңгімелету) 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге, баланың сөздік 

қорын дамыту. 

 

 

Дидақтикалық ойын: 

«Ғажайып қалта». 

Ойыннық шарты: қалта 

ішіндегі жемістерді 

аттарын, түсін айту керек. 

Сергіту сәті 

Дәрумендер тірегің 

А,В,С,Д деп аласың. 

Жетіспесе біреуі, 

 

Ауырып сен қаласың. 

А-сы қажет көзіңе, 

В-тоздырар жүйкені. 

С,-дан микроп қашар 



қолшатырдың жанына 

тұра қалу керек, 

Д-сүйекті нығайтар 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы:Күз 

туралы түсініктерін 

кеңейту,әңгімелесу 

барысында берілген 

сұрактарды тыңдауға 

және түсінуге , 

киімдерді топтастыруға 

уйрету,такырыпка 

сәйкес такпак шағын  

жаттау. 

Байланыстырып сөйлеу 

дағдыларын жетілдіру. 

Дидактикалық ойын:  

 «Бұл қай кезде 

болады?» 

 

 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыруНегізгі 

қимылдар: 

1.Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгіру.2-3 м 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіру.Допты қақпадан 

асыра лақтыруды 

үйрету. 

1.Б.Б.С «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:Салыстыру»  

Мақсаты: Биіктігі мен 

қалыңдығы бойынша 

бірдей және қарама-

карсы  заттарды 

салыстыруға  үйрету. 

Сабақты ұйымдастыру:  

Дидактикалық ойын:  

«Түрлі түсті көбелек-

терді тура сондай түсті 

гулге орналастыр» 

 

 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

 Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгіру. Допты қақпадан 

асыра лақтыру. Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 10см 

қашықтықта орналасқан 

тақтай бойымен жүру 

дағдысын жетілдіру. 

Қимылды 

ойын:«Тырналар-

тырналар» 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану  

Тақырыбы :«Күзгі 

табиғат» 

Мақсаты: Табиғаттағы 

маусымдық өзгерістер 

туралы, жыл мезгілдері 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Табиғаттағы ауа 

райының жайын 

бақылауды және 

бақылау 

 нәтижелерін табиғат 

күнтізбесіне белгілей 

білуді үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі ерекшеліктерді 

ата» 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 

 Тақырыбы: «Жаңбыр 

жауа бастады» 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдау ,есте 

сақтау,әндә 

айту,дауыстың биік-

төмен екенін 

ырғақтары бойынша 

ажырату. 

 

 

1.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы :«Ағаштың 

жапырактары» 

Мақсаты:Ағаштардың 

дайын суретінің және 

жерге саусакпен салу 

әдісімен сары 

жапырактарды 

орналастыру. 

Дидактикалық ойын:  

«Жыл мезгілін ата» 

 

2.Б.Б.С: «Әлеумет.» 

Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен таныстыру 

Тақырыбы: «Отбасы 

мүшелері» 

Мақсаты: Отбасы 

мүшелерін дұрыс атауға, 

сәлемдесіп, қоштасуға, 

үлкенді сыйлап, 

құрметтеуге үйрету. 

Олардың қасиеттерін 

көруге, әрекеттерін 

бағалауға тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Күзгі жемістер» 

Вариативтік компанент: 

«Асық терапиясы» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашы-

лық»  

Ұ.О.Қ:  Музыка 
Тақырыбы: 

«Жау,жау,жаңбыр» 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдау ,есте 

сақтау,әндә 

айту,дауыстың биік-

төмен екенін 

ырғақтары бойынша 

ажырату.     (Пән 

маманы жоспары 

бойынша) 

 (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ:Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: 

«Жапырақтар» 

Мақсаты: Үйдегі 

және көшедегі 

қауіпсіздік туралы 

түсініктерін кенейту, 

такырыпка сәйкес 

әңгіме оқып беріп 

кейіпкерлерге 

жанашырлық 

танытуға үйрету. 

 

2.Б.Б.С:«Денсау-

лық»   

Ұ.О.Қ:  Дене 



 Қимылды ойын: 

«Тырналар-

тырналар»  

 

 

  шынықтыру        

Аралықты сақтай 

отырып жүру және 

жүгіру.Тепе-теңдікті 

сақтай отырып,бір-

бірінен 10см 

қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүру.2-3 м 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіру дағдысын 

жетілдіру.  

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. 

Еңбек: «Әдемі гүлдер» 

Мақсаты:Гүлзардағы 

гүлдерді 

суару.Өсімдіктерге 

қамқор болу, аялау, 

күту. 

Қимылдық ойын: 

«Орамал  тастау». 

Ойын барысы:Орамал 

тастау ойыны 

қатысушылар араласа 

шеңбер құрып 

Бақылау:Көшедегі 

машиналарды бақылау. 

Мақсаты: Көшедегі 

машиналардың жүрісін 

бақылау.Олардың 

түрлерімен 

таныстыру.Машина 

адам үшін , уақытын 

үнемдейтіндігімен 

түсіндіру.Машинаға 

қарсы жүгірмеу, көше 

тәртібін құрыс сақтап 

жүруге үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптерін 

қопсыту, су құю. 

Мақсаты: Табиғатты 

аялай білуге, 

өсімдіктерге қамқор 

болуға үйрету. 

Қимылдық ойын: « Ақ 

қояным» 

Мақсаты: Балаларға 

Бақылау:   Тұманды 

бақылау. 

Мақсаты:  Күздегі  

тұманды  бақылау , 

тұманның  қайдан 

пайда болатынын 

түсіндіру. 

Еңбек: Ағаштардың 

түптерін қопсыту. 

Мақсаты:  Табиғатты  

аялай  білуге , 

өсімдіктерге  қамқор  

болуға , оларды күтіп 

–баптауға  тәрбиелеу. 

Ойын: «Біз кішкене 

отбасы» 

Мақсаты:  Үлкенді  

сыйлауға 

тәрбиелеу.Отбасы 

мүшелерін   дұрыс 

атауға үйрету. 

 

Бақылау:  Шықты  

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

ерекшеліктерін көрсете 

түсіндіру, шықтың 

пайда болу жолы. 

Еңбек:Ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты: Балалардың 

бірлесіп жұмыс 

жасауға баулу, 

бастаған  істерін 

аяғына дейін 

тыңғылықты жасауға 

үйрету. 

Ойын: «Қояндар 

секіреді». 

Мақсаты: Қос аяқпен 

секіруге 

үйрету.Ептілікке, 

шапшаңдыққа баулу. 

Еркін  ойындар. 

Бақылау:    Өткінші 

жаңбырды бақылау. 

Мақсаты:  Өткінші 

жаңбыр туралы  түсінік 

беру. Жаңбырдың 

пайдасы , жаңбыр 

жауғанына қарап егістікті, 

бау бақшаны , саяжайдағы 

көкөніс, жеміс –жидек  

бәрін қолдан жауындатып 

суарудың пайдасын ашып 

түсіндіру. 

Еңбек: Ағаш түптерін 

қопсыту. 

Мақсаты:  Ағаш  түптерін 

қопсыту арқылы 

балаларға өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын түсіндіру. 

 

Қимылдық ойын:  «Допты  



отырады. Дербес 

ойындар: 

1. «Желмен 

жарысайық» 

2.  «Менің әдемі 

үйім»(құрастыру) 

Тренинг: «Қолшатыр 

астында». 

әртүрлі қимылдар 

жасату арқылы 

денелерін ширату, 

көңілдерін көтеру. 

Дербес ойындар: 

«Тәтті тоқаштар» 

пісірейік 

 «Мені қуып жет». 

Тренинг: «Қаздар 

болып ұшайық 

қуып жет». 

Балаларды тез жүгіруге  

үйрету, шапшаңдыққа , 

ептілікке  тәрбиелеу. 

Тренинг: « Қолшатыр». 

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. 

Нан қиқымын шашпаңдар           

Жерде жатса баспаңдар  

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы                   

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа 

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол 

болсын, Денсаулығың 

зор болсын. 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, 

қабылдап. 

Алдында ішер 

тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Әлди-әлди әнімен. 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» ертегісін 

оқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Жалпы жетілдіру 

жаттығуы:  

1. Балалар төсекте 

жатып, бастарын 

оңға, солға бұрады. 

2 Балалар төсекте 

жатып, қолды екі 

жаққа созу, 

жұдырықтап жұму. 

 3. Балалар төсекте 

жатып, велосипед 

тебу. 

4. Қолтырауын 

болып, бір қырынан 

Тыныс алу жаттығуы:  

Ку - ка - ру, ку - ка - ри – 

ку, ку - ка - ри - ку. 

Табанды шынықтыру 

массаждары: 

1.«Балапандар серуенге 

шықты» шиқ - шиқ - шиқ. 

2. Табанға арналған 

денсаулық 

кілемшелерімен жүру.  

3. Ілгекті жолмен жүру. 

 4. Тастардың үстерімен 

жүру.  

5. Кірпі тікенектеріне 

1.Төсекте жатып 

жасайтын жаттығулар  

( 2-3 минут) 

 

Мысықтар 

Мысықтар оң жаққа 

өарап ұйықтап жатыр, 

ұйқы сұрап мияулап 

жатыр көздерін жұмып 

мяу мяу мяу. 

Көзімізді ашып арқаға 

жатып тырнағымен 

тырналанып жатыр. 

 

3Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 

минут) 

Ашулы мысық 

тізеге тұрып 

қолымызды 

санымызға қою 

басымызды төмен 

қаратып арқамызды 

жоғары көтеру. 10 

сек 

Мейрімді мысық 

тізеге тұрып 

1.Төсекте жатып жасайтын 

жаттығулар ( 2-3 минут) 

 

Төсекте жатқан орнында 

көрпені аяғымен серпіп 

тастап оңға, солға домалау. 

Отырған жерде көзімізді 

ашып – жұмып көзімізге 

жаттығулар жасау . 



төсек үстінде аяқ - 

қолды созу.  

5. Балалар төсекте 

отырып, бір - біріне 

қарап сәлемдесу.  

ұқсас төсеніштермен 

жүру. 

 6. Табандар арқылы жүру.  

 

Төрт аяқтап тұрып 

мойынымызды жоғары 

созып мияулаймыз мяу 

мяу мяу. 

Отырып 

башпайларымызды 

уқалаймыз, аяғымызды 

сипаймыз. 

қолымызды 

санымызға қою 

басымызды жоғары 

созу, белімізді созу 

. 10 сек 

Мысықтын 

құйрығы тізеге 

тұрып қолымызды 

санымызға қою 

оңға солға құйрық 

сияқты тербелу 

ақырын сосын 

жылдам. 

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

әңгімелесу 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Қолғап театры.  

«Менің сүйікті 

отбасым»  

Мақсаты: ойдан 

ертегі құрастыру. 

Сюжеттік –рөлдік ойын. 

«Сәулетті үйшік» 

Мақсаты:  Балаларды 

рөлге бөліп ойнату. 

Менің әжем 

қарапайым сөздерді 

жаттату. 

 Мақсаты: Мағынасын 

ашу Дұрыс айта білуге 

үйрету..  

Вариативтік компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Топтағы кітаптар 

бұрышы.  

МақсатыБалалар 

өздеріне ұнаған 

кітаптарды алып 

танысады. 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Исламға 

карандаштарды дұрыс 

ұстауға үйрету.  

Жеке жұмыс:                                    

Исмаилды көкөіністермен 

жемістерді ажырата білуге 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс 

Бейбарысқа табиғат 

құбылыстарды айтып 

түсіндіру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

Илиясқа геометриялық 

пішіндерді дұрыс атап, 

ажырата білуге үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Исламға сөздерді 

жаттау. Мақсаты: Тілін 

дамыту. Әріптерді 

дұрыс дыбыстауға 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата – аналарға кеңес: 

«Балалардың жеке 

бөлмесі» 

Ата – аналарға кеңес: 

«Бала дамуына қандай 

ойыншықтар 

пайдаланған жөн» 

«Алтын күз» 

жайлы ата-

аналармен әңгіме. 

\Ата-аналарға кеңес: 

 

«Өмірге қауіпті жағдайлар 

туралы үйде әңгімелесу. 

Ата-аналарға күзге  көрме 

ұйымдастыру 

Үйге тапсырма 



2021-2022 оқу  жылының  қараша  айының  I апта 01.11-05.11.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Дені саудың –жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Бәрі мен туралы» 

Мақсаты: Балаларға денсаулық туралы түсінік бере отырып,денсаулық, салауатты өмір салты қағидалары туралы түсінік беру.  

Балалардың бойына гигиеналық талаптарды және салауатты өмір салтын ұстануды, оны насихаттауды қалыптастыру, зиянды дағдылардан 

бойларын аластату, тазалыққа, жанашырлыққа, белсенділікке, дене тәрбиесіне баулу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 01.11.2021 ж Сейсенбі:02.11.2021ж Сәрсенбі 03.11.2021ж Бейсенбі 04.11.2021ж Жұма 05.11.2021ж 

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: 

«Денсаулыққа не 

пайдалы?» 

Мақсаты: Балаларға 

көкөністер мен жеміс 

жидектердің адам 

денсаулығына пайдасы 

жайлы түсіндіру 

Тазалық туралы макал-

мәтел айтайык 

1.Тазалык-денсаулық 

кепілі 

Тәні саудың жаны-сау 

Денсаулық-зор байлық. 

Дені саудың-жаны  сау. 

Денсаулық ол-

шыныққан, 

Барлық дене мүшесі. 

Денсаулық ол-

тыныққан, 

Жүйке тамыр жүйесі. 

Денсаулық ол-күлуің, 

Көңіл күйің жадырай. 

Денсаулық ол-жүруің, 

Ешбір жерің ауырмай. 

Дидактикалық ойын: 

 «Бақта ма, бақшада 

ма?» 

Мақсаты: Балалар, 

көкөністер мен 

жемістер адам 

ағзасына өте 

пайдалы. 

Сергіту сәті: 

Сәлем саған ата! 

Сәлем саған әже! 

Сәлем саған әке! 

Сәлем саған ана! 

Мағанда бір сәлем! 

Отбасыма бір сәлем! 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

«Ғажайып қалта» 

ойын-жаттығу: 

 

Мақсаты: Спорт 

құралдарын  ажыратып 

тани білуге үйрету, 

түсініктерін кеңейту. 

Дидактикалық ойын:  

« Жеуге жарамды, 

жарамсыз» 

Шарты: Жеуге және жеуге 

жарамсыз жидектер мен 

саңырауқұлақтарды 

топтастыру. 

 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Төртінші артық». 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап, оларды 

топтастыруға үйрету. 

«Қақпақтар» үстел-үсті 

ойыны: 

 

Мақсаты: балаларды 

ұқсас заттарды 

топтастыра білуге 

үйрету,саусақ 

моторикаларын дамыту. 

«Кім жылдам? 

 

Мақсаты: Ойлау 

қабілеттерін 

дамыту, 

эстетикалық 

талғамын, 

дағдыларын 

қалыптас тыру. 

 



 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

Негізгі қимылдар: 

1.Бағытты өзгертіп 

жүру және жүгіру.2-3 м 

қашықтыққа алға 

жылжи отырып 

секіру.Еденге қойылған 

тақта бетімен 

еңбектеуін дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Өз түсіңді тап» 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы:«Дене 

мүшелері» 

Мақсаты: Өзінің дене 

мүшесін ажыратып 

атауға,дене 

мүшелерінің аткаратын 

кызметтерін 

айтуға,сөздерді 

жіктелуіне қарай 

байланыстырып айтуға  

үйрету, дағдыларын 

қалыптастыру.  

 

 Дид-қ ойын: «Сезім 

мүшелерін ата» 

3.Б.Б.С: 

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Салыстыру 

ені бойынша» 

Мақсаты:Заттарды ені 

бойынша үстіне қою және 

жанына қою әдістері 

арқылы салыстыруға 

үйрету.  

4.Дидактикалық ойын:  

«Қанша болса, сонша» 

 

.Б.Б.С: «Қатынас»                   

Ұ.О.Қ: Орыс –тілі. 

Тема:Кто я? 

Цель:Пополнять словарный 

запас детей словами, 

обозначающими половые 

различия (мальчик и 

девочка).Учить применить 

слова характеризующие 

настроение .Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг  к другу. 

 

 

 

1.Б.Б.С: 

«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру            

Бағытты өзгертіп 

жүру және 

жүгіру.Еденге 

қойылған тақта 

бетімен еңбектеу. 

Тұрған орнынан 

ұзындыққа секіруді 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Өз түсіңді тап» 

  

 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Мүсіндеу. 

Тақырыбы:«Жеміс-

тер» 

Мақсаты: 

Элементтерді 

қарапайым заттарды 

біріктіру. 

.Дидактикалық ойын: 

«Болады, болмайды!» 

 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:: «Үй 

жануарларының төлдері» 

Мақсаты:Үй 

жануаларының төлдері 

сыртқы келбетінің 

сипаттық 

ерекшеліктерімен, мінез-

құлықтарымен, тіршілік 

әрекетімен  таныстыру. 

«Төлін тап» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

Тақырыбы: «Доп» 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішінді заттарды  салуды 

жетілдіру,доптың 

суретін салу оны  

бояумен бояуды үйрету. 

Қимылды ойын: 

Допты кағып ал» 

Вариативтік 

компанент: 

 «Асық терапиясы» 

 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Көпір» 

Мақсаты:Әртүрлі 

пішіндегі 

бөлшектерден 

карапайым 

құрылыстар 

құрастыруға 

үйрету. 

.Дидактикалық 

ойын: «Мұнараны 

құрастыр» 

 

2.Б.Б.С:«Денсау-

лық»    Ұ.О.Қ:  

Дене шынықтыру        

Бағытты өзгертіп 

жүру және жүгіру. 

Тұрған орнынан 

ұзындыққа секіру. 

Допты екі қолымен 

көкірек тұсынан 

лақтыруды үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Өз түсіңді тап»   
(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 



«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: 

«Бау-бақша» 

Мақсаты: Музыкалық 

жоғары және төменгі 

дыбыстарды 

ажырату,музыка 

сипатына сәйкес ойын 

әрекеттерін 

орындау,қол ұстасып 

шеңберде айтылатын 

әндерді орындау 

(Пән маманы жоспары 

бойынша). 

 

 

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:  Алтын күзді  

бақылау. 

Мақсаты: Күзгі  

алаңның назар аударып, 

күздің алғашқы 

белгілерін анықтау.Қай 

ағаштың жапырақтары 

ерте өзгеріске 

ұшырайтынын, түрін, 

түсін ажырату. 

Еңбек: «Таза алаң» 

Мақсаты: Ойын  

алаңындағы  ағаш  

бұтақтарын 

жинау.Балаларды еңбек 

Бақылау:Құстардың 

қысқы тіршілігін бақылау. 

Мақсаты: Құстардың күзгі 

тіршілігін қадағалай 

отырып, кейбіреуінің 

жылы жаққа ұшып 

кететіндігі, ал 

кейбіреуінің қыстап  

қалатындығы туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Біздің 

ойыншықтар». 

Мақсаты:Ойыншықтарын 

ұқыптап таза ұстауға, 

мұқияттылыққа үйрету. 

Бақылау: Бұлттың 

түзілуі және олардың 

түрлерін :шарпы, 

будақ,қабатты 

бұлттарды ажырату. 

Еңбек:Ауладағы 

гүлдерді суару. 

Мақсаты:Балаларды  

қоршаған әлемге 

қамқорлықпен қарауға, 

табиғат әсемдігін сезіне 

білуге тәрбелеу. 

Ойын: «Кімге қандай 

құрал керек?» 

Мақсаты:Қандай 

Бақылау:Жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты:Жаңбырды 

бақылай отырып , 

оның бұлттан  

жауатындығы және 

түрлерін айтып 

түсіндіру.Мысалы; 

Жай жаңбыр, өткінші 

жаңбыр, нөсер 

жаңбыр. 

Еңбек:Ағаш түптерін 

қопсыту. 

Мақсаты:Балаларды 

еңбек сүйгештікке 

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. 



сүйгіштікке 

тәрбиелеу.Бастаған  ісін 

аяғына дейін тиянақты 

орындауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Көрші». 

Мақсаты:Балалардың 

ептілікке , 

сезімталдық,кеңістікті  

бағдарлай білуге үйрете 

отырып одан  әрі  

дамыту. 

Дербес ойындар. 

Тренинг: «Біз татумыз» 

Қимылдық ойын: «Жүзік 

салу» 

Мақсаты: Зейін қойып 

тыңдауға  үйрету. 

Дербес ойындар: 

1.Тығылыспақ 

2. Әткеншек тебу. 

Тренинг: «Құс болып 

ұшайық». 

 

 

жағдайда әр нәрсенің 

қажеттілігін білу 

мақсатында 

ойнату.Шапшаңдыққа 

баулу. 

Дербес ойындар: 

1.Әткіншектебу. 

2. Тартылғышқа 

тартылу. 

Тренинг: «Біз тату 

баламыз». 

 

 

тәрбиелеу, өздеріне 

берілген тапсырманы 

тиянақты орындауын 

қадағалау. 

Қимылдық ойын: 

«Сұр қоян». 

Ойын 

барысы:Ойыншылард

ың біреуі қоян 

болады. 

 

 

Ойын: «Қасқыр мен 

қаздар». 

Мақсаты: Топ болып 

ойнауға, рөлдерді 

бөліп ойнауға 

қалыптастыру. 

Балалардың өз 

бетімен ойнауы: 

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 Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Жағымды музыка 

әуенімен балалар-

ды ұйықтату. 

Музыка тыңдату. 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

№1 жаттығу: «Ояндық 

па бәріміз?» 

Бір-бірімізге қараймыз. 

Күлімдейміз бәріміз. 

Керіліп созылып, 

Ақырын қане тұрамыз. 

Орнымызда жүреміз, 

№2 жаттығу: 

Кереуетте отырып 

Жоғары, төмен қараңдар. 

Солға иілу, оңға иілу 

Алға қарай еңкею. 

Аяққа тұрып - 

Жоғары ұмтылып. 

«Кемпірқосақ жаса» 

Бір қалыпта, 

арқасымен жату, 

аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік 

«Әтеш ұйықтап 

жатыр» 

Арқасымен жату, қол 

басында, аяқ бірге. 

Аяқ пен қолды 

жоғары көтеру, 

Әтеш оянды. 

«Созылу» 

Балалар төсекте, бір 

қалыпта, арқасымен жату, 

аяқтары бірге, қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады. Жауырынды тік 

ұстап созылу. 



Енді доп болып 

секіреміз. 

Адымдап жүреміз 

Бір - созыламыз. 

Екі - шалқаямыз. 

Үш - қолды жоғары 

көтеріп, 

Енді қане қайшыла. 

Төрт - секіреміз, 

Бес - дем алып, 

тынығамыз. 

ұстап созылу. Оң 

аяқты көтеріп ауада 

жарты шеңбер жасау, 

дәл солай сол аяқты 

көтеріп жарты 

шеңбер жасау. 

Қандай ғажап 

керемет 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

Әтеш бидай іздейді. 

Отыру, аяқты бірінің 

үстіне бірін қою. 

1. Басты оңға бұру 

2. Қалыпқа келу 

3. Басты солға бұру 

4. Қалыпқа келу 

5. Сол жаққа 

қайталау. 

Қоңырау, қоңырау 

сылдырла, 

Ұл мен қызды оятып. 

Оянсаңдар егер де, 

Бір - біріңе күліңдер. 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Мені қайтала» 

Мақсаты: 

ересектердің сөзін 

қайталай отырып, 

сөздік қорын 

молайту, тілін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге дағдыландыру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты:  Қабылдау, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

 

Радмирге денсаулық 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:Үй 

жануарлары мен 

жабайы жануарлар 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ибраһимге 

 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілетін 

арттыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ясминаға «Еңбекпен  

ел көгерер,                         

Жаңбырмен жер 

көгерер».                

Мақсаты:  Мақал 

үйрету  арқылы 

балаларға  өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Жеке баламен 

жұмыс:  Исламға  

«Пішіндер қандай 

болады?» мақсаты: 

балаларды дөңгелек 

және шаршы 

пішіндерімен 

таныстыру. 

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 

Балалармен үйде 

қазақша әңгімелер, 

ертегілер оқу. 

Балалардың 

денсаулығына, 

тазалығына көңіл бөлу 

жайында әңгімелесу. 

Өзара дербес әрекеттер Ембикенің кеңесі: 

«Күн аяз болғанда 

ата-ананың жеті 

қателігі» 

Өзара дербес әрекеттер 

Мутьфильм көруді қара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  қараша  айының II апта 08.11 -12.112021 жылы  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Дені саудың –жаны сау» 

Апта тақырыбы: « Дұрыс тамақтану, дәрумендер» 

Мақсаты Балаларға дәрумендер туралы және оның денсаулыққа тигізетін пайдасы жайында түсінік беру, логикалық ой – өрісін, тілін 

дамыту, сөздік қорларын молайту. Балалардың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру. Баланың ой қиялын, зейінін, шығармашылық 

қабілетін, сөздік қорын жетілдіру. Жемістер мен көкөністердің пайдасын білуге, табиғатты сүюге, аялауға, қорғауға тәрбиелеу  

Күн тәртібі Дүйсенбі:  08.11.2021 ж Сейсенбі  09.11.2021ж Сәрсенбі: 10.11.2021 Бейсенбі: 11.11.2021 Жұма: 12.11.2021ж 

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. ) 

Дәрумендер: 

А- сы қажет көзіңе 

В-сы қажет  жүйкеге 

С-дан микроб безінер 

Д- сүйекті нығайтар. 

Тақпақтар. 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз. 

Көкке қарап талпынып. 

Күнге қолды созамыз. 

 

Саусақ  ойыны 

жаттығуы:« Достық». 

Мақсаты:  балалардың 

саусақ маторикасын 

дамыту, тәрбиешінің 

айтуы бойынша 

қимылдарды жасауға 

үйрету. 

Санамақ . 

Біз үйде нешеуміз? 

Кел санайық екеуміз. 

Бас бармағым-әкем, 

Балан үйрек –анам. 

Ортан терек –ағам 

Шылдыр шүмек –

мен. 

Кішкене бөбек-сен. 

Саусақ ойыны: «Не 

қалай дыбыстайды?»   

 Мақсаты: кейіпкерлерді 

(ит, мысқ, тышқан, әтеш) 

көрсетіп дыбысын салуға 

үйрету 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  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 

 «Сөйлемей көрейікші» 

ойыны (үндемес) 

Мақсаты:Балаларды бір-

бірін және үлкендерді 

тыңдауға тәрбиелеу 

Әуенді жаттығу ;  

Текшемен 

«Қуыршақты оятпа.» 

Мақсаты :Ақырын 

дауысты қолдана 

білуді үйрету. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: 

Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып қапшық» 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Дәрумен 

дер» 

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: : 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Алма» 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашы-

лық»  

Ұ.О.Қ:  Музыка 



ған оқу 

қызметтері 

Мақсаты: Дұрыс 

тамактану, дәрумендер 

турлы түсінік беру, жалпы 

белгілері бойынша 

заттарды топтастыруға 

(жемістер мен азык-

түліктер) сөздері  

септелуіне карай 

байланыстыруға үйрету. 

.Дидактикалық ойын:  

«Дәрумен пайдасы» 

2.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 
Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Қол мен аяқ 

қозғалыстарын үйлестіріп 

жүру және жүгіру.Допты 

екі қолымен көкірек 

тұсынан лақтыру.40 см 

биіктіктегі доғамен 

еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп лақтыр» 

Дене шынықтыру 

 

3.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка     

Тақырыбы:«Жемістер 

бағында» 

Мақсаты: Музыкалық 

жоғары және төменгі 

дыбыстарды 

ажырату,музыка сипатына 

сәйкес ойын әрекеттерін 

«Кеңістікті бағдарлау» 

Мақсаты:Өзіне тікелей 

жақын кеңестік бағдарын 

аныктауға үйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Кеңістікті бағдарлау» 

 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру       

Қол мен аяқ 

қозғалыстарын 

үйлестіріп жүру және 

жүгіру.40 см биіктіктегі 

доғамен еңбектеу. Еңіс 

тақтай бойымен жүруде 

тепе-теңдікті сақтауды 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп лақтыр» 

 

 

«Балықтар» 

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы 

балыктарға бакылау 

жасау олардың 

сырткы 

ерекшеліктерін 

таныстыру,балаларға 

балықтарға күтім 

жасау әрекетіне 

қатысты 

 

Сабақты 

ұйымдастыру:  

1.Шатттык шенбер 

2.  Бейнебаян арқылы 

көрсету, тоқталу. 

Сурет бойынша 

балаларды әңгімелету.  

3.Дидактикалық 

ойын: «Балық аулау» 

4. Сергіту сәті 

5.Сұрақ-жауап 

арқылы 

қорытындылау. 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка 
Тақырыбы:  

«Жемістер бағында» 

Мақсаты: Музыкалық 

жоғары және төменгі 

дыбыстарды 

ажырату,музыка 

сипатына сәйкес ойын 

әрекеттерін 

Мақсаты:Дөңгелек 

пішіндерді түрлі көлемде 

салуға үйретуді 

жалғастыру, 

еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу, 

шығармашылық ойлау, 

қиялдау  қабілеттерін, 

ұсақ қол қимылдарын 

дамыту 

Сабақты ұйымдастыру:  

1.Шатттык шенбер 

2.  Суреттер арқылы 

көрсету, тоқталу. 

3.Суреттің салу жолдарын 

түсіндіру. 

4.Дидактикалық ойын: 

«Алма кетті домалап...» 

5. Сергіту сәті 

6.Сұрақ-жауап арқылы 

қорытындылау, 

мадақтау 

2.Б.Б.С: «Әлеумет». 

Ұ.О.Қ: 

Тақырыбы:«Тобымыздағ

ы ойыншыктар» 

Мақсаты: Қоршаған 

ортаны кабылдауға, 

заттар,ойыншыктар 

кітаптар мен ыдыстарға 

ұқыптылыкпен карауға, 

кеңестікті бағдарлауға 

үйрету 

 

Сабақты ұйымдастыру:  

Дидактикалық ойын:  

«Куыршақты 

Тақырыбы: 

.«.«Жемістер 

бағында» 

Мақсаты: 

Музыкалық жоғары 

және төменгі 

дыбыстарды 

ажырату,музыка 

сипатына сәйкес 

ойын әрекеттерін 

орындау,қол 

ұстасып шеңберде 

айтылатын әндерді 

орындау. 

 2.Б.Б.С:«Денсау-

лық»    

 Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру     

 Қол мен аяқ 

қозғалыстарын 

үйлестіріп жүру 

және жүгіру. Еңіс 

тақтай бойымен 

жүруде тепе-

теңдікті сақтауды 

үйрету.Екі қолмен 

жоғары бастан 

асыра лақтыру 

дағдысын дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп 

лақтыр»  (Пән 

маманы жоспары 



орындау,қол ұстасып 

шеңберде айтылатын 

әндерді орындау. 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

орындау,қол ұстасып 

шеңберде айтылатын 

әндерді орындау. 

 

 
 

жуындырайық» 

 

Вариативтік компонент: 

 «Асық терапиясы» 

    (Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

бойынша) 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: «Біз 

осылай өсеміз» 

Мақсаты:Тақырып 

қа сәйкес ертегі 

оқып беріп оның 

мазмұнын түсінуге, 

кейіпкерлерге, 

оқиғаларға өзінің 

көзқарастарын 

білдіруге 

тәрбиелеу. 

.Дидактикалық 

ойын: 

«Денсаулыққа не 

пайдалы?» 
 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Серуен 

Бақылау:Өткінші 

жаңбырды бақылау. 

Мақсаты:  Өткінші 

жаңбыр туралы  

түсінік беру. 

Жаңбырдың пайдасы , 

жаңбыр жауғанына 

қарап егістікті, бау 

бақшаны , саяжайдағы 

көкөніс, жеміс –жидек  

бәрін қолдан 

жауындатып суарудың 

пайдасын ашып 

Бақылау:   Күзгі көріністі 

бақылау. 

Мақсаты:   Күз 

ерекшеліктерін айыра 

ьілуге ; күннің   

салқындауы, жаңбырдың 

жиі жаууы, 

жапырақтардың сарғаюы, 

адамдардың жылы киінуі 

туралы  түсінік 

қалыптастыру. 

Еңбек: Ойын алаңы. 

Мақсаты:  Ойын 

алаңындағы  ағаш   

Бақылау:   Күз 

мезгіліндегі адамдардың  

киім киісін бақылау. 

Мақсаты:   Адамдардың 

неліктен күз мезгілінде 

жылырақ  киінетіндігін 

балаларға   айтып 

түсіндіру. 

Еңбек:  Біздің ауламыз. 

Мақсаты: Ауладағы 

түскен жапырақтарды  

жинауға балаларды 

тазалыққа, 

еңбекқорлыққа баулу. 

Бақылау:  Шықты  

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

ерекшеліктерін 

көрсете түсіндіру, 

шықтың пайда болу 

жолы. 

Еңбек:Ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты: Балалардың 

бірлесіп жұмыс 

жасауға баулу, 

бастаған  істерін 

аяғына дейін 

Бақылау:  Күнді 

бақылау. 

Мақсаты:  Күн көзінің 

жарығын күннен 

тараған сәуле ( жарық) 

оның бүкіл табиғат 

үшін пайдалы да  

қажеттілігін ашу. 

Қимылдық ойын: 

«Таяқшадан аттап өт», 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты: 

Жылдамдыққа , 

ептілікке баулу. 



түсіндіру. 

Еңбек: Ағаш түптерін 

қопсыту. 

Мақсаты:  Ағаш  

түптерін қопсыту 

арқылы балаларға 

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Қимылдық ойын: «Кім 

тезірек?»  

Мақсаты:  Секіргішпен 

секіруге үйрету, секіру 

қабілетін дамыту, 

ептілікке тәрбиелеу. 

Еркін ойындар. 

бұтақтарын 

жинау.Балаларды  

еңбексүйгіштікке баулу. 

Өз алаңдарын таза 

ұстауға үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Қашпа, доп». 

Мақсаты:  Ойын  шартын 

сақтай отырып, топ  

болып  ойнауға, қимыл-

қозғалысын дамытуға , 

ептілікке, шапшаңдыққа  

үйрету. 

Дербес ойындар: 

Қуаласпақ 

Қояндар секіреді. 

Тренинг: «Қолшатыр». 

Қимылдық ойын:  « 

Ортасына дейін кім 

бұрын жетеді?». 

Мақсаты:  Балалардың 

қимыл- қозғалысын 

дамыту, шапшаңдыққа , 

ептілікке , 

ұйымшылдыққа  

тәрбиелеу. 

Тренинг: «Бір шаңырақ 

астында». 

тыңғылықты жасауға 

үйрету. 

Қимылдық ойын: 

«Қаздар мен 

бақташы». 

Ойын барысы: 

Ойыншылардың 

ішінен қасқыр мен 

бақташы таңдап  

алады.Басқа балалар 

болады. 

Еркін  ойындар. 

Тренинг: «Қаздар 

болып ұшайық 

Еңбек: Гүл  шоғы. 

Мақсаты:  Алаңдағы 

жапырақтарды жинап , 

олардан әдемі гүл  

шоғын жасау. 

Қимылдық ойын: 

«Үрпек төбет» 

Мақсаты: Тез жүгіре  

білуге  үйрету, 

жылдамдыққа , 

батылдыққа  тәрбиелеу.  

2.Күн мен түн 

Тренинг:  «Күн 

шуағы». 

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. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар           Жерде 

жатса баспаңдар  

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы                   

Тістем нанның 

қадірін Тарыққанда 

білерсің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа 

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол 

болсын, Денсаулығың 

зор болсын. 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, 

қабылдап. 

Алдында ішер 

тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

«Кемпірқосақ жаса» 

Бір қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

«Мысық» 

Терезенің қасында, 

Орындықты тауып ап, 

Мысық ұйықтап 

«Велосипед» 

Бірге керілейік, 

Бірге созылайық. 

Бірге қолымызды 

«Қайық» 

Ішпен жату, қолдар 

иектің астында. 

Жартылай тұрып, 

Кереуетте отырып 

Жоғары, төмен 

қараңдар. 

Солға иілу, оңға иілу 



бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап 

созылу. Оң аяқты көтеріп 

ауада жарты шеңбер 

жасау, дәл солай сол 

аяқты көтеріп жарты 

шеңбер жасау. 

Қандай ғажап керемет, 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

Аспанда жайылып 

шашылды. 

жатады, 

Оян, қане мысығым, 

Жаттығуды жасайық. 

Бір бүйірден екінші 

бүйірге аунау. 

созайық. 

Бірге тіземізді 

ұстайық. 

Бірге велосипед 

тебейік. 

еңкею, тербелу. 

Жерде бұлақ жүреді, 

Қағаздан қайық 

жасайық. 

Суға оны жіберіп, 

Қайықпен бірге 

жүзейік. 

Алға қарай еңкею. 

Аяққа тұрып - 

Жоғары ұмтылып. 

Бір - созыламыз. 

Екі - шалқаямыз. 

Үш - қолды жоғары 

көтеріп, 

Енді қане қайшыла. 

Төрт - секіреміз, 

Бес - дем алып, 

тынығамыз. 

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

әңгімелесу 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Түстес сақинаны тап» 

Мақсаты: қызыл, сары, 

жасыл, көкке боялған 

біртекті заттарды табуға 

үйретуді жалғастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Кім тез жинайды.» 

Мақсаты:Ойыншық 

тардын ірісін бір 

бөлек ұсағын бір 

бөліп жинау 

керек.Ұқыптылыққа, 

шапшандылыққа 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді 

пішіндерді сапасын 

дұрыс атай білуге 

дағдыландыру. 

Вариативтік 

компонент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Дауысын ажырат.» 

Ойын мақсаты: Көзін 

жұмып ортаға бір бала 

шығады мен кіммін 

дегенде дауысынан 

ажырату керек. 

Аңғарымпаздыққа 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты:Сурет бойынша 

әңгімелету. 

 Балалардың тілдерін дамыту 

арқылы, сөздік қорын дамыту. 

Жеке  баламен 

жұмыс:                                    

Алимұхамедті 

көкіністермен 

жемістерді ажырата 

білуге үйрету. 

Жеке баламен 

жұмыс:Альфия мен 

Исмаилға  табиғат 

құбылыстарды 

айтып түсіндіру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

 Илияс мен 

АлигеЖеке баламен 

жұмыс: геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Бекзатқа  

Мақсаты: 

оң мен сол жағын танитын 

тапсырмалар беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес: 

«Балаңызды сөйлеуге 

Мамандар кеңесі: 

мысалы: Психологтің 

Ата-анаға; 

«Балалаңызды 

Кеңес: «Үйде 

балаңыздың өзіне-өзі 

Ата-анаға; «Демалыс 

күндері балаңызбен 



үйрету үшін үй 

жағдайында не істей 

аласыз?». 

кеңесі: «Балаңыз 

балабақшаға келгісі 

келмей жыласа не істер 

едіңіз» 

киіндірген кезде 

киімдердің түстерін 

айтып отырасыз ба? 

қызмет көрсетуіне 

қандай жағдай 

жасайсыз?». 

ойнайсыз ба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  қараша  айының 3 апта 15.11-19.11.2021жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Дені саудың –жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Өзіңе   және өзгеге көмектес» 

Максаты: 
Күн тәртібі Дүйсенбі:15.11.2021 ж Сейсенбі:16.11.2021ж 

 

Сәрсенбі 17.11.2021ж Бейсенбі:18.11.2021

ж 

Жұма: 19.11.2021ж 

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 ата-аналарға 

кеңес беру. 

Ойындар  

(үстел үсті, 

дидактикалық, 

саусақ т.б) 

 

 

 

 

 

Такпак жаттайық 

Денсаулық  — ол 

шыныққан, 

барлық  денең  

мүшесі. 

Денсаулық  -ол  

тыныққан, 

жүйке  тамыр  жүйесі. 

«Достық» саусақ ойын 

жаттығуы 

 

Мақсаты: балалардың 

саусақ маторикасын 

дамыту,ересектің нұсқауы 

бойынша қимылдар 

жасауға үйрету. 

 

 «Қақпақтар» үстел-үсті 

ойыны: 

 

Мақсаты: балаларды 

ұқсас заттарды 

топтастыра білуге 

үйрету,саусақ 

моторикаларын дамыту. 

Макал-мәтелдер 

айтайық: 

Тазалык-денсаулық 

кепілі 

Тәні саудың жаны-

сау. 

 

Денсаулық-зор 

байлық. 

Дені саудың-жаны  

сау. 

 «Әуе шарлары» 

дидактикалық ойын 

 

Мақсаты: түстерді 

танып ажыратуға 

баулу. 

 

 

Ертеңгілік 

жаттығу 

Ертеңгі жаттығу кешені құралсыз  



Таңғы ас Тамақ ішу мәдениетін , үстелде отыру,тамақтану құралдарын дұрыс ұстау мәдениетін қалыптастыру жіне сақтау. 

Сиқырлы сөз:  «астарың дәмді болсын!   Бата беру. 

Ойындар, 

ұйымдастырыл

-ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Ғажайып қалта» 

ойын-жаттығу: 

Мақсаты: Спорт 

құралдарын  

ажыратып тани білуге 

үйрету, түсініктерін 

кеңейту. 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің достарым» 

Мақсаты: «Менің 

достарым»  тақырыбы 

бойынша сюжетті 

картиналар құрастыру. 

Дидактикалық  ойын : 

«Денсаулыққа пайдалы 

затты тап» 

Мақсаты: Есте сақтау, 

ойлау қабілетін дамыту. 

«Көңілді күн» әні 

арқылы балалар 

қимыл-қозғалыс 

жасайды. 

Дид.ойын: «Ертегі 

кейіпкерлерін ата» 

Мақсаты: Ертегілер 

әлемі туралы 

танымдарын  

кеңейту, ертегі 

кейіпкерлерін атай 

білуге үйрету. 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша  

ұйымдастырыл

-ған оқу 

қызметтері 

 

 

 

 

 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:  Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Көмек» 

Мақсаты:Өзіне 

айналасындағы адамға 

көмек 

көрсетуді,сөздік 

қорды заттардың 

қасиеті мен сапасын 

білдіретін сөздермен 

толыктыру үшін 

дауыс ырғағының  

мәнері қарапайым 

тәсілдерін қолдануға  

үйрету. 

.Дидактикалық ойын:  

«Дәрумен пайдасы» 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Сапқа бір-

1. Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Шама» 

Мақсаты:Шама бойынша 

заттардың әртүрлі 

болатыны туралы түсінік 

беру,ұзындығы мен ені 

бойынша екі қарам-қарсы 

және бірдей заттарды 

салыстыруға үйрету. 

Сабақты ұйымдастыру:  

1.Шатттык шенбер 

2.  Бейнебаян арқылы 

көрсету, тоқталу. 

1.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

Сапқа бір-

бірден,шеңберге шағын 

топпен қайта тұру. Еңіс 

тақтай бойымен жүруде 

тепе-теңдікті сақтау. 

Еңіс тақтай бойымен 

еңбектеуін жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

Пән маманы  бойынша 

 

 

2.Б.Б.С:«Шығармашы

-лық» 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Жаратылыс-

тану. 

Тақырыбы: «Табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктер» 

Мақсаты:Табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерге күтім 

жасауда  сәбилер 

шамасы жетерлік іс-

әрекетке қатыстыру 

(ірі жапырактарды 

сүрту,гүлдерді 

суару. 

Сабақты 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Мұнара» 

Мақсаты:Ірі 

құрылыс 

материалдарынан 

көп түсті  

құрылыстарды 

құрастыруға үйрету. 

Сабақты 

ұйымдастыру: . 

2.  Суреттер арқылы 

көрсету, тоқталу. 

.Дидактикалық 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бірден,шеңберге 

шағын топпен қайта 

тұру.Екі қолмен 

жоғары бастан асыра 

лақтыру.Еңіс тақтай 

бойымен жүруде тепе-

теңдікті сақтауын 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

Дене шынықтыру 

 

Пән маманы  

бойынша 

3.Б.Б.С:«Шығарма-

шылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: .«Күз-

ғажап  мезгіл» 

Мақсаты: Ертегіні 

әнмен музыкалық 

қимылмен көрсету. 

Музыка сипатына 

сәйкес ойын 

әрекеттерін 

орындау,қол ұстасып 

шеңберде айтылатын 

әндерді орындау. 

 

Суреттен балалар сөйлем 

құрайды.  

3.Дидактикалық ойын:  

«Қанша және сонша» 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс   тілі 

Тема:Помоги себе и 

окружающим 

Цель:Ввести в активный 

словарь детей новые 

слова.Развивать 

самоконтроль при 

выполнение парвил и 

навыков личной 

гигиены.Учить детей 

следить за чистотой 

рук,ног,мыть по мере 

загрезнения. 

Самостоятельно 

устранить непорядок в 

прическе,одезде.Пән 

маманы  бойынша 

Ұ.О.Қ: Жапсыру. 

Тақырыбы: «Спорт 

құралдары»  

Мақсаты: Ересектердің 

дайындаған ірі және 

ұсақ элементтерге 

желімді жағып 

орналастыруға, 

тақырыпка сәйкес 

спорт құралдарын 

жапсыруға үйрету 

4.Дидактикалық ойын:  

«Болады, болмайды!» 

  

 

ұйымдастыру:  

1.Шатттык шенбер 

2.  Суреттер арқылы 

көрсету, тоқталу. 

Гүлдерді баптап 

күту жолдарын 

түсіндіру. 

4.Дидактикалық 

ойын:  

«Гүлдерді түсіне 

карай орналастыр» 

5. Сергіту сәті 

6.Сұрақ-жауап 

арқылы 

қорытындылау, 

мадақтау 

 

2.Б.Б.С:«Шығарма-

шылық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу. 

Тақырыбы:«Сәбіз» 

Мақсаты:Саусақпен 

салу әдісімен қоянға 

ойын:  

«Болады, 

болмайды!» 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



сәбіз салып беру. 

.Дидактикалық 

ойын:  

«Гүлдерді түсіне 

карай орналастыр» 

Вариативтік 

компонент: 

«Асық терапиясы» 

Пән маманы  

бойынша 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Серуен: 

Бақылау:  Күзгі 

жапырақтарды  

бақылау. 

Мақсаты: Мезгілге 

байланысты  жапырақ 

түстерінің  өзгеруін  

қадағалау. 

 

 

Ойын: «Аю жүрген 

орманда». 

Мақсаты: Қимыл 

Серуен: 

Бақылау:  Күнді бақылау. 

Мақсаты:  Күн көзінің 

жарығын күннен тараған 

сәуле ( жарық) оның бүкіл 

табиғат үшін пайдалы да  

қажеттілігін ашу. 

Қимылдық ойын: 

«Таяқшадан аттап өт», 

«Қуаласпақ» 

Мақсаты: Жылдамдыққа , 

ептілікке баулу. 

Еңбек: Гүл  шоғы. 

Серуен: 

Бақылау:  Шықты  

бақылау. 

Мақсаты: Күз 

ерекшеліктерін 

көрсете түсіндіру, 

шықтыңпайда болу 

жолы. 

 Ойын: «Қояндар 

секіреді». 

Мақсаты: Қос аяқпен 

секіруге 

үйрету.Ептілікке, 

Серуен: 

Бақылау:    Өткінші 

жаңбырды бақылау. 

Мақсаты:  Өткінші 

жаңбыр туралы  

түсінік беру. 

Жаңбырдың пайдасы , 

жаңбыр жауғанына 

қарап егістікті, бау 

бақшаны , саяжайдағы 

көкөніс, жеміс –жидек  

бәрін қолдан 

жауындатып суарудың 

Серуен: 

Бақылау:   Күздегі 

өсімдіктердің  

түсін бақылау. 

Мақсаты: Күзде  

өлі  табиғатта 

болатын құбылыс 

өсімдіктерге  де 

әсер  ететіндігін 

түсіндіру. 

Еңбек: Біздің ойын 

алаңы 

Мақсаты:  Ойын 



қозғалысын дамыту 

 

Еңбек:Жапырақтардан 

гүл шоғын   жасау 

Мақсаты: Қол 

икемділігін дамыта 

отырып, әсемділікті, 

әдемілікті сезіне 

білуге талпындыру. 

 

 

Мақсаты:  Алаңдағы 

жапырақтарды жинап , 

олардан әдемі гүл  шоғын  

Қимылдық ойын: «Үрпек 

төбет» 

Мақсаты: Тез жүгіре  

білуге  үйрету, 

жылдамдыққа , батылдыққа  

тәрбиелеу 

 

шапшаңдыққа баулу  

 

Еңбек:Ағаш 

бұтақтарын жинау. 

Мақсаты: Балалардың 

бірлесіп жұмыс 

жасауға баулу, 

бастаған  істерін 

аяғына дейін 

тыңғылықты жасауға 

үйрету. 

 

пайдасын ашып 

түсіндіру. 

Еңбек: Ағаш түптерін 

қопсыту. 

Мақсаты:  Ағаш  

түптерін қопсыту 

арқылы балаларға 

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Қимылдық ойын: «Кім 

тезірек?»  

Мақсаты:  

Секіргішпен секіруге 

үйрету, секіру 

қабілетін дамыту, 

ептілікке тәрбиелеу. 

 

алаңындағы 

сарғайып түскен 

жапырақтарды 

жинау.Еңбекқорлы

ққа баулу. 

Қимылдық ойын:  

«Айгөлек-ау, 

айгөлек». 

Мақсаты:  Қимыл-

қозғалысын 

дамыта отырып, 

шапшаңдыққа, 

ептілікке баулу. 

 

Серуеннен 

оралу 

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

Беті қолдарын жуу,сабындау. 

Түскі ас 

 

 

 

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

қолдануға үйрету.Тамақтан соң алғыс айту. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  



 

 

 

 

 

 

 

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, 

күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Ойламаймыз 

білмейміз. 

 

Сиқырлы сөз: 

"Астарыңыз дәмді 

болсын!" 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің. 

 

"Астарыңыз дәмді болсын!" 

 

 

 

Асың-асың-асыңа 

Береке берсін басыңа 

Алла бізді қолдасын 

Еш жамандық 

болмасын 

Аумин 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға 

тастаңдар 

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, 

күлмейміз 

Астан басқа 

өзгені 

Ойламаймыз 

білмейміз. 

Сиқырлы сөз: 

"Астарыңыз 

дәмді болсын!" 

 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 Аудиоертегілер тыңдату. Әлди-әлди әуенімен 

ұйықтату. 

Балалардың 

қалауымен ертегісін 

оқып  

Балаларға 

ұйықтауға 

жағымды жағдай 

жасау 

Біртіндеп  

ұйқыдан ояту. 

Ауа, су ем 

шаралары 

 

 

Арқанын қалпын 

сақтауға арналған 

жаттығулар. ( 2 

минут) 

Кел балалар тұрайық, 

Қолымызды жоғары 

созайық. 

Еңкейеміз еденге, 

арқамызды тік ұстап, 

Бір демалып алайық. 

3. Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

4. Демалу 

жаттығулары 

Жіпке байланған 

Ойын «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тонамыз , 

жаз дегенде керілеміз ( 3- 4 

рет) 

 

Өзімізді уқалау. Күзде күн 

суыды , молдас құрып 

отырып алақанымызды 

уқалап жылытамыз, жылы 

алақанымызбен бетімізді 

жуамыз ( 3-4рет) 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

 

 

Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

Арнай жолдармен 

жүру, дымқыл жолмен 

жүру. 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды алдыға 

созып 

башпайларымызды 

бүгу, босату 4-5 р 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды алдыға 

созып өзімізге қарай 

тарту (4-5 рет) 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды жерге 

Бетті қолды жуу: 

Су пайдалы 

адамға, 

Шынығамын 

күнде мен.  

Тоңбаймын аяз 

боран да 

Салқын суға 

үйренгенгем. 



көбелектерді үрлеу ( 

4-5 рет) 

қойып 

башпайымызды 

жоғары көтеру, 

өкшеміз еденде ( 4-5 

рет 

 

Бесін ас Мәдени-гигиеналық дағдыларды дамыту,тамақтану мәдениетін қалыптастыру. 

Тамақты ұқыпты ішу. Тағамды толығымен шайнап жеу керектігін түсіндіру.  

 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 

Дид.ойын:  «Артығын 

тап». 

 

Көрнекілігі: Әр балаға 

әр түрлі суреттер, 

ішінде біреуі өзгеше 

болуы тиіс. 

«Үй жануарлары мен жабайы  

жануарларды ата» 

 

Мақсаты:Үй жануарлары мен 

жабайы жануарлар туралы 

білімдерін бекіту. 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 Өзіне ұнайтын 

ертегіні ата 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке 

жумыс:Бейбарыс 

«Табиғат 

құбылыстарын 

ажыратып ата»  

Мақсаты:табиғат 

құбылыстары 

жөніндегі білімдерін 

бекіту 

Радмирге денсаулық туралы 

тақпақ үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету 

арқылы балалардың  есте 

сақтау қабілетін дамыту, 

тілдегі дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге үйрету.. 

Жеке жұмыс:    

Ясминаға «Еңбекпен  

ел көгерер,                         

Жаңбырмен жер 

көгерер».                

Мақсаты:  Мақал 

үйрету  арқылы 

балаларға  

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс:  Исламға  

«Менің Отаным» 

өлеңін жаттату. 

 Отан –менің ата-анам, 

Отан-досым , 

бауырым. 

Отан-өлкем, астанам, 

Отан-туған ауылым.                    

Мақсаты: Отанын 

сүюге, құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Патриоттық сезімдерін 

арттыру. 

Жеке жұмыс:  

Ибраһимге 

«Бағдаршам»                    

Мақсаты: 

Бағдаршаммен 

таныстыру.Жолд

а жүру 

ережелерін 

түсіндіру. 

Серуенге 

дайындық 

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



Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. 

Қимылды ойын «Маған қарай жүгір» 

Мақсаты: ересектердің ауызша белгісі бойынша қимыл қозғалыс жасай білуге үйрету.  

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

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Балалармен үйде 

қазақша әңгімелер, 

ертегілер оқу. 

Балалардың 

денсаулығына, 

тазалығына көңіл бөлу 

жайында әңгімелесу. 

Өзара дербес әрекеттер Ембикенің кеңесі: «Күн 

аяз болғанда ата-ананың 

жеті қателігі» 

Өзара дербес 

әрекеттер 

Мутьфильм көруді 

қара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  қараша  айының 4  апта 22- 26  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Дені саудың –жаны сау» 

Апта тақырыбы: «Біз күштіміз, ептіміз» 

Максаты: Салауатты өмір салты туралы түсінік беру.Денсаулық сақтау туралы түсінік беру, зейінін тұрақтандыру, ойлау қабілетін дамыту; 

Сөздік қорын байыту, байланыстыра сөйлеуін дамыту, салауатты өмір салты туралы түсінік беру;Спортпен шұғылдануға, тазалаққа ,  

ұқыптылыққа тәрбиелеу 

Күн тәртібі 

 

Дүйсенбі:22.11.2021 ж Сейсенбі:23.11.2021ж 

 

Сәрсенбі 24.11.2021ж Бейсенбі:25.11.2021

ж 

Жұма:26.11.2021ж 

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,дидактикал

ық, 

саусақ т.б 

 

 

 

 

 

 

Такпак жаттайық 

Денсаулық  — ол 

шыныққан, 

барлық  денең  мүшесі. 

Денсаулық  -ол  

тыныққан, 

жүйке  тамыр  жүйесі. 

Саусақ жаттығуы: 

Түтікше қолдарын 

жұдырықтайды 

жұдырық арасымен 

моншақтарды 

өткізеді,саусақтарыны

ң икемділіктерін 

арттырады. 

 «Өз үйіңді тап» 

Д/қ міндет.                 

Балалардың топтың 

бөлмесіндегі өз 

орындығына 

отыру,әуестік, 

тапқырлыққа 

тәрбиелеу;сөйлеу 

қабілетін дамыту. 

Макал-мәтелдер 

айтайық: 

Тазалык-денсаулық 

кепілі 

Тәні саудың жаны-

сау. 

 

Денсаулық-зор 

байлық. 

Дені саудың-жаны  

сау. 

 

 

 «Салем» 

Сәлемдесем әрдайым, 

үйде және көшеде 

Тіпті «салем» деймін 

мен 

Тауыққа көрші үйдегі 

Салемет пе, шуақты 

күн көкте! 

Салем, таң жаңа атқан! 

Салем, күн арайлы 

Ертеңгілік 

жаттығу 

Ертеңгі жаттығу кешені құралмен 

 

 

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



Ойындар, 

ұйымдастырылғ

ан оқу қызметіне 

дайындық 

"Дәрумендер»  (суретпен 

жұмыс) 

Мақсаты: Есте сактау, 

сөйлеу,ойлау қабілетін 

дамыту. 

Әуенді жаттығу ;  

Текшемен 

Дидактикалық ойын: «Не 

қалай дыбыстайды» 

Мақсаты;Балалар 

суретке қарай 

жануарлардың дыбысын 

дыбыстайды. 

Қимылды ойын: 

Сақинамды тап 

Мақсаты: 

балалаларды 

байкампаздыққа 

шапшыңдыққа 

баулу. 

Дидактикалық  ойын : 

«Денсаулыққа 

пайдалы затты тап» 

Мақсаты: Есте сактау, 

ойлау қабілетін 

дамыту. 

Мектепке дейінгі  

ұйым кестесі 

бойынша ҰО Қ 

1.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:  Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: «Денсаулық» 

Мақсаты: Денсаулықты 

нығайтуда дене 

жаттығуларының 

маңызын түсіндіру, 

дауысты, дауыссыз 

дыбыстарды дұрыс 

дыбыстауды жетілдіру, 

сөз бен сөзді  

ұйкастарына құрылған 

ойындарға 

қызығушылыққа 

тәрбиелеу. 

.Дидактикалық ойын:  

«Дәрумен пайдасы» 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Шеңбер бойлап және 

тоқтап жүру және 

жүгіру.Допты жоғарыға 

лақтыру.Бөрененің 

үстімен еңбектеуді 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Тәулік 

бөліктері» 

Мақсаты:Өзінің дене 

бөліктерін  атауға 

және бағдарлауға 

үйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Тәулік бөліктері» 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ.Дене 

шынықтыру. 

 Шеңбер бойлап және 

тоқтап жүру және 

жүгіру. Бөрененің 

үстімен 

еңбектеу.Биіктігі 5-10 

см заттан жерге 

секіруді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

Пән маманы  

бойынша 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Жаратылыстану 

Тақырыбы: Жабайы 

жануарлар. 

Мақсаты:Жабайы 

жануарларды танып, 

атай білуді және сыртқы  

ерекшеліктерін  ажырата 

білуді , олардың 

қимылдарына еліктеп 

жаттығуларды  жасауды 

(қоян болып 

секіру,аюдай қорбаңдап 

журді) 

3.Дидактикалық ойын:  

«Айырмашылығын тап» 

2.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: .«Меркелеік 

ән мен күй» 

Мақсаты: 

Шығармашылық қиылды 

дамыту.Көңілді 

қонақтармен  көңілді 

1.Б.Б.С:«Шығарм

ашылық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Оюлар» 

Мақсаты:Қазақ 

оюының дайын 

суретіне оның 

жетпей тұрған 

элементтерін салуға 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын:  

«Оюуын тап 

»2.Б.Б.С 

:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ: Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы:«Үй 

жануалары мен 

олардың төлдері» 

Мақсаты: Үй 

жануалары мен 

олардың төлдері 

туралы білімдерін 

1.Б.Б.С:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: 

.«Меркелеік ән мен 

күй» 

Мақсаты: 

Шығармашылық 

қиылды 

дамыту.Көңілді 

қонақтармен  көңілді 

қимылдар 

жасау,жапырақпен, 

саңырауқұлақпен  би 

қимылдарын көрсету 

Пән маманы  

бойынша 

2.Б.Б.С:«Денсау-

лық» 

Ұ.О.Қ Дене 

шынықтыру. 

Шеңбер бойлап және 

тоқтап жүру және 

жүгіру. Биіктігі 5-10 

см заттан жерге 

секіру.Еңіс тақтай 



үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

Пән маманы  бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

қимылдар 

жасау,жапырақпен, 

саңырауқұлақпен  би 

қимылдарын көрсету. 

Пән маманы  бойынша 

бекіту. 

Сабақты 

ұйымдастыру: 

Дидактикалық 

ойын:  

«Үй жануарын тап» 

бойымен еңбектеу 

дағдысын дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Поезд» 

  

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуен:  

Бақылау: Көгершінді 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

көгершінніәң немен 

қоректенетіні,қайда 

мекендейтіні, тұмсығы 

дене пішіні түсі, қалай 

дыбыстайтынын үйретіп, 

оларға қамқорлық 

жасауға тәрбиелеу. 

 

Ойын: «Шымшық доп» 

Мақсаты: Допты қатты 

тебуге,оны ұстап алуға 

үйрету.Ептілікке,жылда

мдыққа үйрету. 

 

Еңбек: Ауладағы 

құстарға жем беру. 

Максаты: Табиғатты 

аялай білуге,құстарға 

Серуен: 

Бақылау: Ауа-райын 

бақылау. 

Мақсаты: Күзгі табиғат 

құблыстарын түсіндіру. 

 

Қимылдық ойын: 

«Тышқан мен мысық» 

Мақсаты: Балаларды 

тату ойнауға 

үйрету.Тез 

жүгіруге,ептілікке 

шапшандыққа 

тәрбиелеу. 

 

Еңбек: Гүл 

тұқымдарын жинау. 

Мақсаты: Гүлдің 

тұқымынан өсетінін 

түсіндіру.көктемде 

тұқымды  гүлзарларға 

себетіндігіміз, 

Серуен: 

Бақылау:Кемпірқосақ-

ты бақылау. 

Мақсаты: Күз 

ерекшеліктерін 

түсіндіре отырып, 

жаңбырдан кейін 

кемпірқосақ 

шығатыны туралы 

түсінік беру.Түстерін 

ажыратып айту. 

 

Қимылдық ойын: 

«Қимақ» 

Мақсаты: Балаларды  

Ептілікке 

шапшандыққа үйрету. 

Еңбек:  Біздің аула  

Мақсаты:  Ауладағы 

ағаш бұтақтарын 

жинау. Балаларды 

еңбексүйгіштікке 

Серуен 

Бақылау:Күзгі 

көріністі бақылау. 

Мақсаты: Күздегі 

ерекшеліктер: күннің 

салқындауы,жаңбырд

ың жиі жаууы, 

жапырақтың сарғаюы, 

адамдардың жиі киінуі 

туралы түсініктерін 

қалыптастыру. 

Қимылдық ойын: 

«Жүгіріп өтуге үлгер» 

Мақсаты: 

Ептілікке,батылдыққа 

тез секіруге үйрету. 

Еңбек:Ойын алаңы 

Мақсаты: Ойын 

алаңдағы бұтақтарды 

жинау.Өз алаңдарын 

таза ұстауға үйрету. 

 

Серуен   

Бакылау: Күз 

мезгіліндегі 

адамдардың киім 

киісін бақылау. 

Қимылды ойын: 

«Күн мен түн» 

Мақсаты: 

Балалардың әртүрлі 

қимыл-қозғалысын 

дамыту,шапшаңдық

қ, ептілікке баулу. 

Еңбек: Біздің 

ауламыз. 

Мақсаты: Ауладағы 

түскен  

жапырактарды 

жинауға балаларды 

тазалыққа, 

еңбекқорлыққа 

баулу. 

Қимылды ойын: 



қамқор болуға 

тәрбиелеу. 

Еркін ойындар 

 

баулу. 

Дербес ойындар: 

1.Әткеншек тебу. 

2.Ирек жолмен жүру. 

Еркін ойындар «Ортасына кім 

бұрын жетеді?» 

Мақсаты: 

Балалардың қимыл-

қозғалысын 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. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа  

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол болсын, 

Денсаулығың зор болсын. 

 

Жасамас үшін 

ағаттық, 

Тыңда ақылды, 

қабылдап. 

Алдында ішер 

тамақтың, 

Қолыңды жу 

сабындап 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің 

батасы                   

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің. 

 

Дастарханның 

басында,      

  Әдептен біз 

озбаймыз. 

Үлкендердің 

қасында,          

Қолды бұрын 

созбаймыз. 

 

Нан қиқымын 

шашпаңдар      

Жерде жатса баспаңдар  

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар. 

 

 

Ұйқы Жәй әуен балаларды ұйқыға 

жатқызу.  

 Түлкі мен ешкі 

ертегісін оқып беру. 

Әлди-әлди әуенімен 

ұйықтату. 

Балалардың 

қалауымен 

ертегісін оқып  

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп тұру.              

Ауа, су ем 

шаралары 

 

Кілемше үстінде жаттығулар: 

Балалар мәтін мазмұнына 

сәйкес 3-4рет қимылдарды 

көрсетеді. 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттерін 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

 

Түймелі жолмен 

жүреміз. 

 

 

Тыныс жаттығулары:  

Терең дем алу «ммм» 

деп дыбыстап (ауыз 

түгел жабық) мұрын 

арқылы дем шығару. 

Бесін ас. Мәдени-гигиеналық дағдыларды дамыту,тамақтану мәдениетін қалыптастыру. 

Тамақты ұқыпты ішу. Тағамды толығымен шайнап жеу керектігін түсіндіру.  



 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табиғат құблыстары 

ойыны: 

Шарты:педагог табиғат 

кұбылстарын кезек-кезек 

айтады.Әр құблысын 

атаған кезде алдын ала 

көрсеткен қимылдарын 

көрсетеді. Жаңбыр 

дегенде саусақтарымен 

үстелді тырсылдатады. 

«Саусақтарым менің» 

Бас бармағым-әкем Бас 

бармақты көрсету 

Балаң үйрек -анам,  

Сұқ саусақты көрстеу 

Ортан терек- ағам 

Ортаңғы саусақ 

Шылдыр шүмек- тәтем 

Шылдыр шүмекті 

көрсету 

Кішкентай бөбек-мен 

Кішкентай саусақты 

көрсету. 

Балаларды көңілді 

әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың 

көңілдерін көтеруге 

үйрету. 

(видео) 

 

 

Вариативтік 

компонент:                    

«Асық 

терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары 

бойынша) 

Сюжетті-рөлдік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақсаты:Балалардың 

білім 

деңгейін,ойындарды 

ойната отырып,әрі 

қарай жан -жақты 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Алина мен Бейбарысқа 

тапсырмалар беру 

аркылы оң және сол 

ұғымдарын ажырата 

білуге үйрету.  

Илияс пен  Әлиге Р,Ш 

дыбыстарын дұрыс 

айтуға жаттықтыру. 

Бекзатка түстерді 

ажыратуға білу үшін 

тапсырмалар беру. 

Альфияға 

«ойыншықтар» 

туралы әңгіме 

құрастыруға 

үйрету. 

Сөйлеуді дамытудан 

Исламға  

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Мақсаты: Балалармен бірге ойындар ұйымдастырып, ойынға деген қызығушылықтарын,қарапайым тапсырмаларды 

орындауға үйрету, достыққа тәрбиелеу. 

Серуеннен оралу Серуенге қызығушылық туғызу. Балалармен жеке әңгімелесу: «Денсаулық» тақырыбында әңгіме жүргізу.  

Балалардың Ата-аналарға кеңес: Мамандар кеңесі: Ата-анаға; Кеңес: «Үйде Ата-анаға; «Демалыс күндері 



үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

«Балаңызды 

сөйлеуге үйрету 

үшін үй 

жағдайында не 

істей аласыз?». 

мысалы: Психологтің 

кеңесі: «Балаңыз 

балабақшаға келгісі 

келмей жыласа не істер 

едіңіз» 

«Балалаңызды 

киіндірген кезде 

киімдердің 

түстерін айтып 

отырасыз ба? 

балаңыздың өзіне-өзі 

қызмет көрсетуіне 

қандай жағдай 

жасайсыз?». 

балаңызбен ойнайсыз ба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021- оқу жылының   желтоқсан  айының   I-аптасы 06.12-10.12.2021жылы  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:«Менің Қазақстаным» 

Апта тақырып: «Алақай қыс келді!» 

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі туралы білімдерін тиянақтау, жыл мезгілдеріне байланыстыөзгерістерді бақылап ажырата білуге, қсқы 

табиғат көрінісін,қысқы оыйн түрлерін әңгімелеп айту арқылы байланыстырып сөйлеуге үйрету. Қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін 

арттыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 06.12.21ж Сейсенбі:07.12.21ж  Сәрсенбі: 08.12.21 ж Бейсенбі: 09.12.21ж Жұма: 10.12.21 ж 

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. ) 

         Санамақтар: 

Ал санайық,санайық, 

Сан сырына қанайық. 

Бір саусақты жұмайық, 

«Бір саны»,деп-ұғайық! 

Екі саусақ жұмайық, 

«Екі сан»-деп тыңайық! 

Үшіншісін жұмайық, 

«Үш саны»-деп шығайық. 

            Жұмбақ: 

Қыста ғана болады, 

Ұстасаң қолың тонады. 

(Мұз) 

Шелек қалпақ басында, 

Сәбіз екен танауы. 

Қыста қардан тұрады, 

Танып көршісен оны. 

(Аққала) 

Тақпақ жаттайық: 

Қыс келді,қыс келді. 

Ақтарып ақ қарды. 

Жон аппақ түске енді, 

Аралап қайтайық, 

Ақ күміс бақтарды. 

        Жұмбақ: 

Қалбалақтап ұшады. 

Қанаты талып, 

Жерді барып 

құшады.(Қар) 

Тақпақ жаттайық: 

 

Далада қар борайды, 

Ақ мамыққа орайды. 

Мұз болады қатады, 

Жып-жылтыр боп жатады. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

сөз:Астарыңыз дәмді болсын! Бата беру 

Аумин десең маған 

Құдай берсін саған 

Алтыннан-жағаң 

Күмістен тағаң 

Оң жағыңнан кетпесін 

Тілеуің қабыл 

Мұратың асыл болсын  (Аумин) 

Ойындар, 

ұйымдастыры

л- 

Дидактикалық ойын:  

«Не артық?» 

Шарты:Балаларды суретке 

Дидактикалық ойын. 

«Тез-ақырын» 

Мақсаты:Балаларға 

Дидактикалық ойын: 

«Қайсысы артық» 

Шарты:Тақтаға әр 

Қимылды ойын: 

«Қатырмақ» 

Шарты:Балалардын  

Дидактикалық ойын: 

«Не артық» 

Шарты:Қысқы ойынға 



ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

қарап жыл мезгілдерінін 

ішінен қыс мезгілдерінің 

суреттерін ажырату. 

тақпақтарды тез және 

ақырын айтуға үйрету. 

мезгілдің киімдері 

ілінеді,осы киімдердің 

ішінен артық киімдерді 

табу керек. 

қолдарына сиқырлы таяқ 

тигенде  бала қатып 

қалады.  

жатпайтын ойын 

құралын табу. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша ҰОҚ 

1.Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы:«Мен  

тұратын қалаға қыс келді» 

Мақсаты: Балаларға ауыл 

мен қала туралы түсінік 

беру, қысқы өзгерістерді 

тани білуге  

үйрету.Сөздердін дұрыс 

айтылуын, 

байланыстырып айтуға 

дағдыландыру. 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Өз қалаңды білесің бе?» 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. «Жыланша» заттарды 

айналып өтіп жүру және 

жүгіру.Еңіс тақтай 

бойымен еңбектеу.Еңіс 

тақтай бойымен жүруде 

тепе-теңдікті сақтауды 

үйрету. 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Дене 

бөліктері» 

Мақсаты:Өзінің дене 

бөліктерін атауға және 

бағдарлауға үйрету. 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

Қимылды ойын: «Тез 

ата» 

 

2.Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 

Тема: Пришла зима 

Цель: Расширить 

словарный запаспо 

теме ,развивать умение 

составлять рассказ по 

образцу,формировать 

умение поддерживать 

разговор. Воспитывать 

любовь к природе. 

Пән маманы бойынша 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

2.«Жыланша» заттарды 

айналып өтіп жүру және 

жүгіру.Еңіс тақтай 

бойымен жүруде тепе-

теңдікті сақтауды 

қалыптастыру.Лақтырған 

допты қағып алуды 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

Пән маманы бойынша 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Мүсіндеу 

Тақырыбы: 

«Ыдыстар» 

Мақсаты: Алакан 

арасында,жазыкта түзету 

және домалактау 

кимылдары аркылы 

кесектерді жаюды, 

ыдыстың мүсінін 

жасауды  үйрету.  

Үстел-үсті ойыны: 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты: Табиғаттың өлі 

және жанды  табиғаттың 

ерекшеліктері туралы 

түсініктерін 

жүйелеу. Балабақша 

аумағындағы және жақын, 

алыс мекендердегі  

өсімдіктерді (ағаштар мен 

бұталар)  ажырату және                                    

атай білу дағдыларын 

дамыту. 

Диддактикалық 

ойын:«Қай ағаштың 

жапырағы?» 

 

Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы:«Сандық 

тағы оюлар» 

Мақсаты:Дайын 

сандыктың суретіне 

карапайым ою 

элементтерін 

штрихтармен бояуды 

үйрету. 

Үстел-үсті ойыны: «Оюды 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы:«Гүл» 

Мақсаты:Қағазды 

буктеу тәсілін  

қолдануды уйрету. 

Дидактикалық 

ойын:«Айырмашы-

лығын тап» 

 

Дидактикалық ойын: 

«Айырмашылығын 

тап» 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

«Жыланша» заттарды 

айналып өтіп жүру 

және жүгіру.Лақтырған 

допты қағып алуды 

жетілдіру. Орындық 

аяқтарының арасымен  

еңбектеуді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық 

Пән маманы бойынша 

 

 



Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

Пән маманы  бойынша 

3.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: .Алғашқы 

қар 

Мақсаты: Қоршаған 

ортаның әсемдігін  танып 

білу.Қыс мезгілінің 

құбылыстарын айтып 

өту..Қыс туралы ән 

жаттау,жеке және хормен 

айту. 

Пән  маманы бойынша 

 

 

«Ыдысын тап?» 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

Қимылды ойын: 

«Ыдысын тап» 

 

 

 

құрастыр» 

Вариативтік компанент: 

«Асық терапиясы» 

 

Серуенге 

дайындық 

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу   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 назар 

аударып, оны анықтай 

білуге көңіл қою. Ауа 

Ұлпақарлар 

ұшқының бақылау. 

Мақсаты: балаларды 

қар ұшқындарының 

қалай пайда 

болатынын, олардың 

құрлысымен 

таныстыру, сонымен 

бірге балаларды 

байқағыштыққа 

тәрбиелеу. 

Балаларға қар ұлпасын 

Қар жауып тұрған 

құбылысты бақылау 

Мақсаты: қардың 

жауып тұрғанын 

бақылау, ауа райына 

байланысты 

құбылыстарды 

түсіндіру, аязды күнде 

қар жеңіл болады, олар 

ауада би билегендей, 

жылырақ күнде қар 

ауырлау тартады,- 

Қырауды бақылау. 

Мақсаты: балаларға 

қыраудың қалай 

болатынын айтып кету. 

Қырау түскен 

ағаштарды бақылау. 

Темір затқа үрлеп 

көрейік. Оған қырау 

түсті, біздің буымыз 

суықтан қырауға 

айналды. Сонымен 

қырау бұл кәдімгі бу, 

Мұз сүңгісін бақылау 

Мақсаты: балаларға 

мұздың қасиеті туралы 

мол түсінік беру. 

Байқағыштық қасиетті 

қалыптастырып, іске баға 

беріп, қортынды жасай 

білуге үйрету. 

 Қимылды ойын: «Үйсіз 

қалған қоян» 

Мақсаты: ойынның 

тәртібін сақтай отырып, 



райының қай кезінде іздер 

жақсы көрінеді? 

Еңбек: құс тар үшін 

жемсалғыш жасап, оны 

ағашқа іліп қою, жем салу. 

Мақсаты: қыстаған 

құстарға, хайуанаттарға 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Ақ қоян» 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке баулу. 

Мақал: 

Жемберсең құсқа қыста, 

сауабы тиер оның жазда. 

 

қағып алып, зейін 

қойып, анықтауға 

ұсыну. Қар ұшқыны 

алты қанаттан тұрады, 

олар бір—біріне өте 

ұқсас келеді. 

Қар ұшқыны жаңбыр 

сияқты, бұлтта 

жаратылады.. 

Қимылды ойын 

«Ортаға түспек» 

Мақсаты: тез жүгіріп 

секіруге, ептілікке 

үйрету. 

Еңбек: қар атжалдарын 

жасауға балаларды 

үйрету. 

 

қалықтап жерге түседі, 

суық күнде қар 

ұшқындары жеделдеп 

жауады. 

Қимылды 

ойын: «Аңшы мен 

қояндар» 

Мақсаты: жылжымалы 

лақтырған нысанға 

затты тигізу, жүгіруге 

өрмелеп шығуға 

жаттықтыру. 

Еңбек: Тәрбиеші 

жұмысты әркімге бөліп 

беруге көмектеседі. Бірі 

қарды жинаса, енді бірі 

оны тасиды, шанаға 

артады, ұжым болып 

бәрі қарды тазалауға 

қатысады. 

Мақсаты: жұмысты 

бірігіп атқаруға бағыт 

беру. 

ол әйнек шынысына, 

ағаш бұтақтарында, 

бұтақтарында, басқа 

заттарда қатып, 

қырауға айналған. 

Қырау әдетте күннің 

ашығында пайда 

болады. 

Қимылды ойын:  

«Суыққойлар» 

Мақсаты: қимылды 

жаттығуларды жасауды 

үйрету, тапқырлық 

таныта білу. 

Еңбек: бір біріне 

кедергі жасамай, 

жұмыс істеуге үйрету. 

 

секіріп алға жүгіру. 

  

Серуеннен 

оралу  

Бұл бала қай бала 

Пай-пай тап-таза 

Ақ қаздай 

Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай! 

Дейміз біз мадақтай 

Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық 

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 Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

«Кім мықты?» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу кешені 

«Тартылу» 

Бастапқы қалып: арқамен 

жату 

1.Қол бел тұсында 

 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені   «Доп» 

Бастапқы қалып: аяқ 

бірге 

1.Допты секірте 

отырып, екі аяқпен 

секіру 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені Сырғанақ 

Бастапқы қалып: 

отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, 

қолымызды 

артымызға қоямыз 

2.Қолымызға күш 

түсіре 

отырып,аяғымыз-дың 

ұшымен тірей отырып, 

Беліңді көтеру 

Бастапқы қалыпқа 

келу. 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Бұрыштар» 

1 жатып, қолды аяққа 

созып,аяқты тіке 

жоғары көтеру. 

2.  «Қанқыз» тізерлеп 

отырып,жоғары 

тұру.Қайта отыру,алға 

еңкею, қол артта 

созулы. 

Ұйқы ашар жаттығу кешені:  

«Доп» 

Бастапқы қалып: аяқ бірге 

 

1.Допты секірте отырып, екі 

аяқпен секіру 

 

Бастапқы қалыпқа келу 

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

Ойындар 

дербес, әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

«Қыс»мезгілі туралы 

әңгімелеу. 

Мақсаты:Балаларға 

сұрақ қою арқылы 

сөздік қорын дамыту. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Тез жауап бер.» 

 Мақсаты: 

Қыс мезгілін сипаттап  

атай білуге үйрету. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты:  Қабылдау, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс. 

«Қыс» өлеңі 

Ақ  киімді,денелі,ақ 

сақалды, 

Соқыр мылқау,танымас тірі 

жанды.  

Үсті-басы ақ қырау түсі 

суық. 

Басқан жері сықырлап,келіп 

қалды. 

Жеке  баламен жұмыс: 

«Үйшік»ертегісі 

 Мақсаты: ертегі 

кейіпкерлерін дұрыс 

атауға, сомдауға 

үйрету.                                   

Жеке баламен 

жұмыс:»Қыс»тақпақ 

Қыс келді,қыс келді. 

Ақтарып ақ қарды. 

Жон аппақ түске енді, 

Аралап қайтайық, 

Ақ күміс бақтарды. 

Мақсаты:Балалардың 

жаттауға үйрету,тілін 

дамыту. 

Жеке баламен жұмыс: 

«Жыл мезгілін 

сәйкестір» 

Шарты:Төрт жыл 

мезгілдерінің 

айырмашылығын 

атау. 

Жеке баламен жұмыс: 

«Қыс»мезгілі 

Мақсаты:Қыс мезгілін 

сиппаттап айтуға үйрету. 



Мақсаты:өлеңді мәнерлеп , 

оқуға үйрету. Дыбыстарды 

дұрыс айтуға үйрету. 

 

 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 

Ана – аналармен 

әңгімелесу.  

Баланы балалабақшаға 

уақытында әкеулерін 

ескерту. 

Баланың тәрбиесі 

туралы әңгімелесу 

Ертеңгілік 

жаттығуға 

балаларды үлгертіп 

әкелулерін ата-

аналарға түсіндіру. 

Ата-аналараға 

балабақшаға төлейтін 

төлем ақысын 

уақытылы керектігін 

ескерту 

Балалардың үйге 

қайтуы. 

Ата-аналарға 

балаларының  апта  

бойындағы  балабақшаға 

қатысуы  туралы  айту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021- оқу жылының   желтоқсан  айының   IІ-аптасы 13.12-15.12.жылы  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Туған өлкем». 

Мақсаты: Балаларды Отанды сүюге,Қазақстан Республикасының рәміздерін қастерлеуге, еліне,туған жерге деген сүйіспеншіліктерін 

арттыру мақсатында олардың сөздік қорларын көбейтіп,танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 13.12.21ж Сейсенбі:14.12.21ж  Сәрсенбі: 15.12.21 ж   

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. ) 

«Астанаммен 

мақтанам!» 

Астана және оның 

көрікті жерлері туралы 

балалармен әңгіме. Ой 

пікірлерін тыңдау. 

Суреттер қарау. 

 

Үстел үсті ойыны              
«Бөліктерін тап»                               

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету. 

Суретпен әңгіме:                 «Менің 

Қазақстаным» 

Мақсаты:балалармен әңгімелесу. 

  

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

Сиқырлы сөз:Астарыңыз дәмді болсын!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын:  

«Менің қалам» 

Шарты:Сурет бойынша  

қалалардың атын айту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Көрікті қала» 

Шарты:Әртүрлі карточка 

арасынан қалаларды табу. 

Дидактикалық ойын: 

«Бөліктерін тап» 

Шарты:Берілген  

суреттердің бөлігін тауып 

орналастыра білу 

  

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы «Менің туған 

өлкем» сурет бойынша 

әңгіме 

Мақсаты: Туған өлке 

оның табиғаты, 

айналасындағы заттар 

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика негіздері 

Тақырыбы: «Тәулік бөліктері» 

Мақсаты:Тәулік бөліктерін: 

таңертең, күндіз, кеш, түн 

тануға және атауға үйрету. 

Дидактикалық ойын: «Қай 

мезгіл?» 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қыстағы 

жабайы жануарлар» 

Мақсаты:Туған өлкені 

мекендейтін жабайы аңдар 

туралы қарапайым 

түсініктер беру. 

  

 

 

 

 



туралы әңгіме құрастыра 

білуге үйрету,зат 

есімдерді көмекші 

сөздермен үстінде, 

астында, касында 

жанында бірге колдануға 

қоршаған ортасы туралы 

сұрактар қоюға уйрету. 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Менің мекен жайым» 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Қол ұстасып арқаннан 

ұстап жүру және 

алаңнын біржағынан 

екінші жағына 

жүгіру.Орындық 

аяқтарының арасымен 

еңбектеу.Допты 

көлденең нысанға 

лақтыруды үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен 

мысық» 

 

 

 

2.Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ:Дене шынықтыру  

 Қол ұстасып арқаннан ұстап 

жүру және алаңнын біржағынан 

екінші жағына жүгіру..Допты 

көлденең нысанға лақтыру.Еңіс 

тақтай бойымен жүруде тепе-

теңдікті сақтауды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Тышқандар мен мысық» 

 

 

Дидактикалық 

ойын:«Кандай аң?» 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Қандай аң» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық»  

Ұ.О.Қ:  

МузыкаТақырыбы:«Қысқы 

әуен» 

Мақсаты: Қыс көрінісін 

естіп білуге,оны қимыл 

қозғалыспен бейнелей 

білуге баулу.Қысқы әндерге 

қызығушылықтарын 

ояту,музыканы ттыңдауға 

талпындыру. 

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   



Серуендеу  Ағаштарды бақылау. 

Мақсаты:  Ағаштың 

қысқы көркін бақылау. 

Балаларды табиғаттың 

қорғаушысы болуға 

тәрбиелеу. 

Тапсырма: ағаш туралы 

суреттер бойынша 

шығармашылық әңгіме 

құрастыру. Әр балаға 

суреттер таратылады. 

Еңбек:  Ағаштың түбіне 

қар жинау. 

Мақсаты: балаларға 

ағаштың түбін қармен 

жабудың сырын, 

пайдасын түсіндіру. 

Қимылды ойын: «Біз 

көңілді баламыз». 

Жұмбақ:   

Жазда жатсаң 

көлеңкесіне алады, 

Қыста жақсаң, жаның 

рахат табады. 

                                           

              Ағаш 

Терезе өрнектерін 

бақылау. 

Мақсаты: балаларға 

құбылысты түсіндіру. 

Олардың ойын толықтыру. 

Терезедегі өрнектерді 

бақылау. 

Тапсырма: трафареттің 

көмегімен «Аяз атаның 

терезеге салған келемежді 

суреттері» атты ұжымдық 

жұмыс жасау. 

Қимылды ойын: «Айлакер 

түлкі» 

Мақсаты: оңды – солды 

жалтырап жүгіруге жаттығу. 

Еңбек: қардан бекініс 

жасауды үйрету. 

Мақсаты: күрекпен қарды 

ойып, үй салуды, бекет 

тұрғызуды үйрету. 

Жорамал: қыз аязды болса – 

жаз ыстық болады. 

  

Желді бақылау 

Мақсаты: желдің бағытын 

қапалық арқылы анықтау. 

Сұрақтар: 

1.Желдің бағытын, күшін қалай 

біліп, анықтауға болады? 

- үй мұржаларынан шыққан 

түтіннен 

- қағаздың ұзыншалау 

кішкентай кескінділерінен т.б. 

жорамалдарынан анықтап 

білуге болады. 

Қимылды ойын: «Әткеншек» 

Мақсаты: алғашқыда асықпай, 

сонан соң тез айналып жүгіру. 

Еңбек: алаңшаны көркейту 

үшін түрлі-түсті мұз 

кесінділерін дайындап қою. 

Мақсаты: суды қатырып, мұз 

қалпына келтіру, заттың 

алғашқы күйінен екінші күйге 

көшіру.. 

Жорамал: қарғалар мен 

шауқарғалар ағаштың төменгі 

бұтақтарына отырса – күн желді 

болады. 

   

Серуеннен оралу  Өз бетімен киінуін, аяқ киімдерінің бауын байлауын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау, үйрету, мадақтау  

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 үстінде жан 

жағына қарамай дұрыс 

және сөйлемей 

отыруғызуға үйрету 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды 

үгітпей, қоқымдарды 

шашпауға тәрбиелеу 

Тамақты төкпей жеуге үйрету   

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

Балаларға ұйықтауға жағымды 

жағдай жасау. 

Ән айту. 

  



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені: «Тартылу» 

Бастапқы қалып: 

арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа келу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені: «Сырғанақ» 

Бастапқы қалып: отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, қолымызды 

артымызға қоямыз 

2.Қолымызға күш түсіре 

отырып,аяғымыз-дың 

ұшымен тірей отырып, 

Беліңді көтеру 

Бастапқы қалыпқа келу. 

Ұйқы ашар жаттығуларын 

орындау: 

«Денсаулық жолымен жүру». 

 

Бөлме температурасындағы 

сумен жуыну.Сүлгімен 

құрғатып сүртіну.Ұқыпты 

киініуге 

үйрету,шашын,киімдерін реттей 

білу 

  

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не?»  

Шарты:Сурет бойынша 

рәміздер 

көрсетіледі,атын атау.    

Дидактикалық ойын: 
«Әнұранды тап» 

Шарты:Әртүрлі әуен 

жіберіледі, ішінен әнұранды 

табу. 

Дидактикалық ойын: 

«Бәйтерек құрастыру.» 

 Шарты:Берілген бөліктерден 

бәйтерек құрастыру. 

 

  

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 
«Менің Қазақстаным» 

Мақсаты:Балаларға 

сурет бойынша 

әңгімелеу. 

Жеке  баламен жұмыс: 
«Рәміздерді ата!» 

Мақсаты:Елтаңба,Ту,Әнұран 

туралы түсініктерін нығайту. 

Жеке баламен жұмыс: «Қай 

қалада тұрасын» 

Мақсаты:Өз мекен –жайы 

тұрғылықты жерін атауға 

үйрету. 

  

 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-аналармен қарым-

қатынас, балалармен қоштасу. 

Балалардың 

тазалықтары туралы 

әңгіме. 

Ойыншықтарды орындарына 

орналастыруға үйрету. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-оқу жылының желтоқсан  айының III аптасы 20–24 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Нұрсұлтан – бас қала». 

Мақсаты:Қазақстан Республикасының бас қаласы Астана туралы білімдерін суреттерді қолданып,қарастыру арқылы қалыптастыру. 

Бүлдіпшіндердің бойына Отанға, президентке деген сүйіспеншілік пен құрмет қасиетін қалыптастыру.Еліміздегі бас ғимараттарды ажырата 

отырып атай білу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 20.12.21ж Сейсенбі:21.12.21ж  Сәрсенбі: 22.12.21 ж Бейсенбі: 23.12.21ж Жұма: 24.12.21 ж 

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. ) 

Суретпен әңгіме:                 

«Менің Қазақстаным» 

Мақсаты:балалармен 

әңгімелесу. 

 

 «Астанаммен 

мақтанам!» 

Астан және оның 

көрікті жерлері туралы 

балалармен әңгіме. Ой 

пікірлерін тыңдау. 

Суреттер қарау. 

 

Үстел үсті ойыны              

«Бөліктерін тап»                               

Мақсаты: балаларға 

берілген суреттердің 

бөлігін тауып 

орналастыра білуге 

үйрету 

Тақпақ жаттайық. 

Ел ордам менің-

Астана, 

Осында жаңа бастама. 

Сәулетті зәулім үйлер 

көп 

Көрікті сондай жас 

қала. 

Саусақ ойыны: 

Саусағымда сақина 

Санап көрші кәнеки 

1,2,3 Бір, екі үш 

Демалайық жинап күш. 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

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

Бата беру: 

Бірлік берсін басыңа, 

Береке берсін асыңа.(әумин) 

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Не артық». 

Мақсаты:Балаларды 

суретке қарап, әдемі 

ғимараттарды тауып 

оларды топтастыруға 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Кім жылдам»  

Шарты:Берілген 

бөліктерден бәйтерек 

құрастыру,2-топқа 

бөлініп. 

 Мақсаты: балаларды 

жылдамдыққа, 

ептілікке үйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты:  Қабылдау, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

 

 

 

 

Дидактикалық ойын:  

«Артығын тап». 

Шарты: 

Әр балаға әртүрлі 

ғимараттар суреттері, 

ішінде біреуі өзгешелігін 

табуы. 

Әңгімелесу 

«Менің Астанам» 

«Астананың әдемі 

қалаларымен 

таныстыру,әңгіме-леу. 



 

 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Астана» 

(сурет бойынша 

әңгімелеу) 

Мақсаты:Еліміздің бас 

қаласы Астана, Бәйтерек 

түсініктерін кеңейту, 

сөздердің анык айтуға 

үйрету. 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Сүйікті қалаға саяхат» 

айттық? 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Төбешікке шығып 

және одан түсіп саппен 

жүру және тұтас топпен 

сапқа қайта 

тұру.Лақтырған допты 

қағып алу.Орындық 

аяқтарының арасымен 

еңбектеуді дамыту. 

Қимылды ойын: 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Кеңістікте 

бағдарлау»   

Мақсаты: Кеңістікте 

бағдарлау:өзінің дене 

бөліктерінің 

орналасуына қарай 

бағдарлай білуге 

үйрету.Өзіне қатысты 

кеңістік бағыттарын 

анықтай білу, заттарды 

оң қолымен солдан 

оңға қарай 

орналастыру, өзінің 

дене бөліктерін  

бағдарлау және атау 

(бас,аяқтар,қолдар) 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 
4.Дидактикалық ойын: 

«Тез тап» 

мүшелерін атау. 

  

Б.Б.С. « Қатынас» 

Ұ.О.Қ.Орыс тілі 

Тема:Моя столица 

Нурсултан 

Цель:Формировать 

чувства любви к 

родному 

городу.Воспитывать 

положительное 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

2. Төбешікке шығып 

және одан түсіп саппен 

жүру және тұтас топпен 

сапқа қайта тұру. 

Орындық аяқтарының 

арасымен 

еңбектеу.Допты тура 

нысанаға лақтыруды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

Пән маманы бойынша 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Жапсыру 

Тақырыбы: «Бәйтерек 

пен көк байрақ»  

Мақсаты:Бәйтерек пен 

көк байрақтың 

бөліктерін жапсыруды, 

желім калдыктарын 

кағаз майлыктармен 

сүртуді үйрету. 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

.Дидактикалық ойын: 

«Біздің көрікті 

қалалар» 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Еліміздің 

бас қаласы-Астананың 

табиғаты» 

Мақсаты:Еліміздің бас 

қаласы-Астананың 

табиғатының әсемдігі, 

ауа-райының ерекшелігі 

туралы білімдерін 

кеңейту. 

 

Дид-қ 

ойын:«Астананың 

көрікті жерлері» 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

1.Шаттық шеңбер 

2.Балаларға біздің әсем 

Астанамыз,әдемі 

қалаларымен 

таныстыру.Табиғат 

ерекшелігі мен ауа 

райымен 

таныстыру.(Бейне таспа 

арқылы) 

3.Сергіту сәті: 

(бейне таспа арқылы) 

4.Дидактикалық ойын: 

«Астананың көрікті 

жерлері» 

Шарты:карточка арқылы 

ажыратып айту. 

5.Қорытындылау 

Сұрақ-жауап  

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Әтеш» 

Мақсаты:Қағазды 

жырту шиыршыктау 

тәсілдерін пайдаланып 

кағаз беттерін көлемді 

пішіндерге 

турлендіруге уйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Ұйқасын тап» 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

. Төбешікке шығып 

және одан түсіп 

саппен жүру және 

тұтас топпен сапқа 

қайта тұру. Допты 

тура нысанаға 

лақтыруды 

қалыптастыру.Биіктігі 

5-10 см заттан жерге 

секіруді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен 

қасқыр»Пән маманы 

бойынша 

 

 

 



«Қоян мен қасқыр» 

Пән маманы бойынша 

 

Б.Б.С:«Шығармаш-

лық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

«Тақырыбы:Отан-ортақ 

үйіміз» 

Мақсаты: Туған жерге 

деген сүйіспеншілік 

сезімін дамыту.Отан 

туралы әндер 

тыңдау,айту. 

Пән маманы бойынша 

 

 

отношение к местам 

где они родились и 

живут.Расширять 

знания детей  о 

Республике Казақстан, 

ее символах и 

традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Сурет   салу 

Тақырыбы: «Бәйтерек» 

Мақсаты: Түзу, домалақ  

пішінін, бәйтеректің 

суретін салуға үйрету. 

Бояу түсін таңдап, сурет 

салуға қызығушылығын 

арттыру 

Ізденістік 

ұйымдастырушылық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Бәйтерек 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  «Саябаққа саяхат»  

Мақсаты: қыстың 

(нышаны) белгілері 

туралы балалардың 

білімін анықтап, 

толықтыра 

түсу.Балалардың сөз 

құрамында:қыс,қар, мұз, 

аяз,қар қырш-қырш 

еттеді,жалтырайды,жылт

Қар жинау 

машинасын бақылау.  

Мақсаты: адам еңбегін 

жеңілдететін 

машинамен 

таныстыруды 

жалғастырып, 

қоршаған орта 

білімдерін толықтыру. 

Тапсырма: «Ауланы 

тазалаушының еңбегін 

«Күн көзін бақылау» 

Мақсаты: күннің көзін 

қыс мезгілімен (қыстың 

басы, ортасы,аяғымен ) 

байланыстырып, 

балаларға барынша мол 

түсінік беру 

 Қимылды ойын: «Жұп 

болып эстафета 

ойының жүргіру» 

Мақсаты: шанамен 

«Ауа райын бақылау» 

Мақсаты:  Балаларға 

ауа райының  жағдайын 

байқап, белгілеуді  

ұсыну. Қатты желге  

назар аудару. Қатты 

жел әсіресе  ақпан 

айында  жиі болады, 

ұйтқыған  боран мен 

бұрқасын борандарда 

қар бір жердең бір 

«Қысқы серуен» 

Мақсаты: балалардың 

қыс жөніндегі 

түсініктерін  толық-

тыра түсу. 

Туған табиғатқа деген 

балалардың 

сүйіспеншілігін 

қалыптастырып,арт-

тыру, оның ғажап 

сұлуғын балаларға 



ылдайды басқа қысқа 

байланысты сөздер 

қолдану.Балаларды 

табиғаттың 

қамқоршысы,жанашыры 

етіп тәрбиелеу.  

Қимылды ойын: «Біз 

көңілді баламыз» 

Мақсаты: тез 

жүгіруге,жүгірген 

баланы тез ұстап алуға  

жатықтыру. 

  

                      

қалай жеңілдетсем» 

деген тақырыпқа 

шағын әңгіме 

құрастыру. 

Қимылды ойын:     

  «Аңшы мен коян» 

Мақсаты:нысаңаға  зат-

ты лақтырып тигізу, 

жугіру,өрмелеп жоғары 

шыға білу. 

Еңбек:гүлзарға,ыдысқа 

түрлі-түсті мұзды 

қатырып қою. 

Мақсаты:балалардың 

эстетикалық 

танымдарын арттыру. 

Жорамал:Қыс қарлы 

болса-Жаз жаңбырлы 

болады. 

сырғанақ 

тебу.Балаларды 

эстафета бір-біріне 

беруге үйрету.Жолдасы 

үшін жанашыр,жақсы 

жолдас болуға  

тәрбиелеу. 

  

Еңбек: Аққала жасау. 

Мақсаты: қармен 

жұмыс істеуге үйрету. 

Жеке жұмыс: өз 

қиялдарымен әнгіме-

салаттарды құрату. 

   

    

жерге жөңікіліп жүреді. 

 Қимылды ойын: 

«Үшінші артық» 

Мақсаты:Шапшандық-

қа баулу. 

  

Еңбек:Ауланы қардан 

тазалау. 

Мақсаты: күректі 

пайдалана білуге 

үйрету. 

  

Қимылды ойын: Денені 

тік ұстап, жатығуларды 

дұрыс білу. 

  

сүйсіндіру. 

Қимылды ойын: 

«Суық аяз» 

Мақсаты: тез жүгіруге 

жүгірген баланы ұстап 

алуға жаттықтыру. 

  

Серуеннен оралу  Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық 

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 үстінде жан 

жағына қарамай дұрыс 

және сөйлемей 

отыруғызуға үйрету. 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды 

үгітпей, қоқымдарды 

шашпауға тәрбиелеу 

Астан кейін «Рахмет» 

сөзін айта білу 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Дастарханның басында,       

Әдептен біз озбаймыз. 

Үлкендердің қасында,          

Қолды бұрын 

созбаймыз. 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» 

ертегісін оқып беру 

 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Тыныс жаттығулары:  

Терең дем алу «ммм» 

деп дыбыстап (ауыз 

түгел жабық) мұрын 

арқылы дем шығару 

Жалпы жетілдіру 

жаттығу: 

Балалар төсекте жатып 

велосипед тебу. 

 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені Сырғанақ 

Бастапқы қалып: 

отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, 

қолымызды 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені «Бұрыштар» 

1 жатып, қолды аяққа 

созып,аяқты тіке жоғары 

көтеру. 

2.  «Қанқыз» тізерлеп 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені   «Доп» 

Бастапқы қалып: аяқ 

бірге 

1.Допты секірте 

отырып, екі аяқпен 



артымызға қоямыз 

2.Қолымызға күш 

түсіре 

отырып,аяғымыз-дың 

ұшымен тірей отырып, 

Беліңді көтеру 

Бастапқы қалыпқа 

келу. 

отырып,жоғары 

тұру.Қайта отыру,алға 

еңкею, қол артта созулы. 

секіру 

Бастапқы қалыпқа келу 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Дидактикалық ойын. 

«Күн шапағын жасау» 

 Мақсаты:балаларды 

ұқыптылыққа, ептілікке 

үйрету. 

Дидактикалық 

ойын: «Бәйтерек 

құрастыру» 

Шарты:Берілген 

бөліктерден 

бәйтерек 

құрастыру. 

 

Дидактикалық 

ойын:  «Артығын 

тап». 

Шарты: 

Әр балаға әртүрлі 

ғимараттар суреттері, 

ішінде біреуі 

өзгешелігін табуы. 

Вариативтік 

компанент:                    
«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Ту құрастыру» 

Шарты:Берілген 

бөліктерден бәйтерек 

құрастыру. 

 

«Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

Жеке баламен жұмыс. 

Тақпақ жаттату 

 «Астана» 

Астана- арман қала, 

Астана-сұлу қала. 

Біз оны анамыздай 

Сүйеміз шынында. 

Жеке  баламен 

жұмыс: 

Тақпақ жаттату 

«Ту» 

Айнымайды 

аспаннан 

Біздің тудың 

бояуы. 

Оны халық 

қашанда, 

Биікке іліп қояды.                                  

Жеке  баламен жұмыс: 

Тақпақ жаттату  

«Елтаңба» 

Елтаңбасы елімнің, 

Неткен әйбат,әдемі. 

Тұнығындай көңілдің 

Ортада аспан әлемі! 

Құт,берекешаңырақ 

Орын алған ол төрден. 

Қанатты қос арғымақ, 

Екі жақтан көмкерген 

Жеке баламен жұмыс: 

«Көрікті қаламыз» 

Балаларға бейне таспа 

арқылы әдемі 

қалалармен 

таныыстыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Балаларға Астана туралы 

мағлұмат беру.(Сурет 

бойынша) 

 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 – аналармен 

әңгімелесу.  

Баланы 

Баланың тәрбиесі 

туралы әңгімелесу 

Ертеңгілік 

Ата-аналараға 

балабақшаға төлейтін 

төлем ақысын 

Ата-аналарға 

балаларының  апта  

бойындағы  



ана сұрақтарына жауап беру,  

кеңес беру 

балалабақшаға 

уақытында 

әкелулерін ескерту. 

жаттығуға 

балаларды үлгертіп 

әкелулерін ата-

аналарға түсіндіру. 

уақытылы керектігін 

ескерту 

Балалардың үйге 

қайтуы. 

балабақшаға қатысуы  

туралы  айту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021- оқу жылының желтоқсан  айының IV аптасы 27.12.–31.12. аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным» 

Апта тақырыбы: «Қош келдің, Жаңа жыл». 

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 ақшақардың келуі, жаңа жылдық сыйлықтар мен 

мерекелік көңіл күй туралы түсінік беру. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 27.12.21ж Сейсенбі:28.12.21ж  Сәрсенбі: 29.12.21 ж Бейсенбі 30.12.21ж Жұма 31.12.21ж 

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. ) 

Тақпақтар жаттайық: 

Жаңа жылым мол 

болсын, 

Басқан қадам оң болсын, 

Төрле,төрле,Жаңа жыл, 

Бізге құтты жыл болсын. 

             Жұмбақ: 

Бір ақсақал жылына, 

Бір-ақ рет келеді. 

Көп қызы мен ұлына, 

Сыйлық әкеп береді. 

       (Аяз ата) 

Тақпақтар жаттайық: 

Тамаша,тамаша, 

шырамыз тұр жараса, 

басында әсем жұлдызы, 

 көз тоймайды қараса 
 

               Жұмбақ: 

Тікен тікен тік пісте, 

Қысы жазы бір түсте. 

(Шырша) 

          Санамақ 

Құт береке атаң 

қымбат, 

Мейірімді әжең қымбат, 

Асқар тауың әкең 

қымбат, 

Аймалайтын анаң 

қымбат. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

Сиқырлы сөз:Астарыңыз дәмді болсын!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қимылды ойын: 

«Шыршаны 

безендірейік» 

Мақсаты:балаларды 

байқампаздыққа 

шапшандыққа баулу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Жылтыр кәмпит» 

Шарты:Түрлі –түсті 

кәмпиттерді  

түстеріне қарай 

ажырату. 

Қимылды ойын: 

«Аққала құрастыр» 

Мақсаты: Балаларды 

байқампаздыққа, 

шапшаңдыққа баулу. 

Дидактикалық ойын: 

«Қапшықта не бар?» 

Шарты:Қапшықтағы 

қандай сыйлық бар 

екенің қолмен ұстап  

айту.                

Қимылды ойын: «Қар 

лақтыру» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққашапшанд

ыққа баулу. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

1.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:  Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: «Қыс 

мезгілі» 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ. Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 
«Топтастыру» 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қыстағы 

жабайы  жануарлар» 

Мақсаты: Туған өлкені 

1.Б.Б.С:«Шығармаш

ы-лық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: «Шам» 

Мақсаты:Қыл қаламмен 

1.Б.Б.С:«Шығарма-

шылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: Жаңа  

жыл!» 



Мақсаты: Қыс мезгілі 

түсініктерін 

кеңейту,сурет бойынша 

тиянақтап, ой-өрісін 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Ерекшелікті тап» 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1. Жүрелеп жүру және 

«Жыланша» 

жүгіру.Биіктігі 5-10 см 

заттан жерге секіру.Еңіс 

тақтай бойымен жүруде 

тепе-теңдікті сақтауды 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

Пән маманы  бойынша 

Мақсаты:Біртекті 

заттардан топтар 

құрастыру және оның 

біреуін топқа бөлуді 

бекіту. 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай жерде...?» 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ.Дене 

шынықтыру. 

Жүрелеп жүру және 

«Жыланша» 

жүгіру.Еңіс тақтай 

бойымен жүруде тепе-

теңдікті сақтау.Допты 

тура нысанаға 

лақтыруды пысықтау. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

Пән маманы  

бойынша 

 

мекендейтін жануарлары 

және олардың төлдерін 

атайды. Сыртқы келбеті, 

қозғалу және қоректену 

тәсілдері туралы 

білімдерін кеңейту.  

Дидактикалық 

ойын:«Төлдерін ата» 

 

2.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы:Шыршааға 

арнаймыз 

Мақсаты: 

Көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау, мерекеге 

қыызығушылықтарын 

тудыру.Музыкалық 

театр арқылы 

әндерді,билерді еркін 

орындауға үйрету. 

Пән маманы  бойынша 

қызыл түсті бояумен 

дайын шырша 

бейнесіне шамдарды 

салу. 

Қимылдық ойын 

«Шыршаны безендіру» 

 

2.Б.Б.С :«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ: Қоршаған 

ортамен танысу. 

Тақырыбы: «Қысқы  

ағаштар» 

Мақсаты:балабақша 

ауласындағы кейбір 

ағаштардың, 

бұталардың түрлері 

жайлы білімдерін 

қалыптастыру. 

Ағаштардың бөліктерін 

тауып, атай білу 

дағдыларын бекіту. 

 

 

 

 

 

Мақсаты: 

Көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау, мерекеге 

қыызығушылықтарын 

тудыру.Музыкалық 

театр арқылы 

әндерді,билерді еркін 

орындауға үйрету. 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене 

шынықтыру. 

Жүрелеп жүру және 

«Жыланша» 

жүгіру.Еңіс тақтай 

бойымен жүруде тепе-

теңдікті 

сақтау.Лақтырған 

доптықағып алуды 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Қоян мен қасқыр» 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: «Сырғанақ» 

Мақсаты: Қысқы 

табиғаттағы 

ерекшеліктер туралы 

әңгімелеу,сырғанақ 

туралы әңгімелеп айта 

білуге үйрету. 

Дид-қ ойын:  

«Қысқы киімдер» 

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



дайындық олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу   Қыстың белгілерін 

бақылау. 
Мақсаты: балаларды 

қыстың белгілерін 

ажырата білуге үйрету.. 

Қимылды ойын: «Аяз» 

Мақсаты тез жүгіруге 

жаттықтыру. 

Еңбек: үйдің ауласын 

қардан тазартып қою. 

Мақсаты: күрекпен 

жұмыс істеуге үйретіп, 

еңбекке баулу. 

Қимылды жаттығулар: 

мұзды жолмен сырғанай 

білуге жаттықтыру. 

 

Жорамал: 

Түтін будақтап шықса, 

аяз болады. 

  

Көше көліктерін 

бақылау. 

Мақсаты: тәрбиеші 

көшеде тәртіп сақтау 

туралы, жол жүру 

ережесі туралы, 

көліктердің көптеген 

түрі туралы білімдерін 

анықтап, толықтыру. 

Қимылды ойын: 

«Жанады жанбайды» 

ойыны. 

Мақсаты: тез 

жүгіруге, 

шыдамдылыққа 

жаттықтыру. 

Еңбек: балабақшаның 

маңын қардан тазарту. 

Мақсаты: күрекпен 

жұмыс істеуге, 

бірлесіп еңбек 

атқаруға, істі аяғына 

дейін тиянақты 

орындауға үйрету. 

 

Қардың қасиетін 

бақылау. 

Мақсаты қар туралы 

балалардың білімдерін 

толықтыру, ақ, ұлпа 

сияқты, күн нұрына 

шағылысып 

жылтырайды.  

  

Қимылды ойын: «ұстап 

ал» 

Мақсаты: белгі 

берілісімен бірден іске 

кірісіп, жаттықтыру. 

Еңбек: қарды күреу. 

 

Құстарды бақылау 

 

Мақсаты: қыстайтын, 

алаңға келетін 

құстардың аттарын 

анықтау. Олардың 

сыртқы бейнесін, 

қандай жемді жақсы 

көретінін, қалай тұрып, 

қалай жүретіндерін 

анықтау. 

Қимылды ойындар: 

«Ұядағы құстар» 

 Балаларды 

байқағыштыққа, 

құстарға жанашыр 

болуға тәрбиелеу 

Ауа райын бақылау 

Мақсаты: ауа райын 

бақылау. Ауа райына 

көңіл бөліп, байқау 

өткізулерін ұсыну. 

Серуендеп келген 

балаларға бүгін өздері 

көріп, бақылаған ауа 

райының жайын 

күнтізбеге белгілеулері 

керектігін естеріне 

салу. 

Қимылды ойын: «Аю 

мен коян» 

Мақсаты: қимыл-

қозғалыстарын 

қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай 

балдырғандардың 

ойнайтын ауласын 

қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды 

өздерінен кішілерге 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

Серуеннен оралу  Өз бетімен киінуін, аяқ киімдерінің бауын байлауын, киімдерінің түймесін салуын, қадағалау, үйрету, мадақтау  

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дастархан басында 

сөйлемей отырып, 

тамақтануға, қасықты оң 

қолға ұстауға баулу 

«Таза қолдар» 

Үстел  басында нанды 

үгітпей, қоқымдарды 

шашпауға тәрбиелеу 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Тамақ үстінде жан 

жағына қарамай 

дұрыс және сөйлемей 

отыруғызуға үйрету 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Түскі ұйқы Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

 
 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Әлди-әлди әнімен. 
 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Әлди-әлди әнімен. 



Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Кілемше массажы 

Табанды шынықтыру 

массажы  

Массаж жасау білеміз.  

Он аяққа 1-2-3,  

Сол аяққа 1-2-3.  

Массаж жасау білеміз. 

Арнайы жолдармен 

жүру. 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені: «Сырғанақ» 

Бастапқы қалып: 

отырамыз 

1.Аяғымыз түзу, 

қолымызды 

артымызға қоямыз 

2.Қолымызға күш 

түсіре 

отырып,аяғымыз-дың 

ұшымен тірей отырып, 

Беліңді көтеру 

Ұйқы ашар 

жаттығуларын 

орындау: 

«Денсаулық жолымен 

жүру». 

Бөлме 

температурасындағы 

сумен жуыну.Сүлгімен 

құрғатып сүртіну. 

Ұқыпты киініуге 

үйрету,шашын,киім-

дерін реттей білу 

Ұйқы ашар жаттығу 

кешені: «Тартылу» 

Бастапқы қалып: 

арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа 

келу 

Тыныс жаттығулары:  

Терең дем алу «ммм» деп 

дыбыстап (ауыз түгел 

жабық) мұрын арқылы 

дем шығару 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Ойыншықтарды 

ажырат»  

Шарты:Карточка 

бойынша шырша 

ойыншықтарын табу.   

 

Дидактикалық ойын: «» 

Шарты:Әртүрлі әуен 

жіберіледі, ішінен 

әнұранды табу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Бәйтерек 

құрастыру.» 

 Шарты:Берілген 

бөліктерден бәйтерек 

құрастыру. 

Враиативтік 

компонент 

«Асық терапиясы» 

Қимылды ойындар 

«Сырғанақ» 

 

Мақсаты:Бір-біріне 

қақтығысып қалмай 

жүгіруге үйрету. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 
«Менің Қазақстаным» 

Мақсаты:Балаларға 

сурет бойынша 

әңгімелеу. 

 

Жеке  баламен жұмыс: 

«Рәміздерді ата!» 

Мақсаты:Елтаңба,Ту, 

Әнұран туралы түсініктерін 

нығайту. 

Жеке баламен жұмыс: 

«Қай қалада тұрасын» 

Мақсаты:Өз мекен –

жайы тұрғылықты 

жерін атауға үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

«Қысті табиғат» 

(сурет қарастыру) 

Мақсаты: қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Жаңа жыл туралы 

әңгімелесу 

Мақсаты:қарапайым 

сұрақтарға жауап 

беруге үйрету. 

 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-аналармен қарым-

қатынас, балалармен қоштасу. 

Балалардың 

тазалықтары туралы 

әңгіме. 

Ойыншықтарды 

орындарына 

орналастыруға 

үйрету. 

Балалардың үйге 

сұрануларын қадағалау 

Балалармен 

қоштасу,сұрақтарға 

жауап беру. 



2021-2022оқу  жылының  қаңтар   айының  1  апта 5-6  аралығындағы  2022жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн 

тәртібіндегі тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:   «Қысы   табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Ғажайып қыс» 

Мақсаты: Балалармен қыс мезгілінің ерекшеліктерін еске түсіре отырып, сурет бойынша әңгіме құруға үйретуді жалғастыру. Қыс мезгілінің 

табиғатын бала қиялымен ұштастыру арқылы байланыстырып, сөйлеу шеберліктерін арттыру.  

Күн тәртібі    Бейсенбі 05.01.2022ж Жұма 06.01.2022ж 

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. ) 

   Қыста қармен ойнаймыз. 

Қызыққа біз тоймаимыз. 

Таудан төмен сырғанап, 

Шаңғы, шана тебеміз. 

Қыста қармен ойнаймыз.  

Қызыққа біз тоймаимыз. 

 Таудан төмен   сырғанап, 

 Шаңғы, шана тебеміз. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыр 

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

   «Ғажайып қапшық» ойыны. 

Мақсаты: баланың сөздік 

қорын қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін  білдіретін 

сөздермен байыту. 

Жаңылпаштар: 

Қар аппақ, дала аппақ-бәрі 

аппақ.... 

Қыс қыспаса, қыс па? Құс 

ұшпаса, құс па? 

 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Б.Б.С :«Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме 

өсімдіктері» 

Мақсаты: Бөлме өсімдіктерін 

атай білу дағдыларын бекіту. 

Гүлдің бөліктерін атай білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

 

2.Б.Б.С:«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы : «Гулдер» 

Мақсаты: Саусақпен сурет 

салуды үйрету.  

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдердің түсін  тап » 

 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Гулзар» 

Мақсаты:Әртүрлі түстегі 

құрлыс материалдарынан 

құрастыруды жетілдіру.Гүл 

егетін гулзарды құрастыруды 

үйрету. 

Үстел-үсті ойыны: «Гүлдердің  

түстеріне сәйкестендір » 

 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене шынықтыру. 

Бұрылып жүру және алаңның 

бір жағынан екінші жағына 

жүгіру. Бөрененің үстімен 

еңбектеуді дамыту. 

Қимылды ойын: «Күміс алу» 

Пән маманы  бойынша 

 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу     Серуен 

Ауа райының 

жайсыз жағдайын 

бақылау. 

Мақсаты:  Балаларға 

ауа райының  

жағдайын байқап, 

белгілеуді  ұсыну. 

Қатты желге  назар 

Серуен 

Қыстың негізгі белгілерін бақылау. 

 Мақсаты: балаларды қыстың белгілерін ажырата білуге 

үйрету.. 

                                     (Жақан Смаков) 

Қимылды ойын: «Аяз» 

Мақсаты тез жүгіруге жаттықтыру. 

Еңбек: үйдің ауласын қардан тазартып қою. 

Мақсаты: күрекпен жұмыс істеуге үйретіп, еңбекке 



аудару.  

Қимылды ойын: 

«Үшінші артық» 

Мақсаты:Шапшаңды

ққа баулу. 

  

Еңбек:Ауланы 

қардан тазалау. 

Мақсаты: күректі 

пайдалана білуге 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

Денені тік ұстап, 

жаттығуларды дұрыс 

білу. 

баулу. 

Қимылды жаттығулар: мұзды жолмен сырғанай білуге 

жаттықтыру. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Бата беру 

Басыңа алла бақ берсін 

Не берсе де нақ берсін 

Білім нақыл айтуға 

Жалықпайтын жақ берсін 

Астарыңыз дәмді болсын! 

Бата беру 

Хақ қарасын 

Бақ дарысын 

Дастарханға береке берсін 

Елге дәулет мереке берсін 

Шыққанның есесін берсін 

Қалғаның берекесін берсін 

Түскі ұйқы    Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру 

Балаларға ұйықтауға жағымды жағдай жасау. 

Шөжелерім әуенімен ұйықтату. 

Төсекке біз жатайық,тәтті ұйқыға батайық. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

   Ұйқы ашар жаттығу кешені 

«Бұрыштар» 

1 жатып, қолды аяққа 

созып,аяқты тіке жоғары 

көтеру. 

Ұйқы ашар жаттығу кешені«Тартылу» 

Бастапқы қалып: арқамен жату 

1.Қол бел тұсында 

2.Тартылады 

Бастапқы қалыпқа келу 



2.  «Қанқыз» тізерлеп 

отырып,жоғары тұру.Қайта 

отыру,алға еңкею, қол артта 

созулы. 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

   Вариативтік компанент:                    «Асық  

терарпиясы»             

(Пән маманы жоспары бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты: Қабылдау, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Баланың жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

   Бекзатқа геометриялық пішіндерді дұрыс атап, 

ажырата білуге үйрету 

Сөйлеуді дамытудан Зейнұрға 

«Қыс» өлеңін тыңдап, «ақ 

қырау » сөзін дұрыс 

айтуға,«қыс» туралы әңгіме 

құрастыруға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022  оқу  жылының  қаңтар  айының  II апта 10.01-14.01.2022жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  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 айта білуге, ажыратуға үйрету. Үй 

жануарлары мен жабайы жануарлартуралы білімдерін толықтыру  Жануарлардың табиғаттағы ролі мен маңызы туралы және неліктен үй 

жануарлары және жабайы жануарлар деп аталатыны жөнінде түсінік беру. Жабайы жануарлардың тіршілігі туралы,үй жануарларының адам 

өміріне пайдасын, тұрмысқа қажеттілігін түсіндіру. Тілін,сөздік қорын дамыту.  

Күн тәртібі Дүйсенбі:  10.01.2022 ж Сейсенбі  11.01.2022ж Сәрсенбі: 12.01.2022 Бейсенбі: 13.01.2022ж Жұма: 14.01.2022ж 

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. ) 

Сергіту сәті: 

Ұзын құлақ сұр қоян 

Естіп қалып сыбдырды 

Ойлы-қырлы жерлермен 

Ытқып-ытқып жүгірді. 

Жорамал:Қыс қарлы 

болса-Жаз жаңбырлы 

болады. 

Сергіту сәті: 
Қойдың жүрісін салайық, 
Қояндарша секіріп, 
Аюша біз қорбаңдап. 
Түйеше ше біз маң-маң 
басып, 
Бір тынығып алайық. 

Саусақ ойындары: 

Алақай,алақай!  

Қол соғайық балақай!  

Өте тамаша!  

Тук-тук балға. 

 Үй салайық торғайға. 

Мақал: 

Сыртта «тау» болып 

жатса, 

Үйде су болып 

тұрады. 

  

Далада қар болса, 

Қамбада астық 

болады. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

Таңғы ас Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру..  Таңғы ас мәзірімен таныстыру. 

Тамақ ішу мәдениетін қалыптастыру,дұрыс отыру ережесін сақтану. Ас ішіп болған соң,бата қайыруды естен шығармауды 

орындау.  

Мен батамды берейін. 

 Үстем болсын мерейің. 

 Дастарханың мол болсын! 

 Қуанышың көп болсын!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ойындар, 

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

“Балаларын ата?” - 

Мақсаты: Үй және 

жабайы аңдарды бір - 

бірінен ажыратуға 

Дидактикалық ойын : 

«Дауысынан таны»  

Мақсаты:Үнтаспадағы 

Дидактикалық ойын:  

 «Адасқан жануарлар» 

Мақсаты: Үй 

жануарлары мен 

«Жабайы аңдар» 

Мақсаты: Жабайы 

аңдарды танып- біліп 

ажырата білуге үйрету 

Сергіту сәті; 

Аңдар қимылын 

әуенмен салу. 



дайындық үйрету; жануарлардың дауысынан 

қай жануар екенін табады. 

жабайы жануарларды 

ажыратып,өз 

мекендерін табуға 

үйрету. 

Жылдамдыққа,ептілік-

ке үйрету. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: «Төлдер -

біздін досымыз»  

Мақсаты: Жеке 

тәжірибесінен суреттің 

мазмұны бойынша 

шағын әңгімелер 

құрастыру дағдыларын 

бекіту. 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 
Төбешікке шығып және 

одан түсіп саппен жүру 

және тұтас топпен 

сапқа қайта 

тұру.Бөрененің үстімен 

еңбектеу.Лақтырған 

допты қағып алуды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Күміс алу» 

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Салыстыру, 

тең заттарды» 

Мақсаты:Екі тең немесе 

заттар тобы туралы 

түсініктерін жетілдіру. 

Сабақты ұйымдастыру: 

Дидактикалық ойын: 

Құстардың атын ата» 

 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру       

Төбешікке шығып және 

одан түсіп саппен жүру 

және тұтас топпен сапқа 

қайта тұру. Лақтырған 

допты қағып алу.Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 10 см 

қашықтықта орналасқан 

тақтай бойымен жүру. 

Қимылды ойын: «Күміс 

алу» 

 (Пән маманы жоспары 

бойынша) 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  

МузыкаТақырыбы: 

«Ақ тиін» 

Мақсаты: Бейнелі 

ойындарға қатысуға 

қаблеттерін 

дамыту,әуенді 

есту,сезіну,әнді бірге 

бастап,бірге 

аяқтау,хормен айтуға 

үйрету. 

.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй және 

жабайы жануарлары 

қандай?» 

Мақсаты:  Үй және 

жабайы 

жануарларының 

сыртқы келбеті, қозғалу 

және қоректену 

тәсілдері туралы 

түсініктерін кеңейтіп, 

білімдерін бекіту. 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Қозы» 

Мақсаты: Жануар-

ларды олардың 

ерекшеліктерін ескере 

отырып салуға үйретуді 

дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Өз мекенін тап» 

Б.Б.С: «Әлеумет». 

Ұ.О.Қ: Қорашған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:«Өсімдікте

р мен жануарлар, 

құстар» 

Мақсаты:Өсімдіктер 

мен жануарлар, құстар 

туралы түсініктерін 

жетілдіру, оларға кутім 

жасауға уйрету. 

 

Сабақты ұйымдастыру: 

Дидактикалық ойын:  

«Үй және дала 

құстары» 

 

 

 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

Төбешікке шығып және 

одан түсіп саппен жүру 

және тұтас топпен 

сапқа қайта тұру. Тепе-

теңдікті сақтай 

отырып,бір-бірінен 10 

см қашықтықта 

орналасқан тақтай 

бойымен жүру.Допты 

екі қолмен жоғарыға 

лақтыру. 

Қимылды ойын: 

«Күміс алу» 

 Б.Б.С: «Қатынас»                   

Ұ.О.Қ:Көркем әдебеит 

Тақырыбы: Үш аю 

ертегісі 

Мақсаты: Ертегі 

тыңдауға 

қызығушылықтарын 

арттыру.Жануарлар 

орман байлығы екенін 

ұғындыру. Оларға қам 

қорлық көзқарастарын 



 

 

 

 

 

 

.Дидактикалық ойын: 

«Ненің дауысы?» 

 

тәрбиелеу.Ертегі 

кейіпкерлерінің 

жағымды,жағымсыз  

бейнелерін ажыратуға 

жаттықтыру. 

ойын: «Өз  ертегіңді 

орналастыр» 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  

МузыкаТақырыбы: 

« Құлыншақ» 

Мақсаты: Бейнелі 

ойындарға қатысуға 

қаблеттерін 

дамыту,әуенді 

есту,сезіну,әнді бірге 

бастап,бірге 

аяқтау,хормен айтуға 

үйрету. (Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Серуен   

   Қаңтар айындағы ауа-

райын бақылау. 

Мақсаты: Қаңтар айында 

ауа-райы салқын, аяз 

болады. 

Күннің көзі биікте болып, 

аспандағы сұрғылт 

бұлттарды торлайды. 

Еңбек: Қарларды үйіп, 

үстіне су құйып сырғанақ 

Серуен: 

Бақылау«Суық қысты 

бақылау,салыстыру» 

Мақсаты: Қысқы суықты 

табиғатты бақылау, 

күзбен салыстыру, 

ерекшеліктерін сұрау,. 

Еңбек:Құмсалғыштағы 

қарды күрекшелермен 

көтеру. 

Қимылды ойындар: 

Серуен 

Бақылау:Мақсаты: 

қардың жауып тұрғанын 

бақылау, ауа райына 

байланысты 

құбылыстарды түсіндіру, 

аязды күнде қар жеңіл 

болады, олар ауада би 

билегендей, жылырақ 

күнде қар ауырлау 

тартады,- қалықтап 

Серуен: 

Бақылау:Мақсаты: 

адам еңбегін 

жеңілдететін 

машинамен 

таныстыруды 

жалғастырып, 

қоршаған орта 

білімдерін 

толықтыру. 

Қимылды ойын:       

Серуен:Қардың 

қасиетін бақылау 

Мақсаты қар туралы 

балалардың білімдерін 

толықтыру, ақ, ұлпа 

сияқты, күн нұрына 

шағылысып 

жылтырайды.  

  

Қимылды ойын: «ұстап 

ал» 



жасау. 

Мақсаты: еңбекке баулу. 

Қимылды ойын: «Ұшты, 

ұшты». 

Мақсаты: балаларды 

шапшаңдыққа баулу. 

Қимылды ойын: «3ші 

артық». 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін арттыру, 

 « Ақ қоян» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

 

«Үрпек төбет», 

«Жасырынбақ» 

Мақсаты:Шапшаңдық-қа 

баулу. 

Олардың іс-әрекеттері 

туралы әңгімелеу.Қысқы 

құстардың дауысын 

тыңдау. 

Еңбек: Құстарға жем 

беру. 

Құстардың атын атап, 

еске сақтау қабілеттерін, 

тілдерін дамыту. 

Қимылды ойындар: «Сұр 

қоян жуынады» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

 

жерге түседі, суық күнде 

қар ұшқындары 

жеделдеп жауады. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қояндар» 

Мақсаты: жылжымалы 

лақтырған нысанға затты 

тигізу, жүгіруге өрмелеп 

шығуға жаттықтыру. 

Еңбек: Бірі қарды 

жинаса, енді бірі оны 

тасиды, шанаға артады, 

ұжым болып бәрі қарды 

тазалауға қатысады. 

Мақсаты: жұмысты 

бірігіп атқаруға бағыт 

беру. 

«Аңшы мен коян» 

Мақсаты:нысаңаға  

затты лақтырып 

тигізу, 

жугіру,өрмелеп 

жоғары шыға білу. 

Еңбек:гүлзарға,ыдыс

қа түрлі-түсті мұзды 

қатырып қою. 

Мақсаты:балаларды

ң эстетикалық 

танымдарын 

арттыру.Айналаны 

әсем етіп 

көріктендіру. 

Жорамал:Қыс қарлы 

болса-Жаз 

жаңбырлы болады. 

Мақсаты: белгі 

берілісімен бірден іске 

кірісіп, жаттықтыру. 

Еңбек: қарды күреу. 

Жеке жұмыс: қарды 

жұмырлап, қатты қысу. 

  

  

 

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. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар           Жерде 

жатса баспаңдар  

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың 

атасы Ынтымақ- 

көптің батасы                   

Тістем нанның 

қадірін Тарыққанда 

білерсің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа 

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол 

болсын, Денсаулығың 

зор болсын. 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, қабылдап. 

Алдында ішер тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды ұйқыға 

жатқызу.  

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

Кілемше үстінде 

жаттығулар: Балалар мәтін 

мазмұнына сәйкес 3-4рет 

Тыныс жаттығулары:  

Терең дем алу «ммм» 

деп дыбыстап (ауыз 

Тыныс 

жаттығулары:                         

Ырылдау: Дем 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттерін 

арналған 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 



шаралары қимылдарды көрсетеді. түгел жабық) мұрын 

арқылы дем шығару. 

шығарған кезде, 

тістеніп, қол 

саусақтарын 

күштендіріп, 

жануар тырнақтары 

секілді бүгіп,ұзақ 

ырылдау. 

жаттығуларды 

орындау. 

болдырмау. 

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

әңгімелесу 

Ойындар 

дербес, әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Ертегі кейіпкерлерін 

тауып, олардың жүрісін 

сал» 

Ойын шарты: ертегі 

кейіпкерлерінің жүрісін 

салады. 

Дидактикалық ойын: 

«Адаспай тап». 

Ойын шарты: Сурет 

бойынша төлдерді өз 

енелеріне сызықпен 

қосу, сәйкестендіру. 

Дидактикалық ойын: 

«Дауысынан таны» 

Шарты: Үнтаспадағы 

жануарлардың 

дауысынан қай 

жануар екенін 

табады. 

Вариативтік 

компонент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын:  

 «Адасқан жануарлар» 

Мақсаты: Үй жануарлары 

мен жабайы жануарларды 

ажыратып,өз мекендерін 

табуға үйрету. 

Жылдамдыққа,ептілікке 

үйрету. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: Зейнұрға  

карандаштарды дұрыс 

ұстауға үйрету.  

Жеке  баламен жұмыс:                                    

Илияс пен Исламға  

«Қысқы ойындар» 

тақырыбына әңгімелесу. 

Мақсаты.Анық сөйлеуге 

дағдыландыру. 

Жеке баламен 

жұмыс:Альфия мен 

Исмаилға  табиғат 

құбылыстарды айтып 

түсіндіру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

 Илияс мен 

АлигеЖеке баламен 

жұмыс: геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Бекзатқа  

Мақсаты: 

оң мен сол жағын 

танитын тапсырмалар 

беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 



 

2021-2022 оқу  жылының  қаңтар  айының  III апта 17.01-21.01.2022 жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Қысқы  табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қыстап қалатын құстар» 

Мақсаты: Балаларға құстардың түрлерін соның ішінде қыстап қалатын құстар туралы білімдерін бекіту, сөздік қорларын молайтып, 

байланыстырып сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.   

Балалардың бойында қамқорлық, мейірімділік қасиеттерін ояту. Қойылған сұраққа толық  жауап алу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: 17.01.2022ж Сейсенбі:18.01.2022ж Сәрсенбі 19.01.2022ж Бейсенбі 20.01.2022ж Жұма 21.01.2022ж 

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. ) 

Қандай суық қыс деген? 

Қалтырайды құс деген. 

Құлақшынды кимесең, 

Құлағыңды тістеген. 

Қандай қызық қыс деген? 

Бәрін шебер істеген. 

Бақша-бауды, тауды да, 

Болған ақ түспенен. 

Сергіту сәті. 

Ептеп – ептеп жерден 

бидай терейік 

Тергеніңді торғайларға 

берейік. 

Торғай – торғай томпаң - 

томпаң секірсін, 

Ол да біздей үлкен болып 

жетілсін. 

Тіл ұстарту 

жаттығуы: 

 

Қа-қа-қа –қарға 

 

То-то-то- тоқылдақ 

 

Са-са-са- сауысқан 

 

Кө-кө-кө көктеке 

 

(екі топқа айтқызу) 

Үйге кірші торғайым 

Мен аяздан қорғайын. 

Жем шашамын, 

жегейсің 

Үйшік жасап берейін. 

Торғай, торғай 

тоқылдақ, 

Жерден тары шоқып-

ап, 

Бөтегесі бұлтиып, 

Шиқ-шиқ десіп отыр-

ақ. 

Жаңылтпаш 

Торғай тоғайды 

ұнатады, 

Тоғай торғайды 

ұнатады. 

 

Шымшық шымшықты 

шымшылады, 

шымшықтар 

Тыныштықта 

тыншылады. 

 

Қарға, қарға, қарғалар, 

Қар үстінде жорғалар. 

 

Ала қарға қарға 

қонады, 

Қара қарға жарға 

қонады. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қандай құс ?» 

Шарты: Құстар 

туралы слайд көруді, 

көрсетілген құстар 

туралы айтуды 

ұсынады. 

 

Ойын: «Сәйкесін тап» 

Мақсаты: балалардың 

мұқиятылықтарын 

дамыту. Қарға ------ 

шиқылдайды 

(қарқылдайды) 

Сауысқан-------

тоқылдайды 

(шақылдайды) 

Шымшық------- 

қарқылдайды 

(шиқылдайды) 

Тоқылдақ-------

шақылдайды 

(тоқылдайды 

Құстарға байланысты 

халық болжамдарын 

айт. 

Сары шымшық 

ысқырса, 

Шынымен күз болады. 

Торғай топыраққа 

аунаса, 

Онда жаңбыр болады. 

Қарғалар оңтүстікке 

қарап қарқылдаса, 

Ауа райы жылы 

болады. 

Солтүстікке қарап 

қарқылдаса, 

Күн суық болаты, 

Қарлығаш төмен ұшса 

жаңбыр болады. 

Жылы  жаққа  ұшпайтын, 

 

Біздің  жақта  қыстайтын. 

Құстар  жүрсе  жуықта, 

Жем  шашуды  ұмытпа. 

Құс туралы тыйым 

сөздер 

1.Құстың ұясын 

бұзба, 

2.Жұмыртқасын 

шашпа 

3.Балапанын 

өлтірме. 

4.Құсқа тас 

лақтырма. 

 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

1.Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: 

«Құстар» 

Мақсаты:Құстар 

туралы түсініктерін 

кеңейту, такырыпка 

сәйкес әңгіме окып 

беріп, таныс 

шығарманы 

бойынша сұрактарға 

жауап  айта білуге 

уйрету. 

Дидактикалық ойын: 

«Құстарша ән сал» 

 

2.Б.Б.С: 

«Денсаулық»    

1.Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы 

«Ұзындығын салыстыр» 

Мақсаты:Екі карама-

карсы заттарды 

ұзындығы  бойынша 

салыстыруды жетілдіру. 

.Дидактикалық ойын: 

«Ұзындығын салыстыр» 

 

2.Б.Б.С: «Қатынас»                   

Ұ.О.Қ: Орыс –тілі. 

Тема: Птицы наши 

друзья 

Цель:Учить детей 

называть домашних и 

1.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру            

Қол ұстасып,арқаннан 

ұстап жүру және 

алаңның бір жағынан 

екінші жағына 

жүгіру.Допты көлденең 

нысанаға 

лақтыру.Бөрененің 

үстімен еңбектеу 

дағдысын дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Күміс алу» 

 2.Б.Б.С: 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Үй құстары» 

Мақсаты: Үй құстарын атап, 

дала құстары мен үй 

құстарының ерекшеліктерін 

аңғарту. Олардың  адамға 

тигізер пайдасы туралы айту.  

Құстарды күтуге, баптауға 

тәрбиелеу. Ойлау, тыңдау 

қабілеттерін жетілдіру.  

 

Сабақты ұйымдастыру:  

1.Шатттык шенбер 

2.  Суреттер арқылы көрсету, 

тоқталу. 

3.Сурет  бойынша әңгімелету 

4.Дидактикалық ойын:  

«Әр құсқа өз орны» 

1.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Құстың ұясы» 

Мақсаты:Құрас-

тыру кезінде сәйкес 

белгілері бойынша 

біріктіре білу 

олардан құстың 

ұясын жасауды 

қалыптастыру. 

.Дидактикалық 

ойын: «Мекенін 

тап»  

 

 

2.Б.Б.С:«Денсаул

ық»    Ұ.О.Қ:  

Дене шынықтыру        



Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру.Қол 

ұстасып,арқаннан 

ұстап жүру және 

алаңның бір 

жағынан екінші 

жағына 

жүгіру.Допты екі 

қолмен жоғарыға 

лақтыру.Орындық 

аяқтарының 

арасымен еңбектеуді 

үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Күміс алу» 

3.Б.Б.С: 

«Шығармашылық

» Ұ.О.Қ:  Музыка      

Тақырыбы:«Ғажайы

п сылдырмақтар» 

Мақсаты:Музыканы 

тыңдап ,ырғақты 

сезіне білуге 

баулу,ән айту 

іскерлігін 

дамыту.Сылдырмақт

ы ырғақты сезіне 

ойнауға 

жаттықтыру. 

диких птиц на русском 

языке.Отвечать на 

вопросы.Закрепить 

пройденный лексический 

материал.Закреплять 

правильное 

прозношениесогласных 

звуков б,п,в,н   

.Воспитывать заботливое 

отношение детей к 

птицам (Пән маманы 

жоспары бойынша). 

 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру 

Тақырыбы:  

«Шыршаны безендіру» 

Мақсаты: Қағаз бетінде 

шыршаның дайын  

бейнелерді құрастыру, 

одан кейін оларды 

желімдеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Шыршаның шамын 

жак» 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Балапан» 

Мақсаты: Құстың үлгі 

бойынша пішінін, түсін 

ескере отырып бейнелеу. 

 

Үстел-үсті ойыны: 

«Балапанның  әдемі үйі» 

 

 

Қол 

ұстасып,арқаннан 

ұстап жүру және 

алаңның бір 

жағынан екінші 

жағына 

жүгіру.Допты 

көлденең нысанаға 

лақтыру.Бөрененің 

үстімен еңбектеу. 

Қимылды ойын: 

«Күміс алу»  (Пән 

маманы жоспары 

бойынша) 

 



 (Пән маманы 

жоспары бойынша 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

Серуендеу  Серуен: 

«Аязға бақылау» 

Мақсаты: балалардың 

қыс мезгілі туралы 

білімдерін 

бекіту.Қоршаған ортаға 

деген сүйіспеншілікке 

тәрбиелеу. 

Қимылдықойын:  

«Қарлы әткеншек» 

Мақсаты: Балаларға 

түрлі қимылдар жасату 

арқылы денелерін  

ширату, көңілдерін 

көтеру. 

Еңбек: Аула 

сыпырушыға көмектесу. 

Серуен:Қыстайтын 

құстарды бақылау. 

Мақсаты: Қыстайтын 

құстардың аттарын 

анықтау.Олардың 

сыртқы 

бейнесін,жүріс-

тұрысын бақылау. 

Еңбекке 

баулу:Құстарға жем 

шашуды үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Барабан соқ» 

Серуен: 

Қар (ұлпаларының) 

ұшқындарына бақылау 

жүргізу. 

Мақсаты: балаларды қар 

ұшқындарының қалай 

пайда болатынын, олардың 

құрлысымен таныстыру, 

сонымен бірге балаларды 

байқағыштыққа тәрбиелеу. 

Балаларға қар ұлпасын 

қағып алып, зейін қойып, 

анықтауға ұсыну. 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. 

Қимылды ойын «Ортаға 

түспек» 

Мақсаты: тез жүгіріп 

Серуен: 

«Қысқы ағаштарға 

бақылау» 

Мақсаты: Балалардың 

ағаштар туралы 

білімдерін 

бақылау.Сұрақ-жауап 

арқылы сөздік 

қорларын дамыту. 

Еңбек :Ауладағы 

қарды сыпыру. 

Мақсаты:  

Бір біріне кедергі 

келтірмей жұмыс 

жасауға үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Қарды жина» 

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 

назар аударып, оны 

анықтай білуге көңіл 

қою. Ауа райының 

қай кезінде іздер 

жақсы көрінеді?  

Еңбек: құс тар үшін 

жемсалғыш жасап, 

оны ағашқа іліп қою, 

жем салу. 

Мақсаты: қыстаған 

құстарға, 

хайуанаттарға 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

Қимылды ойын: «Ақ 

қоян» 

Мақсаты: балаларды 

ептілікке баулу. 



секіруге, ептілікке үйрету. 

Еңбек: қар атжалдарын 

жасауға балаларды үйрету. 

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 Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Жағымды музыка 

әуенімен балалар-

ды ұйықтату. 

Музыка тыңдату. 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

№1 жаттығу: «Ояндық 

па бәріміз?» 

Бір-бірімізге қараймыз. 

Күлімдейміз бәріміз. 

Керіліп созылып, 

Ақырын қане тұрамыз. 

Орнымызда жүреміз, 

Енді доп болып 

секіреміз. 

Адымдап жүреміз 

№2 жаттығу: 

Кереуетте отырып 

Жоғары, төмен қараңдар. 

Солға иілу, оңға иілу 

Алға қарай еңкею. 

Аяққа тұрып - 

Жоғары ұмтылып. 

Бір - созыламыз. 

Екі - шалқаямыз. 

Үш - қолды жоғары 

көтеріп, 

Енді қане қайшыла. 

Төрт - секіреміз, 

Бес - дем алып, 

тынығамыз. 

«Кемпірқосақ жаса» 

Бір қалыпта, 

арқасымен жату, 

аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік 

ұстап созылу. Оң 

аяқты көтеріп ауада 

жарты шеңбер жасау, 

дәл солай сол аяқты 

көтеріп жарты 

шеңбер жасау. 

Қандай ғажап 

керемет 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

«Әтеш ұйықтап 

жатыр» 

Арқасымен жату, қол 

басында, аяқ бірге. 

Аяқ пен қолды 

жоғары көтеру, 

Әтеш оянды. 

Әтеш бидай іздейді. 

Отыру, аяқты бірінің 

үстіне бірін қою. 

1. Басты оңға бұру 

2. Қалыпқа келу 

3. Басты солға бұру 

4. Қалыпқа келу 

5. Сол жаққа 

қайталау. 

«Созылу» 

Балалар төсекте, бір 

қалыпта, арқасымен жату, 

аяқтары бірге, қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады. Жауырынды тік 

ұстап созылу. 

Қоңырау, қоңырау 

сылдырла, 

Ұл мен қызды оятып. 

Оянсаңдар егер де, 

Бір - біріңе күліңдер. 



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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Мені қайтала» 

Мақсаты: 

ересектердің сөзін 

қайталай отырып, 

сөздік қорын 

молайту, тілін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай 

білуге 

дағдыландыру. 

Вариативтік компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Не жасырдым тап»    

Мақсаты:  Қабылдау, 

есте сақтау қабілетін 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс:   

 

Радмирге денсаулық 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:Үй 

жануарлары мен 

жабайы жануарлар 

туралы білімдерін 

бекіту. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ибраһимге 

 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру 

арқылы ойлау 

қабілетін арттыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ясминаға «Еңбекпен  ел 

көгерер,                         

Жаңбырмен жер көгерер».                

Мақсаты:  Мақал үйрету  

арқылы балаларға  

өсімдіктерге  тыңайтқыш 

заттар топырақ арқылы 

баратындығын түсіндіру. 

Жеке баламен 

жұмыс:  Исламға  

«Пішіндер қандай 

болады?» мақсаты: 

балаларды дөңгелек 

және шаршы 

пішіндерімен 

таныстыру. 

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 

Балалармен үйде 

қазақша әңгімелер, 

ертегілер оқу. 

Балалардың 

денсаулығына, 

тазалығына көңіл бөлу 

жайында әңгімелесу. 

Өзара дербес әрекеттер Ембикенің кеңесі: 

«Күн аяз болғанда 

ата-ананың жеті 

қателігі» 

Өзара дербес әрекеттер 

Мутьфильм көруді қара 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022  оқу  жылының  қаңтар  айының  IV апта 24.01-28.01.2022жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 
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Өтпелі тақырып: «Қысқы табиғат әлемі» 

Апта тақырыбы: «Қысқы табиғат» 
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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. ) 

Жұмбақ жасыру 

Аяз қысып, 

Өрнек сызып, 

Терезені торлайды. 

Қарға омбығып, 

Бет домбығып, 

Балдырғандар ойнайды. 

Кейде ұлып, кейде жұлып, 

Ұйтқып боран соғады. 

Айтыңдаршы бөбектерім, 

Бұл қай кезде болады? (Қыс) 

Қандай қызық қыс 

деген, 

Бәрін шебер істеген. 

Бау-бақшаны тауды да, 

Бояған ақ түспенен. 

Жұлдыз болып ағамыз, 

Ақ мамақтың үстіне. 

Біз, спортшы боламыз, 

Үлгі аламыз күштіден. 

Сергіту сәті: 

Тоңса біздің қолымыз, 

Қолғап киіп аламыз. 

Сарт-сұрт, сарт-сұрт, 

Шапалақты соғамыз. 

Тоңса біздің аяғымыз, 

Етік киіп аламыз. 

Топ-топ, топ-топ, 

Топылдатып билейміз. 

Тоңса біздің денеміз, 

Тоңды киіп аламыз. 

Зу-зу, зу-зу. 

Шанаменен зулаймыз. 

Дидактикалық ойын: 

«Қысқы орман» 

Мақсаты: Зейінін, 

ойлауын, танымын, 

сөйлеуін дамыту. 

Ұжыммен бірлесіп 

әрекет етуге 

тәрбиелеу. 

Тіл ұстарту: 

Дыбыстық жаттығу: 

Ыс-ыс-ыс-келді қыс. 

Ғы-ғы-ғы-шаңғы. 

Ақ-ақ-ақ-аққала. 

Қа-қа-қа-қар. 

Ық-ық-ық-суық. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралмен) 

Таңғы ас Балалардың  мәдени-гигиеналық дағдыларын дамыту, тамақтану мәдениетін  қалыптастыру..  Таңғы ас мәзірімен таныстыру. Тамақ 

ішу мәдениетін қалыптастыру,дұрыс отыру ережесін сақтану. Ас ішіп болған соң,бата қайыруды естен шығармауды орындау.  

Мен батамды берейін. 

 Үстем болсын мерейің. 

 Дастарханың мол болсын! 

 Қуанышың көп болсын!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Ойындар, 

ұйымдастыры

л-ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

 

Дидактикалық ойын: 

«Аққала» 

Ойынның шарты: 

Суреттегі екі аққаланың 

айырмалышығын табу 

керек. 

Дидактикалық ойын: 

«Қыс мезгілінің 

ерекшеліктерін тап» 

Мақсаты; қыс мезгілінің 

ерекшелігін ажырату. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Аққала құрастыр». 

Ойын шарты: Әртүрлі 

қиып дайындалған 

геометриялық 

қиындылардан аққала 

құрастыру керек. 

 

Қимылды –қозғалыс 

ойыны: «Шырша, 

жаңғақ, қоян» 

Мақсаты: балаларға 

көңіл күй сыйлау, 

қимыл-қозғалысын 

дамыту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Қардың сыңарын тап» 

Мақсаты: Санына қарай 

қар ұлпасын 

сәйкестендіру. Танымын 

арттыру. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: 

«Табиғат құблыстары» 

Мақсаты:Табиғат 

құблыстары күн,қар, 

жел, боран туралы 

түсінік беру,такырыпка 

сәйкес шағын такпак 

жаттауды қалыптастыру. 

Дид-қ ойын: «Қайсысы 

артық?»  

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 

Негізгі 

қимылдар:«Жыланша» 

заттарды айналып өтіп 

жүру және 

жүгіру.Бөрененің 

үстімен еңбектеу.Еңіс 

Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Геометриялык 

пішіндер» 

Мақсаты:Геометриялык 

пішіндер; шаршы 

шенбер,үшбұрыштарды  

дұрыс талдап қорыта 

білуді дамыту. 

Дид-қ ойын: «Аяз атаға 

көмек» 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру       

. «Жыланша» заттарды 

айналып өтіп жүру және 

жүгіру.Еңіс тақтай 

бойымен жүруде тепе-

теңдікті сақтау.Допты екі 

қолмен жоғарыға 

лақтыруды пысықтау. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  

МузыкаТақырыбы: 

.«Біз сені 

сағынамыз,жасыл 

шырша» 

Мақсаты: Шыршамен 

қоштасу,жақсы тілек 

,сөз айтуға 

тәрбиелеу.Би 

қимылдарын 

орындауға,музыкалық 

ойын әркеттеріне 

қатысуға талпындыру.  

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Қыс 

келді» 

Мақсаты:Табиғат 

құбылыстары туралы 

түсініктерін 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Шырша» 

Мақсаты: дайын  үлгі 

бойынша өзіне тән 

ерекшеліктерін, пішінін 

пропорциясын  сақтай 

отырып сурет салуға 

үйретуді жетілдіру. 

Үстел-үсті ойыны: 

«Шыршаны 

безендірейік» 

Б.Б.С: «Әлеумет». 

Ұ.О.Қ: Қоршаған 

ортамен таныстыру 

Тақырыбы: 

Құстар» 

Мақсаты:  Құстар 

туралы түсініктерін 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

«Жыланша» заттарды 

айналып өтіп жүру және 

жүгіру. сақтау.Допты екі 

қолмен жоғарыға 

лақтыру.Биіктігі 5-10 см 

заттан жерге секіруді 

үйрету. 

 Қимылды ойын: 

«Сақина жасыру (Пән 

маманы Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Б.Б.С: «Қатынас»                   

Ұ.О.Қ:Көркем әдебеит 

Тақырыбы: Екі аяз 

ертегісі 

Мақсаты: Ертегі 

тыңдауға 

қызығушылықтарын 

арттыру.Ертегі 

кейіпкерлерінің 

жағымды,жағымсыз  

бейнелерін ажыратуға 

жаттықтыру. 



тақтай бойымен жүруде 

тепе-теңдікті сақтауды 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Сақина жасыру» 

 

 

 

 

 Қимылды ойын: 

«Сақина жасыру» 

  

 

қалыптастыру. 

Қыс мезгіліндегі 

табиғатты бақылау 

дағдыларын дамыту. 

Дид-қ ойын: «Қыс 

ерекшелігі» 

 

кеңейту,қыстар 

қалатын құстарға : 

(торғай,қарға,кептер, 

жыл құстарына 

қамқорлыкпен карауғу 

баулу. 

Дидактикалық ойын: «Өз  

ертегіңді орналастыр» 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  

МузыкаТақырыбы: 

Сылдырмақтар 

Мақсаты: Музыканы 

тыңдап ,ырғақты сезіне 

білуге баулу,ән айту 

іскерлігін 

дамыту.Сылдырмақты 

ырғақты сезіне ойнауға 

жаттықтыру.  

Серуенге 

дайындық 

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

Серуендеу  Серуен   

   Қаңтар айындағы ауа-

райын бақылау. 

Мақсаты: Қаңтар айында 

ауа-райы салқын, аяз 

болады. 

Күннің көзі биікте болып, 

аспандағы сұрғылт 

бұлттарды торлайды. 

Еңбек: Қарларды үйіп, 

үстіне су құйып сырғанақ 

жасау. 

Мақсаты: еңбекке баулу. 

Қимылды ойын: «Ұшты, 

ұшты». 

Мақсаты: балаларды 

шапшаңдыққа баулу. 

Қимылды ойын: «3ші 

Серуен: 

Бақылау«Суық қысты 

бақылау,салыстыру» 

Мақсаты: Қысқы суықты 

табиғатты бақылау, 

күзбен салыстыру, 

ерекшеліктерін сұрау,. 

Еңбек:Құмсалғыштағы 

қарды күрекшелермен 

көтеру. 

Қимылды ойындар: 

«Үрпек төбет», 

«Жасырынбақ» 

Мақсаты:Шапшаңдыққа 

баулу. 

Олардың іс-әрекеттері 

туралы әңгімелеу.Қысқы 

құстардың дауысын 

Серуен 

Бақылау:Мақсаты: 

қардың жауып тұрғанын 

бақылау, ауа райына 

байланысты 

құбылыстарды түсіндіру, 

аязды күнде қар жеңіл 

болады, олар ауада би 

билегендей, жылырақ 

күнде қар ауырлау 

тартады,- қалықтап 

жерге түседі, суық күнде 

қар ұшқындары 

жеделдеп жауады. 

Қимылды ойын: «Аңшы 

мен қояндар» 

Мақсаты: жылжымалы 

лақтырған нысанға затты 

Серуен: 

Бақылау:Мақсаты: 

адам еңбегін 

жеңілдететін 

машинамен 

таныстыруды 

жалғастырып, 

қоршаған орта 

білімдерін 

толықтыру. 

Қимылды ойын:       

«Аңшы мен коян» 

Мақсаты:нысаңаға  

затты лақтырып 

тигізу, 

жугіру,өрмелеп 

жоғары шыға білу. 

Еңбек:гүлзарға,ыдыс

Серуен:Қардың қасиетін 

бақылау 

Мақсаты қар туралы 

балалардың білімдерін 

толықтыру, ақ, ұлпа 

сияқты, күн нұрына 

шағылысып 

жылтырайды.  

  

Қимылды ойын: «ұстап 

ал» 

Мақсаты: белгі 

берілісімен бірден іске 

кірісіп, жаттықтыру. 

Еңбек: қарды күреу. 

Жеке жұмыс: қарды 

жұмырлап, қатты қысу. 

  



артық». 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілетін арттыру, 

 « Ақ қоян» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, мықтылыққа 

баулу. 

 

тыңдау. 

Еңбек: Құстарға жем 

беру. 

Құстардың атын атап, 

еске сақтау қабілеттерін, 

тілдерін дамыту. 

Қимылды ойындар: «Сұр 

қоян жуынады» 

Балалардың өз 

еріктерімен жасалатын 

іс-әрекеттері 

 

тигізу, жүгіруге өрмелеп 

шығуға жаттықтыру. 

Еңбек: Бірі қарды 

жинаса, енді бірі оны 

тасиды, шанаға артады, 

ұжым болып бәрі қарды 

тазалауға қатысады. 

Мақсаты: жұмысты 

бірігіп атқаруға бағыт 

беру. 

қа түрлі-түсті мұзды 

қатырып қою. 

Мақсаты:балаларды

ң эстетикалық 

танымдарын 

арттыру.Айналаны 

әсем етіп 

көріктендіру. 

Жорамал:Қыс қарлы 

болса-Жаз 

жаңбырлы болады. 

  

 

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. 

Нан қиқымын 

шашпаңдар       

 Жерде жатса баспаңдар  

Теріп алып, қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Нан – тамақтың 

атасы  

Ынтымақ- көптің 

батасы                   

Тістем нанның 

қадірін  

Тарыққанда 

білерсің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа 

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол 

болсын, Денсаулығың 

зор болсын. 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, қабылдап. 

Алдында ішер тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды ұйқыға 

жатқызу.  

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату 

«Кім мықты?» 

ертегісін оқып беру 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Кілемше үстінде жаттығулар: 

Балалар мәтін мазмұнына 

сәйкес 3-4рет қимылдарды 

көрсетеді. 

Тыныс жаттығулары:  

Терең дем алу «ммм» 

деп дыбыстап (ауыз 

түгел жабық) мұрын 

арқылы дем шығару. 

Тыныс 

жаттығулары:                         

Ырылдау: Дем 

шығарған кезде, 

тістеніп, қол 

саусақтарын 

күштендіріп, 

жануар тырнақтары 

секілді бүгіп,ұзақ 

Қолдың және аяқ 

бұлшық еттерін 

арналған 

жаттығуларды 

орындау. 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 

болдырмау. 



ырылдау. 

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

Ойындар 

дербес, әрекет 

Дидактикалық ойын: 

«Аққала құрастыру»  

Ойынның шарты: Берілген 

қиындылардан аққаланы 

құрастырып шығу.  

Ойын-жаттығу: 

«Қысқы табиғат» 

Әуенмен  

Ойын: «Шыршаны 

безендіру» 

Ойынның шарты: 

Тілек айтып 

шыршаға 

ойыншықтар ілу. 

Вариативтік 

компонент:                    

«Асық терапиясы»             

( Пән маманы 

жоспары бойынша) 

 

Ойын: «Қарды қағып ал» 

Ойынның шарты: Қарды 

қағып алған бала қыс 

туралы тақпақ, жұмбақ, 

өлең айтулары тиіс. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс: 

Мақсаты: Зейнұрға  

карандаштарды дұрыс 

ұстауға үйрету.  

Жеке  баламен жұмыс:                                    

Илияс пен Исламға  

«Қысқы ойындар» 

тақырыбына әңгімелесу. 

Мақсаты.Анық сөйлеуге 

дағдыландыру. 

Жеке баламен 

жұмыс:Альфия мен 

Исмаилға  табиғат 

құбылыстарды айтып 

түсіндіру. 

 

Жеке баламен жұмыс: 

 Илияс мен 

АлигеЖеке баламен 

жұмыс: геометриялық 

пішіндерді дұрыс 

атап, ажырата білуге 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Бекзатқа  

Мақсаты: 

оң мен сол жағын танитын 

тапсырмалар беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 оқу жылының ақпан айының I аптасы 31–4 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Көліктер» 
Мақсаты: Балалардың сөйлеу, ойлау есте ақтау қабілетін дамыту,сөздік қорларын молайту.Көлік жайлы білімдерін қалыптастыру. 
 Аттарын,түрлерін ажыратуға үйрету. 

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 

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

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

бірлескен жұмыс.Ата-аналармен жұмыс:«Балалардың демалыс күндерін қалай, қайда өткізгендері жайлы» әңгімелесу. 

Ойындар  

(үстел ұсті, 

дидактикалық

, 

саусақ т.б) 

«Гүлдерді күтеміз» 

Мақсаты: балалардың табиғатты 

рухани бағалау мәдениетін, гүлдерді 

дұрыс күтіп-баптау, яғни суару, 

қопсыту дағдыларын қалыптастыру 

«Өз мекеніне орналастыр»  

Мақсаты: Үй жануарларын 

дала жануарларыннан 

ажырата білуге үйрету. 

«Экологиялық 

бағдаршам» 

Мақсаты: Балаларды 

табиғат сұлулығын 

көріп, сезіне білуге, 

оны қорғай білуге 

тәрбиелеу. 

«Ненің баласы?»  

Мақсаты: Балалардың 

«үлкен», «кіші» ұғымдары 

туралы түсініктерін бекіту; 

жабайы және үй 

жануарлары туралы 

білімдерін кеңейту.  

 

 «Кімге не керек» 

Ойынның мақсаты: 

Түрлі мамандықтың 

еңбек құралдарын 

танып  айта білуге 

үйрету 

 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралмен) 

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

Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру.  

Әдептілік ережелерін  түсіндіру.  Тәтті тамақ жейміз.  Рақмет аспаз дейміз 

Ойындар, 

ұйымдастыры

Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Дидактикалық ойын 

«Суретшінің қатесі» 

Дидактикалық ойын 

«Экологиялық 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,су,ауа» 

Дидактикалық 

ойын 



лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Мақсаты:Суретке қарап 

топтастыруға үйрету,Суреттегі 

артық затты таба білуге үйрету. 

Мақсаты:Балалардың заттары 

мен құбылыстардың 

белгілерін 

сипаттауды,айқындауды, 

талдауды, ойлауды үйрету. 

бағдаршам» 

Мақсаты:Балаларды 

табиғат сұлулығын 

көріп,сезіне білуге,оны 

қорғай білуге 

тәрбиелеу,Табиғатқа 

деген сүйіспеншілігін 

арттыру. 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

дамытып,тез жауап беруге 

дағдыландыру 

«Табиғат 

құбылыстарын ата» 

Мақсаты:Қар мен 

жаңбырды ажырата 

білу,Табиғат 

құбылыстары 

жөніндегі 

білімдерін бекіту. 

Ұ.О.Қ Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Көліктер» 

Мақсаты: Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді балалардың 

сөздік қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну арқылы ендіру. 

Дид-қ ойын: «Көлікті аяқта» 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

Нық қадаммен артқа жүру және 

жылдам (10-20м) жүгіру.Еденде 

тігінен тұрған құрсаудан еңбектеп 

өту.Тура секіруді үйрету. 

Қимылды ойын: «Торғайлар 

мен автомобиль 

Б.Б.С:«Шығармашылы» 

Ұ.О.Қ: Музыка  

Тақырыбы: Көліктер 

Мақсаты: 

Музыканы есту қаблетіне  

баулу.Әнді орындаушылық 

қаблетін  ояту,әуенді 

сезәну,ырғақты ажырата білуге 

баулу. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Кеңістікте бағдарлау» 

Мақсаты: Өзіне қатысты 

кеңестіктегі бағыттарды: 

жоғары-төмен, алыс-жақынды 

ажырата білуді уйрету. 

Дид-қ ойын: «Вагонның 

таңбасын тап» 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 

Тема:  Транспорт  

Цель: Учить называть 

транспорт и части 

автомобиля на русском 

языке, Уметь группировать 

транспорт по назначению 

(пассажирский, грузовой, 

специальный), способам 

передвижения (воздушный, 

водный, наземный). 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

2. Нық қадаммен 

артқа жүру және 

жылдам (10-20м) 

жүгіру.Тура секіру. 

Тура жолмен жүруде 

тепе теңдікті сақтау. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ: 

МүсіндеуТақырыбы: 

«Әртүрлі доптар» 

Мақсаты:  Бірнеше 

бөліктерді біріктіре 

отырып мүсіндеуді, 

оларды орналастыру 

әдіс тәсілдерінен  

допты  мүсіндеу. 

.Дид-қ ойын: 

«Түстерімен 

жинақтау»    

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Қысқы арнайы  

көліктер» 

Мақсаты: Қыста жұретін 

арнайы көлік түрлерімен 

танысу (Моторлы шана), 

Оларды арнаулы мақсатта 

қолданатыны жөнінде 

түсіндіру, Көліктерге 

қызығушылықтарын  

туғызу, жүргізушілерді 

құрметтеуге уйрету.  

Дид-қ ойын: «Қайсысы 

артық? 

Б.Б.С:«Шығармашылы» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы:«Қайық» 

Мақсаты: Салынған 

көліктің пішінін мақталы 

таяқшамен бояуға үйрету. 

Дид-қ ойын: «Не артық?» 

 

 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Нық қадаммен 

артқа жүру және 

жылдам (10-20м) 

жүгіру. Тура 

жолмен жүруде 

тепе теңдікті 

сақтау.Бір аяқтан 

бір аяққа секіру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобилдер» 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

 «Пойыз» 

Мақсаты: Құрылыс 

ойыншықтарынан 

пойыз құрастыруды 

үйрету. 



 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Суық торғайды бақылау 

Мақсаты:Қыс мезгілінде барлық 

құстардың жылы жаққа ұшып 

кететін,ал суықторғайдың бізде 

мекендеп ұалатынын,ол қандай аяз 

болсада тоңбайтын,сол себепті 

суықторғай деп атағанын түсіндіріп 

көрсету. 

Еңбек: «Қар тазалауды үйренеміз» 

Мақсаты: Қардың жерге қалың 

түскенін айтып,қарды күрекпен 

күреу арқылы жол жасап,күректі 

қалай ұстау керектігін үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Торғай,торғай тоқылдақ 

Жерден дәнді шұқып-ап 

Бөтекесі бұлтиып, 

Шиқ-шиқ етіп отырмақ 

Мақсаты:Балаларға тақпақ үйрете 

отырыпт тіл байлықтарын 

молайтып,сөздік қорларын дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Ұар лақтыру» 

Мақсаты:Балаларды жақсы мен 

жаманды ажырата білуге,жаман 

нәрселерден аулақ болуға,жақсыдан 

үлгі алуға тәрбиелеу. 

Бұршақты бақылау 

Мақсаты:Бұршақ 

домалақ ақ 

түсті,болатыны туралы 

түсінік беру. 

Қимылдық ойын: 

«Торғайлар» 

Мақсаты:Шапшаңдыққа,е

птілікке баулу.Тез шешім 

қабылдауға үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

Мақсаты: Үйілген қардың 

маңызын түсіндіре 

отырып,еңбексүйгіштікке

, ұқыптылыққа үйрету. 

Жеке жұмыс:Қысқа 

байланысты жұмбақтар 

жаттату. 

Қыста ғана болады 

Ұстасаң қолың тоңады 

                      (Қар) 

 

Мақсаты:Тілдік қорын 

дамыту,ойлау қабілетін 

арттыру.Балаға 

грамматикалық дұрыс 

сөйлеу үлгілерін 

беру.Әдемі де әсерлі 

сөйлеуге үйрету. 

Аязды күнді бақылау 

Мақсат: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 етіңдң. 

Ұимылды ойын: «Қар 

лақтыру» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға ынтасын арттыру 

Еңбек: Ауладағы қарды 

жинау 

Мақсаты:Еңбек сүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің еңбегін 

баулуға,құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Аяз туралы 

жұмбақ шешкізу. 

Қолы жоқ сурет салады. 

Тісі жоқ,тістеп алады. 

                       (Аяз ) 

Мақсаты:Балалардың сөйлеу 

әрекетін есте сақтау, ойлау 

қабілетін арттыру. 

Қырауды бақылау 

Мақсаты:Қырау туралы 

түсінік 

қалыптастыру.Талға,сы

м.а тұрған 

қыраудыкөрсете 

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 

Масаты:Қыс мезгілінің 

бейнесін сипаттай 

білуге үйрете 

отырып,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп» 

Мақсаты:Топтасып,тату 

Қар аралас 

жаңбырды 

бақылау 

Мақсаты:Қыста қар 

аралас жаңбыр да 

жауатыны туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты:Ойын 

алаңын атаө 

аналармен бірлесе 

отырып 

безендіру,сырғанақ 

жасау,аққала соғу. 

Жеке жұмыс: ән: 

«Көрікті 

шыршамыз» 

Мақсаты:Өлеңді 

жаттату.Әнімен 

айтқызу 

Қимылды ойын: 

«Егер...» 

Мақсаты:Қандай 

жағдай әр нәрсенің 

қажеттілігін білу 



ойнауға шақыру. 

Ойынға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Серуеннен 

оралу 

Бұл бала қай бала , Пай-пай тап-таза , Ақ қаздай , Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай!    Дейміз біз мадақтай 

Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.   Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас Дастархан бсында сөйлемей отырып, тамақтануға, қасықты оң қолға ұстауға баулу 

Ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау. Жәй музыка қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Созылу 

Балалар төсекте, бір қалыпта, 

арқасымен жату,аяқтары 

бірге,қолдары аяғының бойымен тіке 

тұрады.Жауырынды тік ұстап созылу. 

Қоңырау,қоңырау сылдырла 

Ұл мен қызды оятып 

Оянсаңдар егер де 

Бір –біріңе күліңдер 

Мысық 

Терезенің қасынды 

Орындықты тауып 

ап,Мысық ұйықтап 

жатады, 

Оян,кәне мысығым, 

Жаттығуды жасайық. 

Бір бүйірден екінші 

бүйірге аунау. 

Мысық бірде жақсы, 

бірде жаман 

Төрт аяқтап тұру 

Арқасын бірде 

бүгіп,бірде түзеу. 

Шынықтыру шарасы 

Әдемі ирек жолдармен 

Лақтарша біз ойнақтап 

Тастан-тасқа секіріп 

Жалаң аяқ жүреміз.Табанға 

біз нүктелі 

Массаж жасау білеміз 

Арнайы жолдармен жүру. 

Демалуды қалыпқа 

келтңру 

Демді қалыпқа келтіру 

Қолды ұстап тұрайық, 

Шеәберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық! 

1.Ояту 

Ұйқыдан біз 

тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға 

қарап 

Достарымызға 

күлеміз 

2.Гимнастикалық 

жолдан жүру 

3.Тыныс алу 

жаттығулары 

4.Жуыну жолдары 

Салқын суда 

жуынсам 

Денемді мен 

нығайтам 

Мықты болып 

өсемін 

Қиындықтан 

төземін 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 



Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Қалып бойынша   (шаблон) қағаздан 

заттарды қию. 

Мақсаты: Сызық бойымен қию әдісін 

үйрету. 

 Еңбек әрекеті 

Мүсіндеуге арнал ған 

тақтайшаны тазалау 

Мақсаты: Ұқыптылыққа, 

өздігінен көмекте суге 

тәрбиелеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ойын: 

«Геометриялық 

мозаика»  

Мақсаты: Кеңіс тік 

қатынасын дамыту, 

геометр иялық 

пішіндер ді білу 

Вариативтіксабақ  «Асық 

терапиясы» 

Пән маманы бойынша  

 

 «Алтын асық» 

Пән маманы 

бойынша Сурет 

салу: «Кім 

боламын?» 

Мақсаты: Өздігінен 

мамандықты таңдай 

білу қабілетін 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: Ясмина мен Мәулетке 

Қыс мезгіліндегі күннің сәулесі 

туралы мағұлмат беру 

Жеке жүмыс:Райян мен 

Әділетке Қыс мезгілінің 

ауа райын бақылауды 

үйрету 

Топтық жұмыс: 

Балаларға көше 

тазалағыш көліктер 

мен үлкендердің 

еңбегі туралы 

айтқызу. 

Жеке жұмыс: 

Заңғар мен Алтынайға 

Өлі және тірі табиғат туралы 

білімдерін кеңейту 

Жеке жұмыс: 

Дінмұхаммед пен 

Назымға табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерді 

суаруға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге шығу. 

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

Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуендеу  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата аналармен балалардың төлем ақысы  туралы әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 оқу жылының ақпан  айының II аптасы 07–11 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Электроника әлемі». 
Мақсаты: Балаларға Электрониканың біз үшін маңыздылығын айту.Электроника әлемі туралы түсінік қалыптастыру, 
қауіпсіздік ережесімен таныстырып,пайдасы туралы білімдерін нығайту. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

07.02.2022 

Сейсенбі 

08.02.2022 

 

Сәрсенбі 

09.02.2022 

Бейсенбі 

10.02.2022 

Жұма 

11.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

 

Балалардың дене қызуын өлшеп қабылдау Тазалықтарына мән беру. Ата –анамен ауа-райына байланысты аурулардан сақтану жолын 

түсіндіру. Балалардың көңіл -күйлеріне назар аударып, қызуын  өлшеп қабылдау. Медбике, психологпен бірлескен жұмыс. 

 Мұрын қуысына Оксалин мазын жағу 

Ойындар 

 (үстел ұсті, 

дидактикалық

, 

саусақ т.б) 

Не өзгерді? 

Мақсаты:Көру арқылы ойлау 

қабілеттерін арттыру 

Үстел-үсті ойын 
«Заттық фриздер» 
Мақсаты.Заттарды көріп 
сипаттау арқылы 
балалардың 
сезімталдығын дамыту. 
 

Тақпақтар жаттату 

Балаларга электроника 

әлемі туралы тақпақтар 

жаттату. 

Дидактикалық ойын: 
«Жалпы атауын ата» 
Мақсаты:Балаларға 
заттарды жеке-жеке 

таныта келе,ен соңында 
заттардың жалпы атауын 
бір сөзбен айтқызуға 
үйрету. 
 

Дидактикалық 

ойын 

«Тоңазтқыш» 

Мақсаты: 

Балалардың 

көру,ойлау 

қабілеттерін 

дамыту 

 

Таңертеңгі 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралмен) 



жаттығу 

 

Таңғы ас Ойын- жаттығу  . «Таза қолдар». 

Балаларға ас ішуге көмектесу, қасықты дұрыс ұстауға дағдыландыру, ұқыпты ішуге тәрбиелеу. 

Астан кейін беті-қолын жуып, сүртінуге дағдыландыру, тазалыққа баулу 

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Телефон» 

Мақсаты:Қатты қағаздан 

жасалынған телефон 

пішініне реттік сандарын әр 

түспен жапсыру 

Дидактикалық ойын: 

«Ұай зат не үшін қажет» 

Мақсаты:Балаларға  

электр құралдарының 

атқаратын қызметін 

ажырата білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын  

«Суретін құрастыр» 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілетін дамыту. 

Дидактикалық ойын 

«Орнын тап» 

Мақсаты:Балалар 

қандайда бір электро 

техника бейнеленген 

суреттерге керек 

заттарды табады 

Дидактикалық ойын 

«Қызметі қандай» 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

дамытады  

Ұ.О.Қ Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: Мақсаты: 
Тақырыбы: «Электр 

құралдар» 

Мақсаты: Электр 

құралдарымен 

таныстыру,ол заттарды 

жалпы және ерекше 

белгілері бойынша 

топтастыруға, сөйлеу 

қаркынын өзгертіп баяу 

сөйлеуге уйрету. 

Дид-қ ойын: «Көліктерше 

ән салайық» 
 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Шама 

заттарды салыстыру» 

Мақсаты:Бір топтағы 

заттарды  екінші 

топтағы заттармен 

беттестіру және 

тұтастыру аркылы 

салыстыру. 

.Д/ойын: 

«Шаңсорғыш» 

 
Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

2.Нық қадаммен алға 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: Табиғат 

бұрышы 

Мақсаты: 

Табиғат бұрыыышын 

мекендеушілер туралы 

түсініктерін кеңейту, 

оларды күтіп баптау 

үшін қолданатын 

электр құралдарын 

атау. 

. Қарапайым дербес 

тәжірибе 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру 

 арқылы балалардың 

түсініктерін дамыту.  

Дид-қ ойын: «Мекенін 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

3.Нық қадаммен алға 

жүру және түрлі 

бағытта жүгіру.Еденде 

тігінен тұрған 

құрсаудан еңбектеп 

өту.Алысқа 

лақтыруды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобильБ.Б.С: 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: 

«Торғайлар» 

Әуенге эмоциялық 

үн қосуға бейнелі 

ойындарға белсене 

қатысуға,ырғақты 

ажырата білуге 

баулу. 

Б.Б.С :  «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 



Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Нық қадаммен алға жүру 

және түрлі бағытта 

жүгіру.Бір аяқтан бір 

аяққа секіру.Көлденең 

нысанағы лақтыруды 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

бойынша) 

 

жүру және түрлі 

бағытта 

жүгіру.Көлденең 

нысанағы 

лақтыру.Еденде тігінен 

тұрған құрсаудан 

еңбектеп өтуді үйрету. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль» 

  

 

тап» 
Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

«Торғайлар» 

Әуенге эмоциялық үн 

қосуға бейнелі 

ойындарға белсене 

қатысуға,ырғақты 

ажырата білуге баулу. 

 

 

 

 

 

«Шығармашылы» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

:«Теледидар» 

Мақсаты: Заттардың 

үлгі бойынша, түсін 

ескере отырып салуды 

дағдыландыру 

Дид-қ ойын: «Не 

артық?» 

Б.Б.С: «Әлеумет» 

Ұ:О.Қ: Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: Тұрмыстық 

заттармен танысу 

Мақсаты: балаларды 

тұрмыстық техникалық  

таныстыру.Олардың 

адам еңбегін 

жеңілдететін  көмекші 

құрал екендігін білдіру. 

Тақырыбы: 
«Электропоезд» 

Мақсаты: Өлең 

жолдарын қайталау 

арқылы жаттап алу, 

темір жолда жүретін  

көліктер туралы 

білімдерін 

нақтылау.Көлік 

түрлерін ажырату, 

жүргізушілердің 

еңбегін бағалауға 

үйрету 

 
 

Серуенге 

дайындық 

Әңгіме  жүргізу.   Серуенге  шыққанда  қауіпсіздік ережелері  туралы  ескерту.   

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

Серуендеу Қыстың негізгі белгілерін 

бақылау. 

Мақсаты: балаларды қыстың 

белгілерін ажырата білуге 

Қардың қасиетін 

бақылау 

Мақсаты :қар туралы 

балалардың білім- 

дерін толықтыру, ақ, 

Құстарды 

бақылауМақсаты: 

қыстайтын, алаңға 

келетін құстардың 

аттарын анықтау. 

Табиғат күнтізбесі 

бойынша ауа 

райын бақылау 

Мақсаты: ауа райын 

бақылау. Ауа райына 

Қыстың негізгі 

белгілерін бақылау 

Мақсаты: 

балаларды қыстың 

белгілерін ажырата 



үйрету.. 

Көркем сөз: 

  

Аппақ, аппақ ақшақар 

Бірін ұстап алайын... 

Ұстадым! 

Жоқ, ақша қар, 

Қайдан іздеп табайын? 

   (Жақан Смаков) 

Қимылды ойын: «Аяз» 

Мақсаты тез жүгіруге 

жаттықтыру. 

Еңбек: үйдің ауласын қардан 

тазартып қою. 

Мақсаты: күрекпен жұмыс 

істеуге үйретіп, еңбекке баулу. 

Қимылды жаттығулар: мұзды 

жолмен сырғанай білуге 

жаттықтыру. 

Жорамал: 

Түтін будақтап шықса, аяз 

болады. 

ұлпа сияқты, күн 

нұрына шағылысып 

жылтырайды.  

Көркем сөз: 

Аққала 

Аула сырты баққа да, 

Тұрғызамыз аққала 

Аққаланы айналып, 

Ойлаймыз біз 

шаттана. 

 Қимылды ойын: 

«ұстап ал» 

Мақсаты: белгі 

берілісімен бірден 

іске кірісіп, 

жаттықтыру. 

Еңбек: қарды күреу. 

Жеке жұмыс: қарды 

жұмырлап, қатты 

қысу. 

 Жұмбақтар: 

Мамықтай ұлпа, 

Қанттай ақ. 

Қыста жер бетін 

басады, 

Жазда сайға қашады. 

 Мақал: 

Сыртта «тау» болып 

жатса, 

Үйде су болып 

тұрады. 

 Далада қар болса, 

Қамбада астық 

болады. 

 

 

Олардың сыртқы 

бейнесін, қандай 

жемді жақсы 

көретінін, қалай 

тұрып, қалай 

жүретіндерін анықтау. 

Балаларды 

байқағыштыққа, 

құстарға жанашыр 

болуға тәрбиелеу. 

Көркем сөз: 

Мың торғай қамаса 

қораға, 

Бір торғай тұрмайды... 

Бір торғай тұрмайтын 

қораға 

Мың торғай тұрмайды. 

Қимылды ойындар: 

«Ұядағы құстар» 

 

көңіл бөліп, байқау 

өткізулерін ұсыну. 

1.   Сық па, жылы 

ма? 

2.   Күн желді ме, 

жоқ па? 

3.   Балалар қалай 

киінген? 

4.   Ауа райының 

жайы қалай 

анықталады? 

5.   Күн шуақты ма, 

әлде бұлыңғыр ма? 

6.   Қар жауып тұр 

ма? 

7.   Жуырда қар 

жауып, өттіме ме? 

Серуендеп келген 

балаларға бүгін 

өздері көріп, 

бақылаған ауа 

райының жайын 

күнтізбеге 

белгілеулері 

керектігін естеріне 

салу. 

Тапсырма: бұлттың 

суретін салу. 

Көркем сөз 

Далада қандай 

тамаша, 

Ақ мамыққа оранған. 

Ақ дастархан 

жапқандай, 

Көз тоймайды 

қарасаң. 

 Қимылды ойын: 

білуге үйрету.. 

Көркем сөз: 

  

Аппақ, аппақ 

ақшақар 

Бірін ұстап алайын... 

Ұстадым! 

Жоқ, ақша қар, 

Қайдан іздеп 

табайын? 

   (Жақан Смаков) 

Қимылды ойын: 

«Аяз» 

Мақсаты тез 

жүгіруге 

жаттықтыру. 

Еңбек: үйдің 

ауласын қардан 

тазартып қою. 

Мақсаты: күрекпен 

жұмыс істеуге 

үйретіп, еңбекке 

баулу. 

Қимылды 

жаттығулар: мұзды 

жолмен сырғанай 

білуге жаттықтыру. 

Жорамал: 

Түтін будақтап 

шықса, аяз болады. 
  

 



  

 

 

«Арқан тарту!» 

Мақсаты: қимыл-

қозғалыстарын 

қалыптастыру. 

Еңбек: кішкентай 

балдырғандардың 

ойнайтын ауласын 

қардан тазарту. 

Мақсаты: балаларды 

өздерінен кішілерге 

қамқоршы болуға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс: алдағы 

тосқауылдан өтерде: 

жүгіру, еңбектеп 

жүгіруге, секіруге 

жаттықты 

Серуеннен 

оралу 

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

талаптарды орындауларын қадағалау  

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

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

Ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау. Жәй музыка қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық 

Керуетте жатып,аяқ,қолдарын 

жоғары көтеру кезекпен 

Керуетте жатып велосипед тебу 

Қолды алға созып,қайшылап 

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық ұйқтадық 

Шаттанып ойнайық 

Бір көтер кәне қолыңды 

Екі төмен ұста қолыңды 

Үш,төрт- жаныңа соз 

Ұйқыдан біз тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға 

қарайық  

Төсектен біз тарайық 

-Қол белде:Басты оңға 

,солға,алға бұру 

-кезекпен оң қолды 

Көзімізді ашайық 

Аунап,қаунап алайық 

Самал жел бізге 

желпісін 

Ұйқымызды ашайық 

Самал жел-шалқадан 

жатып,қолды дене 

бойында бастарын сәл 

көтеріп,жел соққан 

Күнге қарап күлімдеп 

Көзімізді ашамыз 

Бойды түзе,көтер 

басты 

Сергіп ұйқы ашамыз 

Құстар оянады- 

қолдарды екі жаққа 

созу,қанат қағып жату 



қозғалау. қолыңды 

Бес дегенде секір көрсет 

бойыңды. 

Керілеміз,созыламыз,тө

сектен біз тұрамыз. 

және сол қолдыкезекпен 

көтеру 

-Оң жаққа және сол 

жаққа бұрылу 

-Қолды аяқ ұшына 

жеткізу, бастапқы 

қалыпқа келу. 

бейнені көрсету 

Желдің желпуң- іште 

жатып,қолдары дене 

бойныда,қолдарын екі 

жаққа созу 

Жел бұлттарды 

айдайды-тізені 

құшақтапжату,аяқты 

құшақтап денемен 

алдына-артына 

тербелу. 

Құстар достарын іздеп 

жатыр-Оң жаққа,сол 

жаққа бұрылу 

Құстар көңілденіп 

жатыр- қолдарын 

шапалақтау 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Нан қиқымын шашпаңдар 

Жерде жатса баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға тастаңдар 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 Сюжетті- рөлдік ойын  

«Дүкенші» 

Мақсаты:Балаларды 

адамгершілікке ,инбаттылыққа 

баулу жәнедостасып,бірігіп тату 

ойнауға тәрбиелеу 

 

Еркін ойындар 

Конструкторлар мен 

және лего 

құрастырғыштармен 

ойнау 

Үстел –үсті театр  

Шалқан ертегісі 

Мақсаты:Балаларға 

үстел –үсті театры 

арқылы Шалқан ертегіні 

таныстыру. 

 Вариативтік 

компонент: 

«Асық терапиясы » 

 

Үстел –үсті ойыны 

«Мозайк» 

Мақсаты:Балалардың 

қызығушылығын,қиял

ын,ой өрісін дамыту 



Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Мерей мен Шыңғысқа 

Электроника туралы мағұлмат 

беру 

 

 

 

 

 

Жеке жұмыс: 

Айлана мен Нұрсинаға  

Адам баласына электро 

техниканың қажеттілігін 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс: 

Дастан мен Әділетке 

үйдегі кауіпсіз электро 

техника туралы айту 

Топтық жұмыс 

Электорника әлемі 

туралы әңгімелесу. 

Жеке жұмыс 

Бекназар мен 

Фатимаға Электро 

техниканың сурет 

арқылы  аттарын 

айтқызу  

Серуенге 

дайындық 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуендеу  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналарға балаларын  себепсіз  балабақшадан  қалдырмауларын ескерту. 

Ана – аналармен әңгімелесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылының ақпан  айының ІІІ аптасы 14–18 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы». 

Мақсаты: Балаларға мамандықтар туралы түсінік беру. Әр мамандықтың өзінің қызығы мен қиындығы болатынын түсіндіру.  

Болашақта мамандық таңдауға ықпал ету. 

Күн 

тәртібі 

Дүйсенбі  

14.02.2022 

Сейсенбі  

15.02.2022 

 

Сәрсенбі  

16.02.2022 

Бейсенбі  

17.02.2022 

Жұма  

18.02.2022 

Балалард

ы 

қабылда

у 

Ата-

аналарме

н 

әңгімелес

у. 

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

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

Ойындар  

(үстел 

ұсті, 

дидактик

алық, 

саусақ 

т.б) 

Картотека №2  

«Дәл осындай пішінді тап»  

Ойынның мақсаты: 

геометриялық пішіндер жайлы 

білімдерін бекіту, пішіндерді 

атауға, ажыратуға, салыстыруға 

жаттықтыру.  

Картотека №3  

«Вагондарға дөңгелек 

таңдау»  

Ойынның мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

қасиеттерін білуге 

жаттықтыру, ойлау 

қабілетін дамыту.  

Картотека №5  

«Бет орамалға лайық 

жамауларды табу» 

Мақсаты: 

геометриялық 

пішіндерді ажыратуға, 

салыстыруға жаттық-

тыру; логикалық 

ойлау  

қабілеттерін дамыту.  

Картотека № 8 

«Әдемі кілемшелер»  

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту 

Картотека № 9 

«Гараждар»  

Ойынның мақсаты: 

геометриялық 

пішіндер жайлы 

білімдерін бекіту; 

ойлау қабілет-терін 

дамыту; жағымды 

көңіл-күйлерін 

қамтамасыз ету.  

Таңертең

гі 

жаттығу 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралсыз) 

Таңғы ас Сауықтыру шаралары: Ауызды жуу, жылы сумен шаю. Ас мәзіріне отыру.Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы 

дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. Әдептілік ережелерін  түсіндіру. Тамақ үстінде жан жағына  

алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  келтірмеуді үйрету.  Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар

, 

ұйымдас

Сюжетті рөлді ойын 

«Жүргізуші» 

Мақсаты:Балаларды 

Дидактикалық ойын: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы» 

Дидиктикалық ойын: 

«Кімге не керек» 

Мақсаты:балаларға 

Сюжетті рөлді ойын 

«Құрлысшылар» 

Мақсаты:Ойын 

Дидактикалық ойын 

«Суретші өай жерде 

қателесті» 



тырылға

н оқу 

қызметін

е 

дайынды

қ 

 

ойналатын ойынның 

кезеңдерін алдын ала 

жоспарлауға,берілген 

ойынға қажетті заттарды 

табуға,алуан түрлі 

алмастырушы- заттарды 

қолдануға үйрету. 

 

 

Мақсаты:Балаларды 

әртүрлі 

Мамандықпен 

таныстыру,еңбекті 

құрметтеуге 

дағдыландыру,өз еліне 

пайдалы бола білуге 

тәрбиелеу. 

 

түрлі мамандықтың 

еңбек құралдарын 

танып  айта білуге 

үйрету. 

жоспарларына сәйкес іс 

әрекетпен айтыс – 

тартысты әділдікпен 

шешу,Сюжетке сәйкес 

конструктор,құрлыс 

материалдарын 

қолданып келісіммен 

берілген рөлдерді бөлуге  

ойнауға үйрету. 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау өабілетін 

дамыту,суреттегі 

сәйкессіздікті таба 

алуға үйретуү 

 

Ұ.О.Қ Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: 

«Мамандықтың бәрі 

жақсы»  

(сурет бойынша әңгіме) 

Мақсаты: әртүрлі 

мамандық иелері туралы 

картиналар топтамасын 

көре отырып 

мамандықтың 

түрлерімен 

таныстыру,олардың 

маңызын түсіндіру, 

сөздік қорларын байыту. 

.Д/ойын: «Кімнің 

құралы» 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Негізгі қимылдар: 

1.Нық қадаммен артқа 

жүру және жылдам (10-

20м) жүгіру.Алысқа 

лақтыру. Тура жолмен 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: 

«Салыстыру» 

Мақсаты:Заттардың ені 

биіктігі мен жуандығы  

бойынша салыстыра 

білуді бекіту  

Жұмбақтар шешу 

 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 
Тақырыбы:Все 

професиий хороши. 

Мақсаты: 

Активизировать в речи 

слова-названия 

профессий. Учить 

рассказывать, кем 

работают их родители, 

что они делают. 

Развивать устную речь. 

Васпитывать уважение к 

труду взрослых.  

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

 2. Нық қадаммен артқа 

жүру және жылдам (10-

20м) жүгіру.Тура 

жолмен журуде тепе-

теңдікті сақтау.Еденде 

тігінен тұрған 

құрсаудан еңбектеп өту 

дағдысын жетілдіру. 

Қимылды ойын:  

«Поезд» 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру 

Тақырыбы: «Қайық» 

Мақсаты:Желімді 

қылқаламмен,дайын 

үлгіге мұхият жағуды 

жетілдіру,көліктердің 

дайын бейнелерін 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыстану

Тақырыбы: «Судың 

қасиеттері» 

Мақсаты: Судың 

қасиеттері бірі-судың 

мұзға және мұздың суға 

айналуын бакылау( 

далаға ыдыска су құйып 

алып шығу, мұзды жылы 

жерге кіргізу). 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: «Күрек» 

Мақсаты:Дайын үлгіге 

қарап күректің пішінін 

салуға  уйрету. 

Дид.ойын «Біз үй 

саламыз» 

 

Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

3. Нық қадаммен артқа 

жүру және жылдам (10-

20м) жүгіру..Еденде 

тігінен тұрған 

құрсаудан еңбектеп 

өту.Биіктігі 5-10 см 

заттан жерге секіруді 

үйрету. 

Қимылды ойын:  

«Поезд» 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ  Құрастыру 

Тақырыбы: Қайық 

Мақсаты: Құрылыс 

материалынанабұйым 

жасауға 

баулу,бөліктерді 

біріктіру. 

 

 

 



журуде тепе-теңдікті 

сақтауды қалыптастыру. 

Қимылды ойын:  

«Поезд» 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: 

.«Жылғалардан су ақты» 

Мақсаты: Табиғи 

дауыспен ән айтуға,әндә 

бірге бастап,бірге 

аяқтауға әуенге ілесе 

қарапайым би 

қимылдарын еркін 

орындауға үйрену. 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кто что делает?» 

 

. 

 

олардың арасындағы 

арақашықтықты сақтап 

жапсыруды 

үйрету.Теңізші 

мамандығы туралы 

түсінік беру. 

Дид-қ ойын: «Сымсыз 

телефон» 

 

 

 

Серуенге 

дайынды

қ 

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

Серуенде

у 

Картотека № 16 

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 

Картотека № 17 

Қар аралас жаңбырды 

бақылау. 

Мақсаты: Қыста қар 

аралас жаңбыр да 

жауатыны туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс  қызығы».     

Мақсаты: Ойын 

алаңын  ата-аналармен 

Картотека № 18 

Аяздың терезеге 

салған суретін 

бақылау. 

Мақсаты: Балаларға 

қыста, аязды күндері 

терезеге аяз 

қысымымен қырау 

сурет түрінде түсетінін 

айтып түсіндіру.             

Картотека № 19 

Мұздақты бақылау. 

Мақсаты: Мұздақтың 

пайда болу жолын 

түсіндіру, мұздақтан 

абай болып жүруге 

үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

Мақсаты: 

Картотека № 20 

Боранды бақылау. 

Мақсаты: Боран 

ұйтқып соққан 

желдің салдарынан, 

қыс мезгілінде 

болатын құбылыс 

екендігін көрсете 

түсіндіру. 

Жұмбақ:  



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 

шығармашылыққа тұрақты 

Қызығушылығын  

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: «Түйілген 

орамал» 

Ойынның мақсаты: Балалардың 

ойын әрекетіне деген 

қызығушылықтарын дамытып, 

ептілікке, қырағылыққа, 

шапшаңдыққа баулу. 

бірлесе отырып 

безендіру,сырғанақ 

жасау, аққала соғу. 

Жеке жұмыс: Ән: 

«Көрікті шыршамыз».  

Мақсаты: Өлеңді 

жаттату. Әнімен 

айтқызу.                                               

Қимылды ойын: 

«Егер…» 

Мақсаты: Қандай 

жағдайда әр нәрсенің  

қажеттілігін білу.  

  

 

Еңбек: Біздің аула 

Мақсаты: Ауладағы 

қарды 

тазалау.Тазалыққа, 

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. 

Қимылды ойын: 

«Белбеусоқ». 

Мақсаты: Топ болып 

ойнауға үйрету.Денені 

ширатып, сауықтыру. 

Еңбекқорлыққа үйрету. 

Жалқаулықтан аулақ 

болуға  шақыру.              

Жеке жұмыс:   Жұмбақ 

жаттату  “Отқа жанбас, 

Суға батпас” (мұз) 

Мақсаты: Мұз туралы 

түсінік беру. Жұмбақ 

жаттату арқылы сөздік 

қорын  молату. Есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Қазан». 

Мақсаты: Бірлесіп 

ойнауға шақыру.  

Балалардың көңілдерін 

көтеру. 

  

 

Қанаты жоқ ұшады, 

Аяғы жоқ желеді, 

Ауызы жоқ ұлиды. 

(Боран). 

Қимылды 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.  

Еңбек: «Таза 

жолдар».                         

Мақсаты: Ауладағы 

жолды қардан 

тазалау. 

Еңбекқорлыққа  



баулу.  

Серуенне

н оралу 

Балаларға  реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,  су болған  киімдерін тәрбиешіге  көрсетуге  

үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық.  

Түскі ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  

аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, 

тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау. Жәй музыка қою.  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықт

ыру 

шаралар

ы 

Оянайық бәріміз 

Тәрбиешінің айтқанын бәрін 

орындайды. 

Көздеріңді ашыңдар, 

Кірпіктеріңді көтеріңдер 

Беттеріңді жеңіл қимылмен 

сипаңдар, 

Бір-біріңе жымиыңдар 

Бастарыңды оңға,солға 

бұрыңдар, 

Ауаны жұтыңдар,содан соң 

жіберіңдер 

Іштеріңді тартыңдар 

Көңіл күй көтерілді 

Кеуделеріңдң алақанмен 

сипаңдар, 

Енді біраз ашыңдар 

Керіліңдер ,созылыңдар 

Енді ояндыңдар,төсектен 

тұрыңдар 

Созылу 

Балалар төсекте,бір 

қалыпта,арқасымен 

жату ,аяқтары 

біргеқолдары аяғының 

бойымен тіке 

тұрады.Жаурынды тік 

ұстап созылу.Қоңырау 

,қоңырау сылдырла 

Ұл мен қызды оятып 

Оянсаңдар егер де 

Бір-біріңе күліңдер 

Найзағай 

Бір қалыпта, 

арқасымен 

жату.аяқтары 

бірге,қолдары 

аяғының бойымен тіке 

тұрады.Аяқтары 

кеудеге 

жеткізу,Қолдарымен 

құшақтау.Түзелу.Аспа

нда найзағай 

жарқырады, 

Балалар қорқып 

қашады 

Әтеш ұйықтап жатыр 

Арқасымен жату,қол 

басында,аяқ бірге. 

Аяқпен қолды жоғары 

көтеру, 

Әтеш оянды 

Әтеш бидай іздейді 

Отыру,аяқты бірінің 

үстіне бірін қою 

1.басты оңға бұру 

2.Қалыпқа келу 

3.Басты солға бұру 

4.Қалыпқа келу 

5Сол жаққа қайталау. 

Кемпірқосақ жаса 

Бір 

қалыпта,арқасымен 

жату,аяқтары 

бірге,қолдары 

аяғының бойымен 

тік тұрады. 

Жаурынды тік 

ұстап созылу.Оң 

аяқтары көтеріп 

жарты шеңбер 

жасау. 

Қандай ғажап 

керемет 

Әсем есік ашылды 

Түрлі-түсті бояулар 

Аспанға жайылып 

шашылды 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  

дағдыландыру. 

Ойындар

,                       

дербес 

әрекет 

 

 

 

Логикалық тапсырмаларды 

шешу. 

Мақсаты: Есте сақтау, қиялдау, 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

«Ұқсастық сөздерін 

тап- қыс...» 

Мақсаты: Ұқсас 

сөздерді айта білуге 

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

«Қысқы табиғат» 

Мақсаты: Табиғи 

материалмен жұмыс 

жасауды үйрету. 

 

Вариативтік сабақ 

«Асық терапиясы» 

Пән маманы бойынша 

  

. 

 «Байқаңыздар тайғақ 

жер» 

Мақсаты: Жолда жүру 

ережесін сақтауды 

үйрету . 



Баланың 

 жеке 

даму 

картасы

на сәйкес 

жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: 

Еркеназ бен Ясминге  

Мамандықтардың қажетті 

құралдары мен мамандары 

туралы айту 

Топтық жұмыс 

Сурет бойынша 

мамандықтар туралы 

әңгіме жүргізу. 

Жеке жұмыс 

Көркем мен 

Ибрахимге 

Көлеңкесін тап 

ойынын ойнатқызу. 

Топтық жұмыс 

Мамандықтар туралы 

жұмбақтар шешу 

Жеке жұмыс 

Али мен Әмірге 

Өскенде қандай 

мамандықты тағдайсын 

деген сұрақ арңылы 

әңгіме жүргізу. 

Серуенге 

дайынды

қ 

Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. 

Серуенге шығу.  

Серуенде

у 

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

ұйымдастыру. 

Балалард

ың үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттас

у 

Ата аналармен балалардың бүгінгі іс-әрекеттері туралы әңгімелесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 оқу жылының ақпан айының 4 аптасы 21–25 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Апта тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» 
Мақсаты: Балаларды табиғатқа қамқор болуға,оны аялауға тәрбиелеу.Қысқы табиғат әсемдігі арқылы табиғатты сүйе білуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі  

21.01.2022 

Сейсенбі  

22.02.2022 

 

Сәрсенбі  

23.02.2022 

Бейсенбі  

24.02.2022 

Жұма  

25.02.2022 

Балаларды 

қабылдау 

 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

 

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

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

психологпен бірлескен жұмыс. 

Ата-аналармен жұмыс: 

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

Ойындар  

(үстел ұсті, 

дидактикал

ық, 

саусақ т.б) 

«Гүлдерді күтеміз» 

Мақсаты: балалардың 

табиғатты рухани бағалау 

мәдениетін, гүлдерді дұрыс 

күтіп-баптау, яғни суару, 

қопсыту дағдыларын 

қалыптастыру 

«Өз мекеніне орналастыр»  

Мақсаты: Үй жануарларын 

дала жануарларыннан 

ажырата білуге үйрету. 

«Экологиялық 

бағдаршам» 

Мақсаты: Балаларды 

табиғат сұлулығын көріп, 

сезіне білуге, оны қорғай 

білуге тәрбиелеу. 

«Ненің баласы?»  

Мақсаты: Балалардың 

«үлкен», «кіші» ұғымдары 

туралы түсініктерін бекіту; 

жабайы және үй 

жануарлары туралы 

білімдерін кеңейту.  

 

 «Кімге не керек» 

Ойынның мақсаты: 

Түрлі мамандықтың 

еңбек құралдарын 

танып  айта білуге 

үйрету 

 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралмен) 



 

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

Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру.  

Әдептілік ережелерін  түсіндіру.  Тәтті тамақ жейміз.  Рақмет аспаз дейміз 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

 

Дидактикалық ойын 

«Не артық» 

Мақсаты:Суретке қарап 

топтастыруға үйрету,Суреттегі 

артық затты таба білуге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Суретшінің қатесі» 

Мақсаты:Балалардың 

заттары мен 

құбылыстардың белгілерін 

сипаттауды,айқындауды, 

талдауды, ойлауды үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Экологиялық бағдаршам» 

Мақсаты:Балаларды табиғат 

сұлулығын көріп,сезіне 

білуге,оны қорғай білуге 

тәрбиелеу,Табиғатқа деген 

сүйіспеншілігін арттыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,су,ауа» 

Мақсаты:Балалардың 

ойлау қабілеттерін 

дамытып,тез жауап 

беруге дағдыландыру 

Дидактикалық 

ойын 

«Табиғат 

құбылыстарын ата» 

Мақсаты:Қар мен 

жаңбырды ажырата 

білу,Табиғат 

құбылыстары 

жөніндегі 

білімдерін бекіту. 

Ұ.О.Қ Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Табиғат 

құбылыстары» 

Мақсаты: Заттардың тобын 

білдіретін сөздерді балалардың 

сөздік қорына жалпылауыш 

сөздерді түсіну арқылы ендіру. 

Дид-қ ойын: «Сөйлемді  аяқта» 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Бір-бірден», 

«Бірде біреуі жоқ» 

ұғымдары 

Мақсаты:«Бір-бірден», 

«Бірде біреуі жоқ» 

ұғымдарына ажырату 

дағдыларын жетілдіру. 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: :«Қар» 

Мақсаты: Өлі табиғат 

нысандары туралы 

білімдерін байыту. Қардың 

қасиеттерін айту, 

білімдерін қалыптастыру.  

Б.Б.С:«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ы» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: :«Күн» 

Мақсаты:  Алақанмен 

сурет салуды жетілдіру, 

оны бояуға малып 

күннің  суретін салуды 

уйрету. 

Б.Б.С: «Әлеумет» 

Ұ.О.Қ:  

Қоршаған    ортамен  

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

3. Нық қадаммен 

алға жүру және 

түрлі бағытта 

жүгіру. Бір аяқтан 

бір аяққа секіруді 

үйрету.Еденде 

тұрған құрсаудан 

еңбектеп өтуді 

үйрету. 



Негізгі қимылдар: 

1.Нық қадаммен алға жүру және 

түрлі бағытта жүгіру. Биіктігі 5-

10см заттан жерге 

секіру.Көлденең нысанаға допты 

лақтыруды қалыптастыру. 

Қимылды ойын: «Допты 

дәлдеп лақтыр» 

 

 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

2. Нық қадаммен алға жүру 

және түрлі бағытта жүгіру. 

Көлденең нысанаға 

лақтыру.Бір аяқтан бір 

аяққа секіруді үйрету. 

 Қимылды ойын: «Допты 

дәлдеп лақтыр» 

  

 

Тақырыбы:«Қысқы 

табиғат әлемі» 

Мақсаты:Әуен сазына 

ілесіп қыс көріністерін 

қимыл-қозғалыспен 

бейнелей білуге 

баулу,әнді әсерлі етіп 

айтуға үйрету 

 

танысу. 

Тақырыбы: «Өлі  

табиғат нысандары»  

Мақсаты:«Өлі  

табиғат 

нысандары:күн ауа, 

су, топырак, тас 

туралы тусініктерін 

кеңейту. 

 

 

 

 

 Қимылды ойын: 

«Допты дәлдеп 

лақтыр» 

 Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебет 

Тақырыбы: 

Ұшқыш болам 

Мақсаты: 

балаларды 

армандауға 

тәрбиелеу, 

еліміздің болашақ 

азаматы ретінде 

өсуге,маман иесі 

болуға 

талпындыру.Өлең 

жолдарын жаттап 

алу. 

Б.Б.С:«Шығарма

шылы» 

Ұ.О.Қ: Музыка  

Тақырыбы: 

Тақырыбы:«Қысқ

ы табиғат әлемі» 

Мақсаты:Әуен 

сазына ілесіп қыс 

көріністерін 



қимыл-

қозғалыспен 

бейнелей білуге 

баулу,әнді әсерлі 

етіп айтуға үйрету 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Суық торғайды бақылау 

Мақсаты:Қыс мезгілінде барлық 

құстардың жылы жаққа ұшып 

кететін,ал суықторғайдың бізде 

мекендеп ұалатынын,ол қандай аяз 

болсада тоңбайтын,сол себепті 

суықторғай деп атағанын 

түсіндіріп көрсету. 

Еңбек: «Қар тазалауды үйренеміз» 

Мақсаты: Қардың жерге қалың 

түскенін айтып,қарды күрекпен 

күреу арқылы жол жасап,күректі 

қалай ұстау керектігін үйрету. 

Жеке жұмыс: 

Торғай,торғай тоқылдақ 

Жерден дәнді шұқып-ап 

Бөтекесі бұлтиып, 

Шиқ-шиқ етіп отырмақ 

Мақсаты:Балаларға тақпақ үйрете 

отырыпт тіл байлықтарын 

молайтып,сөздік қорларын 

дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Ұар лақтыру» 

Мақсаты:Балаларды жақсы мен 

жаманды ажырата білуге,жаман 

Бұршақты бақылау 

Мақсаты:Бұршақ 

домалақ ақ 

түсті,болатыны туралы 

түсінік беру. 

Қимылдық ойын: 

«Торғайлар» 

Мақсаты:Шапшаңдыққа,е

птілікке баулу.Тез шешім 

қабылдауға үйрету. 

Еңбек: Ағаш түптеріне 

қар үю. 

Мақсаты: Үйілген қардың 

маңызын түсіндіре 

отырып,еңбексүйгіштікке

, ұқыптылыққа үйрету. 

Жеке жұмыс:Қысқа 

байланысты жұмбақтар 

жаттату. 

Қыста ғана болады 

Ұстасаң қолың тоңады 

                      (Қар) 

 

Мақсаты:Тілдік қорын 

дамыту,ойлау қабілетін 

арттыру.Балаға 

Аязды күнді бақылау 

Мақсат: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 етіңдң. 

Ұимылды ойын: «Қар 

лақтыру» 

Мақсаты:Балалардың 

ойынға ынтасын арттыру 

Еңбек: Ауладағы қарды 

жинау 

Мақсаты:Еңбек сүйгіштікке 

баулу.Үлкендердің еңбегін 

баулуға,құрметпен қарауға 

тәрбиелеу. 

Жеке жұмыс:Аяз туралы 

жұмбақ шешкізу. 

Қолы жоқ сурет салады. 

Тісі жоқ,тістеп алады. 

Қырауды бақылау 

Мақсаты:Қырау туралы 

түсінік 

қалыптастыру.Талға,сы

м.а тұрған 

қыраудыкөрсете 

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 

Масаты:Қыс мезгілінің 

бейнесін сипаттай 

білуге үйрете 

Қар аралас 

жаңбырды 

бақылау 

Мақсаты:Қыста қар 

аралас жаңбыр да 

жауатыны туралы 

түсінік беру. 

Еңбек: «Қыс 

қызығы» 

Мақсаты:Ойын 

алаңын атаө 

аналармен бірлесе 

отырып 

безендіру,сырғанақ 

жасау,аққала соғу. 

Жеке жұмыс: ән: 

«Көрікті 

шыршамыз» 

Мақсаты:Өлеңді 

жаттату.Әнімен 

айтқызу 

Қимылды ойын: 

«Егер...» 

Мақсаты:Қандай 

жағдай әр нәрсенің 

қажеттілігін білу 



нәрселерден аулақ 

болуға,жақсыдан үлгі алуға 

тәрбиелеу. 

грамматикалық дұрыс 

сөйлеу үлгілерін 

беру.Әдемі де әсерлі 

сөйлеуге үйрету. 

                       (Аяз ) 

Мақсаты:Балалардың сөйлеу 

әрекетін есте сақтау, ойлау 

қабілетін арттыру. 

отырып,есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Қимылдық ойын: 

«Шымшық доп» 

Мақсаты:Топтасып,тату 

ойнауға шақыру. 

Ойынға 

қызығушылығын 

арттыру. 

Серуеннен 

оралу 

Бұл бала қай бала , Пай-пай тап-таза , Ақ қаздай , Киімі мұнтаздай 

Жарайсың балақай!    Дейміз біз мадақтай 

Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.   Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас Дастархан бсында сөйлемей отырып, тамақтануға, қасықты оң қолға ұстауға баулу 

Ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау. Жәй музыка қою. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Созылу 

Балалар төсекте, бір қалыпта, 

арқасымен жату,аяқтары 

бірге,қолдары аяғының бойымен 

тіке тұрады.Жауырынды тік ұстап 

созылу. 

Қоңырау,қоңырау сылдырла 

Ұл мен қызды оятып 

Оянсаңдар егер де 

Бір –біріңе күліңдер 

Мысық 

Терезенің қасынды 

Орындықты тауып 

ап,Мысық ұйықтап 

жатады, 

Оян,кәне мысығым, 

Жаттығуды жасайық. 

Бір бүйірден екінші 

бүйірге аунау. 

Мысық бірде жақсы, 

бірде жаман 

Төрт аяқтап тұру 

Арқасын бірде 

бүгіп,бірде түзеу. 

Шынықтыру шарасы 

Әдемі ирек жолдармен 

Лақтарша біз ойнақтап 

Тастан-тасқа секіріп 

Жалаң аяқ жүреміз.Табанға 

біз нүктелі 

Массаж жасау білеміз 

Арнайы жолдармен жүру. 

Демалуды қалыпқа 

келтңру 

Демді қалыпқа келтіру 

Қолды ұстап тұрайық, 

Шеәберді біз құрайық, 

Көріскенше күн жақсы 

Сау саламат болайық! 

1.Ояту 

Ұйқыдан біз 

тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға 

қарап 

Достарымызға 

күлеміз 

2.Гимнастикалық 

жолдан жүру 

3.Тыныс алу 

жаттығулары 

4.Жуыну жолдары 

Салқын суда 

жуынсам 

Денемді мен 

нығайтам 

Мықты болып 

өсемін 



Қиындықтан 

төземін 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 

 

 

 

 

Қалып бойынша   (шаблон) қағаздан 

заттарды қию. 

Мақсаты: Сызық бойымен қию 

әдісін үйрету. 

 Еңбек әрекеті 

Мүсіндеуге арнал ған 

тақтайшаны тазалау 

Мақсаты: 

Ұқыптылыққа, 

өздігінен көмекте суге 

тәрбиелеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ойын: «Геометриялық 

мозаика»  

Мақсаты: Кеңіс тік 

қатынасын дамыту, 

геометр иялық пішіндер 

ді білу 

Вариативтік компонент 

«Асық терапиясы» 

Пән маманы бойынша 

 

Сурет салу: «Кім 

боламын?» 

Мақсаты: Өздігінен 

мамандықты таңдай 

білу қабілетін 

дамыту. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Жеке жұмыс: Ясмина мен Мәулетке 

Қыс мезгіліндегі күннің сәулесі 

туралы мағұлмат беру 

Жеке жүмыс:Райян 

мен Әділетке Қыс 

мезгілінің ауа райын 

бақылауды үйрету 

Топтық жұмыс: Балаларға 

көше тазалағыш көліктер 

мен үлкендердің еңбегі 

туралы айтқызу. 

Жеке жұмыс: 

Заңғар мен Алтынайға 

Өлі және тірі табиғат туралы 

білімдерін кеңейту 

Жеке жұмыс: 

Дінмұхаммед пен 

Назымға табиғат 

бұрышындағы 

өсімдіктерді 

суаруға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге 

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

қадағалау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау      

Серуендеу  

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата аналармен балалардың төлем ақысы  туралы әңгімелесу. 

 

 

 



             2022 оқу жылының   наурыз    айының   I-аптасы 28.02-04.03  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

             оқу қызметінің циклограммасы. 

           Өтпелі тақырып: "Табиғаттың гүлденуі" 

          Апта   тақырыбы: «Мен анамды сүйемін» 

          Мақсаты:Балаларға аналар мерекесі туралы кеңінен түсінік беру.Өз аналары,әжелері жайлы жаттаған  

өлең-тақпақтардың мағынасын,        анамызды аялаймыз сөздерінің мағынасын терең түсіне білу.  

          Үлкендерді құрметтеп сыйлай білуге                   үйрету,әжелерге,қыздарға деген құрметті сезіне білуге тәрбиелеу.  

Күн тәртібі Дүй        Дүйсенбі:28.02.22ж Сейс   Сейсенбі:01.03.22ж        Сәрс     Сәрсенбі:   02.03.22 

ж 

Бейс   Бейсеннбі: 03.03.22ж Жұма: 04.03.22 ж 

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. ) 

Жұмбақ шешу. 

Гүл-гүл жайнап жер,аспан 

Гүрілдейді сайда өзен. 

Гүлжазира жарасқан 

Гүлдерімен қай кезен? 

 (Көктем) 

 

 

Ана туралы тақпақтар 

Құтты болсын ақ анам 

Сегізінші наурызың! 

Қасымда бол әрқашан 

Жасын жарық 

жұлдызың. 

Тіледі бақыт бір саған 

Әлпештеген ұл-қызың 

. Ойын: «Гүл беру» 

Ойын  шарты: Балалар 

орындықпен  

шенберге отырып, 

әуенмен гүл беру  

арқылы қимыл 

жасайды, әуен 

тоқтаған кезде гүл 

ұстап қалған бала  

берілген тапсырманы 

қимылмен  көрсетеді . 

Ойын: «Гүлдерді  

құрастыр» 

Ойын  мақсаты: 

Балаларға 

қарапайым 

құрастыру жасауға 

бейімдеу,сенсорикал

ық  қабілеттерін 

дамыту. 

Балаларға аналар 

мерекесіне  өлең айтқызу, 

«Анашым» 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдасты

рыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Әжемнің оюы» 

Мақсаты: «Қошқар»  

мүйіз оюын тану, ою 

құрастырды үйрету 

 

Дидактикалық ойын: 

«Гүлдер әлемі» 

Мақсаты: бірлесе 

құрастыру барысында  

сыйластық қарым-қатынас 

орнату 

Дидактикалық ойын: 

«Әдемі өрнектер» 

Мақсаты: Балалардың 

геометриялық 

пішіндер мен түстер 

жайлы білімдерін 

Дидактикалық ойын: 

«Суретші» 

Мақсаты: Есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

Дидактикалық ойын: 

«Өрнекті ата» 

Мақсаты:Оюдағы  

өрнектерді атау,орнына 

қоя білу іскерлігін 

бекіту. 



бекіту. 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша 

ҰОҚ 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру          

 Өз бетінше сапқа тұру 

және тізені жоғары 

көтеріп жүру. Биіктігі 5-10 

см заттан жерге секіру. 

Тура нысанаға допты оң 

қолмен лақтыру. 

 

 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту 

Тақырыбы:«Бесік жыры»  

Мақсаты: Бесік жырын 

тыңдату, сөздердегі 

дауыссыз дыбыстарды 

анық айтуға, тыңдалған 

бесік жырын қайталап 

айтуға үйрету 

 

Б.Б.С: «Шығармашы 

лық» 

 Ұ.О.Қ:  Музыка       

 «Гүлдер» әні 

Мақсаты: 

Көктем  табиғатының 

әсерін музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. (Пән 

маманның жоспары 

бойынша) 

 

 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 

Тема:Вольшебный 

праздник 

Цель:Создавать у детей 

праздничное настроение 

,прививаать любовь и 

уважение  к маме и 

бабушке,учить быть 

добрыми,вежливыми. 

(Пән маманның жоспары 

бойынша) 

 

Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Тең, тең 

емес»  

Мақсаты: Бір топтың 

заттарын екінші топтың   

заттарымен беттестіру 

және тұстастыру арқылы 

саны және көлемі 

жағынан тең және тең 

емес заттарды 

салыстыруды үйрету 

 

 

. 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру            

Өз  бетінше сапқа 

тұру және тізені 

жоғары көтеріп жүру. 

Тура нысанаға оң 

қолмен лақтыру. 

Доғаның астымен 

өрмелеу.  

  

 

Б.Б.С:«Шығармашы 

лық»  

Ұ.О.Қ:  Мүсіндеу 
Тақырыбы:Табақша 

Мақсаты: Қазақтың 

қолөнер туындысы 

ағаш табақшаның 

мүсінін жасауға 

үйрету.халық 

шеберлерінің 

туындыларымен 

таныстыру.  

 

Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Бөлме 

өсімдіктері» 

Мақсаты: «Бөлме 

өсімдіктері» туралы 

білімдерін кеңейту, 

оларды тануға, атай 

білуге және 

ажыратуға үйрету  

 

Б.Б.С:«Шығармашы 

лық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Анама 

сыйлық»  

Мақсаты:  

Бейнеге қарап затты  

сала білуге  үйрету. 

Түрлі бояулармен 

безендіруге үйрету. 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру          

Өз бетінше сапқа  тұру 

және тізені жоғары 

көтеріп жүру. Доғаның 

астымен өрмелеу. 

Тақтай бойымен тепе-

теңдік сақтап жүру 

(Пән маманның 

жоспары бойынша) 

 

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Үй» 

Мақсаты: Бөлшектерді 

орналастыру әдісі 

арқылы түрлі түсті 

және әртүрлі көлемдегі 

материалдардан үйдің 

құрылысын 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   

 

Серуендеу  Қар бетінің төмен түсуін 

бақылау. 

Мақсаты:Көктемгі қардың 

жағдайы туралы 

балалардың білімін 

бекіту.Табиғатта болып 

жатқан өзгерістердің 

себебі туралы айтып 

өту.Танымдық 

қызығушылықтарын 

дамыту. 

Қимылды ойын: 

 «Жолды тап» 

Көркем сөз: 

Көктем келді , құс келді, 

Күн ұзын,түн ұысқа енді. 

Көктем келді: су ақты, 

Күннің көзі шуақты. 

Еңбек:Өз қалауымен 

бірлескен еңбек әрекетіне 

қатыса біліуге 

тәрбиелеу.Еңбек әрекетіне 

белсене қатысқан 

балаларды мадақтау. 

Дидактикалық ойын 

«Қар,қандай сипатта?» 

Өзіндік іс-әрекет: Әр бала 

өз қалауы бойынша еріген 

қар бетіндегі қоқысты 

тазартады. 

 

Аспанды бақылау 

Мақсаты:Балалар 

көктемгі аспанға назар 

аударуларын талап 

ету.Бақылау барысында 

көркем сөздіқолдануды 

үйрету 

Қимылды ойын: 

«Қазым,қазым 

қаңқылда!» 

Көркем сөз: 

Балалар- ау,балалар! 

Шақырады далалар. 

Көктем келді гүл алып, 

Құстар келді жыр алып. 

Еңбек:Тұқымды 

қарашірікке отырғызу. 

Дидактикалық ойын 

«Көктемге арнап бояу 

табайық» 

Өзіндік іс-әрекет: 

Дәлізде ойынға,оқу іс –

әрекетіне қолайлы 

жағдай туғызу.Ауа 

райының жағымды 

тәртіп дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Ауа райын бақылау 

Мақсаты:Көктемнің 

алғашұы айы мен соңғы 

айын салыстыра білу. 

Ауа райының өзгерісін 

анықтап оны ажырата 

білу.Балалардың 

байұампаздығын,табиғат 

пен қарым - қатынасын 

дамыту 

Қимылды ойын: «Қасқыр 

мен лақтар» 

Көркем сөз: 

Жауынмен жеркөгереді 

Батамен ел көгереді. 

Еңбек: Топырақты 

тұқым салуға дайындау 

Дидактикалық ойындар: 

«Ауарайын сипатта!» 

Өзіндік іс –әрекет: Ойын 

барсында балалардың 

бір-бірімен қарым-

қатынас жасауын 

қадағалау,олардың іс-

әрекеті мен қылықтарын 

білдіру, өз ойын іске 

асыру. 

Күнді бақылау 

Мақсаты:Күн 

көзінің көктем 

кезіндегі белсенді 

өзгерісін үйрету. 

Тақырып бойынша 

белсенді сөздікті 

дамыту 

Қимылды ойын: 

«Күн мен бұлт» 

Көркем сөз:Кешкі 

күн 

Қонды тау басына. 

Төкті нұр 

Құзар шың басына 

Еңбек әрекеті: 

Гүлдің дәнін 

топыраққа егу. 

Дидактикалық 

ойын: 

«Күн туралы 

зерттеу» 

Өзіндік іс –әрекет: 

Әр балаға өзін 

өызықтыратын 

іспен айналысуға 

жағдай туғызу. 

Желді бақылау. 

Мақсаты:Балалардың 

көктем мезгіліндегі 

құбылыстар жайында 

білімдерін кеңейту, 

желдің аспандағы 

бұлттарға олардың 

қозғалысына әсерін 

тигізетінін айту. 

Қимылды ойын: «Қақпақ 

пен таяқ» 

Көркем сөз: Жел- тым 

тентек бір бала, 

Жан сүйгені – сар бала 

Еңбек іс-әрекеті: 

Қажеттілік бойынша 

жұмыс.Балаларға 

топыраққа су құю 

барысында мұқият 

болуды,өз еңбегінің 

қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту барсында 

тыңғылықты жұмыс 

атқара білуге тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Жақсы,жаман,» 

Өзіндік іс-әрекет: 

Көңілді тыныш сәтті 

қолдауды қарастырып, 

өзіндік жұмысты 

мадақтау. 



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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

. Үстел  басында нанды 

үгітпей, қоқымдарды 

шашпауға тәрбиелеу 

Тамақ үстінде жан жағына 

қарамай дұрыс және 

сөйлемей отыруғызуға 

үйрету. 

Астан кейін ас 

қайыртып , «Рахмет» 

сөзін айтақызуды 

үйрету. 

Тамақты төкпей 

жеуге үйрету 

Үстел үстінде сөйлемей 

тамқты асықпай ішуге 

және майлықты 

пайдалнауға үйрету 

Түскі ұйқы 

 

 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту. 

 

Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Ханшайым мен  

ханзада» ертегісін 

оқып беру 

 

 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру. 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шыны

қтыру 

шаралары 

1Ояну 

Көзімізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді уқалап 

Созылып бір алайық 

2.Гимнастикалық жолмен 

жүру. 

3Тыныс алу жаттығулары 

Ұзын құлақ сұр қоян 

Ести қалды  сыбдырды 

Өсіп тұрған сәбізді 

Алайын деп жұлқыды 

4.Жуыну жолдары 

Суым суым,суым –ай 

Бетімді менің жудың –ай 

Алмадай бетім қызарды 

Таза болдым шіркін -ай 

1.Ояну 

Оянайық балалар 

Маған тезірек қараңдар 

Шапалақты ұрайық 

Орнымыздан тұрайық 

1Құстар оянды-қолдарды 

жан –жаққа созу,былғау –

құстар қанат қағып жатыр 

2Құстар достарын іздеп 

жатыр-сол жаққа,оң жаққа 

бұрылу шип-шип деп айту. 

Құстар көңілденіп жатыр- 

қолды шапалақтау 

ІІ.Гимнастикалық жолдан 

жүру 

ІІІ.Тыныс алу жаттығулары. 

ІV.Жуыну жолдары 

1.Ояну 

Балалар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Қолымызды созып 

Шынығып бір алайық 

ІІ.Гимнастикалық 

жолдан жүру 

ІІІ.Тынысалу 

жаттығулары 

ІV.Жуыну жолдары 

Шынықсын деп 

денеміз 

Мөлдір суды сүйеміз 

Сапқа бірге тұрамыз 

Бет-қолымызды 

жуамыз 

 

1.Ояну  

Ұйқыдан біз 

тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға 

қарайық 

Төсектен біз 

тарайық 

ІІ.Гимнастикалық 

жолдан жүру 

ІІІ.Тынысалу 

жаттығулары 

ІV.Жуыну жолдары 

Таза суды сүйемін 

Тап-таза болып 

жүремін 

Мұрын ауыз 

қолымда 

Күнде жуып 

жүремін 

 

1Ояну 

Күнге қарап күлімдеп 

Көзімізді ашамыз 

Бойды түзе,көтер басты 

Серігіп ұйқы ашамыз 

ІІ.Гимнастикалық 

жолдан жүру 

ІІІ.Тынысалу 

жаттығулары 

ІV.Жуыну жолдары 

Су -табиғат байлығы 

Өзен –көлден көресің 

Тазаланып кңнде сен 

Суға түсіп жүресің 

 

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



әңгімелесу. 

Ойындар 

дербес, 

әрекет 

Қимылды ойын. 

«Кім жылдам» 

 Мақсаты:балаларды 

жылдамдыққа, ептілікке 

үйрету. 

Сурет бойынша 

аналар мерекесі   

туралы  әңгімелесу. 

Балаларға аналар 

мерекесіне 

тақпақттар 

жаттатқызу.. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Балаларға көктем гүлдері 

туралы өлең жаттату 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс. 

Халибай Әмірге 

Көктем туралы өлеңді 

мәнерлеп , оқуға және 

дыбыстарды дұрыс айтуға 

үйрету.  

Жеке  баламен жұмыс: 

Ибраһим,Бекназарға 

сурет бойынша 

Көктем мезгілі туралы 

әңгімелеу,                                  

Жеке баламен 

жұмыс: 

Аналар мерекесі 

туралы әңгімелеу. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсина мен Ясминге 

 Көктем гүлдердің 

атауын атауға үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Аяла мен Еркеназга аналар 

мерекесіне сурет 

салдыру. 

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. 

Балаларды

ң үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 оқу жылының   наурыз    айының II-аптасы 05.03--11.03.2022 жылы  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: "Табиғаттың гүлденуі" 

Апта   тақырыбы: «Табиғат  өзгерістері» 

Мақсаты:Балаларға табиғат құбылыстары туралы түсінік беру.Қоршаған ортаға деген көзқарасын кеңейтіп,табиғатты сүйюге,қамқор бола 

білуге,табиғат байлығын,слулығын сезіне білуге үйрету. 

Күн тәртібі Дүйсенбі:07.03.2022 ж 

ауыстырылды Сенбі 

05.03.2022 ж күніне 

 Сәрсенбі: 09.03.22 ж Бейсенбі: 10.03.22ж Жұма: 11.03.22 ж 

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. ) 

Тәрбиешінің балалармен 

қарым – қатынасы: 

«Көктем мезгіліндегі 

өзгерістер» туралы жеке 

әңгімелесу, 

 Дидактикалық ойын: 

«Жыл мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың жыл 

мезгілдері туралы білімдерін 

бекіту,мезгілдердің 

атауларын үйрету 

Дидактикалық  ойын: 

«Табиғат құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата» 

Мақсаты:Қасиетңне 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. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  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: 

«Гүлдер әлемі» 

Мақсаты: бірлесе 

құрастыру барысында  

сыйластық қарым-қатынас 

орнату. 

 

 

  

Дидактикалық ойын 

«Гүлдерді күтеміз» 

ойын шарты:Гүлдерді екіге 

бөлу,дала гүлдерін газонның 

қасына іліп,ал бөлме 

гүлдерін үйдің қасына 

қою,суреттер бойынша 

әңгімелеу. 

Дидактикалық ойын: 

Ойын шарты:Әр балаға 

суреттер таратылып 

беріледі.Суреттерді 

салыстыра 

отырып,айырмашылығын 

тапқызу. 

 

 

 

Дидактикалық ойын. 

«Жыл атасы» 

Ойын шарты: Балаларды 

жыл мезгілдері және 

ойларымен таныстыру 1 

ден 3 ке дейінгі сандар 

қатары туралы алған 

білімдерін бекіту. 



Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене шынықтыру 

Шеңбердегі өз орнын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында (50-

60сек) жүргіру. Тақтай 

бойымен тепе-теңдік 

сақтап жүру. Тура нысанаға 

оң  қолмен лақтыру.  

  

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту: 

Тақырыбы: «Түлкі мен 

ешкі» ертегісі» 

 Мақсаты:Балаларға таныс 

ертегілерді тыңдатып, 

өздерін рөлдерге бөліп 

ойнату, ондағы 

кейіпкерлердің дауыс 

ырғағын келтіріп айтуға 

үйрету. 

 

 

 

. 

 

 

 

Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Көктем  

мерекесі » 

Мақсаты: Жыл басы 

көктемде келетін Наурыз 

мерекесі туралы түсініктерін 

кеңейту, тақырыпқа сай 

бейне материалды қарап, 

ұлттық  

 

Б.Б.С: «Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка       

Тақырыбы: «Ақ мамам»әні 

Мақсаты:Наурызда келетін 

аналар мерекесі туралы 

түсіндіріп қту. Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. 

  

Б:Б:С: «Әлумет» 

Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: «Жылғалардан су 

ақты» 

Мақсаты:Көктемде болатын 

табиғаттағы өзгерістерді атап 

ажырату.Көктемдегі егін 

жұмысы туралы түсінік  

қалыптастыру  

 

 

Б.Б.С: «Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Сурет салу 

Тақырыбы: «Оюлар» 

Мақсаты:Қызыл, сары, 

жасыл, көк, қара, ақ түстерді 

ажыратуды жетілдіру, 

жолаққа оюдың қос 

элементін салуды үйрету  

 

 

 

 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене шынықтыру        

 Шеңбердегі өз орын тауып 

сапқа қайта тұру және баяу 

қарқында (50-60сек) 

жүгіру. Гимнастикалық 

қабырға бойымен жоғары 

өрмелеу және түру. Қос 

аяқпен аяқтарды қосып 

қойып секіру. 

 

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Сиқырлы тон 

Мақсаты:Қазақ халқының 

ертегі кейіпкерлерімен 

таныстыру.Олардың 

жағымды,жағымсыз 

образдарын ажыратуға 

тәрбиелеу.Ұлттық 

мерекелер туралы 

түсініктерін қалыптастыру  

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка       

Тақырыбы:«Наурыз, 

наурыз» халық әуені 

Мақсаты:Балаларға наурыз 

мерекесі туралы мәлімет 

беру,ұлттық  салт-

дәстүрімен таныстыру. 

Мерекені музыкамен 

байланыстыру.(Пән 

маманның жоспары 

бойынша) 

 



Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

 

Серуендеу  Жылғалар мен 

шалшықтарды  бақылау. 
Мақсаты: Жылға мен 

шалшықтар туралы 

түсінігін қалыптастыру. 

Жылғаның басталатын 

тұсы мен ағар жолын тауып 

алу. Жылғаның сыңғырлап 

ағуын тыңдау.  

Қимылды ойын: 

«Батылдар» 

Көркем сөз:  

 Жылт-жылт етеді. 

Жылғадан өтеді. (су) 

Еңбек іс-әрекеті: Аула 

маңын қоқыстан тазарту 

Дидактикалық ойын. 

«Жылғалар қалай ағады?» 

Өзіндік іс-әрекет: Ойын 

барысында балалардың бір-

бірімен қарым-қатынас  

жасауын қадағалау 

 Сүңгілерді бақылау. 

Мақсаты: Балалармен бірге 

сүңгілерді қарау.Балалардың 

көктемгі табиғаттың 

құбылысы жайында түсінігін 

кеңейту.  

Қимылды ойын: «Кім 

шапшаң?» 

Көркем сөз:  

Жылт-жылт еткен, 

Жырадан өткен. (Су) 

Дидактикалық ойын. 

«Тамшы қалай пайда 

болады?» Өзіндік іс-әрекет. 

Балалардың ойын мазмұны 

мен тақырыбын жетілдіруді 

дамыту.  Өз ойларын жүзеге 

асыру,яғни ойында рөлдерге 

бөлуде ойыншық пен 

міндеттерді бөлісуде 

құрдастарының ойына 

келіспеушілік білдіру. 

 

Ағаштарға бақылау жасау 

Мақсаты: Балалармен бірге 

ауладағы ағашты қарау. 

Ағаштарды бүрлері мен 

бұтақтарына қарап айыра 

білуге үйрету. Салыстыра 

білу қабілеті мен нақты 

белгілерін атай білуге 

үйрету.Табиғаттан алған 

әсерлерін қуанышты көңіл-

күйлерін білдіре білу.  

Қимылды ойын: «Ағаштан 

ағашқа» 

Көркем сөз:  

Адам көркі шүберек, 

Ағаш көркі жапырақ. 

Еңбек іс-әрекеті: Бұтақты 

кесуден кейінгі қалдықты 

жинау. 

Дидактикалық ойын. «Біздің 

үй қайсы,тап?» 

Өзіндік іс-әрекет: Ойын 

барысында жұбымен бірге 

бірлесіп,ойын 

нәтижесін бөлісе білуге 

үйрету. 

 

Бұталарды бақылау.  

Мақсаты: Бұталарды 

бұтақтарына және 

бүршіктеріне қарай айыра 

білу біліктілігін бекіту 

қолайлы шарттармен 

байланысын көрсету.  

Қимылды ойын: 

«Шегіртке» 

Көркем сөз: 

Қызкөктембойынтүзеген, 

Иісіжұпарбаралап. 

Шалғындыкешіптізеден, 

Келемізқырдыаралап. 

Еңбек іс-әрекеті: Қураған 

бұтақтарды 

кесу,бұталардың түбін 

қопсыту.  

Дидактикалық ойындар. 

«Ағаштар мен бұталарды 

отырғызу үшін не керек?» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Балаларға өз рөлін және 

басқа ойыншылардың 

рөлдерінің мазмұнын есте 

сақтауға үйрету. Ойын 

барысында балалар ауысып 

2-3 рөлді ойнау алуы, ойын 

барысында бір-бірімен 

қарым-қатынас ережелерін 

білу, бой ұсындыру,теңдік 

басқару.  

 

 



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. 

 Астан кейін «Рахмет» сөзін 

айта білу 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Тамақ үстінде жан жағына 

қарамай дұрыс және 

сөйлемей отыруғызуға 

үйрету. 

Түскі ұйқы 

 

 

 

Жәй әуен балаларды ұйқыға 

жатқызу.  

Бесік жырын айту. 

 

 «Кім мықты?» ертегісін оқып 

беру 

 

 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру. 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту,шынықтыру 

шаралары 

1.Ояну 

Қандай ғажап керемет, 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

Аспанда жайылып шашылды 

Ұйқым шайдай ашылды 

-қол белде: басты оңға, 

солға, алға,  бұру.  

 -кезекпен оң қолды және 

сол қолды кезекпен көтеру.  

 -оң жаққа және сол жаққа 

бұрылу.  

- қолды аяқ ұшына жеткізу, 

бастапқы қалыпқа келу.  

2. Гимнастикалық жолдан 

жүру 

 Табанды шынықтыру 

массажы  

  Таяқтарды жылжытып,  

  Массаж жасау білеміз.  

  Он аяққа 1-2-3,  Сол аяққа 

1-2-3.  

   Массаж жасау білеміз.  

   Арнайы жолдармен 

 

 

 

1Ояну 

Көзімізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Терезеге қарап 

Күн жылуын алайық.  

Қайырлы таң, көздерім! 

(балалар қастарын, көздер 

сипайды)  

Қайырлы таң, құлақтарым! 

(құлақтарын сипау)  

Қайырлы таң, беттеріміз! 

(беттерін сипау)  

Қайырлы таң, қолдарымыз! 

(қолдарын сипау)  

Қайырлы таң, аяқтарымыз! 

(аяқтарын сипау)  

2. Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Жүрейік біз журейік 

Аяқты біз емдейік 

Аяқ қолым мықты болып 

Көпірлерден өтейік. 

3. Тыныс алу  жаттығулары 

Араға ұқсап ызылдап, 

1. Ояну 

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

Бір – көтер кәне қолыңды 

Екі – төмен ұста қолыңды 

Үш, төрт – жаныңа соз 

қолыңды 

Бес дегенде секір көрсет 

бойыңды. 

Керілеміз, созыламыз, 

төсектен біз тұрамыз. 

2.Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Әдемі журеміз 

Шынықсын өкшеміз 

Түзіліп тұрайық 

Шаттанып ойнайық  

«Губка жолмен жүріп өту» 

3.Тыныс алу жаттығулары 

Аю жүрді орманда 

Қорбаң, қорбаң, қорбаңда 

Көріп қалып жидекті 

1. Ояну 

Оянайық балалар 

Маған тезірек қарандар 

Шапалақты  ұрайық 

Орнымыздан   тұрайық.   

"Құстар оянды" -  қолдарды 

жан-жаққа созу, былғау – 

«құстар қанат қағып 

жатыр».  

2. «Құстар достарын  іздеп  

жатыр» -  Оң жаққа, сол 

жаққа бұрылу, «шип-шип» 

деп айту.  

3. "Құстар көңілденіп 

жатыр" –қолды шапалақтау 

  

2. Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Мықты бала боламыз 

Шынығамыз күнде біз 

Жаттығуды жасаймыз 

Сау болсын  деп  денеміз 

Бүдір жолмен   жүреміз 

3. Тыныс алу жаттығуы 



жүреміз.   

             3. Тыныс алу 

жаттығулары 

Қолға шарды аламыз,  

Қатты, қатты үрлейміз.  

Уф-ф-ф, Уф-ф-ф...  

Қатты үрленген шарларды  

Кейде жарып аламыз              

«Шар  жарылды» 

 4. Жуыну жолдары 

Сылдырлайды мөлдір су  

Мөлдір суға қолың жу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Аппақ бетің маңдайың 

Гүлдерге біз қонамыз. 

Гүлдің иісін аламыз, 

Таза ауаны жұтамыз. 

4. Жуыну жолдары 

Салқын суды суйеміз 

Тазарады бетіміз 

Жуынамыз кунде біз 

Әп-әдемі боламыз. 

 

Жұлып алып иіскеді. 

«Жидек искеу» 

4.Жуыну жолдары 

Таза суды сүйеміз 

Жуынамыз күнде біз 

Мұрын қолға су беріп 

Тазарады бетіміз. 

 

 

Алыстан мен көрдім 

Жақындып мен келдім 

Өсіп тұрған әдемі 

Гүлді алам деп едім.    

«Гүлдерді иіскейік» 

4. Жуыну жолдары 

Шынықсын деп  денеміз 

Мөлдір суды   сүйеміз 

Сапқа бірге тұрамыз 

Бет-қолымызды жуамыз. 

 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

Балаларға көктемгі гүлдерді 

қыл қаламмен салғызуға 

үйрету 

. Дидактикалық ойын: 

«Тірі  және  өлі  табиғат» 

Мақсаты:Тірі және өлі 

табиғатты ажырата білуге 

үйрету 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Көркем сздер оқу: 

«Күн мен  Ай» 

Мақсаты:Балалардың 

табиғат ғажайыптары 

жайлы түсініктерңн  

кеңейту 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс.  

Али мен Айланаға Бауырсақ 

ертегісіндегі киіпкерлерді 

айтқызу және рөлді сомдау. 

 

 

.                                   Жеке баламен жұмыс: 

Аяла мен Еркеназа Тірі және өлі 

табиғаттың айырмашылығын 

айтқызу. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ясмин мен Алтынайға 

Киіз үй туралы 

әңгімелеу 

. 

Жеке баламен жұмыс 

Нүрсина мен Көркемге 

Табиғат бұрышындағы 

гүлдерге күтім жасауды 

үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ана – аналармен әңгімелесу.  

Балаланы балалабақшаға уақытында әкеулерін ескерту. 
 

 



 

2022 оқу жылының   наурыз    айының   Ш-аптасы 14.03-18.03  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу 

қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: "Табиғаттың гүлденуі" 

Апта   тақырыбы: «Жыл басы Наурыз» 

Мақсаты:Наурыз мерекесі туралы балалардың түсінігін кеңейту.Наурыз-жыл басы,ұлыстың ұлы күні,қазақ халқының жаңа жыл мерекесі екенін 

балалардың бойына сіңіру.Салт – дәстүрімізді қолдана отырып,адалдыққа,ұлтжандылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу.  

Күн тәртібі Дүйсенбі: 14.023.22ж Сейсенбі:15.03.22ж  Сәрсенбі: 16.03.22 ж Бейсенбі: 17.03.22ж Жұма: 18.03.22 ж 

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. ) 

«Әдемі кілемшелер»  

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден кілемше 

жасауға үйрету; қабылдау, 

ес, зейін процесстерін 

дамыту 

Балаларға жыл басы 

Наурыз мерекесі 

туралы әңгімелеуге 

үйрету 

 

Тақпақтар 

Балаларға наурыз 

мерекесі туралы 

тақпақтар үйрету 

 

Жұмбақ шешу 

Балаларға наурыз 

туралы жұмбақ 

шешкіздіру 

Балаларға Наурыз көже 

туралы әңгімелеу 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

«Әжемнің оюы» 

Мақсаты: «Қошқар»  

мүйіз оюын тану, ою 

құрастырды үйрету 

 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл не,Бұл кім?» 

Мақсаты:Балалардың 

сөздік қорларын 

молайту,Ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

Өз-өзіне сенімді болуға 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын: 

«Әдемі өрнектер» 

Мақсаты: Балалардың 

геометриялық пішіндер 

мен түстер жайлы 

білімдерін бекіту. 

 

 

Дидактикалық ойын: 

.»Жыл мезгілдері» 

Балалардың жыл 

мезгілі туралы 

білімдерін бекіту 

Дидактикалық ойын: 

«Асық» 

Асық туралы білімдерін 

бекіту Бук,Шік,Алшы, 

Тәйкі аттарын айтуға 

үйрету 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша ҰОҚ 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру 
 Өз бетінше сапқа тұру 

және тізені жоғары 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Орыс тілі  

Тема:Традиции 

казахского народа. 

Цель:Уточнить познание 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  

Денешынықтыру    
   2. Өз  бетінше сапқа 

тұру және тізені жоғары 

Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану  

Тақырыбы Әз наурыз» 

Мақсаты: Жыл басы 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру          Өз 

бетінше сапқа  тұру 

және тізені жоғары 



көтеріп жүру. Тура 

нысанаға оң қолмен 

лақтыру.Гимнастикалық

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түсу. 

  

 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту  

Тақырыбы: «Жұмбақбай 

атаға қонаққа барамыз» 

Мақсаты:Балалардың 

халық ауыз әдебиетіне 

қызығушылығын 

ояту.Жұмбақ шешуге 

қызықтыру 

Жұмбақтардың  сөзін 

бірге қайталау арқылы 

жаттап алу. 

Сабақ барсы: 

Д/ойын  

«Асықты жинау» 

 

Б.Б.С: «Шығармашы 

лық» 

Ұ.О.Қ:  Музыка       

  Тақырыбы: Наурыз  

көже 

Мақсаты: 

. Балаларға наурыз 

мерекесі туралы мәлімет 

беру,салт-дәстүрмен 

таныстыру.Ұлттық 

тағамдар туралы түсінік 

беру.(көже,бауырсақ тб) 

(Пән маманның жоспары 

детей о праздниках, 

рассказать о 

пробуждении природы 

весной.Врспитывать 

уважение и любовь  к 

матери ,бережное 

отношение к природе. 

Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері  

Тақырыбы: «Уақытты 

бағдарлау»  

Мақсаты:Тәуліктің 

қарама-қарсы бөліктерін 

анықтауға үйрету 

 

 

 

 

 

көтеріп жүру. 

Гимнастикалыққабырға 

бойымен жоғары өрмелеу 

және түсу, Тура нысанаға 

сол қолмен лақтыру 

 

  

Б.Б.С: «Таным» 

Б.Б.С:«Шығармашы 

лық»  

Ұ.О.Қ:  Жапсыру  

Тақырыбы: Камзолды 

әшекейлеу 

Мақсаты: қағаз  бетіне 

қиылған камзолды  ою 

өрнек бейнелерімен  

әшекейлеу.Ұқыпты 

желімдеуге 

дағдыландыру. 

 

 

 

 

 

Наурыз мерекесі 

туралы түсініктерін 

кеңейту, тақырыпқа 

сай бейне материалды 

қарап, ұлттық 

ойындар  ойнату 

бақылау                  

 

Б.Б.С:«Шығармашы 

лық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 
Тақырыбы: 

«Сандықты сәндеу»  

Мақсаты:Қазақтың 

қол өнер туындысы 

сандықпен 

таныстыру, 

бұрыштарға қазақ 

оюның қос элементін 

салуды үйрету 

 

 

көтеріп жүру. Тура 

нысанаға сол қолмен 

лақтыру. Арқан 

бойымен жүру кезінде 

тепе-теңдікті сақтау. 

 

 

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру. 

Тақырыбы: «Үйшіктер» 

Мақсаты: Ойнай 

отырып, сюжет 

бойынша құрылыстарды 

салуға және біріктіруге 

үйрету. 

 



бойынша) 

 

Серуенге 

дайындық 

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

 

Серуендеу   Ұяларды бақылау. 

Мақсаты: Ағаш 

басындағы қарғаның 

ұясы мен шатырдың 

астындағы торғайдың 

ұясын салыстыру. 

Балалардың 

бақағыштығын және 

білуге құмарлықтарын 

дамыту.  

Қимылды ойын: «Ұшу» 

Көркем сөз:  

Көктем келді жеріме, 

Бақ әкелсін еліме. 

Күн күлімдеп көгі 

 Шуақ шашсын төгіле. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Құстарға ұя жасауға 

көмектесу. 

Дидактикалық ойын. 

«Ұяда отырған не?» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Балаларға ойынға керек 

құрылыстарды салуға 

үйрету. Ойын барысында 

табиғи заттарды қолдану 

Балалар ойынының 

мазмұны мен  

тақырыбын толықтыру 

және дамыту.  

 

Қараторғайларды 

бақылау. 

Мақсаты: Қараторғай 

туралы  білу. 

Балалардың жыл 

құстары туралы білімін 

кеңейту және бекіту. 

Балалардың көңіл-

күйлерін көтеру.  

Қимылды ойын: 

«Қарлығаш» 

Көркем сөз:  Көктем 

келді, көктем келді. 

Жадыраған жайнаған. 

Шашыраған сәулесімен 

Жасыл көктем сайраған. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Гүлзардағы топырақты 

қопсыту 

Дидактикалық ойын. 

«Құсқа үйшік тап» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Балаларды таңдап алған 

тақырып бойынша әр 

түрлі көмекші заттардың 

көмегімен құрастыруды, 

ойыншықтарды 

ауыстырып 

ойнауды,ойын 

барысында қолдана 

білуге 

үйрету;балалардың 

Құстардың ұшып келуін 

бақылау 

Мақсаты: Құстардың 

пайдасы туралы 

білімдерін бекіту. Табиғат 

құбылыстарының 

арасындағы заңды 

байланысты көре білуге 

үйрету.  

Қимылды ойын: «Лашын 

мен ұябасар» 

Көркем сөз: Көктем 

келді,күн шығып, 

Айлар,күндер тұр күліп. 

Тура анам секілді, 

Мейрімді боп тұр күліп. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Алаңдағы құстарды 

тамақтандыру 

Дидактикалық ойын. 

«Сауысқан да ,қарға да 

емес» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Ортақ ойында өз тәртібі 

үшін жауапкершілікті 

тәрбиелеу,ойынның түпкі 

ниетін іске асыруға 

құлшыну.  

  

 

Бұталарды бақылау.  

Мақсаты: Бұталарды 

бұтақтарына және 

бүршіктеріне қарай 

айыра білу біліктілігін 

бекіту қолайлы 

шарттармен байланысын 

көрсету.  

Қимылды ойын: 

«Шегіртке» 

Көркем сөз: Қыз көктем 

бойын түзеген, 

Иісі жұпар бар алап. 

Шалғынды кешіп 

тізеден, 

  Келеміз қырды аралап. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Қураған бұтақтарды 

кесу,бұталардың түбін 

қопсыту.  

Дидактикалық ойындар. 

«Ағаштар мен бұталарды 

отырғызу үшін не 

керек?» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Балаларға өз рөлін және 

басқа ойыншылардың 

рөлдерінің мазмұнын 

есте сақтауға үйрету. 

Ойын барысында 

балалар ауысып 2-3 

рөлді ойнау алуы, ойын 

Бақбақтың өсуін 

бақылау  

Мақсаты: Бақбақтың 

құрылымы жайлы 

балалардың 

білімдерін бекіту. 

Өсімдіктің өсуі және 

өсу реті туралы 

түсініктерін нығайту. 

Бақбаққа және басқа 

өсімдіктерге 

ықыласпен қарауды 

тәрбиелеу.  

Қимылды ойын: 

«Гүлдер» 

Көркем сөз: Күн 

нұрымен қосылып  

Көктем үйге енеді. 

Араласып көктемме   

Шаттық , қуаныш 

келеді. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Гүлзарлардағы 

гүлдері бағып,күту. 

Дидактикалық 

ойындар.«Тұқымның 

саяхаты» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Ойыншының 

тақырыбын балалар 

алдын ала талқылап, 

рөлдерді бөліп,  3-4 



өздері жасаған 

ойыншықтарды 

пайдалану 

 

барысында бір-бірімен 

қарым-қатынас 

ережелерін білу, бой 

ұсындыру,теңдік 

басқару.  

 

 

адамнан тұратын 

бастапқы заттық 

кеңістіктегі 

қозғалысты 

ұйымдастыру.  

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

. Үстел  басында нанды 

үгітпей, қоқымдарды 

шашпауға тәрбиелеу 

Тамақ үстінде жан 

жағына қарамай дұрыс 

және сөйлемей 

отыруғызуға үйрету. 

Астан кейін ас қайыртып 

, «Рахмет» сөзін 

айтақызуды үйрету. 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Үстел үстінде 

сөйлемей тамқты 

асықпай ішуге және 

майлықты 

пайдалнауға үйрету 

Түскі ұйқы 

 

 

 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту. 

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Ханшайым мен  

ханзада» ертегісін оқып 

беру 

 

 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру. 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай 

жасау.Ән айту. 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шынықтыру 

шаралары 

1. Ояну  

Қандай ғажап керемет, 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

Аспанда жайылып 

шашылды 

Ұйқым шайдай ашылды 

-қол белде: басты оңға, 

солға, алға,  бұру.  

 -кезекпен оң қолды және 

сол қолды кезекпен 

көтеру.  

 -оң жаққа және сол 

жаққа бұрылу.  

1. Ояну 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

- Кереуетте жатып, 

аяқ – қолдарын жоғары 

көтеру кезекпен. 

- Керуетте жатып 

велосипед тебу. 

- Қолды алға созып, 

қайшылап қозғалту. 

2. Гимнастикалық 

жолдан жүру 

1. Ояну 

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді ұқалап 

Созылып бір алайық.  

«Саусақтар 

амандасады.» массаж 

жасаймыз –«қолды 

жуамыз». 

- «Қайырлы күн, 

көздерім!» Қабақты 

сипаймыз. 

«Оянамыз, құлақтар!» - 

құлақты сипаймыз, 

1. Ояну 

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

Бір – көтер кәне 

қолыңды 

Екі – төмен ұста 

қолыңды 

Үш, төрт – жаныңа соз 

қолыңды 

Бес дегенде секір көрсет 

бойыңды. 

Керілеміз, созыламыз, 

1. Ояну 

Оянайық балалар 

Маған тезірек 

қарандар 

Шапалақты  ұрайық 

Орнымыздан   

тұрайық.   

"Құстар оянды" -  

қолдарды жан-жаққа 

созу, былғау – 

«құстар қанат қағып 

жатыр».  

2. «Құстар достарын  

іздеп  жатыр» -  Оң 



- қолды аяқ ұшына 

жеткізу, бастапқы 

қалыпқа келу.  

2. Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Табанды шынықтыру 

массажы  

  Таяқтарды 

жылжытып,  

  Массаж жасау білеміз.  

  Он аяққа 1-2-3,  Сол 

аяққа 1-2-3.  

   Массаж жасау білеміз.  

   Арнайы жолдармен 

жүреміз.   

3. Тыныс алу 

жаттығулары 

Қолға шарды аламыз,  

Қатты, қатты үрлейміз.  

Уф-ф-ф, Уф-ф-ф...  

Қатты үрленген 

шарларды  

Кейде жарып аламыз              

«Шар  жарылды» 

 4. Жуыну жолдары 

Сылдырлайды мөлдір су  

Мөлдір суға қолың жу 

Жуынсаң сен әрдайым 

Аппақ бетің маңдайың 

 

 

Алашадан жүрейік 

Жүрісті біз түзейік 

Шымыр болып шынығып 

Тез-тез басып өтейік 

3. Тыныс алу 

жаттығулары 

Шарларды мен сүйемін 

Онымен  ойнап жүремін 

Қызыл, жасыл   

шарларды 

Үрлеуді   мен білемін.   

                     «Шар үрлеу» 

  

 4. Жуыну жолдары 

Салқын суды сүйеміз 

Шымыр болар денеміз 

Сумен күнде жуынып 

Ұзақ өмір сүреміз 

 

- «Қайырлы таң, 

қолым!» - алақанды 

сипаймыз. 

- «Оянамыз, қолымыз!» - 

шапалақтаймыз. 

- «Қайырлы таң, 

аяғым!» - аяқты сипау. 

- «Оянамыз, аяғым!» - 

қаз - қаз басамыз. 

2.Гимнастикалық жолдан 

жүру  

Тырысамыз, тырысамыз 

Денсаулықты 

нығайтамыз 

Аяқ, қол мықты болып 

Май табаннан 

арыламыз. 

3.Тыныс алу  

жаттығулары 

Ұзын құлақ сұр қоян 

Ести қалып сыбырды 

Өсіп тұрған сәбізді 

Алайын деп жұлқыды     

«Сәбізді иіскеу» 

                               

4.Жуыну жолдары 

Суым, суым, суым-ай 

Бетімді менің жудың-ай 

Алмадай бетім қызарды 

Таза болдым шіркін-ай.  

 

төсектен біз тұрамыз. 

2.Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Әдемі журеміз 

Шынықсын өкшеміз 

Түзіліп тұрайық 

Шаттанып ойнайық  

«Губка жолмен жүріп 

өту» 

3.Тыныс алу 

жаттығулары 

Аю жүрді орманда 

Қорбаң, қорбаң, 

қорбаңда 

Көріп қалып жидекті 

Жұлып алып иіскеді. 

«Жидек искеу» 

4.Жуыну жолдары 

Таза суды сүйеміз 

Жуынамыз күнде біз 

Мұрын қолға су беріп 

Тазарады бетіміз. 

 

жаққа, сол жаққа 

бұрылу, «шип-шип» 

деп айту.  

3. "Құстар көңілденіп 

жатыр" –қолды 

шапалақтау 

  

2. Гимнастикалық 

жолдан жүру 

Мықты бала боламыз 

Шынығамыз күнде 

біз 

Жаттығуды 

жасаймыз 

Сау болсын  деп  

денеміз 

Бүдір жолмен   

жүреміз 

3. Тыныс алу 

жаттығуы 

Алыстан мен көрдім 

Жақындып мен 

келдім 

Өсіп тұрған әдемі 

Гүлді алам деп едім.    

«Гүлдерді иіскейік» 

4. Жуыну жолдары 

Шынықсын деп  

денеміз 

Мөлдір суды   сүйеміз 

Сапқа бірге тұрамыз 

Бет-қолымызды 

жуамыз. 

 

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



Ойындар дербес, 

әрекет 

Ұлттық ойын «Қамшы алу» 

Мақсаты:Балаларды 

жылдамдыққа,ептілікке 

тәтбиелеу 

Дидактикалық ойын: 

«Зат неге ұқсайды» 

Ойын мақсаты: 

Геометриялық денелер 

мен фигуралар туралы 

білімдерін бекіту 

Балаларға Наурыз 

туралы өлеңдер 

жаттатқызу 

Вариативтік компанент:                    

«Алтын асық»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

 

Вариативтік 

компанент:                    

«Алтын асық»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

«Ханталапай» 

 

 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке баламен жұмыс. 

Семгали Ибрахим мен Миша 

Ясминге Наурыз  туралы 

өлеңді айтқызу. 

Жеке  баламен жұмыс: 

Марс Назым мен Өтеміс 

Уақытты бағдарлауды 

үйрету. 

Жеке баламен жұмыс: 

Наурыз мерекесі 

туралы әңгіме 

жүргізу. 

Жеке баламен жұмыс: 

Нұрсина мен Ясминге 

Төрт түліктердің 

төлдерін айтқызу 

Жеке баламен жұмыс: 

Наурыз көже туралы 

балаларға түсінік 

беру 

 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналармен баланың ынтасы, қызығушылықтары туралы әңгімелесеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 оқу жылының   наурыз    айының IV-аптасы 28.03-01.04.2022 жылы  аралығындағы «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие, оқу қызметінің циклограммасы. қайталау 

Өтпелі тақырып:  "Табиғаттың гүлденуі" 

Апта   тақырыбы: «Көрікті көктем» 

Мақсаты: Балаларға табиғаттағы тіршілік,көктемгі ағаштар туралы білімдерін кеңейту.Балалардыңт байланыстырып сөйлеуін,тілін сөздік  

қорын молайту.Көктемгі ағаштардың бүршіктерін бақылау. 

Күн тәртібі Дүйсенбі 

28.03.20ж 

Сейсенбі 

29.03.2022ж 

Сәрсенбі 

30.04.22ж 

Бейсенбі: 

 31.03.22ж 

Жұма:  

01.04.22 ж 

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 ойындар 

«Жапырағына қарай 

ажырат» 

Мақсаты:Ұқсас белгісіне 

қарай жапырақтарды 

таба білуге 

жаттықтыру.Сөздік 

қорын толықтыр, есту, 

қабылдау қабілетін 

дамыту. 

 

Ycтел-үсті ойындар 

«Шатаспай есте 

сақта» 

Мақсаты: Балалардың 

есте сақтау 

қабілеттерін дамыту. 

Дидиктикалық ойындар 

«Не қайда өседі» 

Мақсаты:Балалардың 

өсімдіктер жөніндегі 

білімдерін 

бекіту.Балалардың өз 

бетінше ойлау қабілетін 

және белсенділіктерін 

дамыту. 

   Дидактикалық  ойын: 

«Табиғат құбылыстарын 

ажыратып олардың 

қасиеттерін ата» 

Мақсаты:Қасиетңне 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. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  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 

«Жапырағын тап»  

Ойынның мақсаты: 

берілген суреттегі 

ағаштардың жапырағын 

табу.Ойлау 

қабілеттерін дамыту. 

 

 

Санамақтар 

Бір аю келіп өкіріп 

Екі қоян секіріп 

Үш ит келді үргілеп 

Төрт қасқырға секіріп 

Бес қозы қашып 

құтылып 

Қасқыр қалды тұтылып

Жұмбақтар шешу 

Гүл-гүл жайнап жер 

аспан, 

Гүрілдейді сайда өзен 

Гүлжазира жарасқан 

Гүлдерімен қай кезен? 

Көктем туралы тақпақ  

Сансыз көкек сұңқылдап, 

Көктем келді ертелеп, 

Нәзік үнмен сыңқылдап, 

Бұйра бүлақ еркелеп 

 

 

«Ағаштарды 

құрастыр»  

Ойынның мақсаты: 

бөліктерден ағаштарды 

құрастыруға үйрету; 

қабылдау, ес, зейін 

процесстерін дамыту. 



  

Мектепке дейінгі  

 

Б.Б.С:«Денсаулық»     

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

1. Шеңбердегі өз орнын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында 

(50-60сек) жүргіру. 

Арқан бойымен жүру 

кезінде тепе-теңдікті 

сақтау. Қос аяқпен 

аяқтарды қосып қойып 

секіру.   

 

 

Б.Б.С: «Қатынас»               

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту 

Тақырыбы: : «Көктем 

кереметі».  

Мақсаты:Көктемгі 

табиғат құбылыстары, 

адамдардың еңбектері, 

киімдері туралы 

әңгімелесу, сөздік 

қорды антонимдермен 

толықтыру, заттарды 

ерекше және  жалпы 

белгілері бойынша 

топтастыруға үйрету, 

тақырыпқа сәйкес 

шағын таппақ жаттату. 

 

Б.Б.С:«Денсаулық»     

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

Шеңбердегі өз орнын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында 

(50-60сек) жүгіру. Қос 

аяқпен аяқтарды қосып 

қойып секіру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түсу. ( 

 

Б.Б.С:«Таным» 

 Ұ.О.Қ:  Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Заттарды 

салыстыру»  

Мақсаты:Ұзындығы, 

биіктігі, ені бойынша 

әртүрлі заттарды 

салыстыруды жетілдіру 

 

 

 

Б.Б.С:«Таным» 

Ұ.О.Қ:Жаратылыстан

уТақырыбы: 

«Табиғаттың гүлденуі» 

Мақсаты:Көктемгі 

табиғат ерекшеліктерін 

ауа райындағы, 

адамдардың киіміндегі 

қарапайым өзгерістерді 

бақылау 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық»  

Ұ.О.Қ:  Музыка       

Тақырыбы:«Көктемгі 

табиғат» 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. 

 

 

 

Б:Б:С: «Әлеумет» 

Ұ.О.Қ:Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы:  «Көктемгі 

ауа-райы» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі ауа-райын 

бақылау және анықтау, 

ағаштарды, дала гүлдерін, 

кейбір көкөністер мен 

жемістерді, бөлме 

өсімдіктерін, өсімдіктердің 

бөліктері туралы 

түсініктерін кеңейту 

Б.Б.С:«Шығармашылық»  

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Ағаштар» 

Мақсаты:Қылқаламмен 

және бояумен сурет салуды 

жетілдіру, көктемгі 

ағаштың суретін салуды 

үйрету  

 

Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру       

Шеңбердегі өз орын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында 

(50-60сек) жүгіру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түру. Қос аяқпен 

аяқтарды алшақ қойып 

секіру 

Б.Б.С: «Қатынас»                

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиеті 
Тақырыбы 

 «Бақшаға барғанда» 

Мақсаты:Әңгімені оқи 

отырып көктемдегі бау 

бақтағы жұмыстар 

туралы түсінік беру. 

Балаларды еңбекке 

баулу,бағбан еңбегімен 

Таныстыру 

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» Ұ.О.Қ:  Музыка       

Тақырыбы:«Көктем» 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау  

 



  

Серуенге 

дайындық 

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

ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау   

 

Серуендеу  Ұяларды бақылау. 

Мақсаты: Ағаш 

басындағы қарғаның 

ұясы мен шатырдың 

астындағы торғайдың 

ұясын салыстыру. 

Балалардың 

бақағыштығын және 

білуге құмарлықтарын 

дамыту.  

Қимылды ойын: «Ұшу» 

Көркем сөз:  

Көктем келді жеріме, 

Бақ әкелсін еліме. 

 Күн күлімдеп көгімде, 

Шуақ шашсын төгіле. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Құстарға ұя жасауға 

көмектесу. 

Дидактикалық ойын. 

«Ұяда отырған не?» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Балаларға ойынға керек 

құрылыстарды салуға 

үйрету. Ойын барысында 

табиғи заттарды қолдану 

Балалар ойынының 

мазмұны мен  

тақырыбын толықтыру 

және дамыту 

Құстардың ұшып 

келуін бақылау 

Мақсаты: Құстардың 

пайдасы туралы 

білімдерін бекіту. 

Табиғат 

құбылыстарының 

арасындағы заңды 

байланысты көре білуге 

үйрету.  

Қимылды ойын: 

«Лашын мен ұябасар» 

Көркем сөз: Көктем 

келді,күн шығып, 

Айлар,күндер тұр 

күліп. 

Тура анам секілді, 

 Мейрімді боп тұр 

күліп. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Алаңдағы құстарды 

тамақтандыру 

Дидактикалық ойын. 

«Сауысқан да ,қарға да 

емес» 

Өз бетімен іс-әрекет: 

Ортақ ойында өз тәртібі 

үшін жауапкершілікті 

тәрбиелеу,ойынның 

түпкі ниетін іске 

асыруға құлшыну.  

 

Ағаштарға бақылау 

жасау 

Мақсаты: Балалармен 

бірге ауладағы ағашты 

қарау. Ағаштарды 

бүрлері мен 

бұтақтарына қарап 

айыра білуге үйрету. 

Салыстыра білу 

қабілеті мен нақты 

белгілерін атай білуге 

үйрету.Табиғаттан 

алған әсерлерін 

қуанышты көңіл-

күйлерін білдіре білу.  

Қимылды ойын: 

«Ағаштан ағашқа» 

Көркем сөз:  

Адам көркі шүберек, 

Ағаш көркі жапырақ. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Бұтақты кесуден 

кейінгі қалдықты 

жинау. 

Дидактикалық ойын. 

«Біздің үй қайсы,тап?» 

Өзіндік іс-әрекет: Ойын 

барысында жұбымен 

бірге бірлесіп,ойын 

нәтижесін бөлісе білуге 

үйрету. 

 

 

Күнді бақылау  

Мақсаты: Күн көзінің 

көктем кезіндегі белсенді 

өзгерісін көруге үйрету. 

Тақырып бойынша 

белсенді сөздікті дамыту.  

Қимылды ойын: «Күн мен 

бұлт» 

Көркем сөз:  

Кешкі күн 

Қонды тау басына. 

 Төкті нұр 

Құзар шың басына. 

Еңбек әрекеті: Гүл 

тұқымын топыраққа егу.  

Дидактикалық ойындар. 

«Күн туралы зерттеу» 

Өзіндік іс-әрекет: Әр 

балаға өзін қызықтыратын 

іспен айналысуға жағдай 

туғызу.  

 

 

Ауа райын бақылау 

Мақсаты: Көктемнің 

алғашқы айы мен 

соңғы айын салыстыра 

білу. Ауа райының 

өзгерісін анықтап оны 

ажырата білу. 

Балалардың 

байқампаздығын,табиғ

ат пен қарым-

қатынасын дамыту. 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр мен лақтар» 

Көркем сөз: Жауынмен 

жер көгереді, 

 Батамен ел көгереді. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Топырақты тұқым 

салуға дайындау. 

Дидактикалық 

ойындар. «Ауа  райын 

сипатта!» 

Өзіндік іс-әрекет: 

Ойын барысында 

балалардың бір-бірімен 

қарым-қатынас 

жасауын  қадағалау, 

олардың іс-әрекеті мен 

қылықтарын білдіру,өз 

ойын іске асыру.  

 



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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату. 

Ертегі айтып беру 

Тамақ үстінде жан 

жағына қарамай дұрыс 

және сөйлемей отыруға 

үйрету 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту 

Тамақты төкпей жеуге 

үйрету 

Астан кейін ас 

қайыртып , «Рахмет» 

сөзін айтақызуды 

үйрету. 

Түскі ұйқы 

 

Балалардың қалауымен 

ертегі айтып беру. 

 

Жағымды музыка 

әуенімен балаларды 

ұйықтату. 

Ертегі айтып беру 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

Бесік жырын айту. 

 

Ұйықтап жатқан сұлу 

туралы ертегіні айтып 

беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай 

жасау.Ән айту 

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту,шынықтыру 

шаралары 

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

Бір – көтер кәне 

қолыңды 

Екі – төмен ұста 

қолыңды 

Үш, төрт – жаныңа соз 

қолыңды 

Бес дегенде секір көрсет 

бойыңды. 

Керілеміз, созыламыз, 

төсектен біз тұрамыз. 

2.Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Әдемі журеміз 

Шынықсын өкшеміз 

Түзіліп тұрайық 

Шаттанып ойнайық  

«Губка жолмен жүріп 

өту» 

3.Тыныс алу 

1. Ояну 

Оянайық балалар 

Маған тезірек қарандар 

Шапалақты  ұрайық 

Орнымыздан   тұрайық.   

"Құстар оянды" -  

қолдарды жан-жаққа 

созу, былғау – «құстар 

қанат қағып жатыр».  

2. «Құстар достарын  

іздеп  жатыр» -  Оң 

жаққа, сол жаққа 

бұрылу, «шип-шип» 

деп айту.  

3. "Құстар көңілденіп 

жатыр" –қолды 

шапалақтау 

  

2. Гимнастикалық 

жолдан жүру 

Мықты бала боламыз 

Шынығамыз күнде біз 

Жаттығуды жасаймыз 

1. Ояну 

Балалар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Қолымызды созып 

Шынығып бір алайық.  

-   арқамен  жатып 

қолды екі жаққа созу, 

жұдырықтарын жұму, 

қолдарын алға созып 

айқастыру, демалу. 

- арқамен  жатып 

қолдарын бастарына 

қойып кезекпен сол 

аяқтарын, он аяқтарын 

көтеру, екеуін бірге 

ұстап, жайлап түсіру. 

-  арқамен  жатып 

шынтақтарын тіреп 

иілу, кеуделерін 

жоғары көтеру, басты 

тік ұстау  

 2. Гимнастикалық 

жолдан жүру 

1. Ояту 

Ұйқыдан біз тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға  қарайық 

Төсектен біз тарайық 

-қол белде: басты оңға, 

солға, алға,  бұру.  

 -кезекпен оң қолды және 

сол қолды кезекпен 

көтеру.  

 -оң жаққа және сол жаққа 

бұрылу.  

- қолды аяқ ұшына 

жеткізу, бастапқы 

қалыпқа келу 

  

2. Гимнастикалық жолдан 

жүру 

Мықты болсын аяғым 

Мықты болсын бақайым 

Шынықтырып аяқты 

Жаттығуды жасаймын. 

3. Тыныс алу 

1.Ояну 

Көзімізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Терезеге қарап 

Күн жылуын алайық.  

Қайырлы таң, 

көздерім! (балалар 

қастарын, көздер 

сипайды)  

Қайырлы таң, 

құлақтарым! 

(құлақтарын сипау)  

Қайырлы таң, 

беттеріміз! (беттерін 

сипау)  

Қайырлы таң, 

қолдарымыз! 

(қолдарын сипау)  

Қайырлы таң, 

аяқтарымыз! (аяқтарын 

сипау)  

2. Гимнастикалық 

жолдан жүру 



жаттығулары 

Аю жүрді орманда 

Қорбаң, қорбаң, 

қорбаңда 

Көріп қалып жидекті 

Жұлып алып иіскеді. 

«Жидек искеу» 

4.Жуыну жолдары 

Таза суды сүйеміз 

Жуынамыз күнде біз 

Мұрын қолға су беріп 

Тазарады бетіміз. 

 

 

Сау болсын  деп  

денеміз 

Бүдір жолмен   жүреміз 

3. Тыныс алу жаттығуы 

Алыстан мен көрдім 

Жақындып мен келдім 

Өсіп тұрған әдемі 

Гүлді алам деп едім.    

«Гүлдерді иіскейік» 

4. Жуыну жолдары 

Шынықсын деп  

денеміз 

Мөлдір суды   сүйеміз 

Сапқа бірге тұрамыз 

Бет-қолымызды 

жуамыз. 

 

Журеміз күнде біз 

Сауықшыл ізіміз 

Шынығып табаным 

Желаяқ боламын.         

«Ирек жолдар» 

3. Тыныс алу 

жаттығулары 

Орманға мен бардым 

Кірпіні мен көрдім 

Шақылдап келіп ем 

Дем алды кенеттен.        

УФ-деді 4-5 рет 

қайталау   

4. Жуыну жолдары 

Салқын суда жуынсам 

Денімді мен нығайтам 

Мықты болып өсемін 

Қиындықтан төземін.   

 

жаттығулары 

Көбелекті  көрдім мен 

Қызықтап  жүрдім мен 

Көбелек ұшып барады 

Балдар оған қарады     

«Көбелекті ұшырамыз»  

4. Жуыну жолдары 

Таза суды сүйемін 

Тап-таза болып жүремін 

Мұрын, ауыз қолымды 

Күнде жуып жүремін.  

 

Жүрейік біз журейік 

Аяқты біз емдейік 

Аяқ қолым мықты 

болып 

Көпірлерден өтейік. 

3. Тыныс алу  

жаттығулары 

Араға ұқсап ызылдап, 

Гүлдерге біз қонамыз. 

Гүлдің иісін аламыз, 

Таза ауаны жұтамыз. 

 

4. Жуыну жолдары 

Салқын суды суйеміз 

Тазарады бетіміз 

Жуынамыз кунде біз 

Әп-әдемі боламыз. 

 

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

әңгімелесу. 

Ойындар дербес, 

әрекет 

.Дидактикалық ойын 

«Айырмашылығын тап» 

Мақсаты:Балаларға екі 

суреттің немесе заттың 

айырмашылығын таба 

білуге,өз ойын айта 

білуге үйрету. 

 Дидактикалық ойын 

«Біреу және көп» 

Мақсаты:Біреу және 

көп ұғымын ажырата 

алуға үйрету. 

Сюжеттік ойын: 

«Дәрігер» 

Мақсаты:Балалардың 

білім 

деңгейін,ойындарды 

ойната отырып,тіл 

байлығын 

жетілдіру,сөздік 

қорын млайту 

. Вариативтік компанент:                  

   «Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын 

«Зат неге ұқсайды» 

Мақсаты:Геометриялы

қ денелер мен 

фигуралар туралы 

білімдерін бекіту 

Баланың жеке 

даму картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жұмыс 

Ибрахим мен Дастанға 

Көктемгі табиғат 

құбылыстарын айтқызу 

Жеке жұмыс: 

Райян мен Көркемге 

Заттарды салыстыруды 

үйрету                                   

Жеке жұмыс 

Айлана мен Еркеназға  

Көктем гүлдерінің 

атауын айтқызу 

Жеке жұмыс 

Али мен Мерейге  

Көктемнің ауа-райын 

бақылауға үйрету 

.Балаларға көктемнің 

ерешеліктерін 

айтқызуға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     



Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ата-аналарға кеңес: 

«Үйде ойын бұрышын ұйымдастыру» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          2021-2022 оқу жылының сәуір айының I аптасы4–8 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

 оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор боламыз» 

Апта тақырыбы: «Аялайық гүлдерді». 
Мақсаты:.Балаларға гүлдердің түрлерімен таныстыру және түр-түстерін ажырата білуге  баулу.Өсімдіктер мен гүлдерге қамқорлық көрсетуге 
            сүйіспеншілікке    тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі  

04.04.2022 

Сейсенбі  

05.04.2022 

 

Сәрсенбі  

06.04.2022 

Бейсенбі 

07.04.2022 

Жұма  

08.04.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

Ата-аналармен амандасу. Балаларды қабылдау. «Алақан да алақан!» Балаларға бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлауға үйрету. 
Баланың денсау-лығы, көңіл- күйі тура-лы білу.  Төлем ақы туралы әңгімелесу 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,саусақ 

және т.б) 

«Ғажайып дорба» 

Мақсаты: Балалардың ойлау 

қабілеттерін арттырып , сөздік 

қорларын арттыру. 

Шарты: Балалар ғажайып дорбадағы 

ойыншықтарды тауып, әңгімелеп 

береді. 

 

«Қоянға көмектес» 

Мақсаты: Балаларды 

санауға және түстерін 

ажырата білуге үйрету. 

Шарты: Қонаққа қоян 

келеді. Балалар 

сұрақтарға жауап береді. 

Дидактикалық ойын:             

«Артығын тап!» 

Мақсаты: Балалардың тіл 

байлықтарын , сөздік 

қорларын молайту. 

Шарты: Балаларға 

суреттер таратылады. 

Суретке қарап, ненің артық 

екенін ажыратып табады. 

«Фребель сыйы» 

Мақсаты:  

балалардың логикалық 

қабілеттері мен 

шапшаңдықтарын 

арттыру. 

Шарты: Балалар біз 

фребель ойыншықтары 

арқылы, геометриялық 

пішіндерді қолдана 

отырып, түрлі 

бейнелер 

құрастырамыз. 

«Қуыршақты 

оятпа» 

Мақсаты: Ақырын 

дауысты қолдана 

білуді дамыту. 

Шарты: Балалар 

бүгін бізде қуыршақ 

Айгүл қонақта. 

Бәріміз ақырын 

сөйлеуді үйренеміз. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралсыз) 



Таңғы ас Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. Балалардың дұрыс отыруын 

қадағалау. Тамақ үстінде жан жағына  алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  келтірмеуді үйрету.  Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

ұйымдасты

рылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Дидактикалық ойын: 

Мақсаты:Балаларға екі суреттің 

немесе заттың айырмашылығын 

таба білуге,өз ойын айта білуге 

үйрету 

Дмдактикалық ойын  

«Не артық» 

Мақсаты.Балалар суретке 

қарап,оларды топтастыруға 

үйрету,Ағаштар мен 

гүлдердің жеке атауларын 

айтқызу. 

Дидактикалық ойын 

«Айтып бер бұл не?» 

Мақсаты:Балалараға 

гүлдердің адамға тигізер 

пайдасы туралы 

білімдерін бекіту. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Жапырағына қарай 

ажырат» 

Мақсаты:Ұқсас 

белгісіне қарай 

жапырақтарды таба 

білуге 

жаттықтыру.Сөздік 

қорын 

толықтыру,есту,қабыл

дау қабілетін дамыту 

 

Дидактикалық ойын 

«Жалпы атауын ата» 

Мақсаты:Балаларға 

заттарды жеке –жеке 

таныта келе, ең 

соңында заттардың 

жалпы атауын бір 

сөзбен ойлана 

отырып шешуде 

тапқырлыққа,шапша

ңдыққа баулу. 

 

Ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметтері 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Мақсаты 

Өз бетінше сапқа тұру және 

тізені жоғары көтеріп жүру. 

Биіктігі 5-10 см заттан жерге 

секіру. Тура нысанаға оң 

қолмен лақтыру. 

(Пән маманның жоспары 

бойынша) 

 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: Тақырыбы: 

«Көктем»  

Мақсаты:  Көктем туралы  

өлең  тыңдату, сөздердегі 

дауыссыз дыбыстарды анық 

айтуға, тыңдалған   өлеңді 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс тілі 

 Тема:Цветы 

Цель:Закрепление  знаний  

у детей  о 

цветах,развивать 

коммуникательные 

навыки, воспитывать 

любовь к 

природе.Познакомить  с 

растениями на 

улице.Познакомить детей 

о время года весной. (Пән 

маманның жоспары 

бойынша) 

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Тең, тең 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Өз  бетінше сапқа тұру 

және тізені жоғары 

көтеріп жүру. Тура 

нысанаға оң қолмен 

лақтыру. Доғаның 

астымен өрмелеу.  (Пән 

маманның жоспары 

бойынша) 

 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Мүсіндеу 

Тақырыбы:   

Табақша 

Мақсаты: Қазақтың 

қолөнер туындысы 

ағаш табақшаның 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

Мақсаты: «Бөлме 

өсімдіктері» туралы 

білімдерін кеңейту, 

оларды тануға, атай 

білуге және 

ажыратуға үйрету 

(фикус, қазтамақ, 

бегония)«Көктемгі 

гүлдер, ағаштар» 

Дид. ойын: «Не 

қайдаөседі» 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ: Сурет  салу 

Тақырыбы: 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Өз бетінше сапқа  

тұру және тізені 

жоғары көтеріп 

жүру. Доғаның 

астымен өрмелеу. 

Тақтай бойымен 

тепе-теңдік сақтап 

жүру (Пән 

маманның жоспары 

бойынша) 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Бақшадағы гүл» 

Мақсаты: 

Бөлшектерді 

орналастыру әдісі 



қайталап айтуға үйрету 

 Дид. ойын: «Гүлді ретімен 

орналастыр 

Б.Б.С:«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

«Гүлдер» әні 

Мақсаты: 

Көктем  табиғатының әсерін 

музыкада ажырата білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғи дауыспен 

орындау.Пән маманың жоспары 

бойынша ) 

 

 

 

 

емес»  

Мақсаты: Бір топтың 

заттарын екінші топтың 

заттарымен беттестіру 

және тұстастыру арқылы 

саны және көлемі 

жағынан тең және тең 

емес заттарды 

салыстыруды үйрету 

 

 

мүсінін жасауға 

үйрету.халық 

шеберлерінің 

туындыларымен 

таныстыру. 

 

 

«Құмырадағы гүл»  

Мақсаты:  

Бейнеге қарап затты  

сала білуге  үйрету. 

Түрлі бояулармен 

безендіруге үйрету. 

 

 

 

арқылы түрлі түсті 

және әртүрлі 

көлемдегі 

материалдардан 

бақшадағы гүл 

салуға үйрету. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Желді бақылау 

Мақсаты: Балалардың көктем 

мезгіліндегі құбылыстар жайында 

білімдерін кеңейту,желдің 

аспандағы бұлттарға олардың 

қозғалысына әсерін тигізетінін 

айту.  

Қимылды ойын: «Қақпақ пен 

таяқ». 

Көркем сөз: 

Жел - тым тентек бір бала, 

Ауа райын бақылау 

Мақсаты: Көктемнің 

алғашқы айы мен соңғы 

айын салыстыра білу. 

Ауа райының өзгерісін 

анықтап оны ажырата 

білу. Балалардың 

байқампаздығын,табиғат 

пен қарым-қатынасын 

дамыту. 

Қимылды ойын: «Қасқыр 

мен лақтар» 

 Бұлтты бақылау 

Мақсаты: Шоғырланған 

бұлтты аспаннан көріп, 

қайталанбас сұлулығын 

байқай білуге үйрету. 

Шығармашылық 

қабылдауын дамыту.  

Қимылды ойын 

«Кілттер» 

Көркем сөз:  

Көрген сайын аспанда 

Ала шарбы бұлтты, 

Бақта өсетін 

ағаштардың 

гүлденуін 

бақылау. 

Мақсаты: 

Ағаштарды түсіне 

қарай қарау, 

жәндіктердің 

үймелеуін 

белгілеу, гүлдеген 

ағаштардың 

сұлулығын айыра 

білу,ағаштардың 

пайдасы жөнінде 

Ұяларды бақылау. 

Мақсаты: Ағаш 

басындағы 

қарғаның ұясы мен 

шатырдың 

астындағы 

торғайдың ұясын 

салыстыру. 

Балалардың 

бақағыштығын 

және білуге 

құмарлықтарын 

дамыту.  



Жан сүйгені - cap дала 

Еңбек іс-әрекеті: Қажеттілік 

бойынша жұмыс 

Балаларға топыраққа су құю 

барысында мұқият болуды,өз 

еңбегінің қажеттілігін түсіне 

білуге үйрету. 

Өсімдікті күту барысында 

тыңғылықты жұмыс атқара білуге 

тәрбиелеу. 

Дидактикалық ойын. 

«Жақсы,жаман» 

Өзіндік іс-әрекет: Көңілді тыныш 

сәтті қолдауды  қарастырып, 

өзіндік жұмысты мадақтау 

 

Көркем сөз:  

Жауынмен жер 

көгереді,Батамен ел 

көгереді. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Топырақты тұқым салуға 

дайындау. 

Дидактикалық ойындар. 

«Ауа  райын сипатта!» 

Өзіндік іс-әрекет: Ойын 

барысында балалардың 

бір-бірімен қарым-

қатынас жасауын  

қадағалау, олардың іс-

әрекеті мен қылықтарын 

білдіру,өз ойын іске 

асыру.  

 

 

Әжем түткен ақшамда 

Елестетем түбітті. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Ауладағы қарды тазалау.  

Күрекпен жұмыс істей 

білу, қарды үю. Оны 

анықталған орынға 

апару. Еңбекті ынтамен 

жасауларын 

қалыптастыру.  

Дидактикалық ойын. 

«Бұлт неге ұқсайды?» 

Өзіндік іс-әрекет: 

Балалардың бірлескен 

мықты нәтижелі еңбегіне 

баға беріп,құптау. 

  

 

 

балалардың 

түсінігінде 

қалыптастыру.  

Қимылды ойын: 

«Секіргіш 

бақалар» 

Көркем сөз:  

Көктем келіп, 

қырда, 

Құлпырады 

шалғын,  Қозы, 

лақпен бірге,   

Ойнап, асыр 

салдым. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Ағаш түбін әктеу. 

Дидактикалық 

ойындар. 

«Орманшы» 

Өзіндік іс-әрекет: 

Ойын барысында 

бір-бірімен 

қарым-қатынас 

жасап, өз ойларын 

ортаға 

салып,құрдастары

ның шешіміне  

келіспеушілік 

Қимылды ойын: 

«Ұшу» 

Көркем сөз:  

Көктем келді 

жеріме, 

Бақ әкелсін еліме. 

Күн күлімдеп 

көгімде, 

 Шуақ шашсын 

төгіле. 

Еңбек іс-әрекеті: 

Құстарға ұя 

жасауға көмектесу. 

Дидактикалық 

ойын. «Ұяда 

отырған не?» 

Өз бетімен іс-

әрекет: Балаларға 

ойынға керек 

құрылыстарды 

салуға үйрету. 

Ойын барысында 

табиғи заттарды 

қолдану Балалар 

ойынының 

мазмұны мен  

тақырыбын 



білдіре 

білу,рөлдерге 

бөлу,ойыншықты  

бөлісе білуге 

дағдыландыру. 

 

толықтыру және 

дамыту.  

 

Серуеннен 

оралу 

Балаларға  реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,  су болған  киімдерін тәрбиешіге  көрсетуге   үйрету.   
Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  аздан алып  

ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, тамақтану әдебін дұрыс 

сақтай білуге  дағдыландыру 

Ас  ішер кезде, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені  Ойламаймыз 

білмейміз. 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз дәмді 

болсын!" 

 

Тазалық процедурасы. 

Қолдарын сабынмен  

жудыру,өз  сүлгілеріне  

сүртінулерін  талап  ету, 

ұқыптылыққа, тазалыққа  

тәрбиелеу 

 

Ұқыпты тамақтану 

дағдыларына асты  аздан 

алып  ішуге,  ас 

құралдарын дұрыс 

қолдануға тәрбиелеу. 

Үстелге дұрыс 

отырып,тамақтануға ,  нан 

қиқымын жерге түсірмей, 

тамақтану әдебін дұрыс 

сақтай білуге  

дағдыландыру 

Үстелге дұрыс 

отырып,тамақтануғ

а ,  нан қиқымын 

жерге түсірмей, 

тамақтану әдебін 

дұрыс сақтай білуге  

дағдыландыру 

 

Дастархан басында 

сөйлемей отырып, 

тамақтануға, 

қасықты оң қолға 

ұстауға баулу 

 

 

 

 Түскі  

ұйқы 

«Алтын  балық» ертегісін айтып 

қйықтатып 

Балаларды Әлди- Әлди 

өлеңімен ұйқтату. 

Балаларға «Бесік жыры» 

Әуенімен ұйықтату 

«Бозінген»қазақ 

халық ертегі 

кітабынан ертегі 

оқып беру 

Балалалардың 

тыныш ұйықтауына 

жағымды жағдай 

орнату. Тыныштық 

сақтау. Жәй музыка 

қою. 

Біртіндеп Картотека № 2 Картотека № 2 Картотека №3 Картотека №3 Картотека №4 



ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыр

у 

шаралары 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді ұқалап 

Созылып бір алайық.  

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды 

жазайық 

Қолмен көзді 

ұқалап 

Созылып бір 

алайық.  

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық 

ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ойындар,                       

дербес 

әрекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбиешінің жетекшілігімен ойын: 

«Келісемін, келіспеймін» 

Мақсаты: Сұраққа нақты жауап 
беруін анықтау. Есте сақтау 
қабілеттерін арттыру. 

Айтылым, тыңдалым дағдылары 

қалыптасады. 

«Мақал- мәтелдер» 

Мақсаты: айтылған мақал-

мәтелдерді тыңдау арқылы қайталап 

береді.  

М. Монтессори 

технологиясымен жұмыс. 

Геометриялық пішіндермен  
әр түрлі құрастыру 
жұмыстарын жүргізу 

Тікелей танымдық оқиға 

үшін бақылау 

 

«Уйшік» ертегісі 

Мақсаты: Олжас  
кейіпкерлердің ретімен 
кездесуін көлеңке театры 
арқылы баяндайды. 

Командалық жұмыс: 

«Сиқырлы дорба» 

Мақсаты: Балалардың 
сөздік қорын байыту 

 

Командалық жұмыс 

«Саябақта» 

Үлгі бойынша орналастыру 

тәсілдерін қолдана отырып, 

картиналар құрастыру. 

Ұжымдасып ойнау 

дағдылары қалыптасады. 

 

Вариативтік сабақ 

«Алтын асық» 

Пән маманы 

бойынша 

 «Топырақ» 

Мақсаты: 

Топырақты ұстап 

қарау арқылы 

ажырату. 

Жеке баламен 

жұмыс:Әңгімелесу. 

Ашық сұрақ 

Санжардан 

топырақтң пайдасы 

туралы сұрай 

отырып, білімін 

жетілдіру. 



Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Ойлау қабілеттерін жетілдіру 
мақсатында бағдаршамның көздерін 
қайталатып,жаттықтыру 

Жеке жұмыс: 
Айлана мен Еркеназға 
гүлдерді ұалай күтім жасау 
туралы түсіндіру 

Жеке жұмыс 

Ибрахим мен 

Дінмұхаммедке 

Көктемгі гүлдердің 

аттарын айтқызу 

Балаларға көктем 

мезгіліндегі  

үлкендердің 

еңбектері туралы 

мағұлмат беру. 

Жеке жұмыс 

Көркем мен 

Мәулетке 

ағаштардың түптерін 

қопсытуға үйрету. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенгешығу.  

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

ұйымдастыру 

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналарға балалардың жеке бас гигиенасына назар аудару керектігін ескерту.Балалардың тәрбиешіден сұранып үйге қайтуы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        2021-2022 оқу жылының сәуір айының IІ аптасы 11–15 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор боламыз» 

Апта тақырыбы: «Ас атасы - Нан». 
Мақсаты:Балаларды дән тқұымымен таныстырып, бидайдан нан  жасалынатынын айта отырып,дастарханға жеткенге дейінгі  
         істелетін еңбек      мазмұнымен,қолданылатын техникалардың аттарымен және Диханшылардың еңбегімен таныстыру.Үлкендердің еңбегін бағалай 
         білуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі  

11.04.2022 

Сейсенбі  

12.04.2022 

Сәрсенбі  

13.04.2022 

Бейсенбі 

14.04.2022 

Жұма  

15.04.2022 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

Ата-аналармен амандасу. Балаларды қабылдау. «Алақан да алақан!» Балаларға бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлауға үйрету. 

Баланың денсау-лығы, көңіл- күйі тура-лы білу.  Төлем ақы туралы әңгімелесу 

 

Ойындар 

(үстел 

ұсті,саусақ 

және т.б) 

Тақпақ жаттату 

Нан ардақты асыл ас, 

Аттамас оны кәрі –жас. 

Ақ дастархан үстінде 

Қол жумай оны ұстамас 

Санамақтар 

Кел санайық санамақ 

Саусақтарды даралап 

Бас бармағым алғашқы, 

Балан үйрек жалғасы, 

Ортан терек атасы 

Шылдыр шүмек анас 

Шынашағым балапан, 

Бәріне ортақ алақан 

Жұмбақ шешу 

Беттескен қос табақ 

Ортасында бас тамақ 

Қоз бен шоққа ораса 

Дәм піседі тамаша 

(Таба нан) 

Саусақ ойыны 

«Қыстырғыш» 

Мақсаты:Баланың ұсақ 

маторикасын дамытады,ақыл 

–ойынның,тілінің дамуына 

зор ықпал етеді. 

Үстел-үсті ойын 

«Есте сақта және 

тап» 

Мақсаты: 

Балалардың есте 

сақтау қабілетін 

дамытады 

 

Таңертеңгі 

жаттығу 

 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралсыз) 

Таңғы ас Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. Балалардың дұрыс 

отыруын қадағалау. Тамақ үстінде жан жағына  алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  келтірмеуді үйрету.  Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар, Дидактикалық  ойындар Дидактикалық ойын: Дидактикалық ойын: Дидактикалық ойын Дидактикалық 



ұйымдастырыл

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

«Не артық» 

Мақсаты:Суретте 

көрсетілген артық суретті 

алып тастап,нан қалай 

келетінін рет-ретімен 

сурет бойынша көрсету 

«Бөлігін сал» 

Мақсаты: Балалардың ойлау 

қабілетін дамыту.Заттың 

жетіспейтін бөлігін тауып 

орына сала біліуге үйрету 

«Нан дастарханға қалай 

келді?» 

Мақсаты:Бидайды қалай 

өсіру және одан нанды 

қалай жасау жөніндегі 

балалардың білімдерін 

толықтырып жүйелеу. 

 

«Бидай» 

Мақсаты:Бидайды қалай 

өсіру және одан нанды 

қалай жасау туралы 

білімдерін жетілдіру және 

диқаншылардың еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеу 

 

ойын 

«Не артық?» 

Мақсаты:Балалар 

суретке қарап, 

суреттерді 

топтастыруға 

үйрету.Суретте 

тұрған арттық 

затты таба білуге 

үйрету 

Ұйымдастыры

лған оқу 

қызметтері 

 

 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Өз бетінше сапқа тұру 

және тізені жоғары 

көтеріп жүру. Допты 

педагогтан 1-1,5 м 

арақашықтыққа лақтыру. 

15-20 см биіктен секіру 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: «Нан»   

Мақсаты: Нан туралы 

түсініктерін кеңейту, 

шапшаң сөйлеу қарқынын 

сақтауға (жаңылтпаш), 

сөздерді септелуіне қарай 

байланыстыруға  үйрету, 

тақырыпқа сәйкес шағын 

таппақ жаттату. 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Өз бетінше сапқа тұру және 

тізені жоғары көтеріп жүру. 

15-20 см биіктен секіру. 

Үлкен допты екі қолмен 

арқаннан, тордан асыра 

лақтыру. (Пән маманың 

жоспары бойынша) 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Топтастыру»  

Мақсаты: Жеке заттардан 

топ құрастыруды және топты 

заттарға бөлуді үйрету. 

 

 

 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану 

Тақырыбы: «Жасыл 

шөп» 

Мақсаты: Өсіп шыққан 

жасыл шөпті бақылау, 

оны сипап ұстау, өгей 

шөп, бақ-баққа және т.б., 

гүлдерді жұлыға, 

аяқтарымен таптауға 

болмайтынын, нанның 

өсімдіктен өсіп шыққан 

бидайдан жасалатынын 

түсіндіру 

Б.Б.С: 

«Шығармашылқ» 

Ұ.О.Қ: Музыка  

«Аялайық табиғатты» 

Мақсаты: 

Көктем  табиғатының 

әсерін музыкада ажырата 

білу,құстардың 

сайрағанын музыкада 

Б.Б.С:«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Музыка  

Тақырыбы: Төлдер 

Мақсаты 

Әнді бірдей бастап,бірге 

аяқтауды үйрету.Мәтінді 

бұзбай айтуға 

тәрбиелеу.(Пән маманың 

жоспары бойынша) 

Б.Б.С:«Шығармашылы

қ» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

Тоқаштар 

Мақсаты: Түрлі пішіндегі 

нандардың суретін 

салуды үйрету.Нан 

тағамын қадірлей білуге 

дағдыландыру.  

Б.Б.С:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ: Қоршаған 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы:  Нан 

қайдан шығады? 

Мақсаты:Ертегіні 

тыңдай отырып 

нан өнімін 

қастерлей білуге , 

еңбек 

адамдарының 

еңбегін 

құрметтеугеүйрет

у. Ертегіні 

қайталап айта 

білуге жетелеу. « 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Өз бетінше сапқа 

тұру және тізені 



ажырата білу.Музыкалық 

дыбыбстың жоғарылығы 

мен төмендігін ажырату. 

  

 

ортамен танысу 

Тақырыбы: 

«Ересектердің еңбегі» 

Мақсаты: Бақылау 

негізінде ойын әрекетіне 

ынталандыру, өзгенің 

еңбегінің нәтижесіне 

құрметпен қарауға 

үйрету, көмек кқрсетуге 

ниеттерін қолдау 

 

жоғары көтеріп 

жүру. Үлкен допты 

екі қолмен 

арқаннан, тордан 

асыра лақтыру.  

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Ұяларды бақылау. 
Мақсаты: Ағаш 
басындағы қарғаның ұясы 
мен шатырдың астындағы 
торғайдың ұясын 
салыстыру. Балалардың 

бақағыштығын және 
білуге құмарлықтарын 
дамыту.  
Қимылды ойын: «Ұшу» 
Көркем сөз:  
Көктем келді жеріме, 
Бақ әкелсін еліме. 
 Күн күлімдеп көгімде, 

Шуақ шашсын төгіле. 
Еңбек іс-әрекеті: Құстарға 
ұя жасауға көмектесу. 
Дидактикалық ойын. 
«Ұяда отырған не?» 
Өз бетімен іс-әрекет: 
Балаларға ойынға керек 

құрылыстарды салуға 
үйрету. Ойын барысында 
табиғи заттарды қолдану 

Желді  бақылау 
     Көктемгі жел 
құбылмалы. Егер 
солтүстіктен соқса өткір 
және суық болады. 
Мұндай желді көктемгі 

дауыл әкеледі, ағаштарды 
сықырлатып шайқалтады, 
терезеге қар соқтырады. 
Оңтүстік жел жылы 
леппен және ауа райын 
өзгертіп, жаңбыр 
жаудырады. Балалардың 
көктем мезгіліндегі 

құбылыстар жайында 
білімдерін 
кеңейту,желдің аспандағы 
бұлттарға олардың 
қозғалысына әсерін 
тигізетінін айту.  
Қимылды ойын 

«Қақпақ пен таяқ». 
Еңбек  
Қажеттілік бойынша 

Ағаштарға бақылау жасау 
Мақсаты: Балалармен бірге 
ауладағы ағашты қарау. 
Ағаштарды бүрлері мен 
бұтақтарына қарап айыра 
білуге үйрету. Салыстыра 

білу қабілеті мен нақты 
белгілерін атай білуге 
үйрету.Табиғаттан алған 
әсерлерін қуанышты көңіл-
күйлерін білдіре білу.  
Қимылды ойын: «Ағаштан 
ағашқа» 
Көркем сөз:  

Адам көркі шүберек, 
Ағаш көркі жапырақ. 
Еңбек іс-әрекеті: Бұтақты 
кесуден кейінгі қалдықты 
жинау. 
Дидактикалық ойын. «Біздің 
үй қайсы,тап?» 

Өзіндік іс-әрекет: Ойын 
барысында жұбымен бірге 
бірлесіп,ойын 

Бұталарды бақылау.  
Мақсаты: Бұталарды 
бұтақтарына және 
бүршіктеріне қарай айыра 
білу біліктілігін бекіту 
қолайлы шарттармен 

байланысын көрсету.  
Қимылды ойын: «Шегіртке» 
Көркем сөз: Қыз көктем 
бойын түзеген, 
Иісі жұпар бар алап. 
Шалғынды кешіп тізеден, 
  Келеміз қырды аралап. 
Еңбек іс-әрекеті: Қураған 

бұтақтарды кесу,бұталардың 
түбін қопсыту.  
Дидактикалық ойындар. 
«Ағаштар мен бұталарды 
отырғызу үшін не керек?» 
Өз бетімен іс-әрекет: 
Балаларға өз рөлін және 

басқа ойыншылардың 
рөлдерінің мазмұнын есте 
сақтауға үйрету. Ойын 

Күнді бақылау  
Мақсаты: Күн 
көзінің көктем 
кезіндегі 
белсенді 
өзгерісін көруге 

үйрету. Тақырып 
бойынша 
белсенді сөздікті 
дамыту.  
Қимылды ойын: 
«Күн мен бұлт» 
Көркем сөз:  
Кешкі күн 

Қонды тау 
басына. 
 Төкті нұр 
Құзар шың 
басына. 
Еңбек әрекеті: 
Гүл тұқымын 

топыраққа егу.  
Дидактикалық 
ойындар. «Күн 



Балалар ойынының 
мазмұны мен  
тақырыбын толықт 

жұмыс 
  Балаларға топыраққа су 
құю барысында мұқият 
болуды,өз еңбегінің 
қажеттілігін түсіне білуге 

үйрету. 
 

нәтижесін бөлісе білуге 
үйрету. 
 
 

барысында балалар ауысып 
2-3 рөлді ойнау алуы, ойын 
барысында бір-бірімен 
қарым-қатынас ережелерін 
білу, бой ұсындыру,теңдік 

басқару.  
 
 

туралы зерттеу» 
Өзіндік іс-
әрекет: Әр 
балаға өзін 
қызықтыратын 

іспен 
айналысуға 
жағдай туғызу.  
 
 

Серуеннен 

оралу 

Балаларға  реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,  су болған  киімдерін тәрбиешіге  көрсетуге  үйрету.   
Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  

аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, 

тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, қабылдап. 

Алдында ішер тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Дастарханның басында,       

Әдептен біз озбаймыз. 

Үлкендердің қасында,          

Қолды бұрын созбаймыз 

 

Астан кейін «Рахмет» сөзін 

айта білу 

 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа  

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол болсын, 

Денсаулығың зор болсын. 

 

 

 

Тамақ үстінде 

жан жағына 

қарамай дұрыс 

және сөйлемей 

отыруғызуға 

үйрету 

 Түскі  ұйқы Бесік жырын тыңдату 

 

«Үш аю» ертеісін оқып 

беру 

Баяу музыка тыңдату 

 

«Ақылды етікші» ертеісін 

оқып беру 

 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

Мысық 

Терезенің қасынды 

Орындықты тауып 

ап,Мысық ұйықтап 

1. Ояну 
Көзіміз ашылды 
Ұйқымыз басылды 
Дем алдық ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

1. Ояну 
Оянайық балалар 
Маған тезірек қарандар 
Шапалақты  ұрайық 

Орнымыздан   тұрайық.   

1.Ояту 

Ұйқыдан біз тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға қарап 

1. Ояну 
Қандай ғажап 
керемет, 
Әсем есік 

ашылды. 



шаралары жатады, 

Оян,кәне мысығым, 

Жаттығуды жасайық. 

Бір бүйірден екінші 

бүйірге аунау. 

Мысық бірде жақсы, 

бірде жаман 

Төрт аяқтап тұру 

Арқасын бірде 

бүгіп,бірде түзеу. 

Бір – көтер кәне қолыңды 
Екі – төмен ұста қолыңды 
Үш, төрт – жаныңа соз 
қолыңды 
Бес дегенде секір көрсет 

бойыңды. 
Керілеміз, созыламыз, 
төсектен біз тұрамыз. 
 

"Құстар оянды" -  қолдарды 

жан-жаққа созу, былғау – 

«құстар қанат қағып 

жатыр».  

 

Достарымызға күлеміз 

2.Гимнастикалық жолдан 

жүру 

3.Тыныс алу жаттығулары 

4.Жуыну жолдары 

Салқын суда жуынсам 

Денемді мен нығайтам 

Мықты болып өсемін 

Қиындықтан төземін 

Түрлі - түсті 
бояулар, 
Аспанда 
жайылып 
шашылды 

Ұйқым шайдай 
ашылды 
-қол белде: 
басты оңға, 
солға, алға,  
бұру.  
 -кезекпен оң 
қолды және сол 

қолды кезекпен 
көтеру.  
 -оң жаққа және 
сол жаққа 
бұрылу.  
- қолды аяқ 
ұшына жеткізу, 

бастапқы 

қалыпқа келу.  
Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

 

 

Жалпы топпен жұмыс 

«Мен боламын 

ғарышкер» өлеңін  

үйрету. М.Жаманбалинов 

Жалпы топпен жұмыс  

«Гүлдердің таласы» 

ертегісін оқып, түсіндіру. 

Б.Османов 

 

Жалпы топпен жұмыс  

«Жау-жау жаңбыр» әнін 

жаттау. 

 

 

Вариативтік сабақ 
«Асық терапиясы» 

Вариативтік сабақ 
«Алтын асық» 

Жалпы топпен жұмыс  

Балаларға ұшақтың 

суретін бояту 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс. 

Логикалық ойын:  

«Ұшатын затты тап» 

Шарты: көрсетілген 
суреттерден ұшатын 
заттарды таып қоршау. 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Аэропорт» 

Шарты: Аэропорттағы 
қызмет түрімен 
таныстыру. Роөлге 

Логикалық ойын: 

«Бір және көп»» 

Шарты: Суреттегі не көп, не 

аз екенін тауып атау. 

Дидактикалық ойын 

«Кім зерек?»  

Шарты: топтан орны 

ауысқан заттарды 

анықап табу. 

Логикалық ойын: 

«Ненің көлеңкесі?» 

Шарты: жануарларды 

өздерінің 

көлеңкелеріне 



бөлініп ойнау.  орналастырады. 

Серуенге 

дайындық 

Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. 

Серуенгешығу.  

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

ұйымдастыру 

Балалардың 

үйге оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Ата-аналарға ұсыныс: 

Көктем мезгілі туралы шиырма жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сәуір айының IIІ аптасы 18-22 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, оқу қызметінің 

циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз» 

Апта тақырыбы:«Жәндіктер және қос мекенділер әлемі»  

Мақсаты:Балаларды жәндіктер және қос мекенеділерді ажыратуға ұйрету,олардың сыртқы түрімен және қозғалу әдістерімен таныстыру,  

табиғат әлеміне денген қызығушылықтарын арттыру,жәндіктерді қорғап,оларға қамқор болуға баулу 

3апта 

Күн тәртібі Дүйсенбі  

18.04.2022ж 

Сейсенбі  

19.04.2022ж 

Сәрсенбі  

20.04.2022ж 

Бейсенбі  

21.04.2022ж 

Жұма  

22.04.2022ж 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу. 

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

 көңіл-күй орнатуға ойындар ұйымдастыру. Жағымды  жағдай орнату. 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

Үстел-үсті ойыны 

Сенде не бар? 

Мақсаты:Сұрақты 

дұрыс түсініп затты 

дұрыс атап,жауап 

беруге үйрету 

Саусақ жаттығуы: 

«Өрмекші» 

Күні бойы еңбектеп 

Өрмекші өрмек тоқыды 

Нөсер тек кенет селдеткен 

Еңбегін оның жоқ қылды 

Күн шықты қайта жарқырап 

Құрғады тез-ақ төңірек 

Өрмекші өрмек тоқуға 

Кірісті дереу, тезірек 

Жұмбақтар: 

Жәндіктер және 

қосмекенділер туралы 

жұмбақ шешу 

Тақпақтар: 

Балаларға жәндіктер 

туралы тақпақтар жаттату 

 

Үстел-үсті ойыны 

«Көбелекті 

құрастыр» 

Мақсаты:Балаларғ

а көбелектің 

бөліктерін 

беріп.Оны тез 

құрастырып және 

түстерін 

ажыратуға үйрету. 



Таңертеңгі 

жаттығу 

 

 

Таңғы ас Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. 

Балалардың дұрыс отыруын қадағалау. Тамақ үстінде жан жағына  алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  келтірмеуді үйрету.  

Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Тамақ ішер алдында, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені, 

Елемейміз білмейміз! 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

(ҰОҚ) 

дайындық 

 

Дидактикалық ойын: 

«Бұл қай жәндік» 

Мақсаты: Балаларға 

сурет бөліктерін 

береді.Оны 

құрастырып,қандай  

жәндік екенін  атауы 

керек. 

Дидактикалық ойын: 

«Мекенін тап» 

МақсатыҮ 

Дидактикалық ойын: 

«Не артық» 

Шарты: Карточкадағы 

жәндіктерден артық 

затты шеңбермен 

қоршайды. 

Дидактикалық ойын: 

«Ойлан,тап» 

Шарты:Бірнеше 

жәндіктер арасынан 

тәрбиеші атаған 

жәндіктк 

тауып,сипаттауы тиіс. 

Дидактикалық ойын: 

«Жәндәктер әлемі» 

Шарты:Балалар 

суда,жерде,ауада 

тіршілік ететін 

жәндіктерді 

ажыратып 

айтады,оларды 

ұяшыққа салады. 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыры

лған оқу 

кестесі 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Дене шынықтыру 

1. Шеңбердегі өз орын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында (50-

60сек) жүгіру. Үлкен 

допты екі қолмен 

арқаннан, тордан асыра 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ Орыс тілі 

Тема: Насекомы 

Цель:Ввести в словарь 

детей слова и 

выражения на русском 

языке  обозначающие 

насекомых.Учить 

правильно отвечать на 

вопросы какой? (Пән 

маманның жоспары 

 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

. Шеңбердегі өз орын 

тауып сапқа қайта 

тұру және баяу 

қарқында (50-60сек) 

жүгіру. Арқан 

бойымен жүру кезінде 

тепе-теңдікті сақтау. 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: 

«Жәндіктер»  

Мақсаты: Олардың 

сипаттық белгілері 

туралы білімдерін 

кеңейту, көбелек пен 

қоңыздың 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

. Шеңбердегі өз 

орын тауып сапқа 

қайта тұру және баяу 

қарқында (50-60сек) 

жүгіру. 

Гимнастикалық 



лақтыру. Арқан бойымен 

жүру кезінде тепе-

теңдікті сақтау.  

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: «Тасбақа»  

Мақсаты: Таныстыру, 

оның сыртқы 

ерекшеліктерімен дене 

бөліктерін атауға, сөздік 

қорды антонимдермен 

толықтыруға, сөздерді 

септелуіне қарай 

байланыстыруға үйрету.  

 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы: Көбелек 

Мақсаты: 

Көркем бейнелерге сай 

қимылдар жасау,әуенді 

естіп сезіну,ән айту 

қаблеттерін жетілдіру. 

(Пән маманның жоспары 

бойынша 

 

 

бойынша) 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Кеңістікті 

бағдарлау»  

Мақсаты: Заттардың 

кеңістікте орналасуын 

анықтауды, беттестіру 

және тұстастыру 

арқылы тең және тең 

емес заттарды 

салыстыруды 

жетілдіру.. 

Дид. ойын: «Көп-аз» 

 

 

Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түсу  

 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру 

Тақырыбы: 

Көбелектер 

Мақсаты: қағаз 

бөліктерінен көбелек 

бейнелерін қиып 

үйрету.Ұқыпты 

желімдеуге 

дағдыландыру 

 

айырмашылығын таба 

білуге үйрету. 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: 

СуретсалуТақырыбы: 

«Көбелек»  

Мақсаты: Қызыл, сары, 

жасыл, көк, қара, ақ 

түстерді ажыратуды 

жетілдіру, көбелектің 

суреттерін салуды 

үйрету. 

 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу 

және түсу. 15-20 см 

биіктен секіру. Оң 

және сол қолмен тік 

нысанаға көздеп 

лақтыру.  

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Гүл 

жасауды пысықтау» 

Мақсаты: Қағаздың 

бұрыштарын 

ортасына бірдей 

бүктей білуін 

дамыту. 

 

 

 

 

Серуен Итті бақылау 

Мақсаты:Жануарлардың 

Ұшып келген 

құстарды бақылау 
Мақсаты: көктем 

құстары жайлы 

Су тамшыларын 

бақылау 

Тастарды бақылау 

Мақсаты:Тастардың 

Ауладағы бұталар 

мен өсімдіктерді 

бақылау 

Мақсаты: бұталар 



көктемгі өмірі туралы 

түсініктерін 

жүйелендіру.Жануарлар 

тіршілігіндегі өзгерістер 

себебін  іздей біліуге 

үйрету,Өздерінің 

үйіндегі жануарларына 

деген жауапкершілік 

сезімдерін дамыту. 

Еңбек:Жер қазу 

жұмыстарына қатысу 

Мақсаты: Еңбек 

сүйгіштікке тәрбиелеу 

бастаған істі аяқтауға 

деген құлшыныстарын 

арттыру 

Қимылды ойын: 

«Қасқыр қақпан» 

Мақсаты:Белгі бойынша 

әрекет етуге 

баулу,Жылдамдық,байқа

мпаздық дағдыларын 

дамыту. 

білімдерін бекіту. 

Құстарға деген 

қамқорлыққа 

тәрбиелеу. 

Еңбек: Гүл егетін 

орынды тазалап, гүл 

отырғызуға дайындау. 

Мақсаты: бірлесе 

жұмыс істеуге деген 

құпшыныстарын 

арттыру. 

 Қимылды 

ойын: «Ұшты ұшты». 

  

  

  

 

Мақсаты:Температура

ға байланысты су 

күйінің өзгеруі туралы 

білімдерін 

тиянақтау.Зерттеу 

қызметін өздігінен 

орындай білу 

дағдыларын 

жетілдіру. 

Еңбек:Балалардың 

ойын алаңына 

баратын жолға құм 

шашуға тәрбиешіге 

көмектесу. 

Қимылды ойын 

»Аяғыңды сулама» 

Мақсаты:Кедергіден 

секіріп өте білу және 

шашыраңқы жүгіре 

білу дағдыларын 

бекіту 

әртурлі және олардың 

қасиеттерімен 

таныстыру. 

Бақылау барсы: 

Балабақша ауласындағы 

ойын алаңындағы бір 

ағаштың түбіне әртүрлі 

тастар салынған 

қапшықты тығу.Қапшық 

тығылған ағашты 

суреттеп айту. 

Еңбек:Ұжымдық 

жұмыс,балабақша 

аумағын тазалау. 

Мақсаты:Ұжыммен 

бірлесе жұмыс істеуге, 

бастаған істі 

аяқтауға,біткен іске 

қуануға тәрбиелеу 

Қимылдық ойын: 

«Бәйге»мақсаты:Нысанғ

а тез жетуге деген 

құлшыныстарын 

арттыру. 

 

мен кез келген 

ағаштардың тіршілік 

иелері екендігі 

туралы түсініктерін 

тиянақтау. 

Бақылау баррсы 

Балаларға сұрақтар: 

Көктем келгелі 

айнала қоршаған 

ортада қандай 

өзгерістерді 

байқадыңдар? 

Ауламыздағы 

ағаштар бойында 

қандай өзгерістер 

бар? 

 Бұталар мен 

шөптерден қандай 

көктем бейнесін 

көріп тұрсыңдар? 

Еңбек  

Алаңдағы сынған 

ағаш бұталарын 

жинау, бұталар түбін 

тазалау. 

Қимылды 

ойын «Кім аталған 

ағашқа тез жетеді?». 

Мақсаты: ағаш 

аттарын дұрыс атай 

білу, ойлау 

қабылеттерін 

дамыту, 

жылдамдыққа баулу. 

  



 

Серуеннен 

оралу 

Балаларға  реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,  су болған  киімдерін тәрбиешіге  көрсетуге  

үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына 

асты  аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге 

түсірмей, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру 

Түскі ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

Жай музыка тыңдату 

 

«Ақылды егінші» ертегісін 

оқып беру 

Бесік жырын тыңдату 

 

«Қоян мен тасбақа» 

ертегісін айту 

Баяу музыка 

тыңдату 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

ауа, су 

шаралары 

 Табанға арналған 

денсаулық кілемшелермен 

жүру. 

Музыкалық ырғақ 

жаттығулары 

Қандай ғажап керемет 

Әсем есік ашылды 

Түрлі түсті бояулар 

Аспанда жайлып шашылды 

Балаандар тұрайық  

Көзімізді ашайық 

Жан –Жаққа біз 

қарайық 

Бір күлімдеп алайық 

Көзімізді 

ашайық 

Бойымызды 

жазайық 

Қолмен 

көзді уқалап 

Созылып бір 

алайық 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  

дағдыландыру. 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

Жалпы топпен жұмыс:  

«Көктем келді» әнін 

жаттау. 

 

Дидактикалық ойын: 

«Жалпы атауын ата» 

Мақсаты:Балаларға 

карточкадағы  суреттерді 

жеке –жеке таныта 

келе,карточкадағы 

Жалпы топпен жұмыс:  

Қағаз бетіне пішіндер 

(үшбұрыш, төртбұрыш, 

дөңгелек) салып, оны 

қайшымен қию.  

Жалпы топпен 

жұмыс: 

Жәндіктер туралы 

жаңылтпаштар 

айтқызу 

Вариативтік 

сабақ 

«Алтын 

асық» 



суреттердің атауын бір 

сөзбен айтқызу. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Логикалық ойын:  

«Өз үйіңді тап» 

Шарты: Балаларға түрлі-

түсті дөңгелек тарату. 

Белгі бойынша балалар 

дөңгелекті түсі бойынша 

үлкен шеңберлерге тұра 

қалады. 

Жеке жұмыс: 

Ясмин мен Еркеназға 

жәндіктер мен 

қосмекенділердің 

айырмашылықтарын 

түсіндіру. 

Логикалық ойын: «Сәулеге 

киімдерін жинауға көмектес» 

Шарты:Балалар суретке зер 

салып, не көріп тұрғанын 

атап шығады да, оларды 

сызық арқылы шкафқа 

немесе сөреге салады. 

Үстел-үсті ойын: 

«Суретті беттестір» 

Шарты:  

Ұқсас суреттерді 

пішінімен түсіне 

сәйкес беттестіру. 

Жеке 

жұмыс: 

Дастан мен 

Ибрахимге  

Жәндітер 

туралы 

тақпақ 

жаттату 

. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуен Серуенге қызығушылықтарын ояту, балалармен әңімелесу 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға кеңес: 

«Балалардың отбасында өз-өзіне қызмет етуге дағдыландыру.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021-2022 оқу жылының сәуір айының IV аптасы 25–29 аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы тобының күн тәртібіндегі тәрбие, 

 оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор боламыз» 

Апта тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек». 
Мақсаты: Балаларды еңбектің адам өміріндегі мәні туралы түсінік беру. Еңбек етуге деген қызығушылықтарын, ой-қиялын, тілдерін дамыту.  
Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі  

25.04.2022ж 

Сейсенбі  

26.04.2022ж 

Сәрсенбі  

27.04.2022ж 

Бейсенбі  

28.04.2022ж 

Жұма 

29.04.2022ж 

Балаларды 

қабылдау 

 

Ата-аналармен 

әңгімелесу. 

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

шараның орындалуын  қадағалау. Медбике, психологпен бірлескен жұмыс. 

Ата-аналармен жұмыс: 

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

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б) 

Дид. ойын: «Еңбек 

құралдарын ата» 

Мақсаты: Еңбек 

құралдарын танып, атай 

білуге үйрету. 

Мақал-мәтелдер: 

1. Еңбек етсең ерінбей, 

тояды қарның тіленбей. 

2. Еңбек етсең емерсің 

Дид. ойын: «Жақсы - 

жаман» 

Мақсаты: Сөйлеу тіл 

байлығын дамыту. 

Қозғалыс ойыны 

 «Тақия тастамақ» 

Мақсаты: Балалардың 

қозғалыс белсенділіктерін 

үйрету. 

Шаруашылық-

тұрмыстық еңбек 

Ойын бұрышын 

жинау. 

Мақсаты: 

Өздіктерінен 

берілген 

тапсырманы 

орындай білуді 

бекіту. 

Таңертеңгі  

жаттығу 

 

                                                              Ертеңгі жаттығу кешені   (құралмен) 

 



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

Ойын- жаттығу :  

Ас  ішер кезде, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Ойламаймыз білмейміз. 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз дәмді болсын!" 

Рахмет айтуға тәрбиелеу 

Ойындар, 

ұйымдастыры

лған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Қим.ойын: «Кім шапшаң» 

Мақсаты: Есту қабілетін 

дамыту, дауысқа еліктіру 

Құралдарды дайындау. Қим. ойын: «Ақ қоян» 

Мақсаты: Балаларды 

жылдамдыққа, 

мықтылыққа баулу. 

Көрнекіліктерді 

дайындау 

«Кім екенін тап» 

Мақсаты: 

балалардың зейінін, 

байқағыштығын 

дамыту. 

Ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметтері 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

 Шеңбердегі өз орнын 

тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында (50-

60сек) жүргіру. Арқан 

бойымен жүру кезінде 

тепе-теңдікті сақтау. 

Қос аяқпен аяқтарды 

қосып қойып секіру. 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы:«Көктем 

кереметі».  

Мақсаты:Көктемгі 

Б.Б.С: «Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене шынықтыру 

Шеңбердегі өз орнын тауып 

сапқа қайта тұру және баяу 

қарқында (50-60сек) жүгіру. 

Қос аяқпен аяқтарды қосып 

қойып секіру. 

Гимнастикалық қабырға 

бойымен жоғары өрмелеу 

және түсу  

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Заттарды 

салыстыру»  

Мақсаты: Үлкен және кіші 

заттарды, ені, ұзындығы, 

Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы:«Табиғатты

ң гүлденуі» 

Мақсаты:Көктемгі 

табиғат ерекшеліктерін 

ауа райындағы, 

адамдардың киіміндегі 

қарапайым өзгерістерді 

бақылау 

 

Б.Б.С:«Шығармашыл

ық» 

Ұ.О.Қ: Музыка  

Тақырыбы:«Көктемгі 

табиғат» 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

Б.Б.С:«Шығармашы

лық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу 

Тақырыбы: 

«Ағаштар» 

Мақсаты:Қылқаламме

н және бояумен сурет 

салуды жетілдіру, 

көктемгі ағаштың 

суретін салуды үйрету  

 

Б.Б.С:«Әлеумет» 

Ұ.О.Қ: Қоршаған 

ортамен танысу 

Тақырыбы: «Көктемгі 

ауа-райы» 

Мақсаты:Көктем 

мезгіліндегі ауа-райын 

бақылау және анықтау, 

ағаштарды, дала 

гүлдерін, кейбір 

Б.Б.С: 

«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ: Дене 

шынықтыру 

Шеңбердегі өз орын 

тауып сапқа қайта 

тұру және баяу 

қарқында (50-60сек) 

жүгіру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу 

және түру. Қос 

аяқпен аяқтарды 

алшақ қойып секіру 

Б.Б.С:«Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем 

Әдебиет 

Тақырыбы:«Бақша

ға барғанда» 

Мақсаты:Әңгімені 



табиғат құбылыстары, 

адамдардың еңбектері, 

киімдері туралы 

әңгімелесу, сөздік қорды 

антонимдермен 

толықтыру, заттарды 

ерекше және  жалпы 

белгілері бойынша 

топтастыруға үйрету, 

тақырыпқа сәйкес 

шағын таппақ жаттату.  

 

 

 

 

биіктігі әртүрлі заттарды 

салыстыруды жетілдіру. 

. 

 

 

мәнерлілікпен,табиғи 

дауыспен орындау. 

 

 

көкөністер мен 

жемістерді, бөлме 

өсімдіктерін, 

өсімдіктердің бөліктері 

туралы түсініктерін 

кеңейту 

 

оқи отырып 

көктемдегі бау 

бақтағы жұмыстар 

туралы түсінік 

беру. Балаларды 

еңбекке 

баулу,бағбан 

еңбегімен 

таныстыру 

Б.Б.С:«Шығармаш

ылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка  

Тақырыбы:«Көктем» 

Мақсаты: Көктем  

табиғатының әсерін 

музыкада ажырата 

білу,әнді 

мәнерлілікпен,табиғ

и дауыспен орындау  

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Қараторғайларды 

бақылау. 

Гүлзардағы топырақты 

қопсыту 

Қимылды ойын: 

«Қарлығаш» 

Ұяларды бақылау. 

Құстарға ұя жасауға 

көмектесу. 

Қимылды ойын: «Ұшу» 

 

Бұталарды бақылау.  

Қураған бұтақтарды 

кесу,бұталардың түбін 

қопсыту. 

Қимылды ойын: 

«Шегіртке» 

Ағаштарға бақылау жасау 

Бұтақты кесуден кейінгі 

қалдықты жинау. 

Қимылды ойын: «Ағаштан 

ағашқа» 

Жаңа өсіп келе 

жатқан көк шөпті 

бақылау. 

Ауладағы қураған 

шөпті жинау 

Қимылды ойын: 

«Көк шөптегі 

хоккей» 

Серуеннен 

оралу 

Балаларға  реттілікпен киімдерін шешуі, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,  су болған  киімдерін тәрбиешіге  көрсетуге   

үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 



Түскі ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  
аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, 
тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Түскі ұйқы Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

«Қызыл телпек» ертегісін 

оқып беру. 

Баяу әуен қосу «Қасқыр мен тиін» 

ертегісін оқу 

Бесік жырын қосу «Тышқан мен 

жылан» ертегісін 

оқып беру 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді ұқалап 

Созылып бір алайық. 

-қол белде: басты оңға, 

солға, алға,  бұру.  

 -кезекпен оң қолды 

және сол қолды 

кезекпен көтеру.  

 -оң жаққа және сол 

жаққа бұрылу.  

- қолды аяқ ұшына 

жеткізу, бастапқы 

қалыпқа келу.  

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді ұқалап 

Созылып бір алайық. 

«Саусақтар амандасады.» 

массаж жасаймыз –

«қолды жуамыз». 

- «Қайырлы күн, 

көздерім!» Қабақты 

сипаймыз. 

«Оянамыз, құлақтар!» - 

құлақты сипаймыз, 

- «Қайырлы таң, қолым!» - 

алақанды сипаймыз. 

- «Оянамыз, қолымыз!» - 

шапалақтаймыз. 

- «Қайырлы таң, аяғым!» - 

аяқты сипау. 

- «Оянамыз, аяғым!» - қаз 

- қаз басамыз. 

Әдемі журеміз 

Шынықсын өкшеміз 

Түзіліп тұрайық 

Шаттанып ойнайық 

(Жолақша жолмен 

жүргізу) 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  

дағдыландыру. 

Ойындар,                       

дербес әрекет 

 

Еңбек туралы мақал-

мәтелдер жаттату 

 

Еңбектің наны тәтті 

Жалқаудың жаны тәтті 

Еңбек туралы 

тақпақтар жаттату 

Еңбекті сүй,құрметте 

Керек болар еңбекте 

Еңбек етсең емерсің, 

Жалпы топпен жұмыс  

Видео арқылы еңбек 

туралы ертегіні көрсету 

Балалармен ертегідегі 

іс-әрекеттер туралы 

әңгімелеу. 

Вариативтік сабақ 

«Асық терапиясы»  

 

Үлкендердің еңбегі 

Мақсаты: Балаларға  
сурет арқылы әңгімелей 
отырып, ой өрістерін  
дамыту 



 Жақын болшы еңбекке 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

«Көліктердің түрлерін 

ата» 

Шарты: Әуеде, суда, 

жерде жүретін 

көліктердің түрін 

ажырату. 

Сюжетті-рөлдік ойын 

«Аэропорт» 

Шарты: Аэропорттағы 
қызмет түрімен 
таныстыру. Рөлге 
бөлініп ойнау. 

«Бір және көп»»  

Шарты: Суреттегі не 

көп, не аз екенін тауып 

атау. 

Дидактикалық ойын 

«Кім зерек?»  

Шарты: топтан орны 

ауысқан заттарды 

анықап табу. 

 

«Ненің көлеңкесі?» 

Шарты: жануарларды 

өздерінің көлеңкелеріне 

орналастырады. 

Серуенге 

дайындық 

    Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. 

Серуенге шығу.  

Серуендеу 

 

Балалармен әңгімелесу. Ойын ойнау 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Балалар отбасында өздері  не істей алатындары туралы әңгімелесу. Ата-анаға ұсыныс: балаларды шығармашылыққа баулу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  Мамыр  айының  I апта 03.05- 06. 05.2022 жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Бір шаңырақ астында» 

Мақсаты: Балаларға Оларды  татулыққа, достыққа тәрбиелеу.  Достарына жылы лебіз білдіруге,өзара сыйластықтың қарым -қатынастарын  

дамыту.Бір-бірімен дос болуға тәрбиелеу. 

Күн тәртібі Дүйсенбі: Сейсенбі:03.05.2022ж Сәрсенбі 04.05.2022ж Бейсенбі 05.05.2022ж Жұма 06.05.2022ж 

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. ) 

 Мақал-мәтелдер 

айтайық: 

Досы көпті жау алмайды, 

Ақылы көпті дау 

алмайды. 

 

 Жақсы дос жанға – 

серік, 

Жаман дос – малға серік. 

 

 Жолдасы бардың 

олжасы бар. 

 Жүз теңгең болғанша, 

жүз досың болсын. 

«Өзің жақсы болсаң 

досың да көп болады». 

«Жолдасы көптің 

олжасы көп» 

Біз балдырған баламыз, 

 Досты көп табамыз. 

 Қашан да, қайда да, 

 Бірімізге сенімді боламыз. 

 

Достар бірге жүреміз, 

        Бірге ойнап күлеміз. 

        Бірге балық 

аулаймыз, 

        Міне, біздер 

қандаймыз. 

Сергіту сәті:  

Досым, досым жан 

досым, 

Неге сонша шаршадың. 

Кане ұста қолымнан, 

Секір, секір, секірші, 

Бір серігіп аларсың! 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  Ертеңгілік жаттығу (Құралсыз) 

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

дәстүрлерін үйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ойындар, 

ұйымдастыры

 Ойын: «Досыңа 

көмектес»  

Ойын: «Ренжістік, 

достастық» ( әуенмен) 

Ойын. «Менің досым» 

Тәрбиеші: Балалар, 

«Достықты жырлаймыз» 

Досым, саған сенемін, 



л- 

ған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Шарты: кубиктерді 

бірінен соң бірі жерге 

койып арасы, екі топқа 

бөлініп, кубиктердің 

үстімен жүріп өту керек. 

Кубиктерден өтіп келе 

жатқан екі жақтың 

балалары бір- бірін 

құлатпай қолдарынан 

ұстап өтеді. 

 

Мақсаты:достар бір-біріне 

қандай болу керек екенін 

түсіндіру. 

сендерді ойын ойнауға 

шақырамын. Мен бір 

балаға доп лақтырамын 

да, «Сенің досың 

қандай?» деп сұраймын. 

Сендер допты маған 

қайта лақтырып, 

достарынның қандай 

екенін айтасыңдар? 

Балалар: Менің досым 

ренжітпейді 

сеніп өтем, 

Жолды бөтен демеймін, 

жөні бөтен. 

Достық деген – адамның 

көрігі екен, 

Достық деген – ақылдың 

серігі екен. 

Қыран – күлкі тамаша – 

бәрі осында, 

Отырмын думан асып 

жатқанымен 

Олқы тұр көңілім менің 

нанасың ба? 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша 

ұйымдастыры

л- 

ған оқу 

қызметтері 

 1. .Б.Б.С: «Қатынас»                   

Ұ.О.Қ: Орыс –тілі. 

Тема:Мой друзья 

Цель:Расширить 

представления детей о 

государственном 

празднике День 

Народного 

Единства.Воспитывать у 

детей чувства дружбы и 

патриотизма. (Пән 

маманы жоспары 

бойынша). 

2Б.Б.С:  «Таным» 

Ұ.О.Қ: Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Теңестіру»  

Мақсаты: Беттестіру 

және тұстастыру арқылы 

тең емес заттар топтарын 

салыстыруды жетілдіру, 

дөңгелек заттарды, 

бұрыштары бар заттарды 

ажыратуды жетілдіру. 

1.Б.Б.С: «Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене шынықтыру 
 Нық қадаммен  алға және  

артқа жүру.Оң және сол 

қолмен тік нысанаға көздеп 

лақтыру. Арқан бойымен 

жүру  кезінде  тепе-теңдікті 

сақтау. 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ: Мүсіндеу. 

Тақырыбы:«Моншақтар» 

Мақсаты:Жеке 

жұмыстарды әшекей 

бұйымдарын мүсіндеп бір 

композицияға біріктіруді  

уйрету. 

Дидактикалық ойын:  

«Бірдей суретті тап» 

 

1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: 

Жаратылыстану 

Тақырыбы: Көктемгі 

гүлдер, ағаштар» 

Мақсаты: Алғашқы 

көктемгі гүлдерді 

бақылау, гүлдерді 

салыстыра отырып, 

сыртқы белгілеріндегі 

ұқсастық пен 

айырмашылықты табу 

Сабақты ұйымдастыру:  

 

Дидактикалық ойын:  

«Ағаштың жапырағын 

тап» 

. 

 

2.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы: «Түрлі 

түсті жалаушалар»  

1. Б.Б.С:«Денсаулық»    

Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру        

Нық қадаммен  алға 

және  артқа жүру. Арқан 

бойымен жүру  кезінде  

тепе-теңдікті сақтау. 

Допты педагогтан 1-1,5 

м арақашықтыққа 

лақтыру     

2.Б.Б.С: «Таным» 

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: «Гүлдер» 

Мақсаты: Майдалап 

кесілген қағаз 

майлықтарды умаждап 

түрлі-түсті гүлдер 

жасауға үйрету.  

 

 



 

 

Мақсаты: Асфальтқа 

сурет салуды жетілдіру, 

жалаушалардың  суретін 

салуға үйрету.Мерекелік 

көңіл күйлерін көтеру. 

Дидактикалық ойын: «Өз 

жалаушаңды  тап » 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

олқылықтарды ретке келтіруге баулу. Киімді шкафқа ретімен жинау  

Серуендеу   1.Ауа райына бақылау 

жасау  

 Көктемгі ауа райы өте 

құбылмалы,бірақ күннен-

күнге күн жылына 

бастайды.Ауа қысымы 

көтеріледі. Ашық күндер 

көп болып,күн сәулесін мол 

шашады.Аспан сұрғылт 

түсін ашық көк түске 

алмастырады.Көктемнің 

алғашқы айы мен соңғы 

айын салыстыра білуге 

үйрету. Ауа райының 

өзгерісін анықтап оны 

ажырата білуді жалғастыру. 

Балалардың 

байқампаздығын,табиғат 

пен қарым-қатынасын 

дамыту. 

Қимылды ойын 

«Қасқыр мен лақтар» 

  Белгі бойынша ұзындыққа 

секіруді жалғастыру(лақтар 

алаңда жүгіреді);жүргізуші 

қасқырдың көзіне түспей, 

Күнге бакылау жасау 

Күннің аңыздылығы адам 

өмірінде өсімдік пен 

жануарлар әлеміндегі алатын 

орны жайында түсінік 

қалыптастыру. Күн көзінің 

көктем кезіндегі белсенді 

өзгерісін көруге 

үйрету(жоғары көтеріледі, 

шуақтары жылу шашқанда, 

қарай алмайсын). Тақырып 

бойынша белсенді сөздікті 

дамыту.  

Қимылды ойын 

«Күн мен бұлт» 

    Шеңбер бойында жұппен 

тұруды жалғастыру, ойын 

ережесін сақтау. «Күн»  деген 

сөзді естігенде қыдырып 

жүреді, ойнайды, «түн» 

сөзінде тығылады.  

Еңбек әрекеті 

Гүл тұқымын топыраққа егу.  

 Балаларға    жұмыстың 

қарапайым,оңай түрін үйрету. 

Құрал-саймандарды ұқыпты 

Желді  бақылау 

     Көктемгі жел 

құбылмалы. Егер 

солтүстіктен соқса 

өткір және суық 

болады. Мұндай 

желді көктемгі дауыл 

әкеледі, ағаштарды 

сықырлатып 

шайқалтады, терезеге 

қар соқтырады. 

Оңтүстік жел жылы 

леппен және ауа 

райын өзгертіп, 

жаңбыр жаудырады. 

Балалардың көктем 

мезгіліндегі 

құбылыстар жайында 

білімдерін 

кеңейту,желдің 

аспандағы бұлттарға 

олардың қозғалысына 

әсерін тигізетінін 

айту.  

Қимылды ойын 

«Қақпақ пен таяқ». 

Аспанға бақылау жасау. 

     Балалардың көктемгі 

аспанға назар аударуларын 

талап ету. Аспанның қыста 

қандай болатынын, қазіргі 

кезі қандай екенін 

нақтылау. (Қыста аспан- 

сұр,ал қазір -көкшіл) 

Бақылау барысында көркем 

сөзді қолдануды үйрету.  

Қимылды ойын 

«Қазым,қазым қаңқылда!» 

  Ойын шартына сай түрлі 

қимылдар жасауға үйрету. 

Балалардың ойында 

қырағылық, шапшаңдық 

таныта білдіруіне назар 

аудару.  

Еңбек  

Тұқымды қарашірікке 

отырғызу.  

Топырақты жәшіктерге өз 

беттерімен салуды үйрету, 

оған тұқым себу. 

Құралдарға деген 

ұқыптылықты тәрбиелеу. 



алаңда жүреді.Ойын 

шартын 

бұзбау,ұсталғандары шетке 

шығады. Шапшаңдық пен 

бейімділікті дамыту.  

Еңбек  

Топырақты тұқым салуға 

дайындау. 

Еңбектенуге деген 

қабілетін дамыту,бастаған 

ісін аяқтау,үлкендерге 

көмектесу.  

ұстауға тәрбиелеу.  
 

Еңбек  

Қажеттілік бойынша 

жұмыс 

  Балаларға топыраққа 

су құю барысында 

мұқият болуды,өз 

еңбегінің қажеттілігін 

түсіне білуге үйрету. 

Өсімдікті күту 

барысында 

тыңғылықты жұмыс 

атқара білуге 

тәрбиелеу. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 «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  Жағымды музыка әуенімен 

балаларды ұйықтату. 

Ертегі айтып беру. 

Жағымды музыка 

әуенімен балалар-ды 

ұйықтату. 

Музыка тыңдату. 

Балалардың 

қалауымен ертегі 

айтып беру 

 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау. 

Ән айту. 

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары 

 
 

Кереуетте отырып 

Жоғары, төмен қараңдар. 

Солға иілу, оңға иілу 

Алға қарай еңкею. 

Аяққа тұрып - 

Жоғары ұмтылып. 

Бір - созыламыз. 

Екі - шалқаямыз. 

Үш - қолды жоғары көтеріп, 

Енді қане қайшыла. 

«Кемпірқосақ жаса» 

Бір қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап 

созылу. Оң аяқты көтеріп 

ауада жарты шеңбер 

жасау, дәл солай сол 

аяқты көтеріп жарты 

«Әтеш ұйықтап 

жатыр» 

Арқасымен жату, қол 

басында, аяқ бірге. 

Аяқ пен қолды 

жоғары көтеру, 

Әтеш оянды. 

Әтеш бидай іздейді. 

Отыру, аяқты бірінің 

үстіне бірін қою. 

«Созылу» 

Балалар төсекте, бір 

қалыпта, арқасымен 

жату, аяқтары бірге, 

қолдары аяғының 

бойымен тіке тұрады. 

Жауырынды тік ұстап 

созылу. 

Қоңырау, қоңырау 

сылдырла, 



Төрт - секіреміз, 

Бес - дем алып, тынығамыз. 

шеңбер жасау. 

Қандай ғажап керемет 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

1. Басты оңға бұру 

2. Қалыпқа келу 

3. Басты солға бұру 

4. Қалыпқа келу 

5. Сол жаққа 

қайталау. 

Ұл мен қызды оятып. 

Оянсаңдар егер де, 

Бір - біріңе күліңдер. 

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

әңгімелесу. 

Ойындар 

дербес, әрекет 

 Дидактикалық ойын 

«Мені қайтала» 

Мақсаты: ересектердің сөзін 

қайталай отырып, сөздік 

қорын молайту, тілін 

жаттықтыру. 

Дидактикалық ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді 

сапасын дұрыс атай білуге 

дағдыландыру. 

Вариативтік компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық 

ойын: 

«Не жасырдым 

тап»    Мақсаты:  

Қабылдау, есте 

сақтау қабілетін 

дамыту. 

Баланың жеке 

даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

 Жеке баламен жұмыс:  Ясмина 

мен Исмаилға 

Мақсаты:достық туралы 

білімдерін бекіту. 

Жеке баламен 

жұмыс:Ибраһимге 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілетін арттыру. 

Жеке баламен жұмыс: 

Ясминаға «Еңбекпен  ел 

көгерер,                         

Жаңбырмен жер көгерер».                

Мақсаты:  Мақал үйрету  

арқылы балаларға  

өсімдіктерге  тыңайтқыш 

заттар топырақ арқылы 

баратындығын түсіндіру. 

Жеке баламен 

жұмыс:  Исламға  

«Пішіндер қандай 

болады?» мақсаты: 

балаларды дөңгелек 

және шаршы 

пішіндерімен 

таныстыру. 

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 

 

 

 

 



2021-2022 оқу  жылының  Мамыр  айының II апта 11.05 -13.05.2022 жылы  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,    оқу қызметінің   циклограммасы. 

Өтпелі тақырып: «Әрқашан күн сөнбесін» 

Апта тақырыбы: «Отан қорғаушылар» 

Мақсаты Балаларға Отанын, елін, жерін сүюге, қорғауға, сыйлауға тәрбиелеу. Балаларға Отан қорғаушылар күні туралы мәлімет беру. 

Танымдық қасиеттерін ояту.Ел үшін қызмет етуге тәрбиелеу. 

Күн тәртібі   Сәрсенбі: 11.05.2022 Бейсенбі: 12.05.2022ж Жұма: 13.05.2022ж 

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. ) 

  Саусақ  ойыны жаттығуы: « Достық». 

Мақсаты:  балалардың саусақ 

маторикасын дамыту, тәрбиешінің 

айтуы бойынша қимылдарды жасауға 

үйрету. 

Отан сенің ата-анаң 

 

Отан сенің бауырың 

 

Отан өлкең астанаң 

 

Отан аудан, ауылым 

Саусақ ойыны: 

 «Не қалай дыбыстайды?»   

 Мақсаты: кейіпкерлерді 

(ит, мысқ, тышқан, әтеш) 

көрсетіп дыбысын салуға 

үйрету. 

Таңертеңгі 

жаттығу 

  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 

 

 
 Сөйлемей көрейікші» ойыны (үндемес) 

Мақсаты:Балаларды бір-бірін және 

үлкендерді тыңдауға тәрбиелеу 

Балаларды көңілді әуенмен билету. 

Мақсаты: Балалардың көңілдерін 

көтеруге үйрету. 

Дидактикалық ойын 

«Ғажайып қапшық» 

Мақсаты: баланың 

сөздік қорын 

ойыншықтардың 

атауларын білдіретін 

сөздермен байыту. 

Мектепке дейінгі 

ұйым кестесі 

бойынша 

ұйымдастырыл- 

ған оқу 

қызметтері 

  1.Б.Б.С :  « Таным» 

Ұ.О.Қ: Жаратылыстану  

Тақырыбы: «Құстар» 

Мақсаты:Құстардың тіршілігі туралы 

түсініктерін кеңейту» сырткы 

ерекшеліктері, немен коректенеді,жыл 

құстары ұшып келеді),тірі және 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:  Сурет салу 

Тақырыбы:«Танк» 

Мақсаты:Төртбұрышты пішіндерді 

дөңгелек пішіндермен  

сәйкестендіріп танктің  суретін 

1.Б.Б.С: 

«Шығармашы-лық»  

Ұ.О.Қ:  Музыка 

Тақырыбы: Туған күн 

Мақсаты: 

Балалардың 

эстетикалық талғамын 



табиғаттың өзара байланысты бақылауға 

үйрету(күн  жылынды, құстар ұшып 

келді). 

 

2.Б.Б.С: «Шығармашылық» Ұ.О.Қ:  

Музыка 
Тақырыбы: Жиырма сегіз батыр 

Мақсаты: 

Балалардың эстетикалық талғамын 

қалыптастыру.Музыка жанрын 

ажыратуға үйрету 

 

    ( 

 

 
 

салуды  үйрету. 

2.Б.Б.С: «Әлеумет». 

 Ұ.О.Қ: Қоршаған ортамен 

танысу. 

 Тақырыбы:««Достық»  

Мақсаты:Адамдардың бір-бірімен 

достығы,Отанды қорғау туралы 

түсініктерін қалыптастыру, 

Қазақстанның туы, жаз мезгілі 

туралы түсініктерін кеңейту. 

6.Сұрақ-жауап арқылы 

қорытындылау, 

Мадақтау 

 

 

қалыптастыру.Музыка 

жанрын ажыратуға 

үйрету 

Б.Б.С:«Денсаулық»    

 Ұ.О.Қ:  Дене 

шынықтыру     

  . Нық қадаммен алға 

және артқа жүру. Оң 

және сол қолмен тік 

нысанаға көздеп 

лақтыру.Еденде тігінен 

тұрған құрсаудан 

еңбектеп өтуін 

жетілдіру. 

Қимылды ойын: 

«Тырналар-тырналар»  

Б.Б.С: «Қатынас»                  

Ұ.О.Қ: Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы: Шекарашы 

боламын 

Мақсаты:балаларды  

Отансүйгіштік 

патриоттық сезімге 

тәрбиелеу. Өз елінің 

ұланы болуға 

қызықтыру.Өлеңді 

жаттап алуға 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    Шоғырланған бұлтқа бақылау 

жасау. 

 Ауа райының жылуына 

байланысты олардың пайда 

Ағаштарға бақылау жасау. 

Балалармен бірге ауладағы 

ағашты қарау: ағаштың 

бүрлерінің астынан кішкентай 

Бақта өсетін ағаштардың 

гүлденуін бақылау. 

Ағаштарды түсіне қарай 

қарау, жәндіктердің 



болатынын түсіндіру. Қардың еруі 

қалай тез болса,бұлттар да сонша 

көбейе түседі. Олар қысты 

күндегідей аспанды толық 

баспайды. Тек шоғырланып жүреді. 

Осы бұлттар ұлпа мақтадай түрлі 

пішінде тегіс негізде болады.  

Шоғырланған бұлтты аспаннан 

көріп, қайталанбас сұлулығын 

байқай білуге үйрету. 

Шығармашылық қабылдауын 

дамыту.  

Қимылды ойын «Кілттер» 

     Кеңістікті бағдарлап жылдам 

әрекет жасауға үйрету. Бастаушы 

шеңбер бойымен жүріп, кілт кімде 

деп сұрайды. Балалар жауап беріп 

орындарын ауыстырады. 

Балалардың ойынға деген 

қызығушылығын арттыру.  

Еңбек  

Ауладағы қарды тазалау.  

Күрекпен жұмыс істей білу, қарды 

үю. Оны анықталған орынға апару. 

Еңбекті ынтамен жасауларын 

қалыптастыру. 

 

жапырақ өскіндері өсіп келе 

жатқанын бақылау. 

Ағаштарды бүрлері мен 

бұтақтарына қарап айыра 

білуге үйрету. Терек пен 

аққайыңның бұтағын 

салыстыру(аққайыңның 

бұтағы жіңішке,иілгіш,қабығы 

қоңыр-қызыл,бүрі ұсақ, 

бұтақта бір-бірлеп 

орналасқан;терек бұтағы 

аққайыңға қарағанда 

жуан,қабығы сұрғылт-

жасыл,бүрі ірі,ұзын, жабысқақ 

және хош иісті, бір-бірлеп 

өседі)Салыстыра білу қабілеті 

мен нақты белгілерін атай 

білуге үйрету.Табиғаттан 

алған әсерлерін қуанышты 

көңіл-күйлерін білдіре білу.  

Қимылды ойын 

«Ағаштан ағашқа» 

Алға жылжу арқылы қос 

аяқтап секіре білуді 

бекіту.(кімде-кім аз секірсе 

сол,жеңімпаз)ойын барысында 

ойынды әділ бағалауға үйрету. 

Ойын барысында 

жолдастарымен ақылдаса 

білуді дамыуЕңбек іс-әрекеті 

Бұтақты кесуден кейінгі 

қалдықты жинау. 

Еңбек нәтижесін көру,топқа 

бірнеше бұтақты жинап 

әкеп,келесі бақылауды 

ұйымдастыру 

үймелеуін белгілеу, 

гүлдеген ағаштардың 

сұлулығын айыра 

білу,ағаштардың пайдасы 

жөнінде балалардың 

түсінігінде қалыптастыру. 

Эстетикалық талғам мен 

сезімді тәрбиелеу.  

Қимылды ойын 

«Секіргіш бақалар» 

Керілген сымнан секіре 

білуді жалғастыру. 

Балалардың 

физиологиялық 

ұйымшылдық,төзімділік 

қасиеттерін дамыту. 

Еңбек іс-әрекеті 

Ағаш түбін әктеу. 

Ағаштың түптерін әктеу. 

Щетканы оң қолмен 

ұстап,жоғарыдан төменге 

қимылдар жасау.Берілген 

тапсырманы мұқият 

тыңдап,істі аяғына дейін 

жеткізу.Қиындық туа 

қалған жағдайда көмекке 

келу. 

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 – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы                   

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің 

Бата беру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Асың, асың, асыңа  

Бақыт қонсын басыма.  

Дастарханың мол болсын, 

Денсаулығың зор болсын. 

Жасамас үшін ағаттық, 

Тыңда ақылды, қабылдап. 

Алдында ішер тамақтың, 

Қолыңды жу сабындап 

Түскі ұйқы   «Кім мықты?» ертегісін оқып 

беру 

Балалардың қалауымен ертегі 

айтып беру 

Балаларға ұйықтауға 

жағымды жағдай жасау 

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары 

  

 

«Велосипед» 

Бірге керілейік, 

Бірге созылайық. 

Бірге қолымызды созайық. 

Бірге тіземізді ұстайық. 

Бірге велосипед тебейік. 

«Қайық» 

Ішпен жату, қолдар иектің 

астында. 

Жартылай тұрып, еңкею, 

тербелу. 

Жерде бұлақ жүреді, 

Қағаздан қайық жасайық. 

Суға оны жіберіп, 

Қайықпен бірге жүзейік. 

Кереуетте отырып 

Жоғары, төмен қараңдар. 

Солға иілу, оңға иілу 

Алға қарай еңкею. 

Аяққа тұрып - 

Жоғары ұмтылып. 

Бір - созыламыз. 

Екі - шалқаямыз. 

Үш - қолды жоғары 

көтеріп, 

Енді қане қайшыла. 

Төрт - секіреміз, 

Бес - дем алып, тынығамыз. 

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

әңгімелесу 

Ойындар дербес, 

әрекет 

  Дидактикалық ойын: 

«Тез жауап бер.» 

Ойын мақсаты: 

Түстерді пішіндерді сапасын 

дұрыс атай білуге дағдыландыру. 

Вариативтік компонент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 

Дидактикалық ойын: 

«Дауысын ажырат.» 

Ойын мақсаты: Көзін 

жұмып ортаға бір бала 

шығады мен кіммін 

дегенде дауысынан 

ажырату керек. 

Аңғарымпаздыққа 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Баланың жеке 

даму картасына 

  Жеке баламен жұмыс:Альфия мен 

Исмаилға  табиғат құбылыстарды 

Жеке баламен жұмыс: 

 Илияс мен АлигеЖеке 

Жеке баламен жұмыс: 

Бекзатқа  



сәйкес жеке 

жұмыс 

айтып түсіндіру. 

 

баламен жұмыс: 

геометриялық пішіндерді 

дұрыс атап, ажырата білуге 

үйрету. 

Мақсаты: 

оң мен сол жағын 

танитын тапсырмалар 

беру. 

Серуенге 

дайындық 

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

бақылау. Киім шкафтарын таза ұстау және жинау.     

Серуендеу 

 

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

ұйымдастыру. 

Балалардың үйге 

қайтуы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021-2022 оқу  жылының  Мамыр  айының III апта 16.05-20.05.2022жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі 

тәрбие,  

оқу қызметінің циклограммасы. 

Өтпелі тақырып:  «Әрқашан күн сөнбесін!» 

Апта тақырыбы: «Мен жасай  аламын» 

Мақсаты:Баланың өзіне деген сенімін , қиялдауын, есте сақтау қабілетін, зейінін арттыру және қызығушылықтарын ояту. Ұйымшылдыққа, 

татулыққа ептілікке,достыққа тәрбиелеу. Балалардың дене қимылдарын жетілдіру.Әрбір баланың жеке тұлға екенін түсіндіру. 
Күн тәртібі Дүйсенбі:16.05.2022 ж Сейсенбі:17.05.2022ж 

 

Сәрсенбі 18.05.2022ж Бейсенбі:19.05.2022

ж 

Жұма: 20.05.2022ж 

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 ата-аналарға кеңес беру. 

Ойындар  

(үстел үсті, 

Дидакти-

калық, 

саусақ т.б) 

 

 

 

 

 

Сергіту сәтін: 

 Мынау менің жүрегім,  

Бәрі осыдан басталған.  

Мынау – менің басым 

ақылды, 

 Бәрін осы басқарған. 

Мынау менің оң қолым,  

Мынау менің сол қолым. 

 Барлық істі атқарған. 

«Достық» саусақ ойын 

жаттығуы 

 

Мақсаты: балалардың 

саусақ маторикасын 

дамыту,ересектің нұсқауы 

бойынша қимылдар 

жасауға үйрету. 

 

 «Менің көңіл-күйім 

неге ұқсайды?» 

жаттығуы. 

Мен күнге ұқсаймын. 

Мен табиғаттың жаз 

мезгіліне ұқсаймын — 

деп әр бала өз ойларын 

затқа болсын, табиғи 

құбылысқа болсын 

теңеулері қажет. 

Баланың тілінің 

дамуына, сөйлеу 

мәдениетінің 

қалыптасуына, 

дыбыстарды дұрыс 

айтуына пайдасы зор 

жаттығудың бір түрі. 

Ойын; «Мен 

қандаймын?»  

Мақсаты: өз 

бойындағы 

ерекшеліктерді 

тани білуге үйрету.  

«Мен қандаймын?» 

жаттығуы. 

Егер сен ерте 

тұрғанда жыламай 

тұрсаң оң қолыңды 

көтер. 

Егер сен жылап 

тұрсаң сол қолыңды 

көтер. 

Егер сен өтірік 

айтпайтын болсаң оң 

қолыңды көтер. 

Егер саған балабақша 

ұнаса оң қолыңды 

көтер. 

Егер сен топтағы 

достарыңды ұнатсаң 

оң қолыңды көтер. 

Енді екі қолымызды 



жоғары көтереміз де 

бір-бірімізге қол 

шапалақтаймыз. 

Ертеңгілік 

жаттығу 

Ертеңгі жаттығу кешені құралсыз  

Таңғы ас Тамақ ішу мәдениетін , үстелде отыру,тамақтану құралдарын дұрыс ұстау мәдениетін қалыптастыру жіне сақтау. 

Сиқырлы сөз:  «астарың дәмді болсын!   Бата беру. 

Ойындар, 

ұйымдаст

ырылған 

оқу 

қызметіне 

дайындық 

Ойын. «Мен еңбекқор 

баламын». 

Балалар дөңгелене тұрып, 

ойын бастаушы допты бір 

балаға лақтырады. Допты 

қағып алған бала үйде не 

істейтіні жайлы айтып, 

допты балаға лақтырады. 

Үстел үсті ойыны: 

«Менің достарым» 

Мақсаты: «Менің 

достарым»  тақырыбы 

бойынша сюжетті 

картиналар құрастыру. 

Дидактикалық  ойын : 

«Денсаулыққа пайдалы 

затты тап» 

Мақсаты: Есте сақтау, 

ойлау қабілетін дамыту. 

«Көңілді күн» әні 

арқылы балалар 

қимыл-қозғалыс 

жасайды. 

Дид.ойын: «Ертегі 

кейіпкерлерін ата» 

Мақсаты: Ертегілер 

әлемі туралы 

танымдарын  кеңейту, 

ертегі кейіпкерлерін 

атай білуге үйрету. 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 

кестесі 

бойынша  

ұйымдаст

ырылған 

1.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:  Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы:«Біз еңбекқор 

боламыз» 

Мақсаты: Ұсынылған 

тақырыпқа әңгіме 

құрауға,сөз ұйқасын таба 

отырып, сөйлем құрастыру 

дағдыларын жетілдіру 

Сурет бойынша балалардың 

шығармашылық тілін 

1. Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері 

Тақырыбы:«Салыстыру, 

теңестіру» 

Мақсаты:Жыл бойы алған 

білім,білік,дағдыларды 

бекіту.Логикалық ойлау 

қабілетін, танымын 

дамыту. 

1.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

Нық қадаммен алға 

және артқа жүру.Допты 

педагогтан 1-1,5 м 

арақашыққа лақтыру. 

Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түсу дағдысын 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Жаратылыс

-тану. 

Тақырыбы:«Жыл 

мезгілдері»  

Мақсаты:Жыл бойы 

алған дағдылар мен 

білімді бекіту. 

2.Б.Б.С:«Шығарм

а-шылық» 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ: Құрастыру 

Тақырыбы: 

«Арбалар» 

Мақсаты:Ойыншықта

рды қолдана отырып 

такырыпка сәйкес өз  

ойларынан құрылыс 

құрастыру. 

2.Б.Б.С:«Денсаулық



оқу 

қызметтер

і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дамыту.Еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. 

 

2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене шынықтыру 

Нық қадаммен алға және 

артқа жүру.Допты 

педагогтан 1-1,5 м 

арақашыққа лақтыру. 

Гимнастикалық қабырға 

бойымен жоғары өрмелеу 

және түсу жаттығуларын 

қайталау. 

Қимылды ойын: «Мысық 

пен тышқан» 

 
3.Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Тақырыбы:  

Ертегі тыңдай білемін. 

Мақсаты: 

Ертегілерді тыңдап ,ондағы 

сиқырлы дыбыстарды еске 

сақтауға,ән 

айтуға,жануарлардың би 

қимылдарын ұқсатуға 

тәрбиелеу. 

2.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ: Орыс   тілі 

Орыс тілі 

 

Тема: Лето 

Цель:Продолжить 

обогащать словарь детей 

лексическим материалом 

по темам занятия,учить 

отвечать на вопросы 

полным предложениям 

Пән маманы  бойынша 

 

пысықтау. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан» 

Б.Б.С:«Шығармашы-

лық» 

Ұ.О.Қ: Жапсыру. 

Тақырыбы: «Өрнектер» 

Мақсаты:Геометриялық 

өрнек құрастыруды 

және оларды бір 

композицияны 

біріктіруді уйрету. 

Сабақты ұйымдастыру:  

 

Ұ.О.Қ: Сурет салу. 

Тақырыбы:«Өз 

ойынан сурет салу» 

Мақсаты:Өз 

ойынан сурет 

салу.Қиялынан 

туған бейнені 

салуға, ошл туралы 

әңгімелеп айтуға 

үйрету 

 

» 

Ұ.О.Қ Дене 

шынықтыру. 

Нық қадаммен алға 

және артқа 

жүру.Гимнастикалық 

қабырға бойымен 

жоғары өрмелеу және 

түсу.Алысқа лақтыру 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қимылды ойын: 

«Мысық пен тышқан» 

 

 

 

 

 

 



Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Жаңа өсіп келе жатқан көк 

шөпті бақылау. 

    Балалармен жаңа өсіп 

келе жатқан көк шөпті 

қарау.Күн көп түсетін 

жерде алғашқы шөптер 

қылтиып шыға 

бастайтынын бекіту.Күн 

қыза бастады,қар 

еріді,топырақ жылынды,көк 

шөп өсті, яғни балаларды 

осылай  қорытынды жасай 

білуге үйрету.Табиғаттың 

оянуына байланысты 

балаларда көтеріңкі көңіл 

күйді ояту.Өсімдікті 

аялап,күте білуге үйрету 

Қимылды ойын 

«Көк шөптегі хоккей» 

  Хоккей таяғымен допты 

домалата білуді 

бекіту,қақпаға соғу,бір 

орында тұрып 

кіргізу.Ойында достық 

көмекке келуді үйрету. 

Еңбек іс-әрекеті 

Бақбақтың өсуін бақылау. 

Бақбақтың құрылымы 

жайлы балалардың 

білімдерін бекіту. 

Өсімдіктің өсуі және өсу 

реті туралы түсініктерін 

нығайту. Бақбаққа және 

басқа өсімдіктерге 

ықыласпен қарауды 

тәрбиелеу. 

Байқампаздықты дамыту.  

Қимылды ойын 

«Гүлдер» 

Гүлдердін атауын 

пысықтау(ойыншылар 

өздеріне гүл атауын таңдап 

алады). Алаңда қозғалу 

біліктіліктері, белгіні сезіне 

білу(бастаушы басқа 

ойыншылармен алаң ішінде 

қозғалып жүреді, бастаушы 

гүлді атайды, аты аталған 

гүл-ойыншы қолын көтеріп 

қашады);ойын тәртібін 

сақтау(жаңа гүлді атай 

алмаған ойыншы 

Бұталарды бақылау 

Бұталарды 

бұтақтарына және 

бүршіктеріне қарай 

айыра білу біліктілігін 

бекіту(көгістің бұтағы 

осал, сұр, бүршігі 

домалақ, тегіс,екеуі 

бірге өседі.)қолайлы 

шарттармен 

байланысын 

көрсету(көп 

жарық,жылу,ылғал). 

Табиғатты 

эстетикалық  тұрғыдан 

қабылдауын 

дамыту,қорғауға 

ұмтылдыру. 

  

Қимылды ойын 

«Шегіртке» 

Алға қарай екі аяқтап 

секіруді бекіту. 

Шапшаңдықты 

дамыту, тепе-теңдікті 

Ұяларды бақылау. 

Балаларға көктемде 

көптеген құстар ұя  

салатынын айту,бірақ 

ұя құсқа үй 

болмайтынын естеріне 

салу. Ұя жұмыртқа 

салу,оны басу және 

балапандарын өсіру 

үшін қажет. Құстарға 

биік шөптер, ағаштың 

басы пана бола алады. 

Ұя жасау үшін 

құстардың қандай 

материал 

қолданатынын 

бақылау. 

(қауырсындар, жүн 

шүйкесі,бұтақшалар 

және т.б)Ағаш 

басындағы қарғаның 

ұясы мен шатырдың 

астындағы торғайдың 

ұясын салыстыру. 

Балалардың 

бақағыштығын және 

білуге құмарлықтарын 

Жәндіктерді 

бақылау(қызылқоң

ыз, жазғытұрғы 

қоңыз,маса) 

Балалардың 

жәндіктердің 

тіршілік 

орны,қозғалу 

тәсілдері және 

сыртқы түрлерінің 

ерекшелігі туралы 

білімдерін 

пысықтау; 

Сараптама жасауға 

үйрету.Себеп-

салдарлы 

байланыстарын 

анықтау,қорытынд

ы 

жасау,байқампазды

қтарын, 

қызығушылықтары

н дамыту. 

Тақырып бойынша 

сөздік қорларын 

жинақтау.  

Қимылды ойын 



Ауладағы қураған шөпті 

жинау 

  Тырнауышпен жұмыс 

істеуді жалғастыру (шөпті 

белгілі бір орынға жинау, 

зембілмен оны апару). 

Жолдастарымен бірлесіп 

жұмыс атқарып,ұжымдық 

еңбекке деген 

қызығушылықтарын 

тәрбиеле 

 

 

 

 

бастаушыны ауыстырады). 

Еңбек іс-әрекеті 

Гүлзарлардағы гүлдері 

бағып,күту. Гүлдерді дұрыс 

суару дағдыларын 

бекіту.(таңертең не кешке 

суару, күн қызбай тұрғанда 

асықпай біркелкі суару). 

Гүлдерге ықыласпен 

қарауды тәрбиелеу. 

сақтауды үйрету.  

Еңбек іс-әрекеті 

Қураған бұтақтарды 

кесу,бұталардың түбін 

қопсыту. Қураған 

бұтақтарды кесу үшін 

балаларды 

қатыстыру(қураған 

бұтақтарды белгісі 

бойынша анықтау),өз 

еңбегінің мәнін түсіну. 

Үлкендергекөмектесу 

ықыластарын 

тәрбиелеу. 

дамыту.  

Қимылды ойын 

«Ұшу» 

Сапқа тұру 

біліктіліктерін бекіту; 

ойынның шартын 

орындап бір аяқтан 

екінші аяққа секіру. 

Ойынға барлық 

балалардың қатысуын 

қамтамасыз ету.  

Еңбек іс-әрекеті 

Құстарға ұя жасауға 

көмектесу. Балаларға 

құстарға көмектесуді 

ұсыну, жемсалғышқа 

тамақ қана емес, әр 

түрлі жүн-жұрқаларды 

салғызу. Құстар оған 

қуанады, жұмысқа 

деген жауапкершілік 

пен ұйымшылдықты 

тәрбиелеу. 

Балалардың құстарға 

деген 

қызығуышылықтары 

мен сүйіспеншілігін 

дамыту. 

«Көбелектер, 

бақалар,көкқұтан» 

Алаңқайда 

қолдарын жоғары-

төмен қозғалыста 

көбелек болып 

айналу 

дағдыларын 

пысықтау; төрт 

тағандап секіру-

бақа,бір аяқпен 

тепе-теңдіті сақтап 

тұру-көкқұтан. 

Тепе-теңдікті 

сақтап кеңістікте 

қозғалыс 

үйлестігін 

жетілдіру.  

Еңбек іс-әрекеті 

Гүлдің өсіндісін 

құмыраға 

отырғызу.  

Тәрбиешінің 

тапсырмасын 

орындау 

дағдыларын 

пысықтау. 

Бастаған істерін 

аяқтау, жұмыс 

істеу ниеттерін 



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. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Ойламаймыз білмейміз. 

 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз 

дәмді болсын!" 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің. 

 

"Астарыңыз дәмді болсын!" 

 

 

 

Асың-асың-асыңа 

Береке берсін басыңа 

Алла бізді қолдасын 

Еш жамандық 

болмасын 

Аумин 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға 

тастаңдар 

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, 

күлмейміз 

Астан басқа 

өзгені 

Ойламаймыз 

білмейміз. 

Сиқырлы сөз: 

"Астарыңыз 

дәмді болсын!" 

Түскі 

ұйқы 

Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 Аудиоертегілер тыңдату. Әлди-әлди әуенімен 

ұйықтату. 

Балалардың 

қалауымен ертегісін 

оқып  

Балаларға 

ұйықтауға 

жағымды жағдай 

жасау 

Біртіндеп  

ұйқыдан 

ояту. 

Ауа, су ем 

Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут) 

Кел балалар тұрайық, 

Қолымызды жоғары 

созайық. 

Ойын «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тонамыз , 

жаз дегенде керілеміз ( 3- 4 

рет) 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

 

 

Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

Арнай жолдармен 

жүру, дымқыл жолмен 

жүру. 

Орындыққа отырып 

Бетті қолды жуу: 

Су пайдалы 

адамға, 

Шынығамын 

күнде мен.  

Тоңбаймын аяз 



шаралары 

 

 

Еңкейеміз еденге, 

арқамызды тік ұстап, 

Бір демалып алайық. 

3. Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

4. Демалу жаттығулары 

Жіпке байланған 

көбелектерді үрлеу ( 4-5 

рет) 

 

Өзімізді уқалау. Күзде күн 

суыды , молдас құрып 

отырып алақанымызды 

уқалап жылытамыз, жылы 

алақанымызбен бетімізді 

жуамыз ( 3-4рет) 

екі аяғымызды алдыға 

созып 

башпайларымызды 

бүгу, босату 4-5 р 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды алдыға 

созып өзімізге қарай 

тарту (4-5 рет) 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды жерге 

қойып 

башпайымызды 

жоғары көтеру, 

өкшеміз еденде (4-5 

рет 

боран да 

Салқын суға 

үйренгенгем. 

Бесін ас Мәдени-гигиеналық дағдыларды дамыту,тамақтану мәдениетін қалыптастыру. 

Тамақты ұқыпты ішу. Тағамды толығымен шайнап жеу керектігін түсіндіру.  

 

Ойындар,                       

дербес 

әрекет 

 

 

Дид.ойын:  «Артығын тап». 

Көрнекілігі: Әр балаға әр 

түрлі суреттер, ішінде 

біреуі өзгеше болуы тиіс. 

Ойын жаттығу. 

«Көңілді балапандар» 

билейді. 

 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы жоспары 

бойынша) 

 Өзіне ұнайтын 

ертегіні ата 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес 

жеке 

жұмыс 

Жеке жумыс:Бейбарыс 

«Табиғат құбылыстарын 

ажыратып ата»  

Мақсаты:табиғат 

құбылыстары жөніндегі 

білімдерін бекіту 

Радмирге денсаулық туралы 

тақпақ үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету 

арқылы балалардың  есте 

сақтау қабілетін дамыту, 

тілдегі дауыс ырғағының 

Жеке жұмыс:    

Ясминаға «Еңбекпен  

ел көгерер,                         

Жаңбырмен жер 

көгерер».                

Мақсаты:  Мақал 

Жеке жұмыс:  Исламға  

«Менің Отаным» 

өлеңін жаттату. 

 Отан –менің ата-анам, 

Отан-досым , 

бауырым. 

Жеке жұмыс:  

Ибраһимге 

«Бағдаршам»                    

Мақсаты: 

Бағдаршаммен 

таныстыру.Жолд



мәнерлігін сезінуге үйрету.. үйрету  арқылы 

балаларға  

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Отан-өлкем, астанам, 

Отан-туған ауылым.                    

Мақсаты: Отанын 

сүюге, құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Патриоттық сезімдерін 

арттыру. 

а жүру 

ережелерін 

түсіндіру. 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. 

Қимылды ойын «Маған қарай жүгір» 

Мақсаты: ересектердің ауызша белгісі бойынша қимыл қозғалыс жасай білуге үйрету.  

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

Балалард

ың үйге 

оралуы 

Ата-

анамен 

сұхбаттасу 

Балалармен үйде қазақша 

әңгімелер, ертегілер оқу. 

Балалардың 

денсаулығына, 

тазалығына көңіл бөлу 

жайында әңгімелесу. 

Өзара дербес әрекеттер Ембикенің кеңесі: «Күн 

аяз болғанда ата-ананың 

жеті қателігі» 

Өзара дербес 

әрекеттер 

Мутьфильм көруді 

қара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021-2022 оқу  жылының  Мамыр  айының  апта IV  23.05-27.05.2022жыл  аралығындағы  «Ертөстік» ортаңғы  тобының күн тәртібіндегі тәрбие,  
оқу қызметінің циклограммасы. 
Өтпелі тақырып:  «Әрқашан күн сөнбесін!» 
Апта тақырыбы: «Көңілді жаз» 
Мақсаты:Жаз мезгілінің ерекшеліктері туралы, білімдерін бекіту. Табиғат әсемділігін эстетикалық түрде сезіну.Жаз көрінісін арқылы байланыстыра 
сөйлеу дағдыларын дамыту.Табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу, қорғау, аялау сезімдерін қалыптастыру. 
 

Күн тәртібі Дүйсенбі:23.05.2022 ж Сейсенбі:24.05.2022ж 

 

Сәрсенбі 25.05.2022ж Бейсенбі:26.05.2022ж Жұма: 27.05.2022ж 

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 ата-аналарға кеңес беру. 

Ойындар  

(үстел үсті, 

Дидактика-

лық, 

саусақ т.б) 

 

 

 

 

 

Сурет арқылы тақпақ 
жаттату: 
 Алақай, алақай, 
 Қуанды балақай. Жадырап 
жаз келді. Ойнаймыз 
,алақай. 

Жұмбақ: 
Көбелек те, гүлі де бір, 
Қызыл-жасыл күллі өңір. 
Аспан төрі ақша бұлт, 
Бау-бақшада барша жұрт. 
Саңқылдаған саз әні, 

Көлде құстың базары. 
Жидек пісіп толады, 
Бұл қай кезде болады? 

Тыйым сөздер. 
 
Көк шөпті жұлма, ағашты 
сындырма, құстың ұясын 
бұзба. 

Тілұстарту 
жаттығуы; Аз-аз-аз,  
Жайдары жаз. 
 Үн-үн-үн, Ыстық 
күн. Ға-ға-ға,  
Шомыламыз суға. 

 Тақпақ жаттату: 
Жазды ыстық сүйемін 
Сайрандап жүремін 
Суына шомылам 
Күліне күйемін 
Жаз келді жадырап, 

Ойын сауық құрамын 
Далаларға тауларға 
Саяхатқа шығамын 

Ертеңгілік 

жаттығу 

                                                                      Ертеңгі жаттығу кешені құралсыз  



Таңғы ас Тамақ ішу мәдениетін , үстелде отыру,тамақтану құралдарын дұрыс ұстау мәдениетін қалыптастыру жіне сақтау. 

Сиқырлы сөз:  «астарың дәмді болсын!   Бата беру. 

Ойындар, 

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызметіне 

дайындық 

Ойын: «Сөйлемді 

жалғастыр» 

Шарты: жаз мезгілінің 

басты ерекшеліктерін 

атап айту. 

Дидактикалық ойын: « Бұл 

қай гүл?»  

Шарты: Гүл суреттерінің 

қиындыларын 

құрастырып,оны 

атап,әңгімелеп береді. 

Макал-мәтелдер айтайық: 
 

Әңгімелесу 

Мақсаты:  Жаз мезгілі 

туралы құрастыру  

(сурет бойынша 

әңгімелету.) 

«Көбелекті қондыр». 

Көбелектерді  түсіне 

қарай жіпке 

қыстырғышпен іліп 

қайту. 

 

Мектепке 

дейінгі ұйым 

кестесі 

бойынша  

Ұйымдасты

р-ылған оқу 

қызметтері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:  Сөйлеуді 

дамыту. 

Тақырыбы: «Көңілді жаз» 
Мақсаты:Жаздағы 

табиғаттың көріністері 
адамдардың киімдері, 
ойындар туралы 
әңгімелесу, сөздермен сөз 
тіркестерін дұрыс 
кодануға уйрету, 
такырыпка сәйкес 

катыстыру. 
 
 
2.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене 

шынықтыру 

. Шеңбердегі өз орнын 
тауып сапқа қайта тұру 

және баяу қарқында (50-
60 сек) жүгіру.Еденде 
тігінен тұрған құрсаудан 
еңбектеп өту.Алысқа 
лақтыру дағдыларын 
дамыту. 
Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 
автомобиль» 
Пән маманы  бойынша. 
 

1. Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Математика 

негіздері 

Тақырыбы: «Оң-сол,алды-

арты,жоғары-төмен,алыс-

жақын,биік-аласа кеңістікте 

бағдарлау». 

Мақсаты:Өзінің 

айналасындағы заттардың 

орналасуын 

(оң,сол,алда,артта,жоғары 

-да,төменде,алыс,жақын) 

анықтау дағдыларын 

жетілдіру. 

 

 

1.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ. :Дене шынықтыру 

Шеңбердегі өз орнын тауып 
сапқа қайта тұру және баяу 
қарқында (50-60 сек) 

жүгіру.Алысқа лақтыру. 
Гимнастикалық қабырға 
бойымен жоғары өрмелеу 
және түсу дағдыларын 
қалыптастыру. 
Қимылды ойын: «Торғайлар 
мен автомобиль» 

1.Б.Б.С:«Таным»  

Ұ.О.Қ.Жаратылыстану. 

Тақырыбы:«Жыл 

мезгілдері – жаз »  

Мақсаты:Жазғы уақытта 

болатын маусымдық 

өзгерістер туралы 

түсініктерін,  табиғаттың 

түрденуін,құстардың 

сайрауын түсіндіру. 

2.Б.Б.С:«Шығарма-

шылық» 

Ұ.О.Қ: Музыка 

Пән маманы  бойынша. 

Тақырыбы: «Қайсы екен  

қолымыз?» 

Мақсаты:Әр айда бір рет 

сол айда туған 

балалардың туған күн 

меркесін тойлау.Туған 

күн иелерімен бірге ән 

айту ,шаттану.Достыққа 

тәрбиелеу. 

 

 

 

.Б.Б.С:«Шығарма-

шылық» 

Ұ.О.Қ: Сурет салу. 

Тақырыбы: «Жаз» 

Мақсаты:Гуашты 

қолданып жаздың 

көррінісін бейнелеуге  

уйрету. 

Б.Б.С: «Әлеуметтік орта» 

Ұ.О.Қ:Қоршаған ортамен 

танысу 

Тақырыбы: «Жаз мезгілі» 

Мақсаты:Жаз мегілінің 

өзіне тін ерекшеліктері 

туралы білімдерін 

жетілдіру,онда табиғатты 

бакылау дағдыларын  

калыптастыру, 

ересектермен бірге 

өсімдіктерге кутім жасауды 

дағдыландыру. 

Дид-қ ойын:  «Көбелек 

гүлге қонады» 

 

.Б.Б.С:«Денсаулық» 

Ұ.О.Қ Дене 

шынықтыру. 

Шеңбердегі өз орнын 
тауып сапқа қайта 
тұру және баяу 

қарқында (50-60 сек) 
жүгіру.Алысқа 
лақтыру. Допты 
педагогтан 1-1,5 м 
арақашықтыққа 
лақтыру 
жаттығуларын 
қайталау. 

Қимылды ойын: 

«Торғайлар мен 

автомобиль»Пән 

маманы  бойынша 

Б.Б.С: «Қатынас» 

Ұ.О.Қ:Көркем 

әдебиет 

Тақырыбы:«Жаз 

келіпті, алақай!» 

Мақсаты:Жаз 

мезгілінің тән 

ерекшеліктері туралы 

білімдерінбекіту.Табиғ

атқа деген 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пән маманы  бойынша 

 

 

сүйіспеншілігін 

арттыру.Өлеңді 

қайталар айту. 

Дид-қ ойын: 

«Табиғатпен сырласу» 

Б.Б.С: 

«Шығармашылық» 

Ұ.О.Қ:Музыка 

Тақырыбы: театр 

әлемінде 

Мақсаты: 

Ертегілерді тыңдап 

,ондағы сиқырлы 

дыбыстарды еске 

сақтауға,ән 

айтуға,жануарлардың 

би қимылдарын 

ұқсатуға тәрбиелеу. 

 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

 

Серуендеу Топырақты бақылау. 

Алаңқайдың қай жерлері тез 

кебетіні жөнінде балаларға 

түсінік беру:құмды жер 

ме,әлде сазды жер ме. Сазды 

жерлерге су көп 

сіңеді,сондықтан көпке 

дейін кеппейді,ал құмды жер 

суды өткізеді,сондықтан тез 

кебеді.Қай жерде өскін тез 

Балықтарға бақылау жасау 

Өзен жағасында отырған 

балықшыларға балалардың 

назарын аударту. Олар немен 

айналысып жатыр? (балық 

аулап жатыр) Балықшының 

құрал-сайманын қарап 

алу(қармақ,балыққа арналған 

шелек,құрттар салынған 

бәнкі). Балықшылардың 

Ересектердің бақшадағы 

еңбегін бақылау. 

Балаларда көктемде 

топырақты дайындап, 

көкөніс егу науқаны 

басталатыны жайында 

түсінігін 

қалыптастыру.Тынымсы

з еңбек ету нәтижесінде 

адамдар көкөністі өсіріп 

Үй құрылысын бақылау 

Балалардың назарын 

құрылыс алаңына 

аудару. Үй 

құрылысында түрлі 

құрылыс машиналары 

қолданылады; 

Экскаваторлар,бульдозе

рлер,қада қағу 

жұмысында крандар, 

бетондық жұмыста 

Құстардың ұшып 

келуін бақылау 

Балалардың назарын 

ең бірінші өз 

атамекеніне ұшып 

келетін құстың- ұзақ 

екеніне көңіл аударту. 

Олар суықтан 

қорықпайды, тамағын 

тауып алады. Жыл 



өседі соны бақылату,соны 

көре білу.  

Болжам 

Сәуірдің суы болса, көк көп 

болар, 

Жайылымда сәуірде су 

болса-мая-мая шөп болар. 

Қимылды ойын 

Балалар таңдауымен. 

Қимыл әрекетін 

дамыту;бірлескен ойыннан 

қанағат алу.  

Еңбек іс-әрекеті 

Топырақты құнарландыру 

Балаларды өсімдіктерді 

дұрыс және ұқыпты 

құнарландыруға 

үйрету;белгілі мөлшерде 

нәрлі ерітінділерді құю. 

Еңбек ету біліктіліктерін 

тәрбиелеу. 

 

 

 

өзенге қармақ лақтыруын 

және оны тағатсыздана күтіп, 

балықтың қармаққа қабуын  

бақылау. Балаларды табиғат 

байлықтарына  ұқыпты 

қарауға үйрету. Өзенде балық 

көп болған жағдайда, өзен 

суы таза, мөлдір болатыны 

жайлы түсінік беру. 

Байқампаздық пен 

сезімталдықты дамыту.  

Қимылды ойын 

«Қармақ» 

Шыр айналған жіптен секіре 

білуді бекіту,жіп ұшына құм 

салынған қап байланады. 

Зейінді дамыту.  

Еңбек іс-әрекеті 

Гүлзарға гүл тұқымын 

отырғызу 

Тұқым туралы түсінігін 

бекіту, өздерінің тұқымды еге 

білуін  жетілдіру. 

Ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

күтуде мол өнім алу 

мүмкіндігіне ие 

болатынын, балаларға 

түсіндіру. 

Қимылды ойын 

«Арқан тартыс» 

Күш-жігерді 

дамыту,қарсыласын өз 

жағына тартуда 

шыдамдылық таныту.  

Еңбек іс-әрекеті 

Гүлзарға гүл отырғызу 

Гүл отырғызатын 

орынды таңдап алып 

оны суару. Еңбек 

мәдениетін 

қалыптастыруды 

үйрету.(еңбек 

құралдарын 

қолданужұмыс орнын 

таза,ұқыпты ұстау). 

бетон араластырғыш. 

Құрылыс алдында жерді 

қазып тұғыр орнатады. 

Құрылыс материалдары 

жоғарыға кран 

машиналары арқылы 

көтеріледі. Кран 

машинасының үлкен 

қолы бар,ол стрела деп 

аталады.Краншы кран 

машинасында отырып 

жұмыс басқарады. Ауыр 

жүкті қалың трос 

сымымен көтереді. 

Еңбекке деген құрметті 

тәрбиелеу.  

Қимылды ойын 

«Бояушы мен бояулар» 

Тепе-теңдікті 

сақтау(ойын барысында 

гимнастикалық 

орындықта тұру); 

жүгіру, тез қимылдау, 

оқу іс-әрекетінен алған 

дағдыларын жүзеге 

асыру.  

Күнделікті белсенді 

қимыл әрекетті 

қалыптастыру.  

Еңбек іс-әрекеті 

Алаңдағы құм мен 

құстары туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Жиі кездесетін жыл 

құстарының атауын, 

олардың 

ерекшеліктерін, 

ұқсастықтарын айыра 

білу. Құстардың 

пайдасы туралы 

білімдерін бекіту. 

Табиғат 

құбылыстарының 

арасындағы заңды 

байланысты көре 

білуге үйрету.  

Қимылды ойын 

«Лашын мен ұябасар» 

Балалардың бірінің 

артынан бірі сап түзей 

қозғалу біліктіліктерін 

бекіту.Келесі 

шарттарды орындату: 

бір-бірінен ажырап 

қалмау, лашын соңғы 

ойыншыны ұстайды, 

ұябасар лашынды 

қолымен ұстамайды. 

Ойынды өз бетімен 

ұйымдастыру 

қажеттілігін дамыту.  

Еңбек іс-әрекеті 

Алаңдағы құстарды 



қоқысты жинау 

Қоршаған ортаны 

күнделікті мезгілмен 

жинап, жан-жағына  

пайдасын тигізу. 

тамақтандыру 

Балаларды топ 

алаңына ұшып келген 

құстарды 

тамақтандыруға 

қатыстыру. Құстарға 

деген адамгершілік –

әрекеттілікті 

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. Балалардың назарын тағамға аудару; мәдениетті тамақтануға баулу  

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Ойламаймыз білмейміз. 

 

Сиқырлы сөз: "Астарыңыз 

дәмді болсын!" 

Нан – тамақтың атасы 

Ынтымақ- көптің батасы 

Тістем нанның қадірін 

Тарыққанда білерсің. 

 

"Астарыңыз дәмді болсын!" 

 

 

 

Асың-асың-асыңа 

Береке берсін басыңа 

Алла бізді қолдасын 

Еш жамандық 

болмасын 

Аумин 

Нан қиқымын 

шашпаңдар 

Жерде жатса 

баспаңдар 

Теріп алып қастерлеп 

Торғайларға 

тастаңдар 

Ас ішер кезде, 

Сөйлемейміз, 

күлмейміз 

Астан басқа 

өзгені 

Ойламаймыз 

білмейміз. 

Сиқырлы сөз: 

"Астарыңыз дәмді 

болсын!" 

Түскі ұйқы Жәй әуен балаларды 

ұйқыға жатқызу.  

 Аудиоертегілер тыңдату. Әлди-әлди әуенімен 

ұйықтату. 

Балалардың 

қалауымен ертегісін 

Балаларға 

ұйықтауға 



оқып  жағымды жағдай 

жасау 

Біртіндеп  

ұйқыдан 

ояту. 

Ауа, су ем 

шаралары 

 

 

Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. ( 2 

минут) 

Кел балалар тұрайық, 

Қолымызды жоғары 

созайық. 

Еңкейеміз еденге, 

арқамызды тік ұстап, 

Бір демалып алайық. 

3. Салқын сумен 

қолымызды бетімізді 

жуамыз 

4. Демалу жаттығулары 

Жіпке байланған 

көбелектерді үрлеу ( 4-5 

рет) 

Ойын «Жаз бен күз» оң 

жаққа қарап жатып күз 

дегенде тіземізді құшақтап 

алу, күзде суық тонамыз , 

жаз дегенде керілеміз ( 3- 4 

рет) 

 

Өзімізді уқалау. Күзде күн 

суыды , молдас құрып 

отырып алақанымызды 

уқалап жылытамыз, жылы 

алақанымызбен бетімізді 

жуамыз ( 3-4рет) 

Ортопедиялық жол 

бойымен жүргізу. 

Жалпақ табандылықты 

болдырмау. 

 

 

Майтабанның алдын 

алу. ( 2 минут) 

Арнай жолдармен 

жүру, дымқыл жолмен 

жүру. 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды алдыға 

созып 

башпайларымызды 

бүгу, босату 4-5 р 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды алдыға 

созып өзімізге қарай 

тарту (4-5 рет) 

Орындыққа отырып 

екі аяғымызды жерге 

қойып башпайы-

мызды жоғары көтеру, 

өкшеміз еденде ( 4-5 

рет 

Бетті қолды жуу: 

Су пайдалы 

адамға, 

Шынығамын 

күнде мен.  

Тоңбаймын аяз 

боран да 

Салқын суға 

үйренгенгем. 

Бесін ас Мәдени-гигиеналық дағдыларды дамыту,тамақтану мәдениетін қалыптастыру. 

Тамақты ұқыпты ішу. Тағамды толығымен шайнап жеу керектігін түсіндіру.  

 

Ойындар,                       

дербес 

әрекет 

 

Дид.ойын:  «Артығын 

тап». 

Көрнекілігі: Әр балаға әр 

түрлі суреттер, ішінде 

біреуі өзгеше болуы тиіс. 

Дидактикалық ойын:  

«Жыл мезгілдерін ажырат» 

Мақсаты: жаз мезгілінің 

қандай ерекшеліктерін айтуға 

үйрету. 

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы 

ойлау қабілеттерін 

арттыру. 

Вариативтік 

компанент:                    

«Асық терапиясы»             

(Пән маманы 

жоспары бойынша) 

Дидактикалық 

ойын:«Көбелектің 

гүлін тап» 

дидактикалық ойын. 

Мақсаты: Бала-ларға 

көбелектің гүлін 



  табу 

арқылы,түстерді 

дұрыс ажырата 

білуге үйрету 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Жеке жумыс:Бейбарыс 

«Табиғат құбылыстарын 

ажыратып ата»  

Мақсаты:табиғат 

құбылыстары жөніндегі 

білімдерін бекіту 

Радмирге жаз туралы тақпақ 

үйрету. 

Мақсаты:  Тақпақ үйрету 

арқылы балалардың  есте 

сақтау қабілетін дамыту, 

тілдегі дауыс ырғағының 

мәнерлігін сезінуге үйрету.. 

Жеке жұмыс:    

Ясминаға «Еңбекпен  

ел көгерер,                         

Жаңбырмен жер 

көгерер».                

Мақсаты:  Мақал 

үйрету  арқылы 

балаларға  

өсімдіктерге  

тыңайтқыш заттар 

топырақ арқылы 

баратындығын 

түсіндіру. 

Жеке жұмыс:  

Исламға.«Жаз»   

өлеңін жаттату. 

Балақай ау, 

балақай, 

Жаз келеді алақай. 

Жалаң аяқ жүреміз, 

Балақты да түреміз.   

(2,3 рет қайталату) 

 

 

 

 

Жеке жұмыс:  

Ибраһимге 

«Көбелекті безендір» 

Мақсаты: Бала-

ларға, саусақпен 

бастыру әдісі 

арқылы, көбелекті 

бояуға үйрету. 

 

 

Серуенге 

дайындық 

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

Серуендеу Серуенге қызығушылық туғызу. 

Қимылды ойын «Маған қарай жүгір» 

Мақсаты: ересектердің ауызша белгісі бойынша қимыл қозғалыс жасай білуге үйрету. 



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

Балаларды

ң үйге 

оралуы 

Ата-анамен 

сұхбаттасу 

Балалармен үйде қазақша 

әңгімелер, ертегілер оқу. 

Балалардың 

денсаулығына, 

тазалығына көңіл бөлу 

жайында әңгімелесу. 

Өзара дербес әрекеттер Ембикенің кеңесі: «Күн 

ыстық  болғанда ата-

ананың жеті қателігі» 

Өзара дербес 

әрекеттер Мутьфильм 

көруді қара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


